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Úvod
Minulý rok mnozí autoři označili za rok osmiček. Číslice osm se neobjevila
pouze v datu 2018, ale také v datech výročí, která Česká republika oslavovala. Těch
bylo hned několik – společně se slovenskými sousedy jsme se těšili ze 100. výročí
založení Československa, jež bylo založeno v roce 1918. Padesát let na to v roce 1968
proběhlo v českých zemích Pražské jaro a my tak měli minulý rok další důvod
k oslavám. Poslední historické jubileum bylo nejkratší, přesto neméně důležité. Je tomu
již čtvrtstoletí, kdy politici podepsali příslušné dokumenty a díky nim vznikly dva
samostatné státy – Česká republika a Slovenská republika. Pár dní po poklidném
rozpadu byl pak zvolen první český prezident pan Václav Havel.
Důvodům k oslavám měla Česká republika minulý rok opravdu mnoho. Není
tedy divu, že se o něj příslušné komunikační a marketingové agentury zajímaly a
zařadily jej do svých strategických tematických plánů. Vedle mnohých reklamních
kampaní soukromých objektů vznikly také dvě komunikační strategie, které se
zaměřovaly na český stát a potažmo i na naše hlavní město Prahu. Právě na tyto
komunikační a marketingové aktivity se zaměřuje následující bakalářská práce.
Celostátní agentura CzechTourism a pražská agentura Prague City Tourism měly navíc i
další důvod, proč pro ně byl rok 2018 přelomový. Obě společnosti slavily vlastní výročí
– CzechTourism čtvrtstoletí působnosti na trhu a Prague City Tourism se těšila z již
šedesátých narozenin. Svůj právoplatný vznik totiž počítá od založení příspěvkové
organizace jménem Pražská informační služba, jež vznikla v roce 1958.
První kapitola bakalářské práce se věnuje destinačnímu marketingu a jeho
odlišnosti od běžných marketingových postupů. Podkapitoly postupně vysvětlují, jak
mohou marketéři definovat destinaci jako produkt a jaké jeho charakteristiky jsou pro
ně důležité. Pokračuje část o různých cílech destinačního marketingu, mezi něž může
vedle zvýšení turistické poptávky patřit třeba také plynulá spolupráce všech lokálních
zainteresovaných subjektů. K tomu se však vážou i možná úskalí, jimž se věnuje příští
podkapitola. Správně fungující strategie je též závislá na dobře zvolených cílových
skupinách, jejichž popis následuje. Kapitolu zakončila delší část, která popisovala
aspekty destinační komunikační strategie. Zaměřila se převážně na dvě důležité
charakteristiky marketingu destinací – na atrakce a eventy, které pak doplnily ostatní
často užívané komunikační aktivity.
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Druhá kapitola se pak věnovala daným agenturám, které v tuzemsku působí
s cílem propagovat Českou republiku nebo hlavní město Prahu. Hlavní komunikační
subjekt v dané oblasti představuje státní agentura CzechTourism, jež připravuje své
aktivity tak, aby se věnovala celému státu. Druhou popisovanou agenturou je pražská
Prague City Tourism, která, jak už název napovídá, se specializuje na hlavní město.
Jejich aktivity kapitola doplňuje částí o nejaktuálnějších statistikách o České republice a
cestovním ruchu a uzavírá stručným výčtem zbylých subjektů aktivních v dané oblasti.
Následující třetí kapitola volně navazuje na předchozí podrobným popisem
komunikačních a marketingových aktivit agentur CzechTourism a Prague City Tourism
v rámci 100. výročí založení Československa. Z této kapitoly je patrné, že pražská
agentura oslavám historického jubilea nevěnovala stejnou míru financí a aktivit, jako
její celostátní protějšek. Podle samotné Prague City Tourism, skrze slova její ředitelky
pro strategii Kateřiny H. Pavlitové, agentura respektovala, že CzechTourism je hlavním
pořadatelem a organizátorem oslav, a tak svými aktivitami jen doplňovala jeho činnost.
Spolupráci subjektů destinačního marketingu popisuje i první kapitola a zde je vidět
v praxi – pražská agentura například ve své komunikaci používala logo projektu
Společné století, jenž představoval hlavní aktivitu CzechTourismu k propagaci 100.
výročí založení Československa.
Zmíněnému projektu Společné století je věnována valná část bakalářské práce.
Představuje totiž hlavní komunikační aktivitu celostátní agentury CzechTourism, která
měla za cíl informovat o historickém jubileu a propojených tématech. Její části jsou pak
postupně porovnávány s aktivitami pražské Prague City Tourism. Jelikož dochází
k porovnání dvou komunikačních plánů, které jsou zaměřeny na stejnou událost, některá
témata se opakují, protože se jich rozhodly využít oba subjekty.
Bakalářskou práci zakončuje analýza dotazníkového šetření, jenž se věnuje
povědomí o 100. výročí založení Československa a o propojených událostech. Jelikož
v České republice nežijí pouze občané s českou národností, ale najdeme zde i expaty1,
byly vytvořeny dotazníky dva. Česká i anglická sada otázek byla totožná a obsahovala
mix dohromady čtrnácti otevřených a uzavřených otázek, tak, aby ve výsledku získaly
co nejvhodnější informace. Výsledky dotazníkového šetření jsou pak otázku po otázce
1

Z angl. člověk cizí národnosti žijící mimo svou rodnou zem
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probírány a doplněny o grafy s numerickými výsledky. Závěr dotazníkového šetření
společně s vyhodnocením stanovených hypotéz je uveden na konci bakalářské práce.
Autorka si je vědoma rozdílu mezi návštěvníkem (ten, kdo v destinaci nepřespí)
a turistou (ten, kdo v lokalitě stráví nejméně jednu noc), kteří někteří autoři ve svých
publikacích využívají [McKercher a Lew in Kesner a kol: 2008]. Pro mnohonásobné
opakování slov bude v této bakalářské práci využito obou výrazů ke znázornění
konzumentů cestovního ruchu. V případě, že bude nutné turisty a návštěvníky odlišit
podle počtu přespání, následuje v textu zmínka.
Následující text také obsahuje několikanásobné citace podobného rázu, obvykle
odkazující se na celostátní agenturu CzechTourism nebo na pražskou Prague City
Tourism. Tento nešvar je způsoben tím, že dané subjekty často nezveřejňují jméno
konkrétního autora a je možné je tedy citovat pouze jako celek. Pro rozlišení
jednotlivých citací byla tedy využita přídavná písmena, která následují hned za rokem
citované publikace a v seznamu citací odkazují na konkrétní zdroj.
Text bakalářské práce se snaží naplnit prvotní myšlenku bakalářských tezí, které
uvádějí porovnání strategických komunikací hlavního města Prahy a České republiky
směrem

k zahraničnímu

Československa.

a

Komunikaci

českému
daných

publiku
destinací

v rámci

100.

představují

výročí

založení

uvedené

agentury

(CzechTourism a Prague City Tourism). Jazykové zaměření se mění s jednotlivými
aktivitami komunikačních plánů, které jsou proto postupně popisovány ve třetí kapitole.
Ačkoliv bakalářské teze předpokládaly větší rozdíly mezi oběma strategiemi,
z porovnání je zřejmé, že se v mnohých tématech překrývaly. Pochopitelně se ale každá
agentura se ve své strategii zaměřovala na jiné destinace, měla jiné cíle a očividně také
jiný finanční rozpočet.
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TEORETICKÁ ČÁST
1 Marketing a cestovní ruch
1.1 Současný cestovní ruch
Doba, kdy cestování bylo pouze privilegium určitých sociálních tříd, je již ta
tam.

V posledních

letech

dvacátého

století

procento

turistů

a

cestovatelů

několikanásobně vzrostlo a kočování z místa na místo se stalo jedním ze symbolů
moderního stylu života. Oproti svým předchůdcům současní cestovatelé disponují hned
několika výhodami. Díky internetu a technologickému pokroku jsou informace o
destinacích mnohem více rozšířené, a tak i dostupnější. Stejnou rychlostí vznikla také
povolání, která se dají plnohodnotně vykonávat i bez každodenní docházky do
kanceláře. Zaměstnancům stačí pouze počítač s připojením na internet a mohou
pracovat téměř odkudkoliv.
S nástupem vymožeností moderní doby, úměrně s počtem cestovatelů, vzrostl i
počet turistických cílů. Místa, která byla v minulosti jen těžko přístupná, jsou nyní
dostupná výletníkům z celého světa a tvoří plnocenné konkurenty tradičním
cestovatelským destinacím. Regiony spolu soupeří na globálním trhu cestovního ruchu
o to, kdo zaujme nejvíce turistů, a tak vygeneruje nejvyšší zisk. Právě výletníci a
cestovatelé by se z pohledu turistických cílů dali označit latinským sine qua non, tedy
jako nepostradatelná podmínka k dalšímu vývoji, a to jak regionálních, tak i lokálních
ekonomik [Lichrou a kol.: 2013]. Vyšší cestovní ruch znamená nejen přísun více
financí, ale také snížení nezaměstnanosti v dané destinaci. Příchozí turisté se stávají
zákazníky mnoha společností, a to jak z oblasti pohostinství, infrastruktury či retailu.
Firmy se pochopitelně snaží zvýšenou poptávku uspokojit a tím pádem otvírají nová
pracovní místa [Kotler a kol.: 2014]. Vedle toho podporuje turismus i další pracovní
odvětví, ať už se jedná o zmíněné marketéry, programátory zaměřené na cestovní ruch,
či učitele, kteří management turistických destinací vyučují.
I proto po celém světě vznikají organizace, které se starají o veřejný obraz
turistických destinací. Pro svou práci tato zařízení potřebují specifické vymezení dané
lokality, aby tak mohla strategicky zaměřit své komunikační aktivity a následně
10

vyhodnotit splnění stanovených cílů. K této činnosti se hodí globálně známé
geografické rozdělení podle státních či přírodních hranic. Za produkt marketingu
destinace tak může být považována nejenom Česká republika, ale také Jihočeský kraj
nebo samotná Praha. Po vzoru specializovaných firem budu ve své bakalářské práci
vycházet ze státního rozdělení Evropy a Českou republiku či Prahu budu považovat za
jedinečné produkty. Je však nutné podotknout, že z pohledu celosvětového turismu
rozdělení na základě státních hranic nemusí vždy fungovat.

Poslední roky totiž

zákazníci – cestovatelé začínají vnímat destinace po svém, jako subjektivní koncepty,
které si vybírají podle svých cestovních itinerářů, turistických záměrů a předešlých
zkušeností. Roli také hraje míra vzdělání a kultura, z níž pochází [Buhalis: 2000]. Pro
některé tak například Praha představuje centrum podnikání, jiní do stověžatého města
cestují se záměrem relaxace a odpočinku. Každý z nich pak ocení jiné kvality, jež jim
Praha nabízí.

1.2 Marketingové vymezení destinace
Okolo marketingové definice destinace vedou marketéři podobně bouřlivou debatu
jako okolo vymezení marketingu jako takového. Jakubíková popisuje vlastnosti
turistických regionů jako nehmotných služeb, které jsou proměnlivé, neskladovatelné,
neoddělitelně vázané na lokální antropogenní nabídku, a především na koncové
zákazníky [Jakubíková: 2012]. Podobný názor má Dimitros Buhalis [Buhalis: 2000].
Destinaci označuje jako mix rozličných turistických služeb a zážitků, které vystupují
pod souhrnnou značkou. Základní prvky turistických regionů pak rozděluje do šesti
skupin, jež souhrnně nazývá The Six As Framework. Jedná se o následující:
•

Attractions – z angl. Zajímavosti (přírodní, umělé, účelově vyrobené, dědictví a
speciální události)

•

Accessibility – z angl. Dostupnost (celková síť infrastruktury a dopravního
systému, a to včetně vozidel)

•

Amenities – z angl. Vybavení (stravovací a ubytovací zařízení, síť obchodů a
ostatní turistické služby)

•

Available packages – z angl. Výhodné balíčky (předpřipravené dohody s
lokálními zprostředkovateli a ostatními činiteli v cestovním ruchu)
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•

Activities – z angl. Aktivity (všechny činnosti, které návštěvníci mohou a
pravděpodobně i budou podnikat v dané oblasti)

•

Ancillary services – z angl. Doplňkové služby (turisty využívané služby jako
banky, pošta, nemocnice, telekomunikace nebo novinové stánky)

S označením destinace jako mixu několika proměnných pracují i Murphy, Pritchard
a Smith ve svém třístupňovém modelu (Obrázek 1). Navazují tak na Kotlerův popis
destinace jako produktu z roku 1996, který rozvíjejí a dílčí charakteristiky rozdělují do
třech hlavních skupin podle důležitosti. Základnu tvoří rysy cílové destinace
(politické/právní, přírodní, technologické, ekonomické, kulturní a sociální), následují
lokální služby (četnost obchodních zařízení, síť stravovacích, ubytovacích a
rekreačních/zábavních zařízení, lokální infrastruktura a další služby cestovního ruchu).
Uvedené faktory se pak spájí v posledním rysu, jímž je celkový dojem, který turistická
destinace vytváří a jenž si turista po návštěvě odnáší.
Obrázek 1 – Třístupňový model destinace jako produktu podle Murphyho, Pritcharda a
Smitha (z článku The destination product and its impact on traveller perceptions 2000)
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Murphy a kolegové při svém zkoumání zaznamenali, že celkový obraz destinace utváří
také subjektivní názory cestujících. Ti navštívenou lokalitu hodnotí na dvou úrovních –
dle celkové kvality a celkové hodnoty.
Kvalitu příznačně popsal Carlzon jako „milion pravdivých momentů“ [Carlzon:
1987]. Každá zkušenost, kterou osoba při návštěvě cizího kraje nabyde, se následně
odrazí ve výsledné míře kvality, jíž výletu přisoudí. O to, jak obraz destinace nakonec
vypadá, se tedy zaslouží všechny využité služby a produkty. Na kvalitě se také podílí
základní faktory destinace, tedy lokální environment, kultura a infrastruktura.
Na rozdíl od toho hodnota výletu porovnává časovou a finanční investici
s nabytými zážitky. V konečném důsledku tak marketingový obraz destinace tvoří
nejenom základní a druhotné faktory, ale také subjektivní hodnocení návštěvníků, která
mohou ovlivnit jaký zážitek si odnesou, zda zahraniční cestu podniknou opakovaně či
zda a jak se o ní zmíní svému okolí [Murphy a kol, 2000].

1.3 Specifika a cíle marketingové strategie destinace
Při zahraničním výletu si běžný turista jen málokdy uvědomí, že svou cestou
vlastně konzumuje určitý produkt. V době pobytu v tamní destinaci často přijde do
styku se zástupci jak státního, tak i soukromého sektoru, ať už se jedná o taxikáře,
hoteliéry, prodavače, řidiče městské hromadné dopravy či jednoduše běžné obyvatele.
Na rozdíl od běžných produktů tak dochází k tomu, že na koncové zákazníky působí
velké množství proměnných, které by marketingová strategie destinace měla brát
v potaz [Wang: 2008].
Vysoké množství aktivních faktorů je specifikem destinačního marketingu. Na
rozdíl od ostatních marketingových odvětví, tak komunikace destinace závisí na širší
spolupráci mezi stakeholdery. Nutnost kooperace mezi všemi zúčastněnými stranami
podotýká i Jakubíková. Za konečným úspěchem destinačního marketingu podle ní stojí
společný nett working, tedy „vytváření kooperačních sítí mezi veřejným a soukromým
sektorem, ale i sítí uvnitř těchto sektorů“ [Jakubíková: 2012, 133].
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Wang dodává, že společný cíl této spolupráce nemusí být výhradně přilákání
nových turistů, ale také vzájemný růst, podpora či prohloubení know-how.
Vyšší a opakovaná návštěvnost je však brána jako jeden z hlavních cílů destinačního
marketingu. Pro jeho naplnění by měla každá lokalita pracovat na svém umístění na trhu
(positioning), na své značce jako takové (branding), na cenové politice (pricing) a
v neposlední řadě také na komunikaci, strategické segmentaci trhu a plynulé distribuci.
Jedině tak bude působit konzistentním dojmem, zasáhne a naplní zákaznickou poptávku
a vygeneruje zisk [Terzibasoglu in Cater a kol: 2015].
Vedle finanční roviny mohou být cíle cestovního ruchu také v rovině kulturní.
Jak už bylo podotknuto výše, každý turista si o své cestě vytváří subjektivní představu,
ve které destinaci hodnotí na základě její kvality a přidané hodnoty. Turistické destinace
by proto měly dbát na rozvoj a podporu tamní kultury a následných možností její
konzumace [Horner, Swarbrooke: 2001].

1.4 Úskalí marketingu destinace
Jedním z největších problémů, který vyvstává při přípravě destinační
marketingové strategie, je rozpor zájmů. Jelikož jsou na trhu cestovního ruchu činné
jak státní, tak i soukromé objekty, které si běžně konkurují, je složité najít rovnováhu
mezi jejich individuálními a společnými cíli. Případné neshody Wang navrhuje řešit za
pomoci managementu konfliktů, jehož základními kameny jsou „upřímnost, průběžná
komunikace, kompromisy a trpělivost“ [Wang: 2008, 159]. Dále dodává, že konflikt je
součástí běžného vyjednávání a nebude se ho nikdy možné plně zbavit.
O managementu krizových situací píše i Kotler, Bowen a Makens. Kromě
možných neshod pramenících z mnoha činitelů aktivních v rámci marketingové
strategie kladou důraz také na problémy spojené s přírodními jevy či kriminalitou. Jako
jeden z hlavních negativních faktorů vidí situaci, kdy se destinace zaměří pouze na
zvýšení atraktivity, ale o příchozí nápor turistů se již nedokáže postarat. Nepřipravenost
na vysokou poptávku a nedostatečná či chabá infrastruktura vede k zvýšené míře
znečištění či dokonce zničení lokálních přírodních i kulturních památek [Kotler a kol.:
2014]. Tyto katastrofické scénáře můžeme sledovat například v částech asijských zemí
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(Thajsko, Bali, Indonésie) nebo také v určitých lokalitách Severní Ameriky (např. město
Sedona ve státě Arizona) [Bergstorm a kol: 1994].
Dobu zvýšeného zájmu o destinaci přirovnává August St. John k pozici zralosti
v běžném životním cyklu produktu. Podle této teorie po čase vysoké turistické poptávky
přijde pokles [St. John in Nemethy: 1990]. Podle Kotlera a jeho kolektivu marketéři
cestovního ruchu mohou fázi vyšší atraktivity prodloužit, když přizpůsobí počty
příchozích turistů podle možností lokální infrastruktury. Takzvaný udržitelný turismus
sice pro lokalitu v určité chvíli může znamenat nižší zisky, v delším časovém měřítku se
však tyto ztráty několikanásobně nahrazují díky zachovaným přírodním i kulturním
památkám. Nižší míra cestovatelů může mít také pozitivní vliv na jejich osobní
posouzení kvality a hodnoty dané lokality, jelikož služby ani přírodní či kulturní
památky nebudou zahlceny [Kotler a kol: 2014]. V konečném důsledku tak strategie
udržitelného turismu sice pracuje s menší mírou příchozích jedinců, avšak prodlužuje
dobu zvýšené atraktivity destinace a přispívá k opakované návštěvě.
V nějakých případech však ani sebelepší marketing plně nemůže ovlivnit
nerovnoměrné počty příchozích turistů. Jedná se o takzvanou sezónnost destinace, která
se často odvíjí od počasí. Změny v počtu příchozích turistů a podnebními podmínkami
nejvíce pociťují například lyžařská či naopak plážová střediska. Kulturní místa nebo
městské metropole sezónnosti natolik nepodléhají, i tak ale zaznamenávají v určitých
částech roku propady a zvýšení poptávky. Dobu nejvyššího cestovatelského zájmu
označujeme pojmem turistická sezóna, a je jasné proč má v komunikaci své oprávněné
místo. Během turistické sezóny do dané lokality proudí nejvíce zisků, proto se jí často
týká převážná část marketingové strategie destinace [Beránek a kol.: 2013].

1.5 Cílové skupiny a jejich segmentace
Před tím, než se odborníci pustí do přípravy marketingových strategií, je nutné, aby
si stanovili cílové skupiny, které má komunikace zasáhnout. Kotler a kolegové [Kotler a
kol.: 2014] doporučují řídit se současným cestovním ruchem dané destinace a jeho
základě si položit několik otázek:
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•

Odkud turisté přijeli?

•

Proč vůbec přijeli?

•

Jaké jsou jejich demografické charakteristiky?

•

Byli s návštěvou spokojeni?

•

Kolik procent z nich podniklo opakovanou návštěvu?

•

Kolik peněz utratili během návštěvy?

Rozdělení podle charakteristik doporučuje i Sarah Dolnicar. Cílovou skupinu a její
segmenty navrhuje určit na základě následujících proměnných:
•

Sociodemografické faktory – základní jako věk [Reece in Dolnicar: 2014],
pohlaví [Hudson in Dolnicar: 2014] nebo také možné tělesné postižení [Israeli
in Dolnicar: 2014] či to, zda se jedná o zahraniční a tuzemské studentycestovatele [Field in Dolnicar: 2014]

•

Geografické charakteristiky – země původu

•

Psychologické charakteristiky – motivace k cestě [Bieger a Laesser
in Dolnicar: 2014] nebo osobní mínění o turistické destinaci [Dolnicar in
Dolnicar: 2014]

•

Chování – u tohoto faktoru Dolnicar vyzdvihuje fakt, že každý turista se chová
jinak. Do této kategorie proto shrnuje všechny dodatečné charakteristiky.
Například tak dělí cestovatele podle toho, jak často cestují na takzvané heavy či
light users [Goldsmith in Dolnicar: 2014], podle jejich pohybových vzorců [Xia
a kol. in Dolnicar: 2014] nebo podle reálného využití lokálních atrakcí [Dodd a
Bigotte in Dolnicar: 2014].

V praxi tak může dojít například k tomu, že daná lokalita zjistí, že největší procento
jejích návštěvníků představují rodiny s dětmi. Tento fakt se pak projeví na celé
marketingové strategii destinace – přibydou rodinné akce, dále pak i atrakce pro děti,
lokální infrastruktura se přizpůsobí rodinám s malými dětmi a kočárky, cenová politika
zařadí rodinné slevy a komunikace bude propagovat důvody, proč by rodiny měli přijet
a co je v dané lokalitě čeká [Dolnicar: 2014, Kiráľová: 2003].
Vedle informacích získaných na základě analýzy již příchozích turistů existuje ještě
jedna možnost, jak shromáždit data o cílových skupinách. Jsou jimi organizované
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eventy. Kotler však dodává, že události nemohou poskytnout plně objektivní data,
jelikož se často týkají nějakého tématu, jež přiláká pouze specifickou část zájemců
[Kotler a kol.: 2014, Jakubíková: 2012].

1.6 Komunikační strategie destinace
Jak už bylo uvedeno výše, jedním z nejčastějších cílů komunikačních strategií
destinací je přilákat více turistů a tím zvýšit zisk. Tento záměr marketéři sledují tím, že
připravují celý mix aktivit, jimiž potenciální zákazníky zaujmou, přesvědčí k využití
služby a následně jim věnují další péči. V rámci teritoriálního marketingu je však nutné
podotknout, že zástupci cílových skupin pocházejí často z celého světa a tím pádem i
z odlišných kulturních prostředí. Případný rozdíl v hodnotách, zvycích či neverbálních
projevech je nutné mít na paměti a respektovat ho [Jakubíková: 2012, Kiráľová: 2003].
Komunikační strategie destinace se odvíjí od konkrétní lokality a stanovaných
cílů. I přesto však můžeme najít určité opakovaně využívané styčné kanály. Destinace
často ke komunikaci využívají nástrojů tištěné reklamy (letáky, brožury, katalogy,
kalendáře), nástrojů podpory prodeje (hry, soutěže, kuponové slevy, výstavy,
ochutnávky typických nápojů a jídel, účast na veletrzích) a běžné reklamy v médiích
(TV, rádio, tisk). Případné vztahy s veřejností či stakeholdery pak zajišťuje oddělení PR
či PR manažer [Jakubíková in Vávra: 2007].
Kotler a jeho kolegové doplňují, že komunikační strategie destinace by měla být
postavena na skutečnostech, kterými lokalita nad ostatními turistickými cíli vyniká a
které ji dělají jedinečnou. Tento proces marketéři přezdívají jako hledání takzvaných
hidden gems (z angl. skrytých diamantů). V dnešní době na něm staví komunikační
strategii mnoho destinací. Nespočet ukázek komunikace hidden gems v praxi můžeme
najít v USA. Příklad může být město Winterset ve státě Iowa jakožto rodiště Johna
Wayna nebo město Seymour ležící ve státě Wisconsin, kde prý vznikl první hamburger.
Za český skrytý diamant lze považovat také často spletitou cestu českou historií, kterou
znázorňovaly loňské oslavy 100. výročí založení Československa.
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1.6.1 Eventy
Aby prohloubili celkový image destinace, pořádají marketéři na základě
skrytých diamantů tematické akce. Například ve zmíněném americkém městě Seymouru
pořádají každoročně takzvané August Hamburger Days (z angl. srpnové dny
hamburgerů) [Kotler a kol: 2014]. Aby toho nebylo málo, tak se město přezdívané
Home of the Hamburger (z angl. Domov prvního hamburgeru) pyšní i dalším
prvenstvím spojeným s masovými sendviči. Kuchaři zde připravili jeden z největších
hamburgerů na světě. Vážil v přepočtu více jak 2,5 tuny a dodnes je oslavován
tematickým festivalem, průvodem, závody horkovzdušných balonů a dalšími
tematickými

aktivitami,

které

každoročně

přilákají

nespočet

turistů

[Homeofthehamburger.org: 2019].
Právě každoroční opakování pomáhá americkému městu Seymour budovat svou
brand identitu jakožto města prvního masového sendviče. Replikovatelný koncept
eventů vidí jako důležitý i Kotler s kolektivem. Toto tvrzení podporuje také Gnoth
s Anwarem, když tvrdí, že jednorázové akce vyžadují určitý základní kapitál, jenž se
nemusí vždy vrátit. Opakovatelné koncepty marketingových akcí na druhou stranu
disponují určitým word of mouth z předchozích let a slibují vyšší návratnost investic
[Gnoth, Anwar: 2000]. Vedle tématu je také nutné myslet na cílovou skupinu, kterou by
měl event oslovit, jeho kulturní a sociální impakt a v poslední řadě také na
infrastrukturu destinace, aby nedošlo k chaotickému zaplnění dané lokality a následné
oboustranné frustraci [Kotler a kol.: 2014].
Jelikož eventy patří k jedněm z nejstarších možností komunikace, není divu, že
jsou hojně využívány i v rámci marketingových aktivit destinací. Jako první akce se dají
označit výstavy a veletrhy. Na rozdíl od běžných lokálních eventů, veletrhy mohou
dosahovat až globálních rozměrů a mohou se jich účastnit v zastoupení své
komunikační agentury celé státy [Jakubíková: 2012]. Česká republika je například
prostřednictvím agentury CzechTourism přihlášena v roce 2019 hned na 9 světových
akcí. Čeští marketéři dostanou šanci propagovat svou vlast na několika mezinárodních
veletrzích cestovního ruchu, a to včetně veletrhů globálního významu v Itálii, Německu,
Velké Británii, Španělsku nebo Spojených arabských emirátech [Veletrhyavystavy.cz:
2019].
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Kromě upoutání pozornosti, budování image a zvýšení informovanosti slouží
marketingové eventy ještě k několika dalším věcem. Účast na globálních akcích
poskytuje vhled za oponu aktivit konkurence, případně možnost, jak si prohloubit
know-how. Všechny eventy představují také příležitost pro sběr informačního materiálu
o cílové skupině, jenž následně slouží k lepšímu vyprofilování komunikace.
V neposlední řadě pak úspěšně provedené eventy mohou motivovat zaměstnance
[Jakubíková: 2012].

1.6.2 Atrakce
Vedle uměle organizovaných eventů lákají destinace turisty na lokální atrakce.
Kotler a jeho kolegové považují právě atrakce za druhou nejčastější aktivitu destinací
hned po eventech. Pod anglickým attractions se skrývají jak přírodní, tak uměle
vystavěná místa veřejného zájmu, která lidé navštěvují pro vlastní pobavení či relaxaci.
Ve mnoha případech bývají i hlavním lákadlem a spouštěčem cestovního ruchu
v destinaci. Mezi světově známými atrakcemi můžeme najít například Niagarské
vodopády, Skotskou vysočinu, egyptské pyramidy, Buckinghamský palác nebo i
Vatikán.
Státy jsou si dobře vědomy, jak moc jsou pro ně atrakce důležité, a proto se o ně
i náležitě starají. Kolem vzácných přírodních krás zakládají národní parky se
zpřísněnými pravidly pro návštěvníky. Podobná omezení pak zavádějí také
v historických centrech, aby tak lépe uchovaly architektonické památky. Kromě toho
připravují a budují stále nové koncepce turistických atrakcí, aby naplnily a uspokojily
očekávání cestovatelů.
Kotler výstavby nových atrakcí nazývá turistické investice. Řadí do nich
budovy, které slouží k relaxaci, čí trávení volného času (např. stadiony, obchodní domy,
sportovní haly) a také budovy, nutné v rámci infrastruktury (nádraží, letiště, přístavy).
Dodává, že k tomu, aby si destinace zachovala oblibu cestovatelů, je nutné tyto atrakce
neustále obnovovat a udržovat jejich kvalitu. Dále by měla spolupracovat i sférou
podnikatelů a dohlížet na to, aby lokální hotely a restaurace nabízely turistům kvalitní
produkty za rozumné ceny [Kotler a kol: 2014, Morrison: 1995].
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1.6.3 Ostatní prvky komunikační strategie destinace
Ačkoli eventy a atrakce patří k nejčastějším komunikačním technikám, které
destinace používají k sebepropagaci, v jejich komunikačním mixu se mohou nacházet i
ostatní strategie. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR doporučuje kombinaci následujících
aktivit podle toho, co je aktuálním cílem marketingové strategie.
•

Přímý prodej – založen na osobním setkání nebo alespoň telefonickém spojení

•

Přímý marketing – již nedochází k přímé vazbě mezi dvěma osobami. Probíhá
skrze informační letáčky, katalogy, brožury, časopisy, magazíny, publikace a
jiné tiskoviny

•

Reklama – televizní či radiové spoty, inzerce v tisku, internetová reklama,
direct mailing, reklama v kinech a OOH reklama

•

Podpora prodeje – sem mohou spadat výše zmíněné eventy a atrakce, dále se
jedná o dárkové předměty, věrnostní programy a organizované zájezdy neboli
fam trips (z angl. promoční výlety nejčastěji pro novináře, influencery nebo jiné
významné osoby, které vycestují za účelem propagace daného produktu)

•

Public relations – řízení vztahů s veřejností (interní i externí) skrze vhodné
komunikační kanály, budování konzistentního brandu a podpora důvěry

•

Sponzoring – veškerý mediální sponzoring (společenský, politický, kulturní,
sociální nebo sportovní) včetně méně obvyklých forem sponzoringu (např.
prostřednictvím vzdělávacích kurzů, vydávání knih a podobně) [Kratochvíl a
Pažout: 2006, Hejlová: 2015].
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2 Marketingová strategie České republiky
2.1 Komunikační aktivity České republiky
2.1.1. Státní agentura CzechTourism
Komunikační aktivity České republiky má na starosti více subjektů, přičemž
největší část z nich zajišťuje státní agentura CzechTourism. Jejím zřizovatelem je
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a podle oficiálního stanoviska je jejím
cílem propagovat Českou republiku v zahraničí jako destinaci cestovního ruchu, a to
právě v koordinaci se zmíněným ministerstvem. Pod hlavní záměr – propagaci ČR –
pak spadá i několik doplňujících úkolů z oficiálního stanoviska:
•

Koordinace činností v oblasti cestovního ruchu
- s důrazem na všestrannou podporu rozvoje cestovního ruchu
- činnost probíhá v plynulé spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty,
jimiž jsou orgány státní správy a samosprávy, výzkumné a poradenské
organizace, peněžní ústavy, profesní organizace, školy a analogické zahraniční
organizace
- ostatní činnosti spojené se zajištěním plynulé koordinace
Destinační marketing
- marketingové aktivity na českém, a hlavně pak zahraničním trhu, převážně
jejich organizace, koordinace a zajištění
- podpora a budování pozitivního image České republiky jako turistické
destinace a její propagace na tuzemském a zahraničním trhu
- rozdělení České republiky s ohledem na její charakteristické a prioritní
produkty
- podpora tuzemských produktů cestovního ruchu s ohledem na životní prostředí
- podpora propagace České republiky skrze publikaci tematických tiskovin ve
vybraných jazykových verzích
- kooperace s regiony ČR při tvorbě, rozvoji a budování atraktivity jejich oblastí
cestovního ruchu
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- propagace České republiky v zahraničí skrze zakládání zahraničního
zastoupení se záměrem informovat zahraniční novináře, širokou i odbornou
veřejnost o nabídce tuzemského cestovního ruchu
- podpora prodeje a rozvíjení národních produktů spojených s cestovním
ruchem
- další akce spojené s naplněním strategie destinačního marketingu
•

Mediální prezentace
- prezentace České republiky v médiích společně s danými odvětvími
cestovního ruchu i agenturou CzechTourism jako takovou
- rozvoj public relations v rámci spolupráce s tuzemskými a zahraničními
novináři a médii
- ostatní úkoly spojené s pozitivní mediální prezentací

•

Informační podpora cestovního ruchu
- informační servis tuzemského cestovního ruchu založený zejména na
odborných zprávách s marketingovým a regionálním obsahem
- spolupráce a podpora při vytváření celostátního turistického informačního
servisu
- sekundární činnosti podporující plnohodnotné plnění informační podpory

•

Výzkumné a vzdělávací činnosti
- zpracování, uspořádání a provádění vzdělávací činnosti v oblasti cestovního
ruchu a služeb s cílem zajištění a uchování konkurenceschopnosti subjektů
cestovního ruchu na zahraničním a domácím trhu
- snaha zdůraznit a vyzdvihnout význam turistiky pro Českou republiku
- komunikace a vliv na českou veřejnost se záměrem podpořit vstřícné chování
k zahraničnímu publiku
- doplňující úkoly spojené s plnohodnotným zajištěním vzdělávací činnosti

•

Ekonomické a administrativní zajištění chodu agentury
- činnosti v rámci administrativní a ekonomické podpory a plynulého chodu
agentury CzechTourism [CzechTourism: 2019k].
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V bodech oficiálního stanoviska státní agentury CzechTourism si můžeme
povšimnout hned několika odkazů na marketing destinace cestovního ruchu podle
strategií zmíněných výše. Hned první část nazvaná Koordinace činnosti v oblasti
cestovního ruchu odkazuje na vzájemnou kooperaci zainteresovaných subjektů, kterou
popisuje například Wang (2008) či Kotler, Bowen a Merksen (2014). Kotlerovy
myšlenky v praxi pak můžeme vidět i v několika dalších bodech. V části nazvané
Destinační marketing je zmíněna „podpora tvorby produktů cestovního ruchu se
šetrným přístupem k životnímu prostředí“ [CzechTourism: 2019k]. To přímo navozuje
na Kotlerův udržitelný turismus, kdy marketéři berou v potaz celkový zisk, ale myslí
také na zachování tamních kulturních a přírodních atrakcí a vhodnou infrastrukturu, jež
zajistí plynulý pohyb všech osob. Úsek o destinačním marketingu dále zahrnuje některé
z cílů, o kterých se zmiňuje Terzibasoglu (in Cater: 2015) a dotýká se také strategických
cílů, o kterých mluví Gnoth a Anwar (2000). Všichni tito autoři zmiňují nutnost
konzistentní a jednotné komunikace destinace, a to jak v rámci dané lokality, tak i
v zahraničí, aby tak předcházeli možnému zmatení příchozích turistů, edukovali
odbornou i širokou veřejnost a budovali jednotný image lokality. Edukaci
CzechTourism ještě jednou zmiňuje a popisuje v odstavci Výzkumné a vzdělávací
činnosti. Body Mediální prezentace a Informační podpora cestovního ruchu pak
navazují na marketingový mix aktivit, který doporučují lokalitám cestovního ruchu jak
Jakubíková (2012), tak i samotné Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky skrze
Kratochvíla a Pažouta (2006).

2.1.2 Prague City Tourism
Vedle státní agentury v České republice působí i další subjekty, které se zabývají
propagací určitých lokalit. Strategickou komunikaci v cestovním ruchu v menších
městech spravují zpravidla obecní úřady, ve větších pak městské a krajské úřady. Práce
těchto aktérů může být doplněna o spolupráci se zmíněnou státní agenturou
CzechTourism nebo se soukromými objekty v dané lokalitě. K takovéto kooperaci
dochází například v hlavním městě Praze, kde v rámci komunikace spolupracuje státní
CzechTourism, příspěvková organizace Prague City Tourism a zapojit se může také
Odbor komunikace a marketingu Magistrátu hlavního města Prahy.
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Na rozdíl od CzechTourism si Prague City Tourism nestanoví za cíl navyšovat
počet příchozích turistů. Namísto státní agentury, která se turisty snaží nalákat do všech
regionů České republiky, se Prague City Tourism zaměřuje pouze na marketing
hlavního města. Jelikož momentální situaci považují za více než uspokojivou, jejich
cílem je udržet návštěvnost v podobných číslech a příchozí klientelu edukovat. Opět zde
můžeme vidět odkaz na Kotlerův (2014) udržitelný turismus a konzistentní nabídku
produktů podle Terzibasoglu (in Cater: 2015) a Gnotha s Anwarem (2000) [Prague City
Tourism: 2018g].
Podle oficiálního stanoviska Prague City Tourism je jejím hlavním záměrem
rozvoj a péče o zahraniční i tuzemský cestovní ruch v hlavním městě. Mezi tradiční
úkoly organizace patří „poskytování profesionálních informací o nabídce pražského
cestovního ruchu, zprostředkování relevantních služeb stávajícím i potenciálním
návštěvníkům hlavního města, organizace vzdělávacích cyklů o historii a současnosti
města pro odbornou i laickou veřejnost či zajištění provozu historického objektu
Staroměstské radnice,“ [Prague City Tourism: 2018e, 6].

2.1.3 Ostatní komunikační subjekty České republiky
Agentury CzechTourism a Prague City Tourism nejsou jediné, které se zabývají
komunikací České republiky. Naopak komunikátorů má Česká republika mnohem více
a můžeme je dělit do skupin například podle regionů i zaměření. Vystoupil společně
s Holešinskou a Šauerem je člení podle aktivit ve veřejném, soukromém nebo
dobrovolném sektoru. Do veřejného zahrnují příslušná ministerstva, krajské, městské a
obecní úřady, Národní památkový ústav, správy chráněných krajinných oblastí či
národních oblastí a další subjekty s podobným zaměřením. Naopak soukromý sektor
zastupují dle Vystoupila a kolegů takzvané materiálně-technické základny. Do nich řadí
hoteliéry a pohostinská zařízení, dopravce, cestovní kanceláře a tour operátory a drobné
poskytovatele služeb v cestovním ruchu. Do posledního dobrovolného sektoru zahrnují
uskupení jako Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR), Svaz
obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR), Družení
podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu (HO.RE.KA. ČR) a podobné. Jako
poslední důležitý subjekt komunikace destinace vidí Vystoupil s kolegy lokální
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obyvatelstvo, které může být jak negativně, tak pozitivně ovlivňováno turisty a naopak
[Vystoupil a kol: 2007].

2.2 Vnímání České republiky v zahraničí
Všechny subjekty komunikace destinace se následně podílí na tvorbě celkové
image lokality a jejího vnímání turisty. V tuzemsku se této problematice pravidelně
věnuje agentura CzechTourism. Průzkumy vnímání značky Česká republika v zahraničí
provádí skrze agenturu NMS Market Research v šesti nejvýznamnějších zahraničních
trzích. Nejnovější dokument na toto téma byl zveřejněn 14. května 2018 a zaměřoval se
na Francii, Německo, Polsko, Rusko, Velkou Británii a Spojené státy americké.
Z průzkumů vyplynulo, že Českou republiku znají všichni bonitní Němci,
Poláci, Francouzi i Briti. Pokud bychom brali v potaz celé národnosti bez sociálních
rozdílů, pak znalost České republiky mezi těmito zahraničními obyvateli dosahuje až 90
%. Jedni z nejméně znalých jsou Francouzi (74 %), naopak velmi dobře znají český stát
znají Briti (91 %). Na vzdálených trzích (Rusko a USA) průzkumy znalosti České
republiky dopadly také pozitivně. Až 88 % Rusů a 74 % Američanů se svěřilo se
znalostí tuzemského státu a více jak polovina obou národností (52 % Američanů a 77 %
Rusů) se chystá do ČR i přicestovat.
Zmíněné cizí národy se také shodly v asociaci, kterou si vybaví, pokud se
zamyslí nad Českou republikou. Všechny zmínily na prvním místě tuzemské hlavní
město Prahu. Dále si národy ve spojení s českým státem vybavují pivo, jídlo (především
pak knedlíky), architekturu, kulturu a historii. Zazněla také přídavná jména jako krásná,
zajímavá, dobrá a levná. Na druhou stranu není pochyb o tom, že všechny politické a
ideologické fáze, kterými Česká republika v minulosti prošla, měly velký vliv na to, co
si o ní obyvatelé daných států myslí nyní. Souhrnně tak zaznívala slova jako chladná,
chudá, nebo východní. Národy také často označovaly Českou republiku jako málo
vznešenou, málo luxusní, nemoderní a nevyspělou. Francouzi a Němci pak také jako
nesvobodnou a málo volnomyšlenkářskou.
Ačkoliv si některé národy Českou republiku stále pojí s východním blokem,
chudobou, panelovými domy a komunistickým režimem, jako velké plus vidí
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architektonické památky, hrady a zámky. Právě bohatá architektura, kultura a
gastronomie jsou jedněmi z nejčastějších důvodů, proč k nám turisté přijíždějí a
opakovaně se i vrací [CzechTourism: 2018d, CzechTourism: 2018e, CzechTourism:
2018f,

CzechTourism:

2018g,

CzechTourism:

2018h,

CzechTourism:

2018i,

CzechTourism: 2018j, CzechTourism:2018k]2

2.3 Česká republika a statistiky cestovního ruchu
Nejnovější informace o českém příjezdovém cestovním ruchu shrnuje opět
agentura CzechTourism v dokumentu Fact Sheet za 1. pololetí 2018. Vyplývá z něj, že
do České republiky v první polovině minulého roku nejčastěji vycestovali Němci
(957 246 turistů, nárůst o 5,4 %), dále Slováci (332 297 turistů, nárůst o 10 %) a
obyvatelé Polska a Pobaltí (309 336 turistů, nárůst o 9 %). Důležitou roli hráli i
cestovatelé ze vzdálených krajů, a to Američané (235 302 turistů, nárůst o 1,4 %),
Číňané (265 466 turistů, nárůst o 28 %) a Rusové (281 956 turistů, nárůst o 5,8 %).
Naopak ze všech národností, které v prvním pololetí minulého roku Českou republiku
navštívily, se na pomyslné poslední příčce umístili občané Saúdské Arábie (6 577
turistů, nárůst o 21,6 %).
Souhrnně český stát v první půlce roku 2018 navštívili obyvatelé celkem 26
zahraničních oblastí. Konkrétně do tuzemska zavítali cestovatelé ze Spojených států
amerických, Kanady, Mexika, Brazílie, ostatních zemí Střední a Jižní Ameriky, Francie,
Itálie, Velké Británie a Irska, Švýcarska, Španělska, zemí Beneluxu, skandinávských
zemí, Rakouska, Německa, Slovenska, Polska a Pobaltí, Izraele, Spojených arabských
emirátů, Saúdské Arábie, Indie, Hongkongu, Číny, Ruska, Jižní Koreje, Japonska a
Austrálie. Dohromady do České republiky v první polovině roku 2018 přicestovalo 4
218 048 turistů a příjmy z cestovního ruchu dosáhly na 82,5 miliard korun
[CzechTourism: 2018c]. Podle Českého statistického úřadu se dá očekávat, že toto číslo

2

Informace o image České republiky v zahraničí zveřejňuje agentura CzechTourism v průzkumech
vnímání České republiky jako značky, kdy každý jednotlivě dedikuje vybrané zemi (v tomto případě tedy
Francii, Polsku, Německu, Velké Británii, Rusku a Spojeným státům americkým). Tyto průzkumy jsou
veřejně dostupné na stránkách agentury, ovšem ani jeden není podepsán autorem. Proto je jako autor u
každého uvedena agentura CzechTourism, písmena za rokem vydání pak odkazují na konkrétní dokument
dohledatelný v připojeném seznamu online zdrojů. Z důvodu nedostatečného zdrojování i ze strany druhé
popisované agentury, dochází ke stejnému jevu také u citování dokumentů pražské Prague City Tourism.
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dál poroste. Statistici vycházejí z faktu, že počet návštěvníků ČR se plynule zvyšuje již
pátým rokem [Boušková: 2018].
Jak lze usoudit z výše příjmů z cestovního ruchu, které Česká republika utržila
v první polovině roku 2018, všichni turisté tvoří důležitý příspěvek do českého
rozpočtu. Nejnovější souhrnná data z roku 2017 ukazují, že turismus předminulý rok
tvořil 2,9 procent českého hrubého domácího produktu (v přepočtu 149 miliard korun) a
zaměstnával v tuzemsku 238,8 tisíce osob. Celková poptávka všech návštěvníků, kteří
strávili volný čas v českém státě, se vyšplhala až na rekordních 292 miliard korun a
zaznamenala meziroční nárůst o 7,4 procenta [Cieslar: 2019].
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3 Komunikační aktivity České republiky a hlavního města
Prahy ve spojitosti se 100. výročím založení
Československa
3.1 Oslavy 100. výročí založení Československa
V roce 2018 Česká republika společně se Slovenskem oslavovala důležité
historické jubileum. Kulaté 100. výročí založení samostatného Československa
provázelo mnoho událostí, které se odehrávaly nejenom ve dvou zmíněných státech, ale
také na zahraničních trzích.
Hlavním organizátorem oslav spojených se 100. výročím se v České republice
stala pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj agentura CzechTourism. Ta mimo jiné
k událostem připravila specializované webové stránky, kde popisuje cíl oslav jako
možnost připomenout si hlavní historické milníky obou zemí. Neakcentuje tak pouze
jubileum 100. výročí, ale vyzdvihuje i další události jako rok 1968 a Pražské jaro či rok
1993, kdy proběhlo rozdělení na Českou republiku a Slovensko [CzechTourism: 2019j,
CzechTourism: 2019a].
V České republice si lidé historické jubileum připomínali skrze široký kulturní
program, v němž nechyběly umělecké výstavy, hudební koncerty, dny otevřených dveří
významných českých institucí, speciální expozice a mnohé další akce, které můžeme
z marketingového hlediska považovat za eventy. Ačkoliv agentura CzechTourism
představovala hlavního marketéra oslav 100. výročí, jednotlivé události byly často
organizovány různými českými subjekty a institucemi. Svým dílem tak přispěla
například Česká obec sokolská, Český rozhlas, Česká televize, Česká filharmonie,
České dráhy, Česká národní banka, Českoslovanská obec legionářská, Armáda ČR,
Národní muzeum, Národní divadlo, Národní galerie a další. Jednalo se tak o
mezirezortní projekt, který spojovaly komunikační prvky, jež zainteresovaným
subjektům poskytla právě agentura CzechTourism. Mezi nimi se vyskytovalo například
logo s podtitulkem Společné století, symbol české nebo slovenské vlajky nakreslený či
nalepený na tvář, heslo #Neměnilbych nebo výzva Oslavme společné století
[CzechTourism: 2018b, CzechTourism: 2019a, ČTK: 2018a].
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Právě proto, že CzechTourism byla hlavním marketérem, organizátorem a
společným prvkem oslav 100. výročí, pražská agentura Prague City Tourism toto téma
do své komunikační strategie zařadila jen okrajově. Přesto však její činnost představuje
nejlepší možnost, jak vidět rozdíly mezi komunikačními strategiemi zaměřenými na
Českou republiku jako takovou a na samostatné hlavní město. Největší odlišnosti pak
pravděpodobně uvidíme v cílech a komunikovaných tématech. Ta se však v určitých
bodech nutně budou shodovat, jelikož se jedná o jedno a to samé téma.
Jedním z důvodů, proč v komunikacích dvou subjektů dochází k tolika shodám a
překrytí, je kromě stejného tématu i jedna z hlavních myšlenek oficiální strategie výročí.
Státní agentura chtěla skrze historické jubileum podpořit a utvrdit v Češích pocity
vlastenectví, národní hrdosti a svobody. Stejně tak, jako se nedá komunikovat stát bez
hlavního města a hlavní město bez státu, ani oficiální strategie oslav 100. výročí se nedá
přesně rozdělit na tu část, která podporovala pouze Prahu a část, která se týkala celého
státu. Je pravdou, že vrchol oslav 100. výročí se konal 27. – 28. října 2018 právě
v Praze. V očích vedoucího projektu Společné století Lukáše Bajera tomu tak bylo ale
proto, že Praha představuje určitý symbol svobody, národní hrdosti a českého
vlastenectví. Právě v Praze totiž došlo Pražskému jaru či zde byly podepsány
dokumenty, které následně daly vzniknout samostatné České republice [CzechTourism:
2019a, ČTK: 2018b].

3.2 Komunikační strategie oslav 100. výročí
3.2.1 Cíle
3.2.1.1 Cíle agentury CzechTourism
Agentura CzechTourism označila celou kampaň oslav 100. výročí založení
Československa za čistě imageovou. Jejím prostřednictvím mělo dojít k rozšíření
aktuálních informací o České republice případně Slovensku a jejich cestě historií.
Kromě edukace případných turistů či samotných obyvatel českého státu měla kampaň
právě v Češích vzbudit pocity národní hrdosti, radosti a úcty k českému státu, který by
za jiný nevyměnili [CzechTourism: 2019a, ČTK: 2018a].
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Vedle toho si agentura stanovila i nějaké lépe měřitelné cíle, ty však směřovala k
celoroční marketingové strategii. Ve svém marketingovém plánu pro celý rok 2018
mluví o dvou typech cílů, a to dlouhodobě strategických a marketingových. V první
kategorii najdeme očekávatelný záměr zvýšení zisků plynoucích z cestovního ruchu,
navýšení celkového počtu příchozích turistů, budování jednotné značky České
republiky a také posilování konkurenceschopnosti na trhu cestovního ruchu. Pro
marketingovou komunikaci stanovila tuzemská firma cíle navýšit, ustálit či předejít
dopadu souhrnných ukazatelů AVE3. Dále měla v plánu pokračovat v rozvoji sociálních
sítí a podporovat návštěvnost přidružených webů. Můžeme mezi nimi najít opět péči o
budování sjednoceného brandu. Na rozdíl od strategických cílů se ty marketingové však
specializovaly primárně na oblasti zdrojových trhů [Koppová: 2017].
Na odhady přesných čísel byla agentura ve svém marketingovém plánu poněkud
skoupá. V jiném dokumentu jménem Fact Sheet 1. pololetí 2018 však popsala, že pro
minulý rok očekávala ustálení hodnoty AVE na 3,3 miliardách korun, dále 16,5 milionu
návštěv na svých webech a zisk celkem 165 miliard korun plynoucích z cestovního
ruchu. Ten mělo tvořit nejméně 10,2 milionu příchozích turistů, tedy o 200 tisíc více
než předešlý rok [CzechTourism: 2018c, MediaGuru.cz: 2018].

3.2.1.2 Cíle agentury Prague City Tourism
Ve srovnání s marketingovými cíli soukromé agentury Prague City Tourism
můžeme pozorovat zásadní rozdíl. Oproti České republice zažívá Praha poslední roky
vysoký nápor příchozích turistů. Z průzkumu Prague City Tourism vyplývá, že
„kapacita historického centra, kam míří většina návštěvníků, je na hranici svých
možností“ [Prague City Tourism: 2017, 10]. Dále bylo zjištěno, že toto místo „…je
a bude i nadále hlavním cílem drtivé většiny návštěvníků Prahy“ [Prague City Tourism:
2017,

10].

V souladu

s myšlenkou

udržitelného

turismu,

kterou

vyzdvihuje

v marketingových strategiích například Kotler, tak není hlavním cílem pražské agentury
zvýšit cestovní ruch. Naopak by ráda míru příchozích udržela v podobných číslech,
avšak turisty informovala také o méně exponovaných pražských částech, aby tak

3

z angl. Advertising Value Equivalent v překladu Plánovaná hodnota inzertního prostoru získaného
převážně pomocí PR aktivit [Janouch: 2014]
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napomohla návštěvníky rovnoměrně rozprostřít. V ostatních cílech, tedy posílení image
značky a informování turistů a obyvatelstva, se agentury shodly.

3.2.2 Cílové skupiny
3.2.2.1 Cílové skupiny agentury CzechTourism
Česká republika láká hned několik různých skupin lidí, jež můžeme definovat
podle jejich zájmů, příjmů či rodinného stavu. Agentura Czech Tourism je ve svém
marketingovém plánu rozdělila na dvě hlavní cílové skupiny – Požitkáře a Cool. Do
první kategorie spadají lidé středního až vyššího věku, kteří mají rádi kvalitní služby a
pasivní relaxaci. V rámci svých cest se rádi podívají do národních parků, ochutnají
lokální gastronomii a odpočinou si v kvalitních hotelových zařízeních. Naopak od
výletu je může odradit nestabilní politická situace, nízká úroveň zdravotnictví,
nekvalitní potraviny, hrozba kriminality (např. krádeží) či špatná infrastruktura.
Druhou cílovou skupinu nazvanou souhrnně Cool tvoří lidé, pro které je
cestování zábavou. Mají rádi Evropu, potažmo i Českou republiku, ale nebojí se vyrazit
na výlet i do jiných světových destinací. Na cestách si aktivně užívají, odradit je však
mohou problémy se získáním víz, vysoké ceny a jazykové bariéry [Koppová: 2017,
CzechTourism: 2019a].

3.2.2.2 Cílové skupiny agentury Prague City Tourism
Zde můžeme vidět podobnost s cílovými skupinami, které si definovala agentura
Prague City Tourism na základě svého souhrnného průzkumu návštěvníků Prahy a
podle kterého nyní zaměřuje svou komunikaci. Až 71 % dotázaných respondentů se
svěřilo, že do Prahy přijeli za architektonickými památkami a bohatou historií.
Nejčastěji turisté spadali do věkové kategorie 20–29 let. O hlavním městě se převážná
většina ze všech příchozích dočetla na internetu a oceňovala v hlavním městě bezpečí,
čistotu, dobrou infrastrukturu a kvalitní informační služby [Prague City Tourism: 2017].
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3.2.3 Komunikační schéma
3.2.3.1 Komunikační schéma agentury CzechTourism
Schéma komunikace celostátní české agentury se v roce 2018 dělilo na dvě
rozdílné linky, které se ovšem obě týkaly tématu 100. výročí a Československa. Jednou
z nich byla celoroční komunikace jako taková, respektive její část zaměřená na
Československo, kterou se můžeme dozvědět z Marketingového plánu pro rok 2018.
Druhou komunikační linku pak tvořila komunikace dedikovaná pouze projektu
Společné století.
CzechTourism se také v minulém roce rozhodla pokračovat ve svém úspěšném
konceptu komunikace založené na storytellingu4, se kterým začala kampaní Česko –
země příběhů v roce 2013 [MediaGuru.cz: 2013]. Z Marketingového plánu pro daný rok
[Koppová: 2017] se dozvíme, že celá komunikace stála na základní myšlence
pojmenované Příběh Československa nebo také Příběh 100 let. Její hlavní náplní byla
edukace obyvatelstva a turistů o příbězích Československa z let 1918–1938, tedy
období první republiky.
Koncept Příběhu Československa byl následně rozdělen na čtyři různé tematické
oblasti. První částí byly Příběhy architektury a designu, které se týkaly převážně první
republiky, funkcionalismu, jakožto slohu charakteristického pro tuto dobu a svébytného
designu dobových předmětů každodenní potřeby. Podtitul této kategorie zněl Zlaté časy
moderny a odkazoval tak na roky po konci první světové války, kdy v tehdejším
Československu začala vzkvétat avantgarda a moderna. Jako hlavní aktéry těchto směrů
marketéři zvolili architekty Jože Plečnika, Josefa Gočára, Jana Kotěru, Adolfa Loose a
Ludwiga Mies van der Rohe, designéry Jana Vaňka a Jindřicha Halabalu a sochaře či
malíře Ottu Gutfreunda, Františka Kupku, Alfonse Muchu a Emila Fillu. Mezi hlavními
komunikovanými destinacemi Příběhů architektury a designu byly:

4

Storytelling je marketingová technika, která využívá vyprávění příběhů s cílem upevnit vztahy mezi
zákazníky a produkty či službami [Morris: 2003].
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•

Praha s podtitulem Symbol nové republiky – Praha Jože Plečnika (zejména pro
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, Jižní zahrady Pražského
hradu a Sloupovou síň Pražského hradu)

•

Hradec Králové s podtitulem Salon republiky – Hradec Králové: Perla
modernismu (zejména pro Masarykovo náměstí, Gočárovy školy a Galerii
moderního umění Hradec Králové)

•

Brno s podtitulem Brněnské linie – Brno: Centrum evropského funkcionalismu
(zejména pro Vilu Tugendhat, Vilu Stiassni a Kavárnu Josefa Zemana)

•

Plzeň s podtitulem Jak bydleli plzeňští podnikatelé – Noblesní dílo Adolfa
Loose (zejména pro Byt rodiny Krausových, Brummelův dům a Dům Josefa
Vogla)

•

Nové Město nad Metují s podtitulem Mezi secesí a modernou – Interiéry
zámku Nové Město nad Metují

•

Sychrov a Hrubý Rohozec s podtitulem Nová doba ve starých zdech

Další z komunikačních kapitol tvořily Příběhy lifestylu. Jak už název napovídá,
návštěvníkům odkrývaly životní styl Čechů v uplynulém století. Zaměřovaly se
převážně na sportovní boom společně s rozvojem lázeňství a gastronomie, zachováním
tradic a obnovou kulturní scény. Oproti ostatním částem marketingové strategie pak
Příběhy lifestylu nepropagovaly pouze cesty za poznáním, ale také cesty krajinou či
cesty pro zdraví. Mezi hlavními komunikovanými destinacemi Příběhů lifestylu byly:
•

Praha s podtitulem Rušný život pražských kaváren (zejména pro Café Imperial,
Café Louvre a Café Orient) a druhým podtitulem Fenomén sokolských sletů

•

Luhačovice s podtitulem Relax v lázeňských kulisách (zejména pro Lázně
Luhačovice – Kolonádu a pavilon pramenů, Inhalatorium a Stavby Dušana
Jurkoviče)

•

Žatec s podtitulem Chmelařská velmoc (zejména pro Chmelařské muzeum,
Turistické centrum Chrám chmele a piva a Synagogu)

•

Rožnov pod Radhoštěm s podtitulem Živá tradice – Valašské muzeum v
přírodě (zejména pro Valašské muzeum v přírodě a Jurkovičovu rozhlednu)

•

Janské Lázně s podtitulem Léčivé prameny v centru zimních sportů
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•

Pardubice s podtitulem Zrod sportovní tradice a druhým podtitulem Fenomén
sokolských sletů

•

Hluboká a Orlík s podtitulem Šlechta ve službách první republiky

•

Český Krumlov s podtitulem Kouzlo zmrazených okamžiků

•

Zbiroh s podtitulem Zrod Slovanské epopeje

•

Hukvaldy s podtitulem Rodiště Leoše Janáčka

•

Třebíč s podtitulem Oživené židovské město

•

Český Šternberk s podtitulem Kastelánem na vlastním hradě

•

Hrusice a okolí s podtitulem Vesničky jako z obrázku – Ladův kraj

•

Třebechovice pod Orebem s podtitulem Mechanický zázrak Josefa Probošta

•

Lázně Poděbrady s podtitulem Srdeční záležitost

•

Jáchymov s podtitulem Nejstarší radonové lázně

Třetí část komunikace tvořily Příběhy českých značek a průmyslu s podtitulem
Nadčasová kvalita. Jak už z názvu vyplývá, popisovaly český průmysl po první světové
válce, zejména pak společnosti Škoda, Tatra, Baťa a Moser. Hlavní komunikované
destinace Příběhů českých značek a průmyslu byly:
•

Mladá Boleslav s podtitulem Příběh značky Škoda (zejména pro Muzeum
Škoda, Letící šíp a Střední průmyslovou školu)

•

Zlín s podtitulem Obuvnické impérium – Baťův Zlín (zejména pro Baťovy
domky, Baťův mrakodrap a Muzeum obuvi)

•

Jablonec nad Nisou a Nový Bor s podtitulem Fenomén českého skla

•

Kopřivnice s podtitulem Příběh automobilky Tatra

•

Karlovy Vary s podtitulem Jiskřivý křišťál značky Moser

•

Ostrava s podtitulem Nejen průmyslové město

Celoroční schéma komunikace pak uzavíralo téma Příběhy vzniku republiky
s podtitulem Symboly nového státu, které oslavovaly především datum 28. října a
osobnost Tomáše Garriguea Masaryka. Mezi komunikovanými destinacemi této
kategorie figurovaly pouze tři vybrané oblasti:
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•

Hodonín a Lány s podtitulem Po stopách T. G. Masaryka

•

Praha s podtitulem Pohnutý osud památníku československých legií – Vítkov a
druhým podtitulem Po stopách T. G. Masaryka

•

Východní Čechy a Slezsko s podtitulem Příběh pohraničních pevností

Vedle schématu celoroční komunikace připravila agentura CzechTourism i
specializovaný plán komunikace, který se týkal projektu Společné století. Komunikace
oslav 100. výročí se také opírala o již existující schéma storytellingu a informovala o
takzvaných Příbězích 100 let. Zde je vidět propojení obou komunikačních schémat,
ačkoliv Společné století nekladlo takový důraz na období první republiky, ale
zaměřovalo se na celkový příběh České republiky uplynulého století a převážně pak
výročí let 1948, 1968 a 1993. Aby historický příběh propojili a ucelili, vybrali marketéři
charakteristické události jednotlivých let, skrze které vyprávěli příběh uplynulého
století. Pomyslnou časovou osu začali v roce 1918 příběhy legií a pokračovali příběhem
o Anně Hlavaté (1919), o křehkém řemeslu křehkého skla (1920), o Vysokých Tatrách
(1920), po stopách Tomáše Garrigue Masaryka (1921), o společnosti Škoda (1925), o
městu Žatec (1926), o Milanu Rastislavovi Štefánikovi (1928), o Výstavě soudobé
kultury v Československu (1928), o dostizích v Pardubicích (1929), o Brnu
s přezdívkou rakouský Manchester (1930), o obuvnickém gigantovi Baťovi (1931), o
mobilizaci a Mnichovské dohodě (1938), o národních hrdinech, kteří se zrodili v období
nacistické okupace (1939), o 60. letech 20. století, Laterně Magice a Expu 58 (1958), o
Pražském jaru (1968) o období dvou republik a jednoho státu (1969), o následném
jednání a rozdělení na dva státy (1992), o ocelovém srdci a černém zlatě (1994) a
konečně o Václavu Havlovi (2012). Příběhy charakteristické pro vybrané roky česká
agentura doplnila o popisy životních cest vybraných historických osobností a známých
osobností současnosti. Pomyslně tak ukončila vyprávění o uplynulém českém století a
navázala myšlenkami, které odůvodňují, proč je Česká republika taková, jaká je nyní,
proč jsou osobnosti rády, že život v tuzemsku nevyměnily za žádný jiný a proč by se tak
mělo cítit i široké publikum [CzechTourism: 2019g, Koppová: 2017].
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3.2.3.2 Komunikační schéma agentury Prague City Tourism
Komunikační schéma agentury Prague City Tourism nebylo tak obsáhlé, jelikož
pražská společnost nebyla organizátorem a 100. výročí založení Československa ve své
celoroční komunikaci věnovala jen určitou část. V jejím rámci informovala o 50. výročí
Pražského jara a jubileích roků 1938, 1988 a 1948. Opět se objevila téma Tomáše
Garriguea Masaryka, Mnichovské dohody, okupace, Pražského jara a osamostatnění
České republiky. Stejně jako CzechTourism, i Prague City Tourism vybrala hlavní
destinace, kterým se pak věnovala v rámci své komunikace. Na rozdíl od celostátní
agentury se však pochopitelně jednalo o místa z Prahy či okolí.
Byly jimi:
•

Václavské náměstí

•

Národní politika (bývalé sídlo vydavatelství Národní politika)

•

Palác Lucerna

•

Palác Harrachů

•

Staroměstské náměstí

•

Obecní dům

•

Pražský hrad

•

Lichtenštejnský palác

•

Thunovský palác

•

Kolovratský palác

•

Clam-Gallasův palác

•

Rudolfinum

Vedle tematických lokací se agentura Prague City Tourism věnovala vybraným
osobnostem, a to Tomáši Garrigueovi Masarykovi, Edvardu Benešovi, Aloisi Rašínovi,
Milanu Rastislavovi Štefánikovi a Karlu Kramáři [Prague City Tourism: 2018a, Prague
City Tourism: 2018b, Prague City Tourism: 2018c, Prague City Tourism: 2018d,
Prague City Tourism: 2018g].
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3.2.4 Kreativa
3.2.4.1 Kreativa agentury CzechTourism
Úkoly celostátní agentury CzechTourism se dotýkají převážně destinačního
marketingu a komunikace spíše než vytváření vizuálních konceptů. Také proto si
celostátní agentura na kreativu svého projektu Společné století najala posily. Společně
s agenturami WMC Grey a studiem Marvile připravila audiovizuální prvky projektu tak,
aby dotvářely myšlenku oslav 100. výročí a podporovala v Češích národní hrdost.
Základ kreativního konceptu se sestával

ze šesti klíčových vizuálů

s významnými osobnostmi, využití hashtagu #czech100, případně #slovak100 a
hlavního claimu Neměnil/a bych, případně Nemenil/a by som. Všechny tyto prvky byly
následně adaptovány v online komunikaci převážně na sociálních sítích Facebook a
Instagram, dále v rámci OOH a bylo použito také v POP a POS materiálech. V anglické
verzi byl hlavní claim Neměnil/a bych přepsán na frázi Come celebrate with us (z angl.
Pojď s námi slavit).
Jedním z nejčastěji používaných prvků projektu Společné století bylo jeho logo
(Obrázek 2, Obrázek 3). Logo bylo vyvedeno v základních barvách české trikolory
(modrá, červená, bílá a bylo vysázeno původním českým autorským písmem Sklonar,
které bylo také použito na vizuálech a webové platformě. V základní formě se logo
sestávalo z dvou letopočtů 1918 a 2018 v modré barvě a červené číslice 100 mezi nimi.
Pod číslicemi následovalo opět modrou barvou jméno projektu v dané jazykové mutaci
(Obrázek 2). V rozšířené verzi bylo logo doplněno o poslední dvojčíslí přelomových let
české historie: 18, 38, 48, 68, 93 (Obrázek 3). V online komunikaci byla využita také
animace loga, kdy se vrchní číslice postupně mění od letopočtu minulého roku 2018 na
1993, 1968, 1948 a konečně 1918. Zde se odpočet zastaví a ve spodní části loga se
objeví nápis Společné století.
Obecné logo sloužilo jako propojující prvek mezi organizacemi, které se
zúčastnily oslav 100. výročí. Minulý rok o jeho použití zažádalo přes 300 subjektů,
včetně pražské agentury Prague City Tourism [Prague.eu: 2018, CzechTourism:2019a]
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Obrázek 2: Logo projektu Společné století a jeho jazykové variace

Obrátek 3: Logo projektu Společné století – rozšířené o poslední dvojčíslí českých
významných historických letopočtů

Vedle loga byla dalším jednotícím prvkem česká případně slovenská vlajka na
pravé tváři. Tento prvek opět odkazoval na národní hrdost a identitu. Byl použit na
vizuálech, a to jak obecných, tak i na těch, které zachycovaly významné osobnosti, dále
38

v audiovizuálních spotech a vidět jsme ho mohli také na tematických eventech.
Rozšíření mezi širokou veřejnost zajistila agentura CzechTourism v online i offline
prostředí.
Ve virtuálním prostředí rozšířila celostátní agentura symbol vlajky na tváři hned
několika způsoby. Podle státní příslušnosti kreslila vlajky na pravou stranu obličejů
ambasadorům, jejichž vizuály byly následně zveřejněny na sociálních sítích a webu.
Kromě vlaječky se na vizuálech opakoval claim Neměnil/a bych (případně jeho
slovenská obdoba), logo projektu a hashtag #czech100. Podle daného ambasadora se
pak měnilo křestní jméno a první písmeno jeho příjmení, povolání a krátké osobní
odůvodnění, proč by daná osoba Českou republiku nevyměnila.
Mezi hlavní ambasadory projektu patřili herci Viktor Preiss (Obrázek 4) a Táňa
Pauhofová (Obrázek 5), kteří si zahráli také v reklamním spotu projektu, kde byli opět
vybaveni kresbami příslušných vlajek. Na vizuálech a audiovizuálních materiálech se
dále objevili herci Martin Dejdar, Zuzana Kronerová a Emília Vašáryová, zpěváci
Marta Kubišová a Ben Cristovao, fotbalista Antonín Panenka, letec Martin Šonka, rybář
Jakub Vágner, kardiochirurg Jan Pirk, Miss World a zakladatelka Nadace Krása pomoci
Taťána Gregor Brzobohatá, generál a pilot RAF Emil Boček a fotograf Antonín
Kratochvíl. Kromě toho, že se pan Kratochvíl stal tváří projektu Společné století, má na
svědomí také vznik části vizuálů, a to včetně svého.
Vizuály měly opět za cíl utvrdit v Češích národní a vlasteneckou hrdost. Krom
toho, že se ambasadoři stali tvářemi projektu, někteří (např. Taťána Gregor Brzobohatá)
zafungovali jako influenceři a informace o svém zapojení v projektu sdíleli na svých
často velmi sledovaných profilech na sociálních sítích. Dalším symbolickým gestem ze
strany ambasadorů byl jejich nárok na honorář. S celostátní agenturou CzechTourism
slavné osobnosti spolupracovaly za symbolickou jednu korunu. Vedle vizuálů s tvářemi
slavných osobností vznikl i obecný vizuál, který byl následně použit například ke
komunikaci zakončujících národních oslav 100 let republiky (Obrázek 6).
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Obrázek 4: Klíčový vizuál projektu Společné století s českým hercem Viktorem P.

Obrázek 5: Klíčový vizuál projektu Společné století se slovenskou herečkou Táňou P.
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Obrázek 6: Obecný vizuál projektu Společné století využitý k propagaci národních oslav
100 let republiky

Vedle vizuálů propagovali společný symbol vlajky na tváři ve virtuálním
prostředí i samotní účastníci oslav. Skrze mobilní aplikaci vytvářeli po vzoru
promovaných vizuálů vlastní fotky upravené o klíčové prvky (vlajka na pravé tváři,
claim Neměnil/a bych, webová stránka, jméno projektu, jméno osoby, zaměstnání a
personifikované odůvodnění). Podle závěrečné zprávy CzechTourismu bylo skrze
mobilní aplikaci vytvořeno necelých 2 100 personifikovaných vizuálů, které jsou nyní
k dispozici marketérům pro využití například v rámci OOH propagace.
Koncoví zákazníci a návštěvníci oslav se stali propagátory symbolu vlaječky na
pravé tváři i v offline světě. Kromě vizuálů zveřejněných skrze OOH média využila
celostátní agentura speciálních samolepicích vlaječek českého patentu, které byly
určeny právě k nalepení na kůži. Podle závěrečné zprávy bylo využito více než 210 000
samolepek, které jsme mohli vidět na každé tematické akci většího charakteru.
Zajímavostí bylo, že mnoho zapojených osobností se stále cítilo být Čechoslováky, a
tak si vyžádalo obě vlaječky. Vedoucí projektu Společné století Lukáš Bajer dodal, že
se princip vlajek na tváři opíral o národní hrdost často spojenou se sportovním
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nadšením, které stále v mnoha Češích dřímá [CzechTourism: 2019a, CzechTourism:
2019e].

3.2.4.2 Kreativa agentury Prague City Tourism
Co se kreativy týče, využila pražská agentura množství dobových a tematických
fotografií, které následně zveřejnila jak na svých stránkách, tak v tištěných publikacích.
Fotografie se týkaly nějakého z charakteristických témat pro uplynulé století ve
spojitosti k hlavnímu městu. Příkladem může být přední strana publikace Praha 1918–
2018, na níž můžeme vidět sochu Tomáše Garriguea Masaryka (Obrázek 12). Jelikož
agentura nevytvořila pro oslavy žádné speciální logo, využívala při komunikaci
vlastního nebo loga projektu Společné století od CzechTourismu [Prague City Tourism:
2018g, Prague City Tourism: 2018d, Prague City Tourism: 2018b].

3.2.5 Komunikační kanály
3.2.5.1

Webové stránky

3.2.5.1.1

Webové stránky agentury CzechTourism

Ke komunikaci využila celostátní agentura širokého mixu médií. Jako hlavní
zdroj informací sloužila specializovaná webová stránka, která se nacházela (a do
dnešního

dne,

21.

dubna

2019,

stále

nachází)

pod

českou

doménou

www.spolecnestoleti.cz, pod slovenskou www.spolocnestorocie.sk a pod anglickou
www.czechandslovakcentury.com, kam dále spadá i německá, francouzská, polská a
ruská jazyková mutace. K prezentaci materiálů byly zakoupeny a využity také domény
www.ceskoslovenskestoleti.com a www.ceskoslovenskestorocie.sk.
Podle závěrečné zprávy celostátní agentury bylo hlavním úkolem webu
informovat návštěvníky o tematických akcích. O nich se mohli dozvědět skrze kalendář
akcí, jenž byl na stránkách v sekci Programový katalog. Marketéři skrze něj
komunikovali více jak 850 akcí spojených s oslavami 100. výročí. K vyhledání
konkrétní akce sloužila jak mapa České republiky, tak i možnost výběru skrze metriky:
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Top akce, Typ akce, Kde? (sloužilo k určení místa akce) a faktory určující datum akce
(Tento týden, Tento měsíc, Archiv). Dále měli návštěvníci možnost využití
fulltextového vyhledávání.
Vizuální prvky byly vybrány tak, aby byl web plně responzivní a fungoval na
všech typech zařízení včetně tabletů. Grafický základ tvořilo čisté, světlé pozadí, které
bylo v hlavičce doplněno o číslice 68, 48, 93 a 18, tedy poslední dvojčíslí z
přelomových let české historie, opět ve světlých barvách. Dále v horní části webu mohli
čtenáři spatřit oficiální logo projektu Společné století, podslogan Neměnil bych a
orientační menu s rubrikami Výročí 2018, Aktuality, Programový katalog, Příběhy 100
let, Logo, foto, video, Kontakt a Neměnil bych. Orientační menu zakončovala ikona pro
výběr jazyka a kontaktní ikonky pro Facebook a Instagram projektu.
Prvky umístěné hlavičky pro návštěvníka viditelné v každé sekci webu. Stejná
zůstávala i grafika, pozadí a patička. Spodní část webu informovala o možnosti odběru
tematického newsletteru, kterých bylo dohromady odesláno více než 1300. Dále se
v patičce webu nacházela prokliknutelná loga zapojených organizací do projektu
Společné století (Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky, Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo vnitra České
republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ústavní soud, Ministerstvo
zemědělství České republiky, Akademie věd České republiky, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky, Úřad vlády České republiky, Senát Parlamentu
České republiky a agentura CzechTourism), loga hlavních mediálních partnerů projektu
(Česká televize a Český rozhlas) a loga partnerů projektu (Česká obec sokolská, Svaz
měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky a Klub českých turistů).
Nejspodnější část webu obsahovala kontaktní údaje agentury CzechTourism včetně
sociálních sítí, copyright a dokumenty Zásady zpracování osobních údajů, Ochranu
osobních údajů a Informace o cookies.
Hlavní stránka uvítala návštěvníky krátkým popisem kulatého výročí. Skrze ni
mohli pokračovat na Programový katalog, Národní oslavy v Praze, Logo, foto a video,
Příběhy 100 let a sekci Neměnil bych, Dále nabízela popis nejzajímavějších
tematických akcí s možností rozkliknutí seznamu dalších akcí.
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Stránka Neměnil bych, vybízela české čtenáře hned ke třem aktivitám. První
byla možnost vytvořit si vlastní tematický vizuál s tuzemskou vlajkou na tváři po vzoru
slavných osobností. Zájemci měli dvě možnosti, buď využít mobilní aplikace, nebo
svou fotku nahrát přímo na web, který jim během chvíle upravil danou fotku tak, že jim
na pravou tvář „namaloval“ českou vlajku, přidal podslogan Neměnil/a bych, oficiální
logo projektu Společné století, odkaz na webové stránky www.spolecnestoleti.cz a
výzvu Oslavme spolu společné století. V dalším kroku si čtenář mohl vizuál ještě více
personalizovat a přidat informace o svém povolání, jméno a příjmení a kratší popis,
proč by zrovna on neměnil český stát za žádný jiný. Následně byl vyzván k souhlasu
s podmínkami a sdílení vizuálu na sociálních sítích v doprovodu hashtagu #czech100.
K dnešnímu dni (21. dubna 2019) bylo na Instagramu daným hashtagem označeno
2 839 fotek, v tisících se pohybovaly i příspěvky s daným hashtagem zveřejněné na
Facebooku.
Vedle možnosti vytvořit si personalizovaný vizuál se čtenáři v sekci Neměnil
bych mohli dočíst o dvou tematických šifrovacích hrách, na něž se mohli i přihlásit. Ať
už si zájemci vybrali pražskou hru Po stopách T. G. M. nebo královohradeckou Salon
republiky, na webových stránkách byla připravena brožura s instrukcemi pro obě
možnosti. Šifrovací hry si podle závěrečné zprávy CzechTourismu zahrálo celkem 100
týmů. Poslední částí sekce Neměnil bych byla soutěž Česko je super. Web poskytoval
účastníkům soutěže pravidla, informace o ambasadorech a tiskovou zprávu pro média.
K dnešnímu dni (21. dubna 2019) se do soutěže již nelze přihlásit a stránky webu
poskytují aktualizované informace o vítězích soutěže.
Další rubriky nabízely čtenáři obecné informace o výročí (sekce Výročí 2018),
podle dat seřazené tematické aktuality (Aktuality), tematické příběhy značek, osobností,
umění, významných událostí, vědy, krajů, a příběhy charakteristické pro jednotlivá léta
uplynulého století (Příběhy 100 let), audiovizuální materiály (Logo, foto, video) a
kontaktní informace (Kontakt).
Agentura CzechTourism ve své závěrečné zprávě uvádí, že web projektu
Společné století v době 1. 1.2018 – 9. 12. 2018 navštívilo necelých 1,5 milionu
unikátních uživatelů, kteří na webu strávili více než 18 900 hodin. Bezplatně se
agentuře povedlo získat přes 21 % návštěvníků a její stránky zaznamenaly téměř 2,5
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milionu zobrazení. Z měření návštěvnosti webu agentura zjistila také původ svých
návštěvníků, kteří pocházeli převážně z České republiky, následovali Rusové, Poláci,
Francouzi,

Němci,

Slováci,

Angličani,

Rakušani,

Američani

a

Ukrajinci

[CzechTourism: 2019a, CzechTourism: 2019j, CzechTourism: 2018a].

3.2.5.1.2

Landing page agentury Prague City Tourism

Pražská agentura k online komunikaci svých témat využila specializovanou
landing page5, a to v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce. Na rozdíl
od CzechTourism neinvestovala do překladu do polského, slovenského či ruského
jazyka ani do samostatného tematického webu. Místo toho vytvořila záložku
Československo

na

vlastních

stránkách,

www.praguecitytourism.cz/ceskoslovensko

kterou
či

bylo
jazykové

možné

najít

mutace

pod
pod

www.prague.eu/czechoslovakia.
Další odlišností byla aktualizace. Zatím co web projektu Společné století byl
k dubnu 2019 stále plně funkční, bylo možné si na něm přečíst všechny zveřejněné
informace, a to včetně dat o uplynulých akcích, landing page Prague City Tourism
prošla několikerými změnami, až nakonec byla zrušena úplně. Začátkem roku 2018 se
čtenáři na tematickou landing page mohli dostat skrze obě výše zmíněné domény.
Zveřejněné texty na daných stránkách se týkaly vybraných lokalit a historických
osobností (viz výše), dále zde byl umístěn kalendář tematických akcí, koncertů a výstav
a jednoduchá mapa Československa (Obrázek 7) [Prague City Tourism: 2018c, Prague
City Tourism: 2018d, Prague City Tourism: 2018g].
Ze začátku svého spuštění v roce 2018 disponovala landing page grafickým
designem v okrových a vínových tónech. V průběhu následujících měsíců bylo barevné
schéma změněno na bílou a fialovou, textové informace ale zůstaly stejné. Na rozdíl od
oficiálního webu Společné století však postupně začaly mizet. S příchodem roku 2019 si
potenciální čtenáři mohli přečíst informace pouze o nadcházejících akcích, koncertech,
výstavách, vydaných tematických publikacích a prohlédnout mapu Československa.
Data o uplynulých eventech byla smazána společně s příběhy historických osobností a
5

Webová stránka, na kterou marketéři přivádějí zákazníky skrze reklamu či jiné marketingové aktivity
[Mareček: 2016].
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výběrem lokalit. K dubnu letošního roku byla specializovaná landing page zrušena
úplně.
Obrázek 7: Historická mapa Československa zveřejněná na specializované landing
page Československo pražské agentury Prague City Tourism.

Krom podobného výběru příběhů historických osobností a duplikujících se
eventů v kalendáři, měla landing page Prague City Tourismu s webem státní agentury
ještě něco společné. Bylo jím oficiální logo události (Obrázek 3), které bylo jedním
s propojujících elementů, jež CzechTourism propůjčovala ostatním účastníkům oslav
100. výročí. Logo projektu Společné století bylo na landing page pražské agentury
uvedeno na všech jejích jazykových mutacích a nacházelo se v pravém horním rohu
stránky, hned pod lištou rozcestníku.
Největší rozdíly mezi online komunikacemi agentur poskytla analytika
návštěvnosti webů. Pražská agentura se na rozdíl od CzechTourismu tématu nevěnovala
natolik. Návštěvnost její specializované landing page se v roce 2018 pohybovala okolo
75 000 zobrazení, dosáhla tak na pouhé 3 % celkových zobrazení stránek projektu
Společné století. Čtenáři byli nejčastěji Češi, dále také Američani, Angličani, Němci,
Slováci, Kanaďani, Španělé, Francouzi, Australané, Italové, Indové, Rakušani, Poláci a
Rusové [Prague City Tourism: 2018c, Prague City Tourism: 2018d, Prague City
Tourism: 2018g].
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3.2.5.2

Sociální sítě

3.2.5.2.1

Komunikace na sociálních sítích agentury CzechTourism

Celostátní agentura CzechTourism pro plynulou komunikaci na sociálních sítích
vytvořila nové profily. Na Facebooku přibyla stránka Společné století, která ke
dnešnímu dni (22. dubna 2019) dosáhla na necelých 12 000 likes a téměř 13 000
followes. Anglicky mluvící komunita si o projektu mohla přečíst na anglické
facebookové stránce Czech and Slovak Century, jež se líbila více jak 2 500 uživatelům
Facebooku a téměř 2 700 se ji rozhodlo sledovat. Na vizuální síti Instagram projekt
zastupoval jednotný profil Czech_and_slovak_century, který zveřejnil téměř 150
příspěvků a získal necelé 2 000 sledujících.
Z hromadných statistik sociálních sítí projektu Společné století se dá vyčíst, že
po dobu roku 2018 vyprodukovaly dohromady přes 400 tematických příspěvků. Získaly
tak přes 16 000 fanoušků, kteří provedli přes 115 000 interakcí. Nejvíce interagovali
uživatelé Facebooku na české stránce projektu. Dohromady agentura bezplatně zasáhla
více než 20 % českých a slovenských facebookových a instagramových profilů.
Ke komunikaci videí CzechTourism využila svých již existujících profilů na
sociální síti Youtube. Na český profil jménem Česko – země příběhů přibyly videa
seznamy Společné století a 100 let v zemi příběhů. Anglická verze Visit Czech
Republic nabídla sledujícím tematická videa v seznamech Czech and Slovak century a
100 years in the land of stories [CzechTourism: 2019a, CzechTourism: 2019b,
CzechTourism: 2019c, CzechTourism: 2019h, CzechTourism: 2019i].
Vizuální sít Instagram se CzechTourism rozhodla využít také skrze
fotografickou soutěž Česko je super. Soutěž se konala s propojením na 51. ročník
Mezinárodního filmového festivalu filmů s cestovatelskou tématikou Tourfilm, který
organizuje také CzechTourism. Ambasadorem Česko je super se stal český zpěvák Ben
Cristovao a několikanásobný mistr v beatboxu Ondřej Havlík alias Endru. Podle výběru
klíčových osobností i média je jasné, že soutěž cílila spíše na mladší věkovou cílovou
skupinu. Oba ambasadoři zveřejnili na svých instagramových profilech, na nichž
dosahují společného zásahu přes 700 tisíc followers, fotku České republiky s popiskem,
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proč to zde mají tak rádi. Soutěžící následně přidávali až do 15. září 2018 své fotky na
sociální sít Instagram společně s popisky podobného rázu. Výherce byli vyhlášeni ve
třech kategoriích rozdělených podle věku: pod 18 let, 18–25 let a nad 25 let. Vybraní
soutěžící se mohli těšit z věcných výher v podobě iPhonu, GoPro, powerbanky
ADATA, anebo zážitků v České republice [CzechTourism: 2018a, CzechTourism:
2019a].
Ve spolupráci s agenturou Magnas Media pak celostátní agentura komunikovala
na sociálních sítích s vybranými cílovými publiky. Využila k tomu sociální sítě
Youtube, RTB, Odnoklassniki, Facebook a Instagram, které podpořila reklamami na
vyhledávací síti Google a Yandex [CzechTourism: 2019a, CzechTourism: 2019c,
CzechTourism: 2019h, CzechTourism: 2019i].

3.2.5.2.2
Tourism

Komunikace na sociálních sítích agentury Prague City

V rámci svých sociálních sítích spolupracovala pražská agentura Prague City
Tourism se společností Nydrle, respektive její částí Kindred. Na rozdíl od
CzechTourismu však nepřipravovala žádné specializované sociální účty a o tématech
oslav 100. výročí se zájemci mohli dočíst pouze na jejích již existujících profilech. Na
Facebooku o tématech informovala skrze českou stránku Prague City Tourism a
anglickou Prague.eu. Pro uživatele Instagramu nahrávala obsah na svůj anglický profil
Cityofprague, Twitterové uživatele pak informovala skrze profil Prague City Tourism.
Dohromady na svých profilech pražské agentura získala ke dnešnímu dni (22. dubna
2019) necelých 300 000 sledujících. Je nutné však dodat, že na rozdíl od profilů
projektu Společné století se jednalo o obecné stránky, na nichž agentura již dlouhodobě
pracuje a nejsou specializované pouze na oslavy 100. výročí [Prague City Tourism:
2019a, Prague City Tourism: 2019b, Prague City Tourism: 2019c, Prague City Tourism:
2019d, Prague City Tourism: 2018g].
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3.2.5.3

Audiovizuální spoty

3.2.5.3.1

Audiovizuální spoty agentury CzechTourism

Agentura CzechTourism svou komunikaci doplnila o několik audiovizuálních
snímků rozhovorů s ambasadory. Kromě sociálních sítí byla videa zveřejněna také na
webu projektu Společné století. Mezi nahranými videi existují dva hlavní různé
koncepty. První typ videí zobrazuje vybrané ambasadory, kteří již propůjčili svůj obličej
vizuálům. Například na webu projektu můžeme zhlédnout rozhovor s Taťánou Gregor
Brzobohatou, Martinem Dejdarem, Emílií Vašáryovou, Emilem Bočkem, Antonínem
Kratochvílem, Jakubem Vágnerem, Benem Cristovao, Zuzanou Kronerovou a Martinem
Šonkou. Všechna videa začínají stejně. Zobrazují logo projektu Společné století, které
pak celý rozhovor provází v levém horním rohu. V úvodu si divák může přečíst jméno
daného ambasadora a vyslechne si pět vteřin Čechům věrně známé skladby Vltava od
Bedřicha Smetany. Následuje set otázek spojených s Českou republikou a její historií,
na něž ambasador postupně odpovídá ve svém rodném jazyce (tedy česky či slovensky).
Rozhovory mají délku od třech a půl po necelých deset minut. Zakončuje je opět záběr
loga a pobídka „Oslavme společné století“, kterou pronese daná osobnost a v posledním
záběru také voiceover namluvený hercem Viktorem Preissem.
Druhým typem videí, jež celostátní agentura využila v rámci komunikace
Společného století, byla videa s přáním. Tyto audiovizuální prvky byly pořízeny buď
spontánně nebo řízeně se stejným úvodem jako ty předchozí (sledující na začátek
zhlédnul logo, jméno ambasadora, přibylo jeho zaměstnání a opět si vyslechnul 5 vteřin
známé skladby Bedřicha Smetany). Principem těchto videí bylo popřát České republice
všechno nejlepší k historickému jubileu. Kromě hlavní myšlenky byl scénář v rukou
ambasadorů, kteří tak přání koncipovali podle svého. Jelikož mezi oslovenými slavnými
osobnostmi nebyli pouze Češi a Slováci, jsou některá nahraná videa také v anglickém
jazyce. Do projektu se zapojili například tenisté Andre Agassi, Leander Paes a Novak
Djokovič, olympijská snowboardistka Eva Samková, publicista Tomáš Baldýnský,
globální ředitel marketingu společnosti Baťa Thomas Archer Baťa, zpěvák Tomáš Klus,
zpěvačka Marie Rottrová, herec Bolek Polívka, herec Martin Finger, tenistka Petra
Kvitová, tenista Radek Štěpánek, mistr světa ve vodním slalomu Vavřinec Hradílek,
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cyklisté Josef Černý, Zdeněk Štybar, Petr Vakoč a Roman Kreuziger, profesor Martin
Hilský, horolezec Marek Holeček, zpěvačka Lenny, producent Michal Pavlíček, herec
Martin Pechlát, herec Zdeněk Piškula, fotograf Robert Vano, spisovatel Miloš Urban,
herečka Petra Špalková, cestovatel a etnograf Miloslav Stingl, herec Jiří Dvořák, geolog
Václav Cílek,

režisér David Ondříček, producent Václav Marhoul, herečka Alena

Mihulová, influencer Karel Kovy Kovář a ekonom Tomáš Sedláček. Jednotlivce
doplnily české hudební skupiny Slza, Jelen, Vypsaná fiXa a Divokej Bill a zájmové
skupiny jako motoristé z Autoklubu ČR a Barum rally, anglicky mluvící golfisté
z Czech Masters, basketbalisté z České basketbalové federace, běžci z RunCzech a
hudebníci z Létofestu. Svá přání také přidali i klíčoví ambasadoři herci Martin Dejdar a
Zuzana Kronerová a rybář Jakub Vágner.
Videa agentura využila na svých sociálních sítích (Instagram, Facebook,
Youtube), na své webové stránce a také v rámci propagace, a to i v zahraničí. Například
přání olympioničky Evy Samkové bylo opatřeno francouzskými titulky a prezentováno
na francouzském trhu. Vedoucí projektu Společného století Lukáš Bajer osvětlil využití
titulků tak, že ačkoli v zahraničí lidé češtině nerozumí, je součástí našeho národního
dědictví a historie, kterou projekt propaguje. Dohromady tak agentura komunikovala
hned na několika zahraničních trzích. Jejich výběr závisel na počtu turistů, kteří do
České republiky cestují. Ukázky vizuálů a audiovizuálních spotů mohli vidět občané ze
Spojených států amerických, Ruska, Velké Británie, Francie, Německa, Rakouska,
Polska a pochopitelně i Slovenska. Dále docházelo k průběžným aktualizacím – pokud
agentura zjistila, že na konkrétním trhu ambasador nezískává dostatečnou míru
pozornosti, snažila se cestovatelům vyjít vstříc a reklamu zaměnila.
Vedle dvou základních typů videí agentura CzechTourism investovala ještě do
jednoho formátu. Byl jím reklamní videospot nazvaný podle projektu Společné století.
Za kameru se při natáčení postavil Slovák Martin Štrba, na židli režiséra usedl Čech Jan
Hřebejk. Z československé spolupráce vznikl spot o délce 70 sekund. Účinkující herci
byli také dvojího původu, ve spotu si zahrál Čech Viktor Preiss a Slovenka Táňa
Pauhofová. V rámci videa společně debatují o historii Česka a Slovenska jako jedné
země, o společných historických okamžicích, a přitom si na tváře kreslí ikonické vlajky
příslušné země. Konverzaci zakončují ve chvíli, kdy z obrazovky vedle nich bývalý
prezident Václav Havel vyřkne jeho známý výrok Pravda a svoboda musí zvítězit.
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Následují claimy Neměnil bych, Nemenila by som, střih na logo projektu a výzva
Oslavme společné století. Podkres videospotu tvoří opět skladba Vltava od Bedřicha
Smetany.
Hlavní videospot vznikl hned v několika různých stopážích. Jeho základní délka
byla 60 a 70 sekund, následovaly cuty 6, 10 a 15 sekund určené převážně pro propagaci
na internetu a 10, 20 a 30 sekund pro Českou televizi. Jako doplňující materiály pak
agentura připravila ještě audiospot, videospot z národních oslav, historický videospot a
videospot určený speciálně pro filmový festival s cestovatelskou tématikou Tourfilm
[CzechTourism: 2019a, CzechTourism: 2019e]

3.2.5.3.2 Audiovizuální spoty agentury Prague City Tourism
Pražská agentura pro účely komunikace specificky spojené se 100. výročím
Československa nezveřejnila žádné audiovizuální spoty.

3.2.5.4

Interaktivní prvky komunikace

3.2.5.4.1

Interaktivní prvky komunikace agentury CzechTourism

Celostátní agentura si na podporu projektu Společné století připravila hned
několik interaktivních komunikačních prvků. Můžeme mezi ně počítat gamifikaci6,
kterou v rámci projektu představovala mobilní aplikace s vlaječkami a obě šifrovací hry.
Dalším interaktivním prvkem byla speciálně na míru oslav 100. výročí vyrobená
hra ve virtuální realitě. Jako jedni z prvních si ji mohli vyzkoušet olympionici a
návštěvníci Českého domu na zimních olympijských hrách v asijském Pchjongčchangu.
Virtuální realita přenese hráče do zimní krajiny, kterou projíždí na saních a prohlíží si
výjevy z československé historie. S přípravou hry pomohla celostátní agentuře
společnost Brainz VR. Vizuální výjevy z československé historie by ve hře měly
pokrývat všechny důležité společenské, sportovní, politické i kulturní historické
milníky. Dobové materiály společnosti čerpaly především na základě historických
6

Gamifikace je poměrně nová technika v marketingu, která využívá herní aktivity tak, aby utužila vztah
se stávajícími zákazníky či zaujala nové [Werbach, Hunter: 2012].
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výtisků novin. Při realizaci pak dbaly na to, aby hra byla přenosná a vešla se bez
problému do jednoho zavazadla. Po využití na olympiádě byla virtuální realita dostupná
Asijcům v turistickém informačním centru CzechTourismu, následně poputuje zpět do
ČR, kde bude určena k dalšímu používání a půjčování [CzechTourism: 2019a].

3.2.5.4.2 Interaktivní prvky komunikace agentury Prague City
Tourism
Jak už bylo několikrát zmíněno, pražská agentura se na rozdíl od té celostátní
rozhodla do událostí 100. výročí tolik neinvestovat. Pro své zákazníky si však také
připravila interaktivní činnosti. Turisté se díky Prague City Tourismu mohli zúčastnit
specializovaných aktivit z cyklu Pražská vlastivěda. Část informačních vycházek,
přednášek a návštěv objektů byla zaměřena pouze na historii Československa a s ní
spojená historická místa. Akce vyvrcholila v době 17. - 21. října 2018, kdy Prague City
Tourism pořádala cyklus přednášek připravený speciálně pro 100. výročí vzniku
Československa.
Kromě vlastivědných procházek zorganizovala pražská agentura i další
vzdělávací kurz. V rámci Pražské univerzity pro každého připravila agentura sérii
vycházek a přednášek, jež se týkala jen historického jubilea. Velkému zájmu se těšily
cykly Architektura československé státnosti, Osobnosti československé státnosti a Praha
za první republiky. Své zákazníky si našly také tematické akce jako Magické osmičky
nebo Zajímavé kapitoly z historie Prahy. Většina z přednášek v tomto roce (k 25. dubnu
2019) již není aktuální. V aktualizovaném kalendáři však stále najdeme vycházky
jménem Zajímavé kapitoly z minulosti Prahy a Praha za první republiky. Jelikož
v anglické mutaci webu se nenachází ani jedna zmínka o možnosti vycházek, ať už
s Pražskou vlastivědou nebo Pražskou univerzitou pro každého, dá se předpokládat, že
přednášky probíhaly pouze v českém jazyce. K dnešnímu dni (25.dubna 2019)
prezentuje pražská agentura na svých stránkách v anglické mutaci akce k roku 2014
[Prague City Tourism: 2018f, Prague City Tourism: 2019e].
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3.2.5.5

Tištěné komunikační materiály

3.2.5.5.1

Tištěné materiály agentury CzechTourism

Česká agentura vydala ve spojitosti se 100. výročím založení Československa
hned několik publikací, které informovaly a rozvíjely myšlenky projektu Společné
století. Všechny publikace vycházely v příslušných jazykových mutacích, podle
cílových publik agentury CzechTourismu (české, anglické, ruské a německé).
Základ tvořil leták, který informoval o přibližné stovce významných osobností
uplynulého století. Výčet herců, sportovců, politiků, vědců, hudebníků, spisovatelů a
podnikatelů doplňovaly vybrané fotografie. Leták pak doplňovala brožura (Obrázek 8)
se stejnou titulní stranou, která opět zobrazovala logo projektu. Jednalo se o
programový katalog, který čtenáři ve zkratce představil vybrané roky minulého století
(1918, 1968, 1993 a 2018) a pokračoval s vybranými tematickými událostmi. Akce
rozdělil na čtyři kategorie (kultura, vzpomínkové akce, edukativní akce a zážitky) a
následně piktogramy označil jednotlivé akce (TOP akce, divadelní představení, koncert
či hudební představení, film, historie, dokumenty a archiv, vzpomínková akce, vojenská
přehlídka, konference, diskuze či přednáška, publikace, významná doprovodná akce a
sportovní akce). Dohromady tak informoval o přibližně dvou stech tematických
událostí, a tak doplnil programový katalog na webových stránkách projektu
[CzechTourism:2018b].
V infocentrech agentury CzechTourism a jejích zahraničních pobočkách čekaly
na turisty ještě další publikace, které na titulní straně zdobilo logo Společného století.
Vybírat mohli z dvou obrazových průvodců jménem 100 let příběhu České republiky
(Obrázek 9) a Průvodce českým stoletím (Obrázek 10). První publikace byla vyvedena
ve formátu A4. Na 51 stranách se čtenáři dočetli o všech činnostech, které se v České
republice dají provozovat. Vybírat mohli z rubrik rozdělených na kulturní turistiku,
aktivní turistiku a zdravotní turistiku, které se pak samostatně věnovali jednotlivým
částem a městům českého státu. Průvodce doplňovaly barevné fotografie ve vysoké
kvalitě a zakončovala mapa, na níž bylo vyznačených 23 zajímavých míst propojených
s výročím 100. let od založení Československa [CzechTourism: 2017a].
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Druhou fotografickou publikací byl Průvodce českým staletím. Byl menšího
velikosti (okolo formátu A6) a skládal se ze 71 stran. Na nich popisoval příběh českého
století, jenž dělil na Příběhy architektury a designu, Příběhy životního stylu, Příběhy
českých průmyslových značek a Příběhy vzniku republiky. Poslední stranu opět zdobila
mapa České republiky, z níž se turisté dozvěděli lokace 12 památek světového dědictví
UNESCO a 21 top míst, které dle agentury nesmí při své návštěvě opomenout
[CzechToursim: 2017b].
Publikace o 100. výročí založení Československa doplnily také jednoduché
jednostranné letáky o probíhajících soutěžích a akcích. Jedním takovým byl i leták se
zpěvákem Benem Cristovao, který upozorňoval na soutěž Česko je super, tak to vyfoť!
(Obrázek 11) [CzechTourism: 2018a].
Obrázek 8: Programový katalog projektu Společné století (čtyřjazyčná verze) a Obrázek
9: Průvodce 100 let příběhu České republiky (anglická mutace)
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Obrázek 10: Publikace Průvodce českým stoletím

Obrázek 11: Leták k soutěži Česko je super, tak to vyfoť! (oboustranně)
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3.2.5.5.2 Tištěné materiály agentury Prague City Tourism
Pražská agentura připravila ke příležitosti oslavy 100. výročí založení
Československa dvě tištené publikace. Začátkem roku 2018 si turisté mohli na
příslušných turistických centrech či online na stránkách agentury prohlédnou brožuru
s názvem Praha: 1918–2018 (Obrázek 12). Dvaceti osmi stránková publikace provedla
čtenáře zajímavými pražskými místy spojenými s historií Československa. Převratné
události pak popisovala v kapitolce Století české státnosti. Téma uzavírala kalendářem
významných tematických akcí a příběhy osobností Tomáše Garriguea Masaryka,
Edvarda Beneše, Milana Rastislava Štefánika a Karla Kramáře. Zajímavé bylo, že na
obalu publikace, vedle sloganu agentury Praha:emoce, bylo vyobrazeno logo projektu
Společné století. Brožur Praha: 1918–2018 vydala agentura v roce 2018 50 tisíc, a to
v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce [Prague City Tourism: 2018g,
Prague City Tourism: 2018b].
Druhou obsáhlejší publikaci z dílny agentury Prague City Tourism představovala
osmdesáti osmu stránková brožura Praha:1918–1992 (Obrázek 13). Stejně jako
předchozí byla vytištěna v českém, anglickém, francouzském a německém jazyce a na
titulní straně měla otištěno logo projektu Společné století. Výtisků bylo dohromady 70
tisíc. Brožury byly vydávány těsně po svých kratších předchůdkyních v začátku roku
2018. Čtenáři se v nich mohli dočíst informace o historicky provázaných pražských
architektonických

skvostech,

uměleckých

dílech,

technických

unikátech

i

společenských a kulturních fenoménech z dob Československa. Brožura byla
koncipována jako katalog, kdy na každý jeden rok z vybraného časového úseku
připadalo jedno umělecké či společenské dílo [Prague City Tourism: 2018g, Prague
City Tourism: 2018a].
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Obrázek 12: brožura Praha:1918–2018 a Obrázek 13: katalog Praha:1918–1992

3.2.5.6

Mediální kampaň

3.2.5.6.1

Strategie mediální kampaně agentury CzechTourism

CzechTourism společně se specializovanými agenturami zorganizovaly v rámci
projektu Společné století propagační kampaň na celkem 9 trzích a na všech 6
mediatypech. O projektu se dozvěděly cílové skupiny z České republiky, Slovenské
republiky, Spojených států amerických, Ruska, Velké Británie, Francie, Rakouska,
Polska a Německa. Skrze offline kanály tak oslovila více než 5 milionů lidí, její
reklamní plochy dosáhly více než 100 milionů zobrazení a celkově agentura získala
téměř 550 GRPs7. V online prostředí pak svou reklamou zasáhla až 54 milionů
uživatelů a její reklamní sdělení zlákaly přes 85 % čtenářů TOP webů. Téměř 300 tisíc
zájemců kliklo na její reklamní sdělení, více než 1,5 milionů uživatelů zhlédlo její videa
a na sociálních sítích zaznamenala agentura přes 600 tisíc interakcí. Do milionů se
vyšplhali i výsledky PR spolupráce s médii a jejich tištěnými a online platformami. O

7

Tzv. Gross rating point, z angl. Kumulovaná sledovanost v populaci [Janouch: 2014].
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historickém jubileu vyšlo dohromady více než 720 mediálních zmínek s mediálním
dopadem 301 GRPs. Příspěvky o 100. výročí se těšily velké oblíbenosti, získaly až 27
milionů přečtení a 84 % z nich se neslo v pozitivním duchu [CzechTourism: 2019a].

3.2.5.6.2 Strategie mediální kampaně agentury Prague City Tourism
Jelikož se pražská agentura nepovažovala za hlavního organizátora oslav 100.
výročí, její mediální kampaň obsahovala mnohem menší komunikační mix.
S oslovenými médii pak komunikovala nejenom s ohledem na historické jubileum, ale
zásobila je informacemi o všech daných tématech loňského roku. Dohromady pražská
agentura vydala 13 tiskových zpráv a spolupracovala s vybranými českými printovými
médii, odbornými časopisy, televizemi i rádii [PragueCityTourism: 2018g].

3.2.5.6.3 Komunikace skrze televizní obrazovky
3.2.5.6.3.1 TV kampaň agentury CzechTourism
Kampaň Společného století probíhala i v televizi, a to v období od července po
říjen 2018. Televizní diváci mohli zhlédnout hned dva spoty. Jedním byl sponzorský
vzkaz o 10 vteřinách na Dobrém ránu a dalších relevantních pořadech v hlavních
vysílacích časech od ČT1, ČT2 a ČT Sport. Delší reklamní spot s herci Viktorem
Preissem a Táňou Pauhofovou se divákům zobrazoval v prime time na TV Seznam a u
vybraných pořadů. Hodnota televizní kampaně se vyšplhala až nad 1,5 milionu korun a
zasáhla více než 6,8 milionu lidí z věkové skupiny 15+ [CzechTourism: 2019a].

3.2.5.6.3.2 TV kampaň agentury Prague City Tourism

Ačkoliv pražská agentura nezveřejnila čísla spojená s její propagací historického
jubilea, ze závěrečné zprávy lze vyčíst, že spolupracovala s televizními stanicemi České
televize a kanálem Praha TV [Prague City Tourism: 2018g].
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3.2.5.6.4 Komunikace skrze reproduktory rádií
3.2.5.6.4.1 Rádiová kampaň agentury CzechTourism
Podobné sponzorské vzkazy, jako agentura využila v televizi, si mohli
vyslechnout i posluchači rádií. V období od června do října odvysílaly hlavní stanice
Českého rozhlasu (Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Plus a podobné) přes 280
sponzorských vzkazů. Celkově se tak podařilo zasáhnout nejméně 1,5 posluchačů rádia
[CzechTourism: 2019a].

3.2.5.6.4.2 Rádiová kampaň agentury Prague City Tourism
Pražská agentura ve svých dokumentech nespecifikuje, na jakých kanálech
komunikovala oslavy 100. výročí. Přesto se z její závěrečné zprávy můžeme dočíst, že o
své činnosti, ke které patří převážně propagace českého hlavního města a provázaných
témat, informovala několik rádií. Na bázi inzerce spolupracovala s Českým rozhlasem a
jeho anglickou mutací Radio Prague, dále komunikovala s rádii Express a Classic a
francouzským Radio France Inter [PragueCityTourism: 2018g].

3.2.5.6.5 Komunikace skrze plátna kin
3.2.5.6.5.1 Kinoreklama agentury CzechTourism
Reklamu v kinech agentura CzechTourism využila k tomu, aby zasáhla
obyvatele menších měst, jelikož obyvatelé metropolí byli vystaveni reklamním
sdělením projektu Společného století mnohem častěji. Dohromady se společností Visia
Cinema celostátní agentura realizovala kampaň v 94 menších českých městech a zasáhla
tak více než 175 tisíc návštěvníků kin. Celkově za reklamu v kinech agentura
CzechTourism zaplatila 241 120 Kč a odvysílala tak celkem 1 208 spotů před
vybranými filmy a představeními [CzechTourism: 2019a].
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3.2.5.6.5.2 Kinoreklama agentury Prague City Tourism
Do propagace v kinech se pražská agentura rozhodla neinvestovat [Prague City
Tourism: 2018g].

3.2.5.6.6 Komunikace skrze tisk
3.2.5.6.6.1 Kampaň v tisku agentury CzechTourism
Ve své široké mediální kampani celostátní agentura zohlednila také tištěná
média a jejich online platformy, s nimiž spolupracovala jak na bázi PR, tak i inzertně.
Dohromady se zmínky o historickém jubileu dostaly díky CzechTourismu do nákladu
přes 2,9 milionu časopisů, čímž zasáhly přes 4 miliony čtenářů. Společně s Magistrátem
hlavního města Prahy agentura zajistila inzertní prostor v tiskovinách Náš region, Naše
Praha, Týdeník 5+2, Deník Metro, Pražský deník, E15 a odborných médiích. Speciály
ke stoletému výročí Československa pak zpracovaly magazíny Lidé a země, Reflex,
Deník Sport, Mladá Fronta Dnes, Časopis ČD.
V rámci publicity získaly nejširší záběr internetová média (80 % na počet
příspěvků a 60 % GRPs), následovaly celostátní deníky (3 % na počet příspěvků a 12 %
GRPs), televize (2 % na počet příspěvků a 16 % GRPs) a dále ostatní tisk (6 % na počet
příspěvků a 9 % GRPs). Kromě dostupných kreativních materiálů agentura nabízela
médiím veškeré dostupné materiály spojené s projektem Společné století, které doplnila
o rozhovory s klíčovými zaměstnanci (ředitelkou Monikou Palatkovou, vedoucím
projektu Lukášem Bajerem, zástupkyněmi tiskového oddělení Renatou Kasalovou či
Michaelovou Klofcovou a podobnými).
Na časové ose si můžeme všimnout dvou bodů, kdy se mediální komunikace
spojená se Společným stoletím několikrát zvýšila. První vlna proběhla v květnu, kdy
CzechTourism vypustila zprávu o spuštění kampaně k projektu, druhá větší pak
v období okolo října, kdy oslavy vrcholily. Závěrečný ohňostroj odvysílala či zmínila
všechna velká mainstreamová média a skrze ně se o něm dozvědělo více než 4,5
milionu zájemců [CzechTourism: 2019a].
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3.2.5.6.6.2 Kampaň v tištěných médiích agentury Prague City Tourism
Komunikaci s médii má v pražské agentuře na starosti tiskové oddělení. Jeho
prací však v minulém roce nebyla pouze propagace 100. výročí, ale všech aktivit Prague
City Tourism. O daných tématech agentura informovala skrze vybraná média, mezi
nimiž nechyběly deníky Mladá Fronta Dnes, Pražský deník, Metro, Blesk, Aha! a
odborná média COT a TTG. Mezi ně rozdistribuovala agentura celkem 13 tiskových
zpráv a získala tak 540 zmínek v článcích [Prague City Tourism: 2018g].

3.2.5.7 Eventy
Eventů a tematických událostí proběhlo se spojitosti s historickým jubileem
opravdu spousta a obě agentury potvrdily, že je prakticky nemožné do jedné spočítat
všechny, které se udály, či kolik jich dohromady navštívilo lidí.
Pražská Prague City Tourism dodává, že jelikož nebyla hlavním organizátorem, sama
žádné tematické akce nepořádala. Na druhou stranu celostátní agentura CzechTourism,
coby přední organizátor oslav, ve své závěrečné zprávě odhaduje, že počty návštěvníků
tematických akcí se přehouply přes 4,6 milionu. Dále doplňuje, že se sama podílela
nejméně na 150 akcích, a to včetně:
•

Olympijského festivalu v Brně a Ostravě

•

Veletrhu cestovního ruchu Holiday World

•

Československého festivalu

•

Československého univerzitního souboje

•

Festivalu filmů s cestovatelskou tématikou Tourfilm

•

Tenisového projektu Český lev se loučí

•

Oslav 100 let sportu

•

Slavností bratrství Čechů a Slováků Velká Javořina

•

Jubilejního desátého turnaje česko-slovenské organizace Oktagon

•

Příběhu hudby, koncertu k výročím 100 let

•

100 let republiky na náměstí Republiky s Klubem českých turistů
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•

100 let republiky na náměstí Republiky se Symfonickým orchestrem Českého
rozhlasu

•

Pocty motorismu

•

Národních oslav na Václavském náměstí

•

Ohňostroje Společné století

Vedle toho se celostátní agentura podílela i na následujících akcích, kde opět
informovala o projektu Společné století. Mezi událostmi byly:
•

Fed Cup 2018

•

Moto GP Grand Prix

•

XVI. Všesokolský slet

•

MS ve florbale 2018

•

Světový pohár v biatlonu NMNM 2018

•

Febiofest

•

Ignis Brunensis

•

The Most historic Grand Prix

•

Festivaly Hrady CZ

•

Festival Colours of Ostrava

•

Záhon republiky v lidickém Růžovém sadu

•

Závod motocyklů Zlatá přilba

•

Velká pardubická

•

Signal festival

Mezi subjekty, které v rámci oslav uspořádaly nějakou akci, se vyskytovala
například Česká obec sokolská, Český rozhlas, Česká televize, Česká filharmonie,
České dráhy, Česká národní banka, Českoslovanská obec legionářská, Armáda ČR,
Národní muzeum, Národní divadlo, Národní galerie a další. Propojovalo je nejenom
oficiální logo projektu Společné století, ale také možnost využití samolepicích vlaječek
a často byly i zmíněny v propagačních materiálech projektu.
Díky spřáteleným subjektům se tematické akce k oslavám 100. výročí konaly i
v zahraničí. Zájemci se mohli dozvědět více například na:
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•

Czech Innovation Expo (po celém světě)

•

XXIII. ZOH Pchjongčchang 2018 (Korea)

•

Koncertu s Českou filharmonií v Carnegie Hall (Spojené státy americké)

•

Slavnostních koncertech České filharmonie v New Yorku (Spojené státy
americké)

•

Koncertu České filharmonie k výročí republiky v londýnské Duke's Hall (Velká
Británie)

•

Bregenzer Festspiele – Bregenzský festival (Rakousko)

•

Koncerty Pražského filharmonického sboru v Izraeli (Izrael)

•

Národní pouť k ukrajinské Bachmači u příležitosti 100. výročí bojů s ČsOL
(Ukrajina)

•

Pouť do Itálie u příležitosti 100. výročí bojů našich legií na italské řece Piavě a
popravě československých dobrovolníků (Itálie)

•

Národní pouť do Penzy, Syzraně, Lipjagu a Samary u příležitosti 100. výročí
vystoupení našich legií v Rusku (Rusko)

•

Národní pouť do francouzských měst Darney a Carney u příležitosti 100. výročí
přísahy čsl. legionářů a prvních bojů čsl. brigády ve Francii (Francie)

•

Pouť do Jekatěrinburgu, Čeljabinsku, Kazaně, Ufy a Irkutska u příležitosti 100.
výročí bojů našich legií v Rusku (Rusko)

•

Národní pouť do Francie u příležitosti 100. výročí bojů našich legií u Doss Alta
(Itálie)

•

Národní pouť do Francie u příležitosti 100. výročí bojů našich legií u Terronu a
Vouziers (Francie)

•

Made by Czechoslovakia aneb průmysl, který doby svět (Bratislava)
[CzechTourism:

2018b,

CzechTourism:

2018l,

CzechTourism:

2019a,

CzechTourism: 2019f, CzechTourism: 2019d].

3.2.5.7.1 Národní oslavy
Pomyslný vrchol oslav 100. výročí založení Československa představovaly
národní oslavy, které se odehrály taktéž pod taktovkou CzechTourismu. Konaly se 27. –
28. října 2018 v českém hlavním městě Praze. Podle závěrečné zprávy celostátní
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agentury do hlavního města v průběhu národních oslav dorazilo nejméně 300 tisíc
turistů.
Vedoucí projektu Lukáš Bajer doplnil, že ačkoliv si je vědom, že CzechTourism
je agentura, která se má starat o turismus České republiky jako celku, Praha byla ideální
volbou pro slavnostní zakončení oslav. Nejen pro to, že se jedná o hlavní město, ale
také zde byly podepsané mnohé dokumenty, které nakonec vedly ke vzniku České
republiky jako samotného státu. Navíc se na území Prahy událo hned několik
významných událostí (např. Pražské jaro), které výrazně formovaly českou historii. Aby
však nebylo upřednostňováno pouze jedno české město, měli mimopražští návštěvníci
možnost dopravit se do hlavního města vlaky Českých drah za symbolické ceny.
Během oslav se celá Praha zahalila do symbolů české státnosti. Malé samolepící
vlaječky zdobily sta tisíce lidských tváří, dále jsou vlajky připevněny na prostředky
veřejné dopravy, veřejné osvětlení či visí na fasádách vybraných pražských domů.
Všeobecné veselí podporovaly koncerty předních českých a slovenských interpretů. Pro
zájemce své vstupní dveře otevřely vládní a státní instituce, a stejně tak i třicítka
pražských muzeí v čele s právě zrekonstruovaným Národním muzeem, které připravilo
Česko-slovenskou/Slovensko-českou výstavu pro své návštěvníky zdarma.
První den oslav, v sobotu 27. října, vyrazil z pražské Kampy na Václavské
náměstí slavnostní Pochod pro republiku, kterého se účastnila čestná stráž Sokolů a
zástupci Československé obce legionářské. Pochod byl doprovázen dobovou historickou
částí, v čele s prvním československým prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem.
Zúčastnilo se ho na dva tisíce zájemců, na něž pak na Václavském náměstí čekal
hudební program. První den národních oslav zakončil opět na Václavském náměstí
doposud jeden v největších českých videomappingů. Desetiminutové promítání
s názvem Svědek dějin zhlédlo na deseti tisíc návštěvníků na místě, jelikož jej však
vysílala většina mainstreamových médií, bylo jeho svědky ve výsledku mnohem více
lidí.
V závěrečný den oslav se návštěvníci mohli zúčastnit slavnostní vojenské
přehlídky na Evropské třídě. Podle závěrečné zprávy CzechTourismu na místo dorazilo
na 40 tisíc lidí, další tisíce se pak připojily na Letenské pláni, kde probíhala přehlídka
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vojenské techniky. Hřeb večera představovala speciálně pro tyto oslavy připravená
pyromuzikální show Společné století. První raketa vyletěla k nebi symbolicky v 19:18
hodin a na rozdíl od novoročního ohňostroje odpalovali organizátoři celou show z řeky
Vltavy. Vizuální efekty, kterých bylo nejméně 200 a vytvořilo je přes 4,5 tisíce petard,
doplnily známé hudební skladby zakončené českou národní hymnou. I přes nepřízeň
počasí sledovalo show na místě několik tisíc lidí, další desetitisíce se připojily online.
Celou show totiž opět živě vysílala známá česká média nebo se o ní alespoň zmínila.
Vedle toho informovala o ohňostroji na počet 100. výročí založení Československa také
zahraniční média, a to z Německa, Rakouska, Finska, Velké Británie, Francie nebo
Španělska.
Národní oslavy doprovázel bohatý hudební program, při kterém si zahrály přední
hudebníci české i slovenské scény. Ocenění Hvězda století si odnesl ikonický zpěvák
Karel Gott, Písní století se pak stala Modlitba pro Martu, která se rozezněla na
Staroměstském náměstí v podání Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu.
Vystoupil také Tomáš Klus a Cílová skupina, Lucie Bílá, Eva Pilarová, Jiří Suchý,
Jaroslav Uhlíř, Helena Vondráčková, slovenská skupina No Name a Rozhlasový Big
Band Gustava Broma. Pěvecké hvězdy pak společně nazpívaly i hudební skladbu Za
100 let, kterou si k dnešnímu dni (27. dubna 2019) na portálu Youtube poslechlo přes
10,2 milionů lidí. Jednotlivci si také mohli vybrat, jaké hudební skladby si vyslechnou
na Staroměstském náměstí. Deset největších hitů zpěváci zazpívali na základě výsledků
ankety 100 hitů republiky, kterou mohli vyplnit posluchači Českého rozhlasu Dvojka
[CzechTourism: 2019a, CzechTourism: 2019d, Supraphon: 2018].
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3.3 Dotazníkový průzkum povědomí o oslavách 100. výročí založení
Československa mezi českou populací a expaty
Poslední část bakalářské práce tvoří kvantitativní výzkum ve formě
dotazníkového šetření, které mapovalo povědomí Čechů a zahraničních expatů o
oslavách 100. výročí. Jak tvrdí Renáta Sedláková ve své knize Výzkum médií:
Nejužívanější metody a techniky, kvantitativní výzkum je používán k analýze větších
objemů dat, která jsou v převážné většině vyjádřena číslicemi či jiným numerickým
zápisem. Sběr dat pak probíhá strukturovaně a jednou z forem kumulace informací je
právě zmíněné dotazníkové šetření. Výsledky kvantitativního výzkumu mohou
napomoci k potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz [Sedláková: 2014].
Pro následující dotazníkové šetření byly stanoveny následující hypotézy:
•

Hypotéza č. 1 – Oslav 100. výročí založení Československa se zúčastnilo více
Čechů než expatů

•

Hypotéza č. 2 – Lidé se o oslavách dozvěděli převážně ze sociálních sítí. Češi
četli více tisku, u expatů převážil internet

•

Hypotéza č. 3 – Většina expatů měla pocit, že se při oslavách dozvěděla něco
nového

•

Hypotéza č. 4 – Nejčastěji se lidé zúčastnili koncertů či jiného hudebního
představení, především se jednalo o expaty

3.3.1 Metodika
Jelikož se dotazníkové šetření zaměřovalo jak na české, tak i zahraniční
publikum, vznikly dotazníky dva, jeden v českém a druhý v anglickém jazyce (viz
Přílohy – dotazníky). Oba dotazníky byly distribuovány online (skrze relevantní skupiny
na sociální síti Facebook a dále napřímo, jako emailová příloha). Dohromady se
kvantitativního zkoumání zúčastnilo 96 participantů, kteří dotazník úspěšně vyplnili až
do konce. Necelou stovku odpovědí vytvořilo 61 Čechů a 35 expatů. Dále lze
participanty rozdělit podle pohlaví na 51 žen, 44 mužů a 1 jedince, který si nepřál uvést
své pohlaví.
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Dotazník byl složen ze 13 otázek, jež byly rozděleny do dvou částí, podle toho,
zda se týkaly zkoumané tématiky, či zda se zaměřovaly na identifikační informace
daného respondenta. V první části popisovali participanti své povědomí o historickém
jubileu a potenciální účast na některém z tematických eventů. Druhá sada otázek pak
sloužila k vytvoření profilu dané osoby – jedinec vyplnil své sociodemografické údaje
jako je věk, pohlaví, národnost, bydliště a v případě expatů i délku pobytu v České
republice.
Soubor otázek obsahoval otevřené i uzavřené otázky. Respondenti se měli
možnost nejvíce rozepsat v odpovědi na poslední otázku první části dotazníku, která se
ptala na to, zda by něco v rámci oslav udělali jinak. Jelikož samotná akce cílila na široké
publikum, ani respondenti nebyli věkem omezeni.
Hypotézy byly stanoveny na základě předchozího uvážení, že expati nemají
v České republice tolik možností jako Češi, především pro možnou jazykovou bariéru.
Na tomto faktu stojí hypotéza č. 2 i 4. Obě předpokládají, že zahraniční obyvatelé
budou informace vyhledávat na internetu, kde mají možnost navštívit stránky v jimi
preferovaném jazyce, nebo že raději navštíví hudební vystoupení, u nichž nezáleží tolik
na jazyku, než jako tomu je například u přednášky, filmu či divadelního představení.
První hypotéza pak sází na národní hrdost a češství, třetí pak na to, že zahraniční
obyvatelé neznají tolik informací o České republice, než tomu je u rodilých Čechů.

3.3.2 Záznam a výsledky průzkumu
Výsledky průzkumu jsou popsány jednotlivě po otázkách a v přiložených
grafech. Graficky jsou vyznačeny hromadné výsledky průzkumu, rozdíly mezi názory
Čechů a expatů jsou rozebrány pod každou jednotlivou otázkou samostatně. Aby bylo
porovnání jednoduší, jsou výsledky vyjádřeny v procentech, které se vždy vypočítávají
z různého celku. Dohromady výzkum tvoří tři celky, a to Češi (61), expati (35) a
souhrnný celek (96).

67

3.3.2.1 Podrobná analýza výsledků
Otázka 1. – Zaznamenal/a jste, že minulý rok Česká republika oslavovala 100. výročí
založení Československa?
Valná většina respondentů uvedla, že o oslavách 100. výročí založení
Československa věděla. Těchto odpovědí bylo celkem 92, z toho se tak vyjádřilo 96,7
% Čechů a 94,3 % expatů. Jen dva Češi a jeden expat uvedli, že o oslavách nevěděli.
Dále se objevila jedna odpověď Nevím, kterou zaškrtl obyvatel Prahy původem
z Vietnamu. U čtvrté otázky se však rozvzpomněl, že si kampaně doprovázející
historické jubileum povšimnul v televizi a na sociálních sítích.
Graf 1a – Češi

Zaznamenal/a jste, že minulý rok Česká republika
oslavovala 100. výročí založení Československa?
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Graf 1b – Expati
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Otázka 2. – Je pro Vás tento typ oslav (významná státní historická výročí) zajímavý?
Odpovědi na druhou otázku se od sebe lišily již více, než tomu bylo u té první.
Většina respondentů (71) uvedla, že jim typ oslav přijde zajímavý. Takto odpovědělo
70,5 % Čechů a 80 % expatů. Dvanáct recipientů (13,1 % Čechů a 11,4 % expatů) si
nebylo jisto, zda je významné státní historické výročí zajímají. Za nezajímavé je
považovalo celkem 13 účastníků výzkumu, z toho 16,4 % jich bylo české národnosti a
jen 8,6 % zahraniční.

69

Graf 2a – Češi
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Otázka 3. – Máte pocit, že jste se při těchto oslavách dozvěděl/a něco nového?
Nadpoloviční většina (54) recipientů měla pocit, že si z oslav odnesla nové
informace. Tematické události si z hlediska poskytnutých informací pochválilo 65,7 %
expatů a 50,8 % Čechů. Čtvrtina (25,7 %) zahraničních obyvatel si z oslav nic nového
neodneslo, stejně jako 36,1 % Čechů. Třináct recipientů, z nichž 8,6 % bylo
zahraničních a 13,1 % z tuzemska, si nebylo jisto, zda se dozvěděli nějaká nová fakta.
Graf 3a – Češi
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Graf 3a – Expati
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Otázka 4. – Jak jste se o oslavách tohoto výročí dozvěděl/a? (Můžete zaškrtnout více
možností)
Čtvrtá otázka přinesla zajímavé odpovědi. Pouze 29,5 % Čechů se zmínilo, že se
o oslavách dozvěděli skrze své rodinné příslušníky, známé či kamarády. Expati uvedli
mírně vyšší čísla, 31,4 % z nich zaškrtlo tuto možnost. Valná většina (69) zájemců si o
oslavách 100. výročí přečetlo na sociálních sítích, z toho bylo 72,1 % české národnosti a
71,4 % zahraniční. Dalším často využívaným kanálem byla televize, v níž zmínku o
historickém jubileu zaznamenalo 65,6 % Čechů a 37,1 % expatů. Rádiové informace si
vyslechlo dohromady 30 recipientů (z toho 41 % tuzemské národnosti a 14,3 % cizí).
Na stránky události www.spolecnestoleti.cz zavítalo 8,2 % Čechů a 2,9 % expatů.
Většímu zájmu ze strany zahraničních obyvatel se těšily webové stránky agentur
zaměřených na turistické informace (např. Czechtourism.cz, Kudyznudy.cz). Podívalo
se na ně celkem 17,1 % expatů a pouhé 1,6 % Čechů. Lidé také rádi získávali informace
z tisku, časopisů a magazínů (34,3 % zahraničních obyvatel a 44,3 % s českou
národností). Tištěné letáky si přečetlo 13,1 % Čechů a obdobně 11,4 % expatů.
Necelých 5 % obyvatelů s tuzemskou národností také uvedlo, že zaznamenali reklamu
na citylightech, prostředcích hromadné dopravy a billboardech.
Graf 4 – Jak jste se o oslavách tohoto výročí dozvěděl/a?
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Otázka 5. – Navštívil/a jste v rámci oslav nějakou akci?
Více jak polovina (52,5 %) dotázaných Čechů byla alespoň na jedné tematické
akci. Z toho 3,3 % obyvatel s tuzemskou národností bylo na 5 a více akcích, 21,3 % se
zúčastnilo 2-5 událostí a 27,9 % se zašlo podívat alespoň na jeden event. 34,4 % Čechů
nikde nebylo, ale mrzí je to, jelikož někam jít chtěli. Mezi expaty se nenašel ani jeden,
který by se zúčastnil 5 a více eventů. Dohromady se alespoň na jednu událost podívalo
68,6 % zahraničních obyvatel, z toho 40 % navštívilo 2-5 akcí a 28,6 % dorazilo
alespoň na jednu tematickou událost. Čtvrtina expatů (25,7 %) se chtěla zajít podívat na
nějaký z eventů, ale z nějakého důvodu tak nemohla učinit. Pouze 5,7 % zahraničních
obyvatel uvedlo, že cíleně nikam nešli. Mezi Čechy se takovýchto sabotérů našlo 13,1
%.
Graf 5a – Češi
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Graf 5b – Expati
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Otázka 6. – Jakého typu byla Vámi navštívená akce? (Můžete zaškrtnout více možností)
Čtvrtá hypotéza odhadovala, že nejčastějším typem eventů, nichž se lidé
zúčastnili, byl koncert či hudební představení. Především pak staví do popředí expaty.
V rámci průzkumu se za muzikou vydalo celkem 22 respondentů; 25,7 % expatů a 21,3
% Čechů. Více než muziky si recipienti užívali tematické umělecké výstavy, na něž
zavítalo celkem 30 z nich (26,2 % Čechů a 40 % zahraničních obyvatel). Další
oblíbenou událostí byla pyromuzikální show Společné století, který živě zhlédlo 23
participantů výzkumu (28,6 % expatů a 21,3 % Čechů). Do jednotek procent se pak
vešly akce typu, divadelní hra (žádný expat, 4,9 % Čechů, přednáška (5,7 % expatů, 9,8
% Čechů), filmové představení (11,4 % expatů, 9,8 % Čechů) a videomapping (3,2 %
Čechů, žádný expat). Po jedné odpovědi pak získaly typy: ples (expat), šifrovací hra
(Čech), hasičská show (expat), českobudějovická multimediální show (Čech), pamětní
mince (Čech), vojenská prohlídka (Čech) a prohlídka objektu v rámci Národních oslav
(Čech).
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Graf 6 - Jakého typu byla Vámi navštívená akce?
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Otázka 7. – V jakém českém městě se Vámi navštívená akce konala?
U této otázky nejvíce padala Praha. Až 74,4 % expatů uvedlo, že bylo na akci
právě ve hlavním městě a pouze jeden zmínil české město Opava. Vedle toho necelá
polovina Čechů (49 %) se zúčastnila nějaké z pražských tematických událostí. Češi dále
uváděli Brno (3,2 %), České Budějovice (16 %), Tábor (1,6 %), Olomouc (1,6 %),
Protivín (1,6 %).
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Graf 7a – Češi
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Graf 7b – Expati
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Otázka 8. – Je něco, co byste v rámci oslav udělal/a jinak?
Jelikož osmá otázka byla otevřená a nepovinná, zaznamenala v celku širokou
škálu odpovědí. Expati si nejvíce stěžovali na to, že akce nebyly v angličtině a dodávali,
že by se rádi nějaké události zúčastnili, ale obvykle nevěděli, kde najít příslušné
informace. Ačkoliv se projekt Společné století snažil být apolitický, Čechům se nelíbilo
chování politiků, a hlavně pak prezidenta. Někteří oslavy vnímali jako ideologické či
politické události, a už jen kvůli tomu se jich odmítli zúčastnit. Dále se Češi zmiňovali o
tom, že se chtěli podívat na nějakou z tematických oslav, ale v jejich okolí se žádná
nekonala. Tento názor zastával i expat z Jižních Čech.
Otázka 9. – Kolik je Vám let?
Otázka devět otevírala druhou sekci dotazníků, která se zabývala profilovými
informacemi daného recipienta. Největší části Čechů (57,4 %) bylo mezi 18-25 roky,
dále 24,6 % Čechům bylo 26-35 let, 3,3 % bylo 36-45 let a necelým 5 % bylo 46-55 let.
Jednomu českému participantovi bylo mezi 56-65 lety, třem více jak 65 let a dvěma
méně než 18 let. Nadpoloviční většině zahraničních obyvatel (54,3 %) bylo mezi 26-35
roky. Druhé nejpočetnější části expatů (22,9 %) bylo mezi 18-25 roky, následovalo 17,1
% s 36-45 roky. Jednomu expatovi bylo mezi 56-55 roky, dalšímu přes 65 let. Dotazník
nevyplnil ani jeden nezletilý expat.
Graf 8a – Češi
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Graf 8b – Expati
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Otázka 10. – Jakého jste pohlaví?
České odpovědi se dělily na 54,1 % ženské a 45,9 % mužské. Něžné pohlaví
převažovalo i mezi expaty. Odpovědi zahraničních obyvatel patřily z 51,4 % ženám,
45,7 % mužům a jedna osoba si nepřála uvést pohlaví.
Graf 9a – Češi
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Graf 9b – Expati
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Otázka 11. – Jaké jste národnosti?
Pochopitelně všichni Češi uvedli, že jsou tuzemské, tedy české národnosti (100
%). Odpovědi expatů byly mnohem pestřejší. Objevily se zde odpovědi zahraničních
obyvatel České republiky, kteří pocházeli z 5,8 % ze Spojených států amerických, 2,9 %
z Belgie, 26,3 % z Kanady, 2,9 % z Německa, 2,9 % z Litvy, 2,9 % z Malajsie, 2,9 % z
Polska, 5,9 % z Ruska, 23,5 % ze Slovenska, 2,9 % z Tchaj-wanu, 2,9 % z Turecka, 2,9
% z Velké Británie, 8,8 % z Ukrajiny a 5,8 z Vietnamu.
Graf 10a – Češi
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Graf 10b – Expati

Jaká je Vaše národnost?
1 1
1 2

2

1 1

9

8

2

3
1

1 1

Americká

Belgická

Německá

Kanadská

Polská

Litevská

Ukrajinská

Malajská

Ruská

Slovenska

Vietnamská

Britská

Turecká

Tchajwanská

Otázka 12 – Kde v České republice bydlíte?
Většina expatů (85,2 %) se zdržuje v hlavním městě, což by se dalo vysvětlit
velkou mírou mezinárodních pracovních příležitostí. Dále se po jedné odpovědi
zahraničních obyvatel objevila města Opava, Odry, Pardubice, Brno a České
Budějovice. Češi také nejčastěji zmiňovali jako místo bydliště Prahu (36 %).
Následovaly České Budějovice (27,7 %), Brno (8,2 %), Olomouc (3,3 %) a Sezimovo
Ústí (3,3 %). Po jedné odpovědi byly v dotazníku zmíněny města a obce jako Dačice,
Dobrá Voda u Českých Budějovic, Humpolec, Liberec, Libčice nad Vltavou, Lysá nad
Labem, Odry, Staré Hodějovice, Sušice, Veleň, Řitka a Suchdol nad Lužnicí.
Otázka 13 – V případě, že jste ze zahraničí, napište, jak dlouho již v České republice
bydlíte
Poslední otázka se pochopitelně netýkala Čechů, ale pouze zkoumala, jak dlouho
se expati zdržují na území České republiky. Odpovědi byly opravdu pestré a
pohybovaly se od 8 měsíců po 30 let.
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3.3.2.2 Souhrn výsledků
Kvantitativního dotazníkového šetření se zúčastnilo dohromady 96 participantů,
z toho 61 bylo české národnosti a zbylých 35 představovali obyvatelé zahraniční
příslušnosti, kteří v tuzemsku už nejméně půl roku přebývají. Na pečlivě vybraný mix
třinácti otevřených a uzavřených otázek odpověděli všichni participanti úspěšně a
umožnili tak sesbírat relevantní data pro potvrzení či vyvrácení hypotéz. Hned první
z nich (Hypotéza č. 1 – Oslav 100. výročí založení Československa se zúčastnilo více
Čechů než expatů) procentuálně dotazník vyvrátil. Ze získaných výsledků totiž vychází,
že až 68,6 % zástupců zahraničního obyvatelstva žijících v tuzemsku se zúčastnilo
alespoň jedné tematické akce spojené se 100. výročím založení Československa. Češi se
událostí propojených s historickým jubileem tolik neúčastnili, přesto jich však dorazila
nadpoloviční většina. Alespoň na jednu akci dorazilo 52,5 % obyvatel s tuzemskou
národností.
Hypotéza č. 2 (Lidé se o oslavách dozvěděli převážně ze sociálních sítí. Češi
četli více tisku, u expatů převážil internet) si vedla o poznání lépe a dotazníkový
průzkum ji jednoznačně potvrdil. Ať se jednalo o Čechy (71,2 %) nebo zahraniční
expaty (72,4 %), obě skupiny využívaly ke sběru nových informací právě sociální sítě.
Vyššímu zájmu se těšila i televize, kterou mnohem častěji sledovali Češi (65,6 %) spíše
než zahraniční obyvatelé (37,1 %). Také rádio mělo větší úspěch u lokální populace (41
% Čechů a pouze 14,3 % expatů). Poměry se otočily, když přišlo na informace
získávané

z odborných

webových

stránek

turistických

agentur

(např.

www.czechtourism.cz, www.kudyznudy.cz). Na ně zavítalo až 17,1 % expatů a pouhé
1,6 % Čechů, což opět koresponduje s hypotézou. Co se čtenosti tisku týče, mezi Čechy
se našlo 44,3 % a mezi zahraničním obyvatelstvem o deset procent méně, tedy 34,3 %.
Třetí hypotéza předpokládala, že se nynější obyvatelé České republiky se
zahraniční národností dozví v rámci oslav více informací nežli obyvatelé s tuzemským
občanským průkazem. Zde je nutné podotknout, že zástupci obou zkoumaných skupin si
byli z valné většiny vědomi, že minulý rok Česká republika oslavovala dané historické
výročí. Přesto trochu více expatů (80 % ku 70,5 %) považovalo oslavy za zajímavé a
informačně přínosné. V následující otevřené otázce, jež se participantů ptala na možné
budoucí vylepšení projektu, si však někteří ze zahraničních obyvatel posteskli, že by
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rádi navštívili mnohem více akcí, ale že buď se v jejich okolí nekonaly žádné, o kterých
by věděli, nebo že jim nebyla poskytnuta dostatečná jazyková podpora. Čechům vadilo
politické propojení a také nedostatek tematických akcí v regionech.
Čtveřici hypotéz uzavíralo tvrzení, že se nejčastěji lidé zúčastnili koncertů či
jiného hudebního představení, a to především pokud se jednalo o expaty. Tato hypotéza
byla průzkumem vyvrácena. Z dotazníkového šetření sice vyplynulo, že lidé mnohem
více hudební vystoupení (21,3 % Čechů a 25,7 % expatů) navštěvovali umělecké
výstavy (40 % expatů a 26,2 % tuzemských obyvatel). U koncertů je sice vidět vyšší
zájem ze strany expatů, ovšem v rámci uměleckých výstav se jejich počet vystoupal
ještě o trochu výš. Oblíbenou akcí byla také pyromuzikální show Společné století, které
se na místě zúčastnilo 28,6 % expatů a 21,3 % Čechů.
Z výzkumu vychází, že se tematických akcí zúčastnili o trochu více expati než
Češi. Tato odchylka může být způsobena tím, že převážná většina zahraničních obyvatel
bydlí v hlavním městě, kde se odehrávalo mnoho tematických událostí včetně
závěrečných Národních oslav.
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Závěr
Stejně jako několikrát popisovaná uplynulá historická jubilea, i tato bakalářská
práce je u konce. Na předchozích stranách se věnovala destinačnímu marketingu a jeho
vymezení oproti ostatním oborovým odvětvím. Jelikož prozatím téma propagace a
komunikace lokalit neproniklo natolik do české literatury, byly v teoretické části
převážně citovány cizí, anglicky psané zdroje, jež doplnily základní české marketingové
publikace. Teoretická část se tak poměrně komplexně věnovala problematice
strategického marketingu destinací. Popisovala jeho produkty, cíle, cílové skupiny,
úskalí i často využívané komunikační aktivity, u nichž vypíchla hlavně dva segmenty
(eventy a atrakce), které jsou pro marketing destinací typické. Právě použití těchto dvou
částí jsme si mohli povšimnout v rámci následně popisovaných strategií oborových
agentur CzechTourism a Prague City Tourism. Obě propagační společnosti vsadily na
komunikaci skrze fyzické subjekty, což koresponduje s Kotlerovým popisem
marketingu destinace na základě jejích atrakcí cestovního ruchu. Druhou část v podobě
eventů představovaly mnohé události, jež odkazovaly na českou a potažmo
československou cestu historií, a které se těšily neobvyklému, zájmu jak z řad českých,
tak i zahraničních obyvatel České republiky.
Předtím, než došlo na analýzu a porovnání jednotlivých aktivit komunikačních
agentur, byly obě společnosti v rámci druhé kapitoly představeny a popsány. Vedle
vypíchnutí rozdílů v jejich hlavních cílech, kterým vévodil především rozdílný pohled
na zvyšování turistiky v ČR, se čtenáři dozvěděli nejnovější statistiky o České republice
a cestovním ruchu. Na daná čísla pak zvolna navazoval popis marketingových aktivit
daných komunikačních subjektů, které se zaměřují na míru turistů v tuzemsku. Jejich
činnost byla porovnána na základě aktivit v rámci loňských historických jubileí a oslav
100. výročí založení Československa.
Ačkoliv si obě komunikační agentury stanovily témata propojená se založením
samostatného Československa a událostmi uplynulého století jako klíčová, obě se
v rámci komunikace zachovaly jinak. Je nutné poznamenat, že pražská agentura není
stejné velikosti ani základního uspořádání jako větší státní agentura CzechTourism.
Z toho se dalo předpokládat, že kampaň hlavního města vedená menším subjektem
nebude dosahovat takových cílů jako celostátní propagační strategie agentury
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CzechTourism. To potvrdilo i samotné porovnání jejich aktivit, z něhož je zřejmé, že
státní agentura do oslav vložila mnohem více prostředků. Chování Prague City
Tourismu jakožto „vedlejšího“ komunikátora potvrdilo i samotné vedení agentury.
Přesto si pražská organizace stanovila historická jubilea minulého roku jako klíčový
aspekt její loňské marketingové strategie. Tematicky tak obsáhla produkty v podobě
Prahy a jejích částí, o kterých informovala na svých webových stránkách, sociálních
sítích, v médiích skrze mediální kampaň a PR a také v rámci svých Vlastivědných
procházek. Témata historických osobností jako byl Masaryk nebo Beneš naservírovala
agentura svým zákazníkům skrze podobné kanály, ovšem ten hlavní – landing page
Československo – v prvním měsících tohoto roku smazala. Před smazáním si ji mohli
přečíst nejen Češi, ale i lidé mluvící anglicky, německy a francouzsky. Prague City
Tourism se tak snažila uspokojit i zahraniční turisty, pro které měla připraveny i
jazykové mutace informačních publikací.
Na druhou CzechTourism se k oslavám 100. výročí založení Československa
postavila mnohem více ze široka. Zahrnula je jak do své loňské marketingové strategie,
tak připravila i samostatnou imageovou kampaň v podobě projektu Společné století.
Krom toho, že informovala zájemce o tématech historických jubileí, přidala i články o
dobových tradicích, průmyslu a historii obecně, aby tak dosáhla svého cíle, jímž bylo
donutit turisty k návštěvě i jiných českých míst než hlavního města. Pro Čechy a
potažmo i Slováky měla kampaň i další význam, a to utužení jejich národní hrdosti a
nadšení pro svou zemi. To se agentura pokusila reflektovat například v rámci soutěže na
Instagramu, kde zejména mladší lidé sdíleli fotky míst v ČR, která mají rádi. Mezi další
aktivační prvky patřily šifrovací hry, aplikace Neměnil bych nebo virtuální realita.
K povzbuzení národní hrdosti sloužila i videa se slavnými osobnostmi, které českému
státu přáli buď šťastných dalších 100 let nebo vysvětlovaly, proč by Českou republiku
za jinou nevyměnily. Audiovizuální prvky pak agentura využila i v zahraniční kampani,
jež cílila na blízké evropské trhy i dálné Rusko a Spojené státy americké.
Obě kampaně byly podpořeny tematickými eventy, které po celé republice
organizovaly různé subjekty cestovního ruchu. V praxi se tak potvrdila slova mnohých
teoretiků (jako např. výše představení Kotler a kol, Wang, Terzibasoglu nebo Horner a
Swarbrooke),

že

v destinačním

marketingu

je

nutné,

aby lokální

subjekty

spolupracovaly. Kromě přejímání informačních a textových prvků byl opakovaně
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využíván především symbol státní vlajky na tváři, který pocházel z dílny
CzechTourism. Od stejného autora si pak ostatní propůjčovali i logo projektu Společné
století. Mezi nimi byl i konkurenční Prague City Tourism, jenž logo umístil na své
stránky a jejich jazykové mutace.
Dalším společným jmenovatelem bylo téma hlavního města. Obě agentury se na
Prahu odkázaly s různými záměry. Prague City Tourism o něm mluvil, jelikož v rámci
marketingu plní Praha pozici jeho hlavního produktu. Poukazuje na různá významná
pražská místa a dává tak turistům možnost prohlédnout si i ne zas tak navštěvované
pražské části. CzechTourism hlavní město propagoval hlavně jako důležité místo
minulého století, protože zde došlo převratným historickým událostem. Ve své
komunikaci ji nejvíce využíval v rámci závěrečných Národních oslav, ovšem tento fakt
podkládá tím, že v Praze byly podepsány dokumenty rozdělující Československo na dva
státy a je to tak místo vzniku České republiky. Aby státní agentura nevyzdvihovala
pražské občany nad ostatní, zařídila dopravu do hlavního města vlaky Českých drah za
symbolické ceny.
Jelikož se obě zmiňované agentury nezaměřují pouze na české turisty, ale i na ty
zahraniční, mohli jsme si povšimnout, že některé tematické akce byly doprovázeny
anglickým překladem. Několik propagačních eventů se dokonce neudálo na území
České republiky, ale informovaly o historickém jubileu v různých místech světa od
Spojených států amerických po Čínu. Pro příchozí či potenciální turisty si
CzechTourism připravila propagační materiály v českém, slovenském, anglickém,
polském, ruském, francouzském a německém jazyce. Její webové stránky navštívily
v daném období převážně Češi, následovali Rusové, Poláci, Francouzi, Němci, Slováci,
Angličané, Rakušané, Američané a Ukrajinci. Na zahraniční publikum se zaměřila i
Prague City Tourism, která zájemcům nabídla informace v českém, anglickém,
německém a francouzském jazyce. Její tematická landing page sice nedosáhla takového
počtu návštěv jako celostátní konkurence, zavítali na ní ale určitá procenta Čechů, dále
také Američanů, Angličanů, Němců, Slováků, Kanaďanů, Španělů, Francouzů,
Australanů, Italů, Indů, Rakušanů, Poláků a Rusů.
Na české a zahraniční publikum se bakalářská práce zaměřila i v rámci své
poslední části, kterou bylo kvantitativní dotazníkové šetření. To zkoumalo a
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porovnávalo povědomí cílových publik o tuzemských oslavách 100. výročí založení
Československa. Do průzkumu se zapojilo celkem 96 respondentů, z nichž 61
respondentů disponovalo českou národností a zbylých 35 tvořili zahraniční expati žijící
v České republice alespoň půl roku. Ze čtyř sestavených hypotéz byla polovina
potvrzena a zbylé dvě alespoň napůl vyvráceny.
V souladu s druhou hypotézou výzkum prokázal, že mezi expaty měly historické
oslavy velký úspěch. Zahraniční obyvatelé ocenily všechny informace, které díky těmto
akcím mohli nabýt. Proto může být škoda, že se Prague City Tourism rozhodl svou
tematickou landing page smazat, a to včetně informačních textů o české historii. Je sice
pravda, že historická jubilea jsou již za námi, ovšem zájem expatů a potažmo
zahraničního publika je prokazatelný. Ze strany CzechTourismu mohl v tom, že někteří
lidé o akční nabídce vlakového jízdného nevěděli, a proto se nezúčastnili národních
oslav. Několik z nepražských recipientů si totiž postesklo, že se v jejich blízkosti
nekonala žádná akce, a toto mohla být cesta, jak je uspokojit.
Bakalářská práce a použité zdroje informací poukazují na fakt, že destinační
marketing je v tuzemsku poměrně mladou disciplínou, kterou kromě zmíněných
marketingových agentur zastávají převážně destinace samotné. Je jasné, že je zde ještě
mnoho prostoru pro budoucí rozvoj. Události minulého roku však ukázaly, že čeští
marketéři jsou schopni připravit a uvést do pohybu úspěšné kampaně s mezinárodním
přesahem.
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Summary
Same, as many times mentioned the last year 2018 and historic jubilees, this
bachelor thesis came to its end. On previous pages it was descripting destination
marketing and its differences from other marketing segments. Because for now
destination marketing haven’t been fully descripted in Czech literature, in theoretical
part were quoted mostly foreign English-language sources which were complemented
by primary Czech marketing publications. As so theoretical part was devoted quite
comprehensively to the issue of strategic destination marketing. It described its
products, goals, target groups, potential problems and widely used communication
activities such as events and attractions, which are for destination marketing typical.
Practical usage of those two parts we could see in following description of strategies of
marketing agencies CzechTourism and Prague City Tourism. Both two used in their
communication activities links to physical subjects, which corresponds with Kotler's
description of destination marketing based on her tourism attractions. Kotler’s events
were represented by many events that referred to the Czech and also Czechoslovak way
through history, and which enjoyed an unusual interest from both the Czech and foreign
public.
Before the analysis and the comparation of activities of communication
agencies, second chapter introduced to readers both CzechTourism and Prague City
Tourism and pointed out differences between their marketing strategies and goals. The
biggest difference seems to be their approach in growing the number of tourists in
Czech Republic. After that readers could find newest statistics about tourism in Czech
Republic which were followed by description of marketing activities of Czech
communication subjects. Those activities were compared in following chapter which
focused on propagation of last year historic jubilees and mainly celebrations of 100th
anniversary of founding Czechoslovakia.
Even though both agencies claimed that the celebrations of historic jubilee are
going to be their main line of the last year’s communication strategy, each one had
different approach. At this point it is important to say that each agency had unlike
possibilities as their sizes are unsimilar and they did not have same budgets or human
powers. That said, we could expect that the campaign of national agency CzechTourism
87

is going to be bigger than the campaign of its smaller competitor. However, last year
had shown in real theories of Kotler a kol, Wang, Terzibasoglu or Horner a Swarbrooke
who claimed that it is vital in destination marketing for local subjects to cooperate. The
most repeated communication aspects were the logo of project Czech and Slovak
Century and the aspect of national flag sticked or drawn on right cheek. Both those two
came up from the strategy of CzechTourism but were widely used even by Prague City
Tourism, which used the logo and its language mutation on their landing page.
Another repetitive topic was the capital city. Both agencies referred to Prague
with different intentions. Prague City Tourism was talking about it as it is actually the
main product in their marketing strategy. On the other hand, CzechTourism included
Prague among other communication topics and introduced the capital city as an
important historic place where a lot of revolutionary moments happened. Another
difference could be seen between communication of local attractions. Prague City
Tourism understandably stayed in the area of the capital city, whereas CzechTourism
wanted to bring more tourists to all corners of Czech Republic. With that approach
corresponds their topics e.g. national traditions, historic events or industry.
During celebrations of the 100th anniversary of founding Czechoslovakia were
communication activities of both agencies seconded by many thematic events. Those
events were organized by other subjects which were interested in the topic e.g. Czech
Sokol Community, Czech Radio, Czech Television, Czech Philharmonic Orchestra,
Czech Railways, Czech National Bank, Czechoslovak Legionnaire Community, Czech
Army, National Museum, National Theater, National Gallery and others. The historic
jubilee gathered up a lot of different subjects from unlike resorts and made them
cooperate. That again proved the theory of vital cooperation between local
organizations.
Because the target groups of both agencies are not just Czech, we could notice
that some of the thematic events were bilingual (Czech and English).

Some

propagational events even took place in foreign countries from the USA to China. For
foreign tourists CzechTourism prepared materials in Czech, Slovak, English, Polish,
Russian, French and German. Its thematic website had been visited by Czechs,
Russians, Poles, French, Germans, Slovaks, English, Austrians, Americans and
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Ukrainians. On the other hand, Prague City Tourism prepared materials just in Czech,
English, German and French. Its thematic landing page had been visited by significantly
lower amount of people. Amongst them we could see Czechs, Americans, Brits,
Germans, Slovaks, Canadians, Spanish, French, Australians, Italians, Indians, Austrians,
Poles and Russians.
On Czech and foreign public was bachelor thesis focused as well in its last part
which was a quantitative questionnaire survey. That survey was examining the
awareness about the celebrations of historic jubilee among target groups from both
publics. A total of 96 respondents participated in the survey, of which 61 respondents
had Czech nationality and the remaining 35 were foreign expats living in the Czech
Republic for at least half a year. Of the four hypotheses compiled, half were confirmed
and the other two were refuted.
This bachelor thesis and used sources of information are pointing out the fact
that the destination marketing is in Czech Republic quite young discipline. Next to the
noted agencies this activity is usually fulfilled by the destination itself. It is clear that
there is still a lot of room for future development. However, last year's events have
shown that Czech destination marketers are already able to prepare and launch
successful international campaigns.
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