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Anotace 

Bakalářská práce „Sebeprezentace značky Coca-Cola v posledním čtvrtletí roku 2007“ se 

zabývá marketingovými kampaněmi Coca-Cola uskutečněnými na konci roku 2007. Jedná se 

především o zavedení nového produktu do sortimentu společnosti a také vánoční kampaní, 

která je každoročně velkou událostí. 

Poukazuje také na důležitou skutečnost, že identita firmy a produktu je v tomto případě 

shodná, což hraje při sebeprezentaci významnou úlohu. 

Zároveň se zamýšlí nad jevem zvaným glocalisation, kterým se v posledních letech 

nadnárodní značky řídí. Už nestačí být pouze známou značkou s globálně využívanou 

strategií. Dnes se značky musí přizpůsobovat každému trhu zvlášť podle trendů, které musí 

předvídat. Musí se vymezit vůči své konkurenci lokálně podle zvyků a potřeb dané 

společnosti. 
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Úvod 

     Téma své bakalářské práce jsem si vybrala především proto, že jsem se ve svém životě 

nesetkala ještě s nikým, kdo by Coca-Colu neznal, což je velmi fascinující vzhledem ke 

skutečnosti, pro jaké účely byl tento nápoj původně vyroben.  

Z mnoha studií vyplývá, že Coca-Cola je jeden z nejrozšířenějších nápojů na světě a že 

značka Coca-Cola je jednou z nejsilnějších a nejznámějších značek na světě. Coca-Cola se již 

řadu let objevuje na nejvyšších příčkách jednotlivých průzkumů týkající se hodnoty značky, 

oblíbenosti značky, povědomí o značce apod. Chtěla jsem se tedy blíže podívat na několik 

příčin, které za tímto dlouhodobým úspěchem stojí.  

Cílem této práce bylo stručně představit historický vývoj značky Coca-Cola, zasadit značku 

do kontextu marketingu a marketingové komunikace a ukázat, jakým způsobem se prezentuje.  

Sebeprezentace značky Coca-Cola je specifická především tím, že má možnost propojení 

corporate identity a product identity, protože celá společnost i její hlavní produkt nesou stejný 

název. Zároveň však také na českém trhu můžeme pozorovat stále lokálnější zaměření této 

značky, které se pokouším ve své bakalářské práci přiblížit.  

Daná problematika byla zkoumána pomocí analýzy odborných textů a výstupů komunikace 

Coca-Coly. 

  

 



 11

 

1. Obecná charakteristika pojmu FMCG a role 

marketingové komunikace 

 

1.1  Co je FMCG 

     Anglický výraz FMCG neboli Fast Moving Consumer Goods je pojmem v poslední době 

často vyskytovaným. Ne všichni ale vědí, co si pod ním přesně přesně představit. Do českého 

jazyka se nejčastěji překládá jako rychloobrátkové spotřební zboží. „Rychloobrátkové zboží, 

také známé jako spotřební zboží, jsou výrobky, které se rychle prodávají za relativně nízkou 

cenu. Přestože absolutní zisk vydělaný na rychloobrátkovém zboží je relativně nízký, obvykle 

se prodávají ve velkém množství, takže souhrnný zisk za takové výrobky může být vysoký.“1 

Mezi takové zboží patří například nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje, cigarety, mléčné 

výrobky, potraviny, drogistické zboží aj. 

„Podle D. Birnbauma úspěch rychloobrátkového spotřebního zboží zpravidla zpravidla závisí 

na tom, zda splňuje tři zásadní aspekty: pohodlí, požitkářství a pohodu (Convenience, 

Hedonism a Wellness). Tato kritéria musí také vyhovovat neustále se měnícím požadavkům 

spotřebitelů, a proto je nezbytné, aby výrobci spotřebního zboží nepřetržitě sledovali 

spotřebitele, a to nejen pouze osoby udávající trend, ale také hlavní proud spotřebitelské 

veřejnosti a ty, kteří ve spotřebě poněkud zaostávají (Trendsetters, Mainsteamers a 

Laggards).“2 

 

 

1.2  Marketing a marketingová komunikace v oblasti 

rychloobrátkového spotřebního zboží  

     Rychloobrátkové spotřební zboží se podle knih nijak zásadně neliší od ostatního zboží, 

produktů a služeb využívajících marketingové komunikace. Marketing se podle základní 

poučky od Kotlera „zabývá zajišťováním a naplňováním lidských a společenských potřeb. 

                                                      
1 Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/FMCG (19. dubna 2008) 
2 Internet: http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=1318 (15. dubna 2008) 
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Jedna z nejstručnějších definic marketingu zní takto: Naplňovat potřeby se ziskem.“3 A 

marketingová komunikace by k tomu prodejcům měla pomoci. „Marketingová komunikace 

označuje prostředky, jimiž se firmy pokoušejí informovat a přesvědčovat spotřebitele a 

připomínat jim – přímo nebo nepřímo – výrobky nebo značky, které prodávají. Marketingová 

komunikace vykonává pro spotřebitele mnoho funkcí. […] Může přispět k hodnotě značky 

tím, že ji vštípí do mysli spotřebitelů a dotvoří její image.“4 K tomu, aby měla marketingová 

komunikace daného výrobku či služby úspěch, je zapotřebí zvolit optimální strategii 

marketingového komunikačního mixu. Ten se skládá z šesti hlavních způsobů komunikace: 

(1) reklamy, (2), podpory prodeje, (3) událostmi (tzv. eventy), (4) public relations, (5) direct 

(neboli přímým) marketingem a (6) osobním prodejem. Nejčastěji využívanou komunikační 

platformou je reklama, která v sobě zahrnuje tiskové a vysílané reklamy, vnější balení, 

vkládanou reklamu, filmy, brožury a propagační materiály, tiskoviny, plakáty a letáky, 

adresáře a katalogy, reprinty reklam, billboardy, poutače, POS displeje, audiovizuální 

materiál, symboly a loga, CD a DVD nosiče a v neposlední řadě především Internet.5  

Právě ten je nejrychleji se rozvíjejícím médiem současnosti a jeho úlohu při budování 

marketingového mixu bychom neměli opomenout. Je to exponenciálně rostoucí síť, která 

umožňuje globální komunikaci a globální přístup. Uživatelů tohoto komunikačního kanálu 

každý den přibývá a jejich věkové rozpětí je opravdu široké. Rozhodně to již není doména 

mladé generace.6 Také Pelsmacker považuje www stránky za velmi oblíbené komerční 

médium, které má velký potenciál jako efektivní kanál pro reklamu, marketing a přímý prodej 

zboží a služeb. Jako nástroj komunikace podle něj v sobě Internet kombinuje dosah typický 

pro tradiční masová média spolu s možností individuálního přizpůsobení sdělení a vytvoření 

dvoustranného dialogu.7 Hlavní výhodou Internetu je interaktivita umožňující takovou 

interakci mezi odesílatelem a příjemcem, která je vzájemně ovlivňuje. Jak uvádí Pelsmacker 

„Komunikační styl je téměř synchronní, doba mezi odesláním a přijetím sdělení je 

zanedbatelná.“8 Zároveň má toto nové komunikační médium významnou přednost pro 

provozovatele www stránek – paměť. Pokaždé, když se uživatel připojí na nějakou 

internetovou stránku, má provozovatel sítě záznam jeho elektronické adresy, což se díky tzv. 

                                                      
3  Kotler, Keller, 2007, str. 43 
4  Kotler, Keller, 2007, str. 574 
5  Kotler, Keller, 2007, str. 575 
6  Vysekalová, Komárková, 2002, str. 234 
7  De Pelsmacker, Guens, Van Den Bergh, 2003, str. 490 
8  De Pelsmacker, Guens, Van Den Bergh, 2003, str. 491 
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cookies může při dalším připojením uživatele využít pro upravení toho, co se nově předkládá 

uživateli.9  

Internet dal možnost také vzniku virálního marketingu, který se stal neodmyslitelnou součástí 

internetového komunikačního mixu. Jedná se o metodu sloužící k dosažení exponenciálního 

růstu povědomí o značce prostřednictvím neřízeného šíření informací mezi lidmi. Nejčastěji 

se jedná o nejrůznější druhy přeposílaných e-mailových zpráv bez vědomí jejich původce. Je 

to velmi efektivní nástroj k budování povědomí o značce nebo produktu za nižší náklady než 

u klasických reklamních nástrojů.  

Zákazníka ovlivňuje především originalita sdělení, přenosové médium (e-mail, web) a míra 

dostupnosti sdělení.10 

Ovšem k zasažení předem zvolené cílové skupiny, na kterou má být kampaň zaměřená, je 

zapotřebí kombinace celého komunikačního mixu. Aktivity marketingové komunikace však 

dokážou mnohem více: přispívají mnoha způsoby k hodnotě značky: vytvářením znalosti, 

značky, spojováním správných asociací s image značky v paměti spotřebitelů, vyvoláváním 

pozitivních názorů nebo pocitů spojených se značkou a usnadňováním silnějšího spojení mezi 

spotřebitelem a značkou.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
9  De Pelsmacker, Guens, Van Den Bergh, 2003, str. 492 
10  Internet: http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=3742 (5. května 

2008) 
11  Kotler, Keller, 2007, str. 575 
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2. Značka 

 

2.1  Vymezení pojmu značka a její hodnota 

     Anglický pojem brand, neboli česky značka, definuje Kotler podle American Marketing 

Association jako „jméno, výraz, znak, symbol nebo design či jejich kombinaci, které mají 

identifikovat zboží nebo služby jednoho prodávajícího nebo skupiny prodávajících a odlišit je 

od zboží nebo služeb konkurentů“. Značka tudíž je, jak dále Kotler uvádí, výrobkem nebo 

službou a její vlastnosti ji určitým způsobem odlišují od jiných výrobků nebo služeb, které 

jsou určeny k uspokojení stejné potřeby. Přikládá ji významnou úlohu. Podle něj má značka 

schopnost zjednodušit rozhodování a snížit riziko a to je ve stále uspěchanějších životech 

spotřebitelů neocenitelné.12 

Jiný zdroj uvádí, že „značka je většinou slovo nebo zkratka označující výrobek nebo službu, 

soubor činností apod., ale vždy se vztahuje k určité kvalitě, kterou vnímáme, máme k ní určitý 

vztah, vracíme se k ní a vyhledáváme ji. […] V obchodním vyjádření značka vytváří 

dlouhodobou hodnotu pro zákazníka, zvyšuje jeho spotřebitelskou důvěru, uživatelskou 

spokojenost, pozitivní naladění z rozhodnutí apod.“13 Spotřebitelé značku identifikují mezi 

ostatními především na základě svých předchozích zkušeností a zároveň podle marketingové 

komunikace, kterou značka má. 

Z psychologického hlediska je možné značku analyzovat v těchto dimenzích: (1) potřeba, (2) 

emoce, (3) originalita, odlišnost, (4) atraktivita, životní styl.14 Tato analýza by při budování 

značky, neméně pak při měření účinnosti reklam, měla být tou základní, z které se budou 

výrobci a reklamní agentury dále vycházet při sestavování svých marketingových kroků. 

Definice hodnoty značky podle Kotlera: „Hodnota značky je přidaná hodnota a výrobky a 

služby jsou jí obdařeny. Tato hodnota se může odrážet v tom, jak spotřebitelé myslí, cítí a 

chovají se v ohledu k určité značce, stejně jako se může odrážet v cenách, tržním podílu a 

ziskovosti, které značka firmě přináší.“15  

Jednou ze základních dimenzí hodnoty značky je zákaznická věrnost. Základna věrných 

zákazníků představuje bariéru pro vstup konkurence, možnost cenové výhody, čas reagovat na 
                                                      
12  Kotler, Keller, 2007, str. 312 
13 Internet: http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=1379 (29. dubna 

2008) 
14  Vysekalová, Komárková, 2002, str. 223 
15  Kotler, Keller, 2007, str. 314 
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inovace konkurence a záštitu před zhoubnou cenovou konkurencí. Zákazník může být ochoten 

si připlatit 15% za nápoj Coke ve srovnání s výrobkem Pepsi. Říká se tomu cenová výhoda, 

spojená s věrností značce, a ta může být vysoká nebo nízká, či pozitivní nebo negativní, 

v závislosti na konkrétních dvou značkách, jichž se srovnání týká.16 

Kotler uvádí, že hodnota značky odvozená od zákazníků může být definována jako reakce 

zákazníků na marketing této značky. O určité značce se dá prohlásit, že má pozitivní hodnotu 

značky odvozenou od zákazníků, pokud spotřebitelé reagují na výrobek a také na způsob jeho 

marketingu příznivěji, je-li značka uvedena, než kdyby značka uvedena nebyla. Naopak 

značka má negativní hodnotu, pokud spotřebitelé reagují při uvedení značky na její 

marketingové aktivity méně příznivě. Tyto rozdíly v reakcích jsou podle něj důsledkem 

znalosti značky mezi spotřebiteli. Znalost značky sestává z myšlenek, pocitů, představ, 

zkušeností, přesvědčení atd., které jsou spojovány se značkou.17 To potvrzuje i Aaker, který 

říká: „Hodnotu značky podporují z velké části také asociace, které si zákazník se značkou 

spojuje. Mezi tyto asociace mohou patřit vlastnosti výrobku, reklamní spojení se slavnou 

osobou, nebo konkrétní symbol.“18   

 

2.2  Image značky  

     Kotler image označuje za „způsob, jímž vnímá společnost nebo její produkty veřejnost.“19 

Spotřebitelé mají každým rokem čím dál tím větší výběr, více možností v nakupování, mají 

možnost svobodné volby a náležitě toho využívají. Porovnávají alternativy, studují nabídky, 

vyhledávají nejvýhodnější nákupy na internetu. Ovšem svobodná volba je poněkud 

zavádějící. Důležitou roli totiž při nakupování hraje i tzv. image. Podle Kotlera se společnosti 

jako je Coca-Cola, Calvin Klein, Gucci, Tommy Hilfiger, Marlboro a další staly lídry ve 

svých produktových kategoriích díky tomu, že pochopily motivace a přání spotřebitelů a 

vytvořily okolo svých výrobků relativní a přitažlivou image.20 

Image značky podle Clementa zahrnuje myšlenky, pocity a očekávání spotřebitelů, které jsou 

se značkou spojeny.21 

                                                      
16  Aaker, 2003, str. 267 - 268 
17  Kotler, Keller, 2007, str. 315 
18  Aaker, 2003, str. 23 
19  Kotler, Keller, 2007, str. 359 
20  Kotler, Keller, 2007, str. 314 
21  Clemente, 2004, str. 73 
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Lidé se nechtějí jen cítit dobře, ale chtějí hlavně vypadat dobře a to především pro okolí, aniž 

by to otevřeně připouštěli. A marketéři na tento trend slyší a reagují. Vymýšlejí nejrůznější 

marketingové kampaně, aby byly pro zákazníky dostatečně atraktivní, snaží se cílit na stále 

mladší a mladší spotřebitele, kteří již v útlém věku vnímají trh, nakupování a hlavně 

propagaci výrobků a služeb jako součást života. Pokud se tedy zákazníci rozhodnou pro 

značkový výrobek, pak hledají takový, ve které by se mohli vidět. Hledají značku, která jim 

bude přinášet hodnotu, jakýsi požitek z užívání. Chtějí produkty značkové a zároveň s dobrou 

image, která jim bude vyhovovat a s kterou se budou moci celkově ztotožnit.  

„Předpokladem modelu sebevyjádření je to, že pro určité skupiny zákazníků se některé 

značky stávají prostředkem k vyjádření své vlastní identity. […] Značky, které lidé mají rádi, 

obdivují se jim a diskutují o nich, a které především kupují a používají, jsou také prostředkem 

sebevyjádření. […] Zakoupení a užívání značkového výrobku – ať už je to Apple, Betty 

Crosker, nebo Nike – nabízí prostředek pro vyjádření osobnosti a životního stylu.“22  

Ovšem na českém trhu je situace podle průzkumů přeci jen trochu jiná. Přestože se nejrůznější 

značky (Coca-Colu nevyjímaje) v posledních letech snaží zaměřovat své mediální kampaně 

především na mladé spotřebitele a budovat si mladistvou image, v České republice podle 

zjištění přetrvává názor, že důležitější než image a to, co si o nás myslí okolí, je především 

záruka kvality výrobku.  

„Z výzkumu postojů spotřebitelů ke značkám a značkovému zboží, který proběhl v květnu 

2005 v reprezentativním souboru 1 046 občanů České republiky, vyplývá, že necelé dvě 

pětiny občanů (39%) deklarují, že „obvykle nakupují značkové zboží“. Pro drtivou většinu 

Čechů (85%) je důležitější funkčnost výrobku než jeho značka. Podíl lidí, kteří jsou loajální 

ke svým značkám, se stabilizoval okolo 50%. Racionální důvody jako kvalita, důvěryhodnost 

apod. jsou pro věrnost značkovému zboží stále důležitější než důvody image (tj. tlak okolí, 

závist druhých). Podle stejného výzkumu Češi preferují tuzemské výrobky zejména u piva a 

vína.“23  

 

2.3  Význam brandingu 

     Výrazem „branding“ se označují nejrůznější metody sloužící k budování (tzv. brand 

buildingu) a posilování značky.  

                                                      
22  Aaker, 2003, str. 134 
23  Vysekalová, Mikeš, 2007, str. 45-46 
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Kotler ve své knize píše: „Branding je používán po staletí coby prostředek k odlišení zboží 

jednoho výrobce od ostatních. […] Dnes hrají značky několik důležitých rolí, které zlepšují 

život spotřebitelů a zvyšují finanční hodnotu firem.“24 A dodává: „Branding vybavuje produkt 

(výrobky a služby) silou značky. Podstatou brandingu je vytváření rozdílů. Aby byl produkt 

označen značkou (brandovaný), je nutné „naučit“ spotřebitele, „čím“ je produkt – tím, že 

dostane název, a využitím dalších prvků značky, které ho pomáhají indetifikovat – stejně jako 

„co“ dělá a „proč“ by se o něj spotřebitelé měli zajímat.“25 

Brand building je velmi důležitý především při pronikání do oblastí a segmentů již 

obsazených silnými brandy. Zároveň je však neméně důležitý pro vrcholové manažery (tzv. 

brand managery) již zavedených a silných značek, které se chtějí na trhu udržet a dále se 

rozvíjet. Dokonce podle mnoha studií silný brand směřuje k větším ziskům a silnějším 

společnostem. Budování brandu je nejekonomičtější cesta k posílení pozice na trhu.26 

Ačkoli by se mohlo zdát, že při nákupu té či oné značky jsme psychicky ovlivněni reklamou, 

„následujeme instinkt“ a posloucháme naše podvědomí, Aaker ve své knize uvádí, že tomu 

tak ve skutečnosti nemusí být: „Podle názoru mnoha ekonomů není přilnutí spotřebitelů ke 

známé značce pouze instinktivní reakcí. Když spotřebitel vidí určitou značku a vzpomene si, 

že se s ní už předtím setkal (možná i několikrát), uvědomí si, že daná společnost vynakládá 

prostředky na podporu této značky. Jelikož se má obecně za to, že společnosti by neutrácely 

peníze za špatné výrobky, spotřebitel považuje svou identifikaci dané značky za signál, že se 

jedná o dobrou značku.“27 Z toho vyplývá, že náklady vynaložené na podporu značky a její 

propagaci nejsou určitě zbytečné.  

 

 

 

 

2.4  Privátní značky 

                                                      
24  Kotler, Keller, 2007, str. 312 
25  Kotler, Keller, 2007, str. 314 
26  Kaufman, D. Branding? A k čemu je to dobré? Trend marketing, 2007, č. červen-červenec, str. 35 
27  Aaker, 2003, str. 11 



 18

     V posledních několika letech se také v České republice začínají hojně vyskytovat tzv. 

privátní značky a lidé je v mnoha případech preferují před zavedenými originálními 

značkami.  

Značky obchodních řetězců - říká se jim maloobchodní nebo také privátní, protože je vlastní 

obchodní sítě - dnes zahrnují široký sortiment (od potravin, nápojů přes drogistické zboží až 

po sportovní potřeby či domácí spotřebiče).  „Privátní značky výrobků nebo služeb jsou 

typicky takové, které jsou vyráběny nebo poskytovány jednou společností k nabídce pod 

značkou společnosti jiné. Privátní značky zboží a služeb jsou dostupné v široké škále 

průmyslových odvětví od jídla přes kosmetiku po web hosting. Jsou často považovány za 

levnější varianty regionálních, národních či mezinárodních značek, přestože se některé z nich 

nedávno staly „premiérovými“ značkami, které soutěží s již existujícími jmény značek.“28 

„Značky mají i svůj druhý význam, pro obchodníky důležitější než pro zákazníky. Právě pro 

své charakteristické vnímání a pozici na trhu, pro schopnost ovlivnit jinak velmi 

konzervativní nákupní chování obchodníci zavádějí své vlastní značky známé jako privátní 

(Private Labels). Obchodní privátní značky mají dvojí úlohu – levnější značky zvyšují 

konkurenceschopnost obchodních firem (často se s nimi setkáváme v nabídkových akcích 

hypermarketů) proti monopolním a silným značkám, cenově dražšími značkami obchodníci 

vytváří dojem širší nabídky značek, důvodem bývá i vyšší marže z prodeje, vyšší 

konkurenceschopnost proti značkám s vnímanou vyšší kvalitou apod.“29 

Podle průzkumů jsou nákupy takových privátních značek mezi Čechy v posledních letech čím 

dál tím oblíbenější. Češi při nákupech potravin a nápojů dávají přednost privátním značkám, 

které pod vlastním obchodním názvem nabízejí obchodní řetězce. Podle průzkumu agentury 

AC Nielsen provedeného v roce 2005 vzrostl v nejprodávanějších kategoriích potravin a 

nápojů podíl privátních značek meziročně o deset procent na 4,8 procenta. I když je v 

tuzemsku tempo růstu podílu privátních značek vysoké, podle odborníků má Česká republika 

                                                      
28 „Private label products or services are typically those manufactured or provided by one company for offer 

under another company's brand. Private label goods and services are available in a wide range of industries 

from food to cosmetics to web hosting. They are often positioned as lower cost alternatives to regional, 

national or international brands, although recently some private label brands have been positioned as 

"premium" brands to compete with existing "name" brands.“  

 Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Private_label (7. května 2008) 
29  Internet: http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=1379 (6. května 

2008) 
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ve srovnání se západní Evropou v této oblasti ještě co dohánět. V podílu privátních značek na 

trhu obsadila Česká republika poslední příčky s 18,2 % (rok 2005).30 

Výrobky se značkou obchodu jako například Tesco, Clever (obchodního řetězce Billa), aj. 

většinou pocházejí ze stejných továren jako značkové produkty. Někteří lidé by si takové 

zboží nikdy nekoupili, protože jsou přesvědčeni, že jde o ty nejhorší výrobky. Jiní na ně 

nedají dopustit a v obchodech je naopak vyhledávají. Protože jsou jednoduše levnější. Ještě 

nedávno měli skeptici pravdu, protože značky obchodních řetězců (tedy tzv. priváte labels), 

byly synonymem té nejnižší kvality, kvality na samé hranici přijatelnosti, občas i za ní. U 

některých značek to platí stále, ale u většiny se situace změnila.  

Podle údajů evropské Asociace výrobců pod privátní značkou (PLMA) měly v roce 2005 

privátní značky v Česku již 18% podíl v rychloobrátkovém zboží. Ze studie společnosti 

KPMG vyplývá, že maloobchodní řetězce ve střední a východní Evropě nabízejí výrobky pod 

vlastním označením téměř o třetinu levněji než ostatní produkty. Obchodní řetězce nabízejí 

dva až tři typy privátních značek od nejlevnějších výrobků až po zboží srovnatelné se 

značkovými produkty, či nadstandardní řady výrobků vlastní značky. Například společnost 

Tesco Stores ČR pod privátní značkou loni prodávala zhruba 3000 druhů výrobků, z toho 

1600 produktů spadalo do nejlevnější kategorie.31  

A jaký dopad mají privátní značky na trh kolových nápojů? Privátní značky zde mají stále 

významný podíl na trhu. Podle manažerky korporátních záležitostí řetězce Tesco je u 

kolových nápojů více než u jiných příchutí spojení se značkou pro mnoho zákazníků velmi 

důležité. Nicméně pro ten zbytek je stále rozhodující cena. Proto obchodní řetězce při 

komunikaci svých privátních značek využívají dlouhodobě nízkou cenu a akční nabídky.32 

 
 

 

 

 

 

3. Značka Coca-Cola 

                                                      
30  Internet: http://www.mesec.cz/aktuality/4292/ (10. května 2008) 
31  Internet: http://www.mobchod.cz/index.php?itemid=3405 (3. května 2008) 
32  Bartošová, Kolové nápoje na lehké vlně. Marketing & Media, 2008, č. 13, str. 19 
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     Značka Coca-Cola je již několik desetiletí bezesporu jednou z nejznámějších a 

nejuznávanějších světových značek. Dokazují to i nejrůznější každoročně zveřejňované 

průzkumy.   

Podle žebříčku Best Global Brands 2007, který vydal časopis Business Week ve spolupráci 

s konzultační firmou Interbrand má Coca-Cola nejcennější značku na světě. Coca-Cola 

s hodnotou značky ve výši 65,3 miliardy dolarů tak i přes mírný pokles obhájila loňské první 

místo.33 

Společnost Millward Brown, jedna z předních světových agentur zabývajících se výzkumem 

trhu, představila v České republice nejpodrobnější celosvětový žebříček nejsilnějších 

obchodních značek BRANDZ Top 100 Most Powerful Brands 2007. Ten je jediným 

žebříčkem značek, který kombinuje finanční stránku s detailním průzkumem hodnocení více 

než milionu spotřebitelů. Z něho vyplývá, že značce Coca-Cola patří čtvrtá pozice s hodnotou 

44 214 mld. USD za rok 2006 a oproti roku 2005 s hodnotou 41 406 mld. USD si dokonce 

polepšila o 7%. Hodnocení bere v úvahu také regionální odlišnosti, protože v případě 

globálních značek se mohou úrovně obchodního příspěvku značky pro její celkovou hodnotu 

v různých zemích výrazně lišit.34 Všechna tato umístění však znamenají jedinou věc – značka 

Coca-Cola je dobře komunikována, prezentována a podporována.  

Coca-Cola by se dala zcela jistě označit také za značku tradiční. Podle odborníka na značku a 

budování obchodní značky, Aakera mají „tradiční značky (často nejstarší značky ve své 

kategorii produktů) vlastnosti spadající do kategorie „Upřímnosti“, jsou tedy čestné, 

autentické, užitečné, důvěryhodné, přátelské, známé, starostlivé a skromné. Značky tohoto 

typu vyvolávají v zákaznících emocionální odezvu, založenou na zážitcích z dětství, nebo 

možná na idealizovaných představách o dětství, které ve skutečnosti neměli.“ 35 

Značka zahrnuje tyto a další charakteristiky výrobku: (1) uživatelé značky, (2), země původu, 

(3) asociace spojené s výrobcem, (4) osobnost značky, (5) symboly, (6) vztah značka-

zákazník, (7) emoční požitek.36 

Pokusím se některé z těchto uvedených charakteristik aplikovat na značku Coca-Cola tak, aby 

bylo patrné, jak a čím dosáhla svého světového věhlasu.  

                                                      
33  Nejcennější značku má Coca-Cola, Marketing Magazine, roč. 2007, č. 09, str. 2 
34  Procházková, Žebříček BRANDZ Top 100 Most Poweful Brands. In STORE, roč. 2007, č. 9, str. 46 
35  Aaker, 2003, str. 199 
36  Aaker, 2003, str. 63 
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Země původu. Spojené státy americké a americká povaha jsou se značkou Coca-Cola 

neodmyslitelně spojeny. Americká svoboda, sebevědomí – to vše jsou znaky typické nejen 

pro Ameriku, ale také pro nápoje značky Coca-Cola. Pravdou je, že nápoj Coca-Cola je 

spojen se svou zemí původu stejně, ne-li více než McDonald´s. Americká identita z něj přímo 

číší. Poukazuje na to ve své knize i Haig. Po celé 20. století byl image Coca-Coly typicky 

americký, od prvních plakátů s legendárním hráčem baseballu Ty Cobbem až po vítání 

amerických astronautů zpátky na Zem obrovským transparentem se značkou Coca-Coly. Jak 

moc se nápoj stal součástí amerického životního stylu, se projevilo během 2. světové války, 

když generál D. Eisenhowera nechal svým americkým jednotkám v zahraničí poslat tři 

miliony lahví coly včetně plnicích zařízení.37 

Asociace spojené s výrobcem. Příběh nápoje Coca-Coly zní téměř pohádkově. V roce 1886 

spatřil poprvé světlo světa poté, co jeho vynálezce smíchal různé byliny a další příměsi, 

oříšky coly (kolovníku) a listy koky s velkým množstvím cukru do hustého sirupu, který se 

čepoval zředěný vodou. Původně měl být tento karamelově zbarvený sirup určen pro lékařské 

účely. Dnes, po více než sto dvaceti letech patří mezi nejrozšířenější nealkoholický nápoj na 

světě. Dávno překonal hranice své vlasti a až do roku 1982, kdy byla na trh uvedena Diet 

Coke, byl téměř po celé jedno století jediným nápojem, který společnost vyráběla. 

Dnes je společnost The Coca-Cola Company velkým koncernem, pod který spadá téměř 400 

značek nápojů nealkoholických nápojů. V její nabídce lze nalézt sycené nealkoholické nápoje, 

džusy, nektary, sportovní nápoje, nápoje na bázi kávy, čaje i léčivých bylin.38   

Osobnost značky. Aaker ji definoval ve své knize takto: „Osobnost značky lze definovat jako 

sadu lidských vlastností spojených s danou značkou. […] Osobnost značky, stejně jako lidská 

osobnost, má schopnost odlišit svého nositele a má dlouhodobou platnost. Kupříkladu jedna 

z analýz zjistila, že značka Coke je vnímána jako skutečná a autentická, zatímco Pepsi je 

mladá, oduševnělá a vzrušující.“39 Osobnost značky a sebevyjádření zákazníka do sebe musí 

zapadat. Coke je ve Spojených státech amerických považována za realistický, rodinný typ, 

nefalšovaný, staromódní – je to upřímná značka.  

Symboly. Základní definice praví, že symbol je druh znamení, které se samo vysvětluje.40 

Souvislost mezi symbolem a zastupovanou skutečností je jakýsi ustálený kód, na kterém se 

                                                      
37  Haig, 2006, str. 156 
38  Internet: http://www.coca-cola.cz/cs/hp-index.shtml (2. května 2008) 
39  Aaker, 2003, str. 123 
40  Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Symbol (25. dubna 2008) 
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společnost jaksi „dohodne“.41 Silný symbol dokáže dodat identitě značky soudržnost a 

strukturu a usnadnit tak její rozpoznání. Zároveň může být základním kamenem strategie 

obchodní značky. Symbolem může být cokoli, co reprezentuje značku.42  Coca-Cola má hned 

několik nezaměnitelných symbolů úzce spjatým s tímto výrobkem. Patří mezi ně zcela 

nepochybně červenobílé logo se speciálně vytvořeným druhem písma a typicky úzká láhev, 

která je snadno rozpoznatelná mezi ostatními i poslepu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Logo Coca-Cola od nejstaršího po nejnovější (zleva doprava). 

 

„Logo Coca-Cola, stejně tak jako produkt samotný, je řazen mezi nejznámější loga a značky 

na světě. 

První logo Coca-Cola bylo vytvořeno Pembertonovým společníkem a účetní Frankem 

Masonem Robinsonem již v roce 1885. Robinson si od začátku myslel, že dvě „C“ budou pro 

reklamní účely vypadat dobře a tak to byl právě on, kdo vymyslel název nápoje a současně 

také zvolil odlišný typ rukopisného písma. Typ použitého písma je známý jako Spencerian a 

byl vyvinut v polovině 19. století, kdy se užíval jako hlavní podoba tehdejšího rukopisu ve 

Spojených státech amerických. Červenobílé logo Coca-Cola bylo zachováno pro svou 

jednoduchost, ale i odlišnost, aby přilákalo mladé spotřebitele.  

Červená barva v logu jistě nebyla zvolena náhodně. Podle Vysekalové s Komárkovou je to 

barva plná lásky a vzrušení a působí vznešeně. Označují ji za energickou, sebevědomou, která 

oslovuje toho, kdo je sám silný, plný života a energie.43 

Logo Coca-Cola se poprvé objevilo v Atlanta Journalu v roce 1915 a také ve výloze 

Pembertonovy lékárny. Automat na Coca-Colu s logem Coca-Cola byl později vytvořen 

                                                      
41  Internet: http://ografologii.blogspot.com/2008/03/znak-ikon-index-symbol.html (25. dubna 2008) 
42  Aaker, 2003, str. 73 
43  Vysekalová, Komárková, 2002, str. 72 
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Raymondem Loewy. Logo Coca-Cola bylo zaregistrováno jako značka roku 1887 a od té 

doby se stalo symbolem této značky.“44  

Druhým typickým symbolem nápoje Coca-Cola je již zmiňovaná původně pouze skleněná 

láhev. Zřejmě žádný jiný výrobek na světě nemá tak výrazný a jedinečný tvar rozpoznatelný 

mezi tisíci dalších. Také Aaker ve své knize vyzdvihuje nápad a sílu symbolu, který skýtá 

láhev Coca-Cola. Podle něj se jedná o příklad vizuálního symbolu, jenž zachycuje velkou část 

identity své značky, protože spojení mezi symbolem a jednotlivými prvky identity bylo 

budováno delší dobu. Stačí letmý pohled na symbol a připomene se nám značka.45  

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Láhev Coca-Cola, chronologický vývoj od původní (skleněné) po současnou 

plastovou podobu. 

 

V roce 1915, kdy již nápoj Coca-Cola dosáhl světoznámého věhlasu, bylo zapotřebí „takové 

láhve, kterou by bylo možno poznat i podle dotyku třeba ve tmě nebo jen podle střepů.“ 

Tímto způsobem se mělo zabránit konkurentům, kteří napodobovali svými výrobky značku 

Coca-Cola, a tím mátli zákazníky. Proto se dal tvůrce láhve, Earl R. Dean, inspirovat ilustrací 

znázorňující kakaový bob, kterou objevil v encyklopedii. Láhvi se později dostalo velké cti, 

když byla v roce 1977 – jako vůbec první průmyslový obal – zaregistrována Patentovým 

                                                      
44  Internet: http://www.logoblog.org/coca_cola_logo.php (2. května 2008) 
45  Aaker, 2003, str. 72 
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úřadem Spojených států jako ochranná známka. Dnes už se v této charakteristické podobě 

vyrábějí nejen skleněné, ale také značná část plastových lahví.46 

„Dokonce i lahve Coca-Cola symbolizovaly „mladistvou americkou nevázanost“. Od té doby 

bylo vyvinuto několik různých designů lahve Coca-Cola. Nejpopulárnější verzí však zůstal 

slavný oblý skleněný obal, nazývaný též „obrysová láhev“, známější jako „velmi úzká sukně“ 

láhev. Původně omylem navržená jako kakaový lusk, láhev Coca-Cola, stejně jako logo, je 

vysoce populární a bývá často označována za nejlepší logo všech dob.“47 

Vztah značka – zákazník. Vztah může být podobný vztahu k oblíbenému a váženému členu 

rodiny. Oproti tomu temperamentní, mladý, moderní a vstřícný typ je kategorie, které 

z nealkoholických nápojů odpovídá Pepsi lépe než Coke.48 To by sice mohlo vyznít 

v neprospěch Coca-Coly, není tomu však zcela úplně tak.  

Potenciál faktoru upřímnosti (který v sobě má i Coca-Cola) možná částečně vysvětluje, proč 

se několik značek při budování své základní identity vydalo cestou pravosti a autentičnosti. 

[…] Jedním z důvodů pro kladení důrazu na „pravost“ je snaha těžit z bohaté tradice značky a 

využít emoční vazby, které tradice nabízí. Obecně lze říci, že faktor upřímnosti často 

využívají tradiční značky, jako je Coke.49 

Emoční požitek. Značka a její identita by měla mimo jiné nabídnout zákazníkovi hodnotu – tj. 

prohlášení o funkčních požitcích, emočních požitcích a požitku sebevyjádření. Funkční 

požitky jsou požitky založené na atributech výrobku, které může zákazník funkčně využít. 

V případě Coca-Coly je to osvěžení a chuť, které primárně nabízí. Emoční požitky přicházejí, 

pokud nákup nebo užívání konkrétní značky přinese zákazníkovi dobrý pocit. Pak tato značka 

poskytuje emoční požitek. Energicky a mladě při pití Coca-Coly. A požitek sebevyjádření 

může značka poskytnout tím, že nabídne lidem způsobem, jak vyjádřit svou představu o sobě 

samém. Lidé, kteří pijí nápoj Coca-Cola jsou mladí, energičtí, „in“. 50  

Důkazem o tom, jak všechny tyto hodnoty spojuje Coca-Cola v jedno, může být i fakt, že se 

na celém světě vypije každý den 143 milionů litrů tohoto karamelově zbarveného nápoje.51 

 

                                                      
46  Internet: http://www.coca-cola.cz/cs/hp-index.shtml (2. května 2008) 
47  Internet: http://www.logoblog.org/coca_cola_logo.php (2. května 2008) 
48  Aaker, 2003, str. 139 
49  Aaker, 2003, str. 126 
50  Aaker, 2003, str. 82-85 
51  Weaver, Králíková, 2005, str. 21 
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3.1  Smutný příběh New Coke 

     Mnoho firem, především zavedených tradičních lídrů, jako je například Coke, čelí tomu, že 

působí trochu staromódně a nudně. Inovativnost může být prostředkem k tomu, jak působit 

moderně.52 Mezi takové inovativní prvky může být zavádění nových výrobků do portfolia 

společnosti Coca-Cola, či nové příchutě, které představují pro zavedené a známé značky 

jakousi novou energii. Aaker k tomu dodává: „Výzvou pro mnoho značek je reagovat na 

změny prostředí a/nebo modernizovat svou identitu, aniž by se vzdálily stávající identitě, jež 

je obvykle klíčovým prvkem hodnoty značky. Modernizace značky je obzvláště velkou 

výzvou pro tradiční společnosti.“53  

Např. Dietní cola pomohla dodat obrazu Coca-Coly mládí, vitalitu a viditelnost. Obecně lze 

říci, že extenze linií – především ve formě výrobků, které přilákají zákazníky – vytváří 

energii, jež může hodnotu značky zásadně posílit54. Většinou takový prvek vnese do 

povědomí spotřebitelů oživení, které se projeví na jednak na jejich zvýšeném zájmu o značku 

a samozřejmě také na zvýšení tržeb. Ovšem stanou se i případy, kdy se pokus o jakési 

omlazení značky může pro výrobce stát noční můrou a přinést spíše problémy než užitek. 

Takový příběh zažila i Coca-Cola.  

V 80. letech 20. století přišla s nápadem na zavedení tzv. New Coke. Přestože se prodá téměř 

jedna miliarda nápojů Coca-Coly za jeden den, rozhodlo se vedení ukončit výrobu svého 

nejpopulárnějšího nealkoholického moku a uvést na trh místo něj nápoj s novou recepturou 

pod názvem New Coke.  

K tomuto nápadu přiměl vedení společnosti především dlouholetý boj se svým největším 

rivalem – Pepsi Colou. Ta si v té době vybudovala mladistvou image a byla čím dál více 

vnímána jako „nápoj mladých“. Další rána přišla při testování obou chutí. Spotřebitelé je 

naslepo ochutnávali a k velké hrůze prezidenta společnosti Coca-Cola dala většina z nich 

přednost sladší chuti Pepsi. A ofenzíva Pepsi-Coly pokračovala i nadále, když podepsala 

smlouvu se známými osobnostmi, kteří ji měli propagovat. Byl mezi nimi také zpěvák 

Michael Jackson. Postavení nápoje Coca-Cola jako čísla 1 na trhu bylo v ohrožení. Musel 

čelit nejen narůstajícímu zisku svého rivala Pepsi-Coly, ale zároveň i dalším nápojům 

vyráběným společností Coca-Cola, jakou jsou Fanta a Sprite. Po dlouhých úvahách dospělo 

                                                      
52  Aaker 2003, str. 109 
53  Aaker, 2003, str. 199 
54  Aaker, 2003, str. 234 
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vedení společnosti k závěru, že problém spočívá v samotném produktu. Proto se začalo 

pracovat na nové receptuře a o rok později byla objevena New Coke. Ihned bylo provedeno 

nové testování chuti mezi spotřebiteli, které bylo naprosto přesvědčivé.  

New Coke údajně chutnala lépe než originál a dokonce byla hodnocena i lépe než Pepsi. Tyto 

výsledky donutili výrobce úplně stáhnout původní Coca-Colu z trhu (a dokonce i ukončit její 

výrobu) a nahradit ji svým novým produktem tak, aby si oba výrobky vzájemně v regálech 

nekonkurovaly. V tom okamžiku zjistila společnost Coca-Cola, jak neodmyslitelnou roli hraje 

značka Coca-Cola v životech a myslích amerických spotřebitelů.  

Po uvedení New Coke na trh se zvedla vlna odporu zákazníků, kteří novou značku začali 

bojkotovat. Od té doby se toto rozhodnutí označuje za „největší marketingový přehmat všech 

dob“. Nezbývalo tedy nic jiného než se vrátit k výrobě původní značky s originální 

recepturou, kterou pro americký trh označili jako „Classic Coke“.  

Tím, že přivedla Coca-Cola na trh nový produkt, vlastně popřela celoživotní strategii Coca-

Coly – status původnosti a to, na co se zákazníci mohli vždy spolehnout – že pravá a 

nefalšovaná Coca-Cola tu pro ně je a vždy bude. Coca-Cola je považována za americké 

kulturní dědictví, které si Američané jen tak nenechají vzít. Jedná se o citový vztah mezi 

značkou a spotřebitelem a ten by neměl být nikdy podceňován.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sebeprezentace značky Coca-Cola 

     Coca-Cola se dá jednoznačně označit za americký symbol. Je považována za jednu z tzv. 

„Brands America“. Tohoto hodnotného a zvučného statusu v minulosti hodně využívala, 

ovšem dnes je tomu trochu jinak. Mnoho amerických značek včetně Coca-Coly si uvědomilo, 

                                                      
55  Haig, 2006, str. 207 
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že globální přístup už nebude dlouho fungovat a že je nutné vrátit se ke starému modelu, kdy 

je nutné zasáhnout spotřebitele také lokálně. Dnes už neplatí, že to, co je „made in America“ 

je to nejlepší. „K budování americké značky v zahraničí už nestačí pouze kladení důrazu na 

zemi původu.“56 

Americké hodnoty už nejsou ve světě zásadní. Lidé mají možnost volby, na trzích panuje 

konkurence a značky musí nacházet nové způsoby, jak se svým zákazníkům přiblížit.  

Podle Richarda Tomkinse, píšícího pro Financial Times, se lidé nechtějí stát částí stejnorodé 

masy a být zbaveni možnosti volby. Podle něj chtějí být jedinci vyjadřující své preference a 

prokazující svou identitu tím, co Sigmund Freud nazýval „narcismem malých rozdílů.“57 

Proto dnes již nefunguje klasický globální trh, jako tomu bylo v minulosti.  

Coca-Cola má obrovskou výhodu v tom, že identita firmy (corporate identity) a produktu 

(product identity) jde ruku v ruce, protože jméno firmy a jejího hlavního produktu jsou 

identické. Proto se při prezentaci společnosti (sponzoring nějaké akce) prezentuje zároveň i 

její stěžejní výrobek – stejnojmenný nápoj Coca-Cola a naopak. 

Corporate identity představuje jednotný vizuální styl firmy, způsob, jakým se společnost 

prezentuje navenek. Corporate identity je jedním ze základních komunikačních prostředků, 

kterými každá společnost či instituce oslovuje okruh svých zákazníků, klientů a obchodních 

partnerů. V dnešním, velmi konkurenčním prostředí je proto nezbytné, aby každá firma, každá 

společnost věnovala kromě kvality svých produktů mimořádnou pozornost i tvorbě 

originálního, nezaměnitelného stylu – své image.  

Coca-Cola si stále zakládá na své image klasického amerického nápoje, stále je tou silnou 

značkou, ale už se zároveň přizpůsobuje jednotlivým trhům. Přizpůsobuje se trendům, které se 

ve společnosti projevují, reaguje na ně lokálně a promyšleně. Projevuje se u ní tzv. 

glocalization. Je to termín, obsahující slova globalization a localization, byl zaveden, aby 

zdůraznil, že globalizace produktu bude spíše úspěšná, pokud se daný výrobek, či služba 

přizpůsobí konkrétní lokalitě nebo kultuře, ve které je prodáván.  

Tento jev je patrný i v České republice. Například v sortimentu společnosti Coca-Cola lze 

nalézt vedle sycených nealkoholických nápojů také džusy (značka Cappy), energetické nápoje 

                                                      
56  Anholt, Hildreth, 2005, str. 131 
57  As Richard Tomkins, writing in the Finacial Times, said people didn´t want to become part of a homogenous 

mass, deprived of choice… They wanted to be individuals, expressing preferences and proclaiming their 

identity through what Sigmund Freud called „the narcissism of small differences.“ Anholt, Hildreth, 2005, 

str. 127 
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(Burn), sportovní nápoje (Powerade) aj., při jejichž konzumaci si ani neuvědomíte, že jsou to 

také značky patřící pod společnost Coca-Cola. Tyto značky jsou často komunikovány 

samostatně, ne ve spojení s Coca-Colou. Většině lidí se proto při slově „Coca-Cola“ 

automaticky vybaví nápoj Coca-Cola. Toto spojení je při budování image značky velkou 

výhodou. Oproti tomu např. společnost Unilever má pod sebou celou značek – od potravin, 

přes kosmetiku až po čisticí prostředky pro domácnost, kterými komunikuje, ale sama sebe 

neprezentuje. 

Dále byl v poslední době lokální přístup firmy podpořen např. zavedením Coca-Cola Zero, 

což byla reakce na zvětšující se poptávku ze strany českých spotřebitelů po tzv. 

nízkokalorických produktech. 

 

 

4.1  Nová příchuť Coca-Cola Zero jako reakce na boom nápojů bez 

cukru 

     Jednou z hlavních událostí konce roku 2007 bylo zavedení nového produktu do portfolia 

společnosti Coca-Cola. 

Již na konci října se vyskytly informace o tom, že se společnost Coca-Cola chystá na český 

trh uvést nápoj Coca-Cola Zero. Coca-Cola při zavedení tohoto výrobku reagovala na 

vzrůstající volání spotřebitelů po zdravém životním stylu.  

Nápoje Coca-Cola se totiž se svým vysokým obsahem cukru rozhodně nemohou považovat za 

zdravé, dokonce se jim díky vysoké energetické hodnotě přičítá podíl na zvyšujícím se počtu 

obézních lidí. Na tento fakt reagovala společnost již před několika lety uvedením produktu 

Coca-Cola light a od roku 2007 také uváděním energetických hodnot na své výrobky. Podle 

Josefa Karáska, generálního manažera Coca-Cola Česká republika a Slovensko, lidé tuto 

transparentnost oceňují, věří, že to ještě prohloubí jejich vztah se zákazníky a dodává: 

„Spotřebitelé dnes hledají jasnější a srozumitelnější informace proto, aby se mohli 

rozhodnout, jak si vyvážit stravu a zvolit ji tak, aby odpovídala jejich životnímu stylu. […] 

Hlavně tím ale chceme pozitivně přispět k debatě o obezitě a být součástí řešení tohoto 

problému.“58  

Proč je však zapotřebí další nízkokalorický nápoj, když už tu je zavedená a vcelku oblíbená 

Coca-Cola light? Odpovědí je především segmentace trhu. Jak Karásek v rozhovoru uvádí, 
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light vznikla v době, kdy se o zdravý životní styl zajímaly především ženy, a proto byla 

určena především pro ně. Naproti tomu nový produkt Coca-Cola Zero chutná stejně jako 

klasická cola, ale je bez kalorií a tak by měl být pro ty, kdo nechtějí dělat kompromis v chuti, 

ale zároveň se dívají na kalorie.59 Primární 

cílovou skupinou pro tento nápoj jsou mladí muži ve věku 20-30 let. Tomu odpovídá i 

komunikace.  

Coca-Cola ji nejdříve začala outdoorovou CLV kampaní, která byla na začátku ledna roku 

2008 spuštěna bez brandingu výrobce (ten byl přidán později), se sloganem „Proč se mejdany 

nedělají bez ranních kocovin?“.60 Michal Blaško, marketing manager značky Coca-Cola 

uvedl, že „uvedení Coca-Cola Zero na trh doprovázela internetová kampaň, jejíž součástí byla 

microsite nabízející virtuální zajímavosti ladící se značkou a kampaní, tzv. gadgets 

(jednoduché počítačové aplikace, které zprostředkovávají různé druhy informací).“61 Později 

byla kampaň rozšířena také o TV spoty, které jasně cílí na mužskou populaci: Mladý muž 

stojí v obchodě u boxu s nápoji. Otevírá ho, vybírá si Coca-Colu Zero. V tu chvíli se objeví 

jeho bývalá přítelkyně s novým atraktivním přítelem po boku. A ptá se, jak se mladý muž má. 

Ten je lehce zaskočený, napije se z lahve, v tom se mu aktivují všechny buňky, otevře oči a 

míří k němu spoře oděná vnadná kráska držící v jedné ruce šlehačku a v druhé čokoládu se 

slovy: „Miláčku, chceš šlehačku nebo raději čokoládu?“ V tom se spustí k mladému muži 

seshora řetěz, na který s kráskou v náručí naskočí a na svou bývalou přítelkyni, jenž vedle něj 

v úžasu stále stojí se i svým novým přítelem, zakřičí: „Vždyť mě znáš, mám to na háku.“ A 

mizí… Hlavní myšlenka spotu je jasná – když budeš pít Coca-Colu Zero, nebude ti chybět 

sebevědomí, zvládneš každou situaci a všechno ti půjde. I přestože je kampaň zaměřená 

především na muže, doufá Michal Blaško, že si své příznivce najde Coca-Cola Zero i mezi 

ženami. „Osobně věřím, že unikátní, silná a relevantní propozice značky Coca-Cola Zero nám 

umožní lépe udržovat naše spotřebitele jak v rámci jejich přechodu k light nápojům, tak nám 

otevře dveře ke spotřebitelům novým.“62 

Zajímavé bylo sledovat, jak na zavedení nového produktu společnosti Coca-Cola, reagovali 

její dva hlavní konkurenti na českém trhu – Pepsi Cola a Kofola. Nastal totiž jakýsi boom 

light variant, který se však údajně ještě nevyčerpal. Brand manager Vojtěch Kolmaš 
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k vzrůstající oblibě nápojů bez cukru poznamenává: „Prožívají na českém trhu velký boom. 

Tento trend je ale zatím mnohem více vidět v zahraničí, kde jsou light kolové nápoje k dostání 

nejen v rozličných formátech, ale i dalších ochuceních, například pomeranč nebo citron.“63  

Pepsi Cola na zprávy o tom, že Coca Cola Zero míří do České republiky, zareagovala velmi 

rychle. Natočila nový spot na svůj stávající light produkt – nápoj Pepsi Max, který byl na trhu 

sice zavedený, ale nepříliš propagovaný. Obnovením kampaně společnost Pepsi Cola jasně 

reagovala na zavedení Coca-Coly Zero na český trh. „Společnost Pepsi Cola rozjela 5. 

listopadu svou novou reklamní kampaň na nápoj Pepsi Max. Má důrazně komunikovat, že 

Pepsi Max je jediný kolový výrobek na trhu, který nabízí výraznou kolovou chuť a přitom 

neobsahuje žádný cukr. Produkt Pepsi Max byl uveden na trh v roce 1996 bez větší 

komunikační podpory hlavních benefitů.“64 

Kofola čekala na svoji první light verzi dlouho. Nakonec se však i tato společnost rozhoupala 

a vstoupila do segmentu light kolových nápojů. Produkt Kofola bez cukru tak vyšel na trh 

téměř současně s Coca-Colou Zero. Vlček ve svém článku o této novince píše: „Hlavním 

motivem launche nového produktu je skutečnost, že segment kolových nápojů roste právě 

díky „lightkám“, jichž se na českém trhu prodává každý rok o zhruba 20 procent více. 

Celkově pak lehké varianty tvoří 16 procent odbytu kolových nápojů.“ 65 Také proto si 

nemohla společnost Kofola dovolit zaspat a nepřizpůsobit se trhu. Ovšem tím, že vytvořila 

jinou variantu svého nápoje, pozměnila tradiční a oblíbenou chuť, ve které hrají roli cukr a 

bylinné extrakty, a kterou znali již naši rodičové. Vlček k tomu poznamenává, že novinka 

Kofola bez cukru se tomuto positioningu vymyká. Úkolem marketérů a reklamní agentury 

tedy bude propojit dosavadní koncept s novým produktem, který do něj nezapadá.66 A to jistě 

nebude jednoduché.  

                                                      
63  Bartošová, V., Kolové nápoje na lehké vlně, Marketing & Media, 2008, č. 13, str. 19 
64  Marketing & Media, Aktuality z domova, 2007, č. 46, str. 2 
65  Vlček, P. Marketing & Media, Kofola jde do „lightky“, 2007, č. 48, str. 14 
66  Vlček, P. Marketing & Media, Kofola jde do „lightky“, 2007, č. 48, str. 14 
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5. Reklama a její nové možnosti 
     Samotný pojem reklama má mnoho definic. Pro někoho je to jen „navoněná zdechlina“, 

pro jiné možnost jak upozornit spotřebitele na nový produkt. Jinak reklamu interpretují 

zákonodárci, praktici ji označují za přesvědčování a jinak ji vnímají její příjemci. 

Nejjednodušeji by se dalo říci, že reklama je „sdělení, které má přímým nebo nepřímým 

způsobem podpořit prodej zboží nebo služby zákazníkům“67. Podle českých odborníků na 

reklamu Vysekalové a Mikeše se však všechny definice shodují v tom, že jde o komunikaci 

mezi zadavatelem a tím, komu jsou nabízený produkt či služba určeny, prostřednictvím 

nějakého média s komerčním účelem.  Stručně řečeno, jde o určitou formu komunikace 

s obchodním záměrem.68  

Vysekalová s Mikešem uvádějí, že k základním úkolům reklamy patří informovat, 

přesvědčovat a prodávat.  Dále se zmiňují o tom dobrém, co může reklama ve vztahu ke 

spotřebiteli udělat: Reklama šíří informace o produktech a službách, zasahuje masovou část 

příjemců rychleji než „ústní podání“, umožňuje zpětné ověření toho, jak působila, zhodnocuje 

zboží a služby a dává jim specifické znaky, a dává spotřebitelům pocit důvěry, raději kupují 

zboží, o kterém něco vědí.69 

Dobrá reklama musí okamžitě upoutat a měla by člověka zaujmout a přimět ho k akci. Měla 

by působit na jeho city, vůli, musí zlomit lhostejnost a přemoci potenciální odpor k něčemu.70 

Hlavní funkcí reklamy (stejně jako ostatních nástrojů komunikačního mixu) je prodej výrobku 

či služby. Současně však můžeme říci, že má zájem i o další aspekty – např. zvýšit známost 

značky nebo firmy, ukázat specifické postavení firmy v určité oblasti, korigovat image ve 

vybraných dimenzích apod.71 

Reklama představuje jen část marketingových komunikačních aktivit, známých jako 

komunikační mix. Mezi její hlavní prostředky zahrnujeme: televizní spoty, inzerci v tisku, 

rozhlasové spoty, venkovní (tzv. outdoorovou) reklamu, reklamu v kinech, audiovizuální 

snímky a především reklamu na Internetu.72 Právě Internet a možnost propagace na něm je 

natolik dominující, že bych tento komunikační nástroj ráda více přiblížila. Díky němu 

                                                      
67  Internet: http://www.dolceta.eu/ceska-republika/Mod1/article.php3?id_article=57 (2. dubna 2008) 
68  Vysekalová, Mikeš, 2007, str. 14 
69  Vysekalová, Mikeš, 2007, str. 18-19 
70  Internet: http://www.feudal.cz/image/html/co_je_to_reklama.htm (2. dubna 2008) 
71  Vysekalová, Komárková, 2002, str. 27-28 
72  Vysekalová, Komárková, 2002, str. 17 
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prochází reklama v posledním desetiletí velmi bouřlivým vývojem a přináší jí a firmám celou 

řadu nových možností, jak zaujmout zákazníky.  

Reklama na Internetu v sobě spojuje pozitiva tradičních médií s pozitivy médií nových, navíc 

náklady na její tvorbu a spuštění jsou oproti tradičním médiím jako je tisk, televize nebo rádio 

téměř zanedbatelné. Existují dva modely internetové reklamy: jeden model je založený na 

webu a druhý používá e-mailové aplikace. 

Firmy mohou na internetové síti využít několik forem prezentace, které je však nutné odlišit – 

jednak je to webová prezentace firmy a jednak tzv. proužková reklama (bannery), která má 

dnes celou řadu podob a tvarů. Cílem těchto virtuálních billboardů je přivést uživatele na další 

webové stránky. Mnoho webových stránek, především pak některé české zpravodajské 

servery, je však těmito bannery přehlceno. Uživatele to často znechucuje a obtěžuje, proto je 

velmi důležité zvolit optimální banner a umístit ho na takovou internetovou stránku, která 

s propagovaným výrobkem či službou nějak souvisí.  

U prezentace na internetových stránkách jde především o její obsah, dále aktuálnost a 

provedení, protože, jak jsem již zmínila, jedná se o relativně snadný a levný podpůrný nástroj 

a to vede ke vzniku statisíců webových stránek a zahlcení návštěvníků Internetu.73 Na druhou 

stranu se však podle průzkumu mezi jeho uživateli kritika nadměrného množství reklamy 

častěji týká jednotlivých konkrétních serverů než českých internetových stránek jako celku.74  

Reklama na Internetu umožňuje nepřetržitou komunikaci mezi provozovatelem a 

návštěvníkem jeho stránek – 24 hodin denně během celého roku. Upravovat nabídku produktů 

nebo reagovat na změnu komunikačních strategií jde okamžitě. V důsledku toho je Internet 

velmi flexibilním médiem.75 

Nejoblíbenější technikou však stále ještě zůstává e-mail. Přestože se bojuje proti nevyžádané 

poště – tzv. spamům, e-mail představuje pro uživatele přijatelný způsob reklamy.76 

Internet představuje médium tohoto tisíciletí. Vyvíjí se každým dnem a právě proto bych 

chtěla zmínit alespoň několik příkladů vývojových trendů, které se v reklamě na Internetu 

projevují. Firmy se musí snažit zaujmout uživatele Internetu možná ještě více než při 

používání jiných komunikačních sdělení. Protože je dnes téměř nemyslitelné, aby nějaký 

                                                      
73  Vysekalová, Komárková, 2002, str. 234 
74  Vysekalová, Komárková, 2002, str. 234 
75  De Pelsmacker, Guens, Van Den Bergh, 2003, str. 497 
76  De Pelsmacker, Guens, Van Den Bergh, 2003, str. 499 
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výrobce, distributor, maloobchodník či nový virtuální dodavatel neměl vlastní webově stránky 

a neinformovala o svých produktech a službách, je velmi složité zasáhnout zákazníka a přimět 

ho, aby určitou stránku navštívil. Proto dochází na Internetu k vývojovým změnám, které by 

ho měly ještě zatraktivnit.  

Tyto trendy popisuje ve své knize Pelsmecker. Obsah spojený se zkušeností je jednou 

z takových změn. Umožňuje uživatelům, aby si virtuálně on-line vyzkoušeli produkt nebo 

značku. Vzhledem k tomu, jak jsou dnes lidé zaneprázdnění a čas je jejich nepřítelem, zdá se 

toto být pro ně velmi pohodlná cesta, jak se s výrobkem seznámit a zároveň si ho i vyzkoušet, 

aniž by se museli vzdálit od svého počítače. Virtuální technologie postupně vytvoří stále více 

možností pro spojení mezi webovou stránkou a skutečným světem. 

Také obsah spojený s nákupní zkušeností bude stále důležitější. Firmy se snaží zaměřit na on-

line transakce. Uživatel se často může na jedné stránce dozvědět informace o výrobku, ten si 

ihned on-line zakoupit a vybrat si způsob dodání. Jak jednoduché a efektivní.77 

I u tohoto komunikačního nástroje však platí, že by měla být pouze částí celé marketingové 

strategie, zaměřené na uspokojování potřeb cílové skupiny.  

Významnou roli v marketingové komunikaci hraje psychologie. Vysekalová s Komárkovou 

k tomu dodávají: „Úloha psychologie je obsažena již ve většině definic reklamy a propagace, 

které obsahují „cílevědomé komunikační působení, šíření specifických podnětů, zaměřených 

na určitou cílovou skupinu, vytváření a změny postojů, názorů a zvyklostí, vedoucích 

k žádoucím činnostem apod.“ Hovoří se rovněž o záměrné formě ovlivňování lidí, vedoucího 

k dosažení komunikačních cílů.“78 Marketéři si dobře uvědomují, že i detaily rozhodují. Proto 

do svých výzkumů zahrnují i psychologické analýzy, které jim mohou pomoci při tvoření 

optimálního komunikačního mixu. Všichni vědí, že maličkosti jako velikost, druh písma či 

zvolená barva mohou být klíčové pro úspěch či neúspěch nějakého produktu.  

Proto je již od osmdesátých let patrná snaha o vytvoření určitého systému psychologie 

uplatňované v rámci marketingových komunikací a celého marketingového mixu. 

Psychologické poznatky se dají např. v marketingové komunikaci využít při testování 

propagačních koncepcí, měření účinnosti propagace aj.79  

Pravdou je, že se mnoho lidí domnívá, že reklama ovlivňuje a řídí svým prostřednictvím 

spotřebitele. Mají pocit, že jsou komerčními sděleními manipulováni. Ano, reklama se v nás 
                                                      
77  De Pelsmacker, Guens, Van Den Bergh, 2003, str. 501 
78  Vysekalová, Komárková, 2002, str. 43 
79  Vysekalová, Komárková, 2002, str. 38 
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snaží vzbudit pocit, že nám něco chybí ke štěstí – a samozřejmě to je většinou výrobek nebo 

služba, kterou propaguje. Ukazuje téměř vždy krásné, bohaté lidi. Jen výjimečně nám 

představí také druhou tvář života – chudobu, hlad a problémy světa – jako to udělal např. 

fotograf Oliviero Toscani, když pracoval pro módní společnost United Colors of Benetton.  

 

        

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Ukázky fotografií O. Toscaniho pro reklamní kampaň United Colors of Benetton 

 

Sice se v případě těchto reklam zdá, že to ani reklamy nejsou a že se opravdu UCB snaží 

bojovat za lepší svět a probudit lidi k akci. Opak je ale pravdou. Na každém obrázku se 

sociální nebo humanistickou tematikou je stále viditelný obdélník se značkou firmy UCB, 

která se tak snaží vyvolat ve spotřebitelech pocit, že při zakoupení jejich svetrů zlepší svět. 

Nicméně jedno se Toscanimu upřít nedá – šokovat umí a být originální taky. Jeho fotografie 

vždy dokázaly vzbudit emoce a rozruch a to se ve světě reklamy cení. 

Motivace je ovšem to, o co tu ve skutečnosti běží. Vysekalová s Komárkovou z tohoto 

hlediska definují reklamu „jako soubor stimulačních prostředků, s jejichž pomocí se snažíme 

ovlivňovat motivaci člověka.“80 Tyto stimulační prostředky neboli podněty mají donutit 

člověka k nějaké akci – nejlépe přímo k nákupu určitého zboží. Taková motivace musí být 

dostatečně silná a vytrvalá a také úzce směrována ke konkrétní značce zboží, a nikoliv ke 

kterékoliv značce na trhu. V prostředí, kde je člověk doslova přesycený různými podněty, je 

čím dál těžší podnícení motivace natolik silné a dlouhodobé, aby vedla ke skutečnému 

nákupu. Jednou z možností, jak ještě člověka motivovat k nákupu je reklama v místě prodeje, 

která dává podněty v optimální době a minimalizuje vliv času na oslabení motivace člověka. 

                                                      
80  Vysekalová, Komárková, 2002, str. 95 
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Příkladem motivu k nákupu nějakého výrobku může být např. užitek, který člověku přináší, 

uspokojení potřeby nebo také emoce, které jsou významným zdrojem motivace.81 

Podle Vysekalové a Komárkové je pro reklamu důležité si uvědomit, „že motivace je 

proměnlivá, ovlivnitelná prostředím a situací, ale přitom je dána určitým rámcem, který je 

zcela individuální a pro konkrétního spotřebitele nepřekročitelný.“82 

 

 

5.1  Značka v reklamě 

     „Značka (neboli brand), je to, oč v reklamě běží. Dobré značky se stávají součástí našeho 

života, puncem naší osobnosti, zárukou kvality. Budování značek je tedy prvořadým úkolem 

reklamy. Neboť je to právě reklama, která může plánovitě a efektivně přidávat výrobku 

hodnotu.“ 83  

Značka představuje důležitou a stále se zvyšující hodnotu v marketingových komunikacích i 

celém marketingu. Vysekalová s Komárkovou se proto ve své knize snaží o její psychickou 

analýzu. Značku považují za jeden z nejsilnějších nástrojů, jak odlišit produkty v celkové 

nabídce trhu. Podle nich hodnotu značky ovlivňuje i reklama, která přispívá k vytváření její 

pozice. Dále se Vysekalová s Komárkovou shodují s jinými autory v tom, že vztah mezi 

spotřebitelem a značkou je velmi důležitý.84  

„Na spotřebitelském trhu převládá situace, kdy lidé mají svou oblíbenou značku, které dávají 

přednost, ale stává se poměrně zřídka, že by někdo kupoval jen jednu jedinou. Většinou má 

spotřebitel určitý „repertoár“ značek, mezi kterými se rozhoduje. V těchto případech a také při 

zavádění nové značky působí právě reklama, která působí jak v racionální, tak v emocionální 

rovině.“85 

 

 

5.2  Role reklamy v propagaci Coca-Coly 

                                                      
81  Vysekalová, Komárková, 2002, str. 95-103 
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83  Vysekalová, Mikeš, 2007, str. 21 
84  Vysekalová, Komárková, 2002, str. 219 
85  Vysekalová, Mikeš, 2007, str. 21 
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     Reklama v propagaci samotného nápoje a později i značky Coca-Cola jako takové hrála 

vždy velmi důležitou roli. Vynálezce tohoto nealkoholického nápoje, lékárník John 

Pemberton, měl bezesporu již tehdy v 19. století talent pro marketing.  Od začátku chápal sílu 

reklamy. První inzeráty na nápoj Coca-Cola se objevily hned po vzniku tohoto nápoje, tedy 

v roce 1886. Jejich cílem bylo především to, aby se lidé vůbec dozvěděli o existenci tohoto 

nealkoholického nápoje obsahující tehdy kokain.86 První reklama na Coca-Colu, jejíž součástí 

byl slogan „Chutná a osvěžující“, se objevila v časopise The Atlanta Journal již tři týdny poté, 

co byl nápoj vynalezen a Coca-Cola díky tomu začala trvale růst (a roste dodnes).  

Různé reklamní slogany, jako například „Osvěžující přestávky“, se velkou měrou zasloužily o 

vznik a budování charakteristických znaků firmy Coca-Cola. Ve 30. letech 20. století se stala 

Coca-Cola jako jedna z vůbec prvních firem finančním sponzorem rozhlasu, který pro ni byl 

po dlouhá léta velmi důležitým reklamním kanálem. Tak, jak se vyvíjela technika, pokročila 

také reklamní strategie společnosti Coca-Cola. Nejlepším důkazem tohoto pokroku je vývoj 

televizní reklamy. První barevný reklamní spot Coca-Cola vznikl v době, kdy barevnou 

televizi vlastnilo pouze necelých 10 % amerických domácností.87  

„Od samého počátku se vydávalo stejně peněz za tvorbu značky Coca-Cola jako na výrobu 

vlastního produktu. Coca-Cola byla rozhodně první firmou, kde náklady na marketing 

převýšily náklady na výrobu.“88 A to se jí, jak je po letech vidět, velmi vyplatilo. 

Mezi jedny z hlavních tajemství úspěchu Coca-Coly patří podle Haiga také sebevědomí, které 

z ní přímo prýští. „Sebedůvěra září z jejich reklamních sloganů. Slogany jako „Nápoj velkého 

národního zklidnění“ (1906), „Šest milionů denně“ (1925), „To Pravé“ (1942), „Chcete jedině 

Coca-Colu“ (1952), „Coca-Cola, to je ono!“ (1982) a „Vždy Coca-Cola“ (1993) šíří ambice a 

sebevědomí značky. A jak by vám potvrdil každý psycholog, sebevědomí působí přitažlivě.“89 

 

 

 

5.3  Vánoční kampaň Coca-Coly 

                                                      
86  Internet: http://www.coca-cola.cz/cs/hp-index.shtml (5. května 2008) 
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     V této části své práce bych se ráda věnovala vánoční kampani na nápoj Coca-Cola. Jak 

jsem již zmínila Coca-Cola stále klade důraz na americké hodnoty. Předvánoční čas je pro 

Coca-Colu vždy velkou událostí. Je totiž v České republice již několik let neodmyslitelně 

spojený s rozsáhlou kampaní, která zahrnuje zcela jedinečný event.  

Zaměřila bych se především na obsahovou analýzu vánočních TV spotů vysílaných na ČT, 

TV Nova a Prima TV v předvánočním období. A dále bych ráda blíže představila zmíněný 

event. 

 

5.3.1  Analýza vánočního TV spotu na nápoj Coca-Cola 

     Vánoční kampaň Coca-Coly je již dlouhé roky spojena s postavou Santa Clause – 

amerického dědečka s bílými vousy v červeném oblečku, který asociuje na první pohled pocit 

Vánoc, vánoční pohody a samozřejmě také dárků.  

Je skoro neuvěřitelné, že toto spojení trvá již více než sedmdesát let. Již ve 30. letech 

minulého století zhotovil známý grafik Haddon Sundblom pro vánoční kampaň obraz Coca-

Cola a Santa Claus. Obraz znázorňoval veselého tlouštíka v červeném oblečení, s dlouhými 

bílými vousy a červenou tváří. Tyto obrazy si získaly velkou oblibu zejména v průběhu 50. a 

60. let a dodnes se každoročně objevují na vánočním balení a ve vánoční reklamní kampani 

společnosti.90 Otázkou však zůstává, nakolik může být obrázek amerického Santa Clause 

s lahví americké Coca-Coly v ruce použit pro globální trh.  
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Obrázek 4: Sestřih záběrů vánočního TV spotu vysílaného v českých televizích v roce 2007 

 

     Nekonečně dlouhý kamion Coca-Cola je na cestě za vánoční nadílkou. Hned v prvním 

záběru je na bocích vozu jasně vidět Santa Claus popíjející Coca-Colu. Při projíždění krajinou 

se kolem něj vše rozsvěcuje a září – stromy, elektrické vedení. Kamion míjí značku s nápisem 

Beroun (v loňském roce to bylo město Most). Toto je v podstatě jediný moment, kdy může 

mít divák pocit, že se celý spot odehrává v České republice. Podle ničeho jiného to poznat 

skutečně nemůže. Na dalším záběru stojí mladá dívenka, ke které znenadání přistoupí Santa 

Claus a nabídne ji Coca-Colu. Dívenka je ohromená a nápoj s vánoční stuhou ráda přijímá.  

V dalším záběru si Santa Claus směle vykračuje ulicí s pytlem plným dárků přes rameno. Je 

patrné, že má pytel plný lahví s nápojem Coca-Cola, který rozdává lidem jako vánoční dárek. 

V dalším záběru k Santa Clausovi přistoupí žena, poklepe mu na rameno a nabídne mu láhev 

Coca-Coly. Vzájemně se na sebe usmějí, Santa Claus odloží svůj těžký pytel a napije se 

z darované lahve. Poté se na obrazovce objeví nápis „Podělte se o kouzlo Vánoc“. Na dalším 

je v záběru Santa Claus na zadní straně odjíždějícího kamionu, který spiklenecky mrkne a 
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přiloží si prst k ústům. Toto gesto má zřejmě v divákovi vyvolat pocit určitého tajemství, 

který je mezi ním a Santa Clausem ze spotu. Tajemství o kouzlu Vánoc, které je, podle 

představy tvůrců této reklamy, spojené jedině s nápojem Coca-Cola. Ten má být zřejmě stejně 

jako Santa Claus tradičním symbolem Vánoc. Na úplný závěr TV spotu pak vidíme typickou 

láhev Coca-Cola omotanou červenou stuhou do mašle, která má asociovat vánoční dárek. 

Celý spot je ještě umocněn vánoční melodií s použitím rolniček. Pelsmecker bere hudbu jako 

důležitou součást televizní reklamy: „Hudba má v televizní reklamě své místo již dlouho. 

Hlavní snahou je zvýšit pozornost, vyvolat příjemnou náladu, pocit uvolnění a příjemnosti, 

což může posílit hodnocení produktu, podpořit přijetí sdělení, vytvořit specifický prodejní 

prvek signalizující určitý životní styl, vytvořit osobnost značky a komunikovat kulturní 

hodnoty. Pokud jde tvůrcům reklamy o zapamatování značky, pak k tomu může právě hudba 

výrazně přispět. Pokud totiž uslyšíme nějakou známou melodii, měla by se nám hned vybavit 

značka či sdělení o ní s ní spojené.“91 

Melodie tohoto konkrétního analyzovaného TV spotu začíná pozvolna – nejdříve jemná 

pozvolná melodie a jakési cinkání jakoby o skleničku při projíždění kamionu v úvodu spotu. 

Poté je přidán sborový zpěv, který říká: „Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady.“ a do toho 

ženský hlas zpívá: „Je tu Coca-Cola. A pokračuje: Vánoce jsou zpátky, co si jen přát? Ze 

srdce dárky můžu ti dát.“ Poté, co se Santa Claus napije z lahve Coca-Coly se znovu jako 

v úvodu opakuje sborový zpěv „Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady.“ (až do ztracena), do 

toho ženský hlas: „Je tu Coca-Cola.“ Hudba v klipu je melodická s jasným vánočním 

charakterem. Správně tak dokresluje celý spot a dodává mu příjemné podbarvení. 

Právě pojetí „tradice o Vánocích“ je podle mého názoru hlavní problém. České Vánoce mají 

svoje vlastní tradice. Patří mezi ně cukroví, kapr, Půlnoční mše a samozřejmě také Ježíšek, 

který nosí českým dětem dárky pod stromeček. K českým Vánocům nepatřil v minulosti Děda 

Mráz, a ani Santa Claus by k nim patřit neměl. Ovšem spojení Coca-Cola a Santa Claus je již 

natolik známé, že se ho asi jen Coca-Cola nevzdá. 

 

 

 

 

5.3.2  Speciální vánoční event Coca-Coly  

                                                      
91  De Pelsmacker, Guens, Van Den Bergh, 2003, str. 217 



 40

     Také v zimním období roku 2007 vyjel do českých měst speciální kamion Coca-Cola na 

podporu vánoční kampaně a TV spotu vysílaného na českých televizních stanicích. Tentokrát 

se road show konala ve 22 českých městech. Bezpochyby můžeme Vánoční kamion Coca-

Cola označit za jeden z dobře zvládnutých a efektních eventů předvánočního období.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Vánoční kamion Coca-Cola 

 

Ve své podstatě jde o velmi kvalitně provázanou podlinkovou aktivitu navazující na masivně 

nasazovaný vánoční televizní spot. Jenže zhmotnit televizní příběh a dostat ho přímo mezi ty, 

kterým je primárně určen, vyžaduje dostatek přípravy, preciznost provedení a samozřejmě 

přidanou hodnotu, která není vnímána jako podpora prodeje, ale především jako upevnění 

image značky. V případě společnosti Coca-Cola se jedná v jejich pojetí především o 

poděkování zákazníkům a v této dějové lince se odehrává celá vánoční promoakce.92  

Nezbytností je informovat veřejnost o příjezdu kamionu a konání celé akce. Tady se osvědčila 

spolupráce s lokálními médii a prezentace na internetu. Proto byly pro tuto událost 

zprovozněny také speciální internetové stránky. „Na webových stránkách 

www.vanocnikamion.com nebo www.sledovaniaut.cz budou zájemci moci sledovat pohyb 

kamionu a zjistit tak, jaká města leží na jeho trase. Coca-Cola na tomto projektu spolupracuje 

se společností CarNet.“93 „Stránky kromě základních informací - kdy, kde a v kolik se objeví 

kamion, nabízejí i další možnosti. Jde o hry a soutěže, ale i možnost stažení TV spotu či 

                                                      
92  Internet: http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=324380 (15. dubna 2008) 
93  Marketing & Media, Aktuality z domova, roč. 2007, č. 49, str. 4 
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fotograií s nasvíceným kamionem nebo se Santa Clausem. […] Za pět let navštívilo vánoční 

stránky přes 165 tisíc unikátních uživatelů a každý na nich strávil v průměru 8 minut.“94 

Celá akce je zaměřená především na rodiny s dětmi, pro které je to hlavní atrakce. Samotná 

akce začíná příjezdem kamionu většinou na náměstí města a trvá zhruba tři hodiny. V 

podstatě jde o moderovaný programový blok, kde se děti setkávají a fotí se Santa Clausem, 

dostávají dárky (od drobných pohlednic až po plyšové medvídky a modely kamionu) a 

aktivně se zapojují do programu. Dárky od drobných pohlednic až po plyšové medvídky a 

modely kamionu.“95 Na nezájem si tedy Coca-Cola v tomto případě rozhodně nemůže 

stěžovat a je zřejmé, že zavedení tohoto eventu se jí vydařilo. Dárky zadarmo a nevšední 

zážitek je pro mnohé stále velkým lákadlem. I přesto že Santa Claus k typickým českým 

Vánocům rozhodně nepatří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr  

                                                      
94  Internet: http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=324380 (15. dubna 2008) 
95  Internet: http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=324380 (15. dubna 2008) 
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     Značka Coca-Cola si v průběhu své dlouholeté historie vydobyla velmi prestižní postavení 

a pověst. Během svého budování prošla mnoha fázemi. Musela se naučit bojovat 

s konkurencí, vyrovnat se s nezdarem při zavedení New Coke s vylepšenou chutí a také se 

přizpůsobit společnosti. Na svou image americké Coke, po které lidé touží pro její původ, 

musela zapomenout. Musela se začít přizpůsobovat trendům jednotlivých trhů, které jsou 

vždy specifické a najít cestu i k těm spotřebitelům, na které přestala fungovat nálepka „made 

in America“. A dle mého názoru se jí to podařilo. Coca-Cola si zachovala punc té klasické 

značky nápoje s bublinkami, ale zároveň už vedle něj nabízí i jiné značky, po kterých 

spotřebitelé touží. Svou image stále podporuje především propagací nápoje Coca-Cola, který 

je jejím hlavním produktem na celém světě, ale přizpůsobuje ho jednotlivým trhům podle 

jejich potřeb. Vymýšlí nové příchutě, nekalorické varianty, Coca-Colu spojenou s chutí kávy 

atd. Snaží se vyjít spotřebitelům vstříc, podpořit jejich individuální požadavky tak, aby mohla 

být stále s nimi. Chce, aby si lidé kdekoli na světě kdykoli, když dostanou chuť na něco 

osvěžujícího, mohli sáhnout po některém z výrobků společnosti Coca-Cola. Aby si mohli 

vždy vybrat.  

Tento přístup jí poněkud kazí vánoční TV spoty se Santa Clausem, ale je pravdou, že i ty na 

lidi fungují. Santa Claus je milý dědeček, který přináší radost a smích a mnoha lidem nevadí. 

Vždy se najdou tací, mezi které patřím, kteří by amerického Santu raději nahradili českým 

Ježíškem, ovšem to už by možná vůbec nebyla Coca-Cola Coca-Colou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 
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     The Coca-Cola brand has achieved a very prestigeous reputation and position over the 

years. During its brandbuilding it  went through many periods. It had to compete the 

competitors, come up to unsuccess of New Coke with „a better taste“ launch and also to 

conform to society. It had to forget the image of the American Coke, which people long for 

because of its origin. 

It had to start adapting to various market trends and to find a way to the customers, who were 

not impressed by „made in America“ logo anymore. 

And in my opinion it was successfull. Coca-Cola still keeps its hallmark of being the 

traditional soft drink with bubbles, but at the same time it offers the consumers many different 

brands as well. Image of the Coca-Cola brand is still being supported - especially by 

promotion of Coca-Cola drin, which is its main product all over the world, but it conforms 

this product to the special needs of each market. There are new flavours of Coca-Cola being 

invented, light version, Coca-Cola with coffee taste, etc. Coca-Cola tries to satisfy the 

customers, to support their special needs and wants to be with them anywhere. Anytime 

somebody needs a refreshing drink, it wants people to choose a Coca-Cola Company product.  

This approach is slightly spoilt by a Christmas TV advertisment with Santa Claus. But it is 

true that people like it anyway. Santa Claus is a nice grandfather, who brings joy and smile 

and most people are fond of him. There will be always someone (e.g. myself), who would like 

to replace him by Czech Ježíšek, but on the other hand maybe Coca-Cola would not be Coca-

Cola then. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatura 



 44

 

AAKER, David A. Brand Building. Brno: Computer Press, 2003, ISBN 80-7226-885-6 

ANHOLT, Simon, HILDRETH, Jeremy. Brand America: The Mother of All Brands. Londýn: 

Cyan Communications, 2005. ISBN 1-904879-02-0 

CLEMENTE, Mark N. Slovník marketingu. Brno: Computer Press, 2004, ISBN 80-251-0228-

9 

DE PELSMACKER, Patrick, GEUENS, Maggie, VAN DEN BERGH, Joeri. Marketingová 

komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0254-1 

HAIG, Matt. Království značky. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-09-4 

KLEINOVÁ, Naomi. Bez loga. Praha: Argo, 2002. ISBN 80-7203-671-8 

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

2007. ISBN 978-80-247-1359-5 

McQUAIL, Denis. Úvod do masové komunikace. Praha: Portál, 1999, ISBN 80-7178-200-9 

PAVITT, Jane. Brand New. Londýn: V & A Publications, 2002. ISBN 978-1851773244 

VYSEKALOVÁ, Jitka, KOMÁRKOVÁ, Růžena. Psychologie reklamy. Praha: Grada 

Publishing, 2002. ISBN 80-247-0402-1 

VYSEKALOVÁ, Jitka, MIKEŠ, Jiří. Reklama: Jak dělat reklamu. Praha: Grada Publishing, 

2007. ISBN 978-80-247-2001-2 

WEAVER, Jo, KRÁLÍKOVÁ, Alena. Superbrands. Londýn: Superbrands, 2005. ISBN 80-

239-4657-9 

 

Další prameny 

Internet 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Symbol  

http://en.wikipedia.org/wiki/FMCG 

http://en.wikipedia.org/wiki/Private_label  

http://ografologii.blogspot.com/2008/03/znak-ikon-index-symbol.html 

http://www.coca-cola.cz/cs/hp-index.shtml 



 45

http://www.dolceta.eu/ceska-republika/Mod1/article.php3?id_article=57 

http://www.feudal.cz/image/html/co_je_to_reklama.htm 

http://www.logoblog.org/coca_cola_logo.php 

http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=1318 

http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=3742 

http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=1379 

http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=1379 

http://www.mesec.cz/aktuality/4292/ 

http://www.mobchod.cz/index.php?itemid=3405 

http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=324380 

 

Periodika 

Aktuality z domova. Marketing & média, 2007, č. 46, str. 2 

Aktuality z domova. Marketing & Media, 2007, č. 49, str. 4 

BARTOŠOVÁ, Veronika. Kolové nápoje na lehké vlně. Marketing & média, 2008, č. 13, str. 

18-19 

KAUFMAN, Douglas. Branding? A k čemu je to dobré? Trend marketing, 2007, č. červen – 

červenec, str. 35 

LIBORA, Pavel. „My Coke“ . Strategie, 2008, č. 11, str. 38 

Nejcennější značku má Coca-Cola. Marketing & média, 2007, č. 09, str. 2 

PROCHÁZKOVÁ, Kateřina. Žebříček BRANDZ Top 100 Most Poweful Brands. In STORE, 

2007, č. 9, str. 46 

SOCHOR, Václav. Josef Karásek: Zero bude jedničkou. Strategie, 2008, Č. 18, str. 26-29 

SOCHOR, Václav, LIBORA, Pavel. Kampaň na Coca-Cola Zero zahájena. Strategie, 2008, 

č. 5, str. 5 

VLČEK, Pavel. Kofola jde do „lightky“. Marketing & média, 2007, č. 48, str. 14 

VLČEK, Pavel. Nuly od Coca-Coly u nás. Marketing & média, 2007, č. 44, str. 16 



 46

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Logo Coca-Cola od nejstaršího po nejnovější (zleva doprava) (obrázek) 

Příloha č. 2: Láhev Coca-Cola, chronologický vývoj od původní (skleněné) po současnou plastovou 

podobu (obrázek) 

Příloha č. 3: Ukázky fotografií O. Toscaniho pro reklamní kampaň United Colors of Benetton 

(obrázek)  

Příloha č. 4: Sestřih záběrů vánočního TV spotu vysílaného v českých televizích v roce 2007 

(obrázek) 

Příloha č. 5: Vánoční kamion Coca-Cola (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


