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Anotace 

Bakalářská práce Kampaň UNICEF “Adoptuj panenku a zachráníš dítě v roce 

2008” pojednává o problematice této sociální kampaně v České republice. 

V rámci tohoto tématu se zaměřuje také na postavení a funkci fondu UNICEF 

na poli nekomerčního marketingu v rámci jeho vzniku a vývoje. Samotný 

projekt je analyzován z několika různých pohledů včetně podmínek vzniku a 

prostředí, ve kerém funguje, marketingových nástrojů, které využívá a 

stěžejních prvků, o než se opírá. Součástí práce je také analýza úspěšnosti 

této kampaně v rámci podmínek, které sociální marketing nabízí. Ta je 

uzavřena dotazníkovým šetřením, které zkoumá zásadní otázky spojené s 

povědomím o kampani. Celá práce má pak za cíl představit ucelený pohled 

na jednu z českých kampaní podporujících nekomerční sféru a zároveň 

poskytnout objektivní posudek na její vývoj a vliv, ve kterých se reflektuje stav 

českého neziskového sektoru obecně. 

Annotation 

Bachelor thesis UNICEF’s campaign “Adopt a doll and save a hild in 2008“ 

deals with the topic range of this social campaign in the Czech republic. 

Including the position and features of UNICEF itself in the nonprofit marketing 

field focusing on the beginning and programme development. The campaign 

is analysed from different points o view. Inclusive of creation conditions, 

environment, marketing instruments and fundamental elements which it is 

playing on. One of the thesis’s component is also an analysis of campaign’s 

fruitfulness according to the possibilities of the social marketing. A part of the 

work is dedicate to an interview research, which examine the fundamental 

questions about campaign’s awareness. The bachelor thesis’s ambition is to 

introduce complex view on one of the czech nonprofit campaign and still 

provide desinterested report on its development and influence, which is also 

reflecting the situation of the czech nonprofit sector as a whole. 



 8 

Bibliografický záznam 

CEJNAR, Michal. Kampaň UNICEF “Adoptuj panenku a zachráníš dítě v roce 

2008” Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2009. 

63 stran.  

Vedoucí diplomové práce PhDr. Denisa Kasl Kollmannová 

Klíčová slova 
 

UNICEF, sociální marketing, kampaň, děti, mediální nástroje, výzkum 

povědomí  

Keywords 

UNICEF, social marketing, campaign, children, media instruments, awareness 

research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a 

jen uvedené prameny a literaturu.  

2. Vlastní text práce bez anotací a příloh má celkem 68 652 znaků 

s mezerami, tj. 38 normostran. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti pro účely 

výzkumu a studia.  

 

 

 

 V Praze dne … 19.5.2009 Michal Cejnar 

 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych rád poděkoval za spolupráci, ochotu a poskytnuté 

materiály Ivě Götzové z organizace UNICEF, která i přes značné časové 

vytížení neváhala kdykoliv pomoci a podílela se tak na zvýšení kvality této 

práce. 



 11 

Obsah  
 

ÚVOD............................................................................................................. 12 
1 UNICEF NA POLI MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE ............................ 13 
1.1 UNICEF a vývoj a vztah k nekomerčnímu marketingu .....................................13 
1.2 UNICEF v České republice a vztah Čechů k dobročinnosti..............................16 
1.3 UNICEF a financování nekomerční komunikace ..............................................22 
2 PROJEKT ADOPTUJ PANENKU A ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ ........................ 26 
2.1 Vznik projektu ...................................................................................................26 
2.2 Hlavní cíle a výsledky projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě ...................29 
2.3 Základní analýza marketingové strategie projektu Adoptuj panenku a zachráníš 
dítě 31 
3 MEDIÁLNÍ NÁSTROJE KAMPANĚ ADOPTUJ PANENKU A 
ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ V ROCE 2008................................................................. 33 
3.1 Televize ............................................................................................................33 
3.2 Rozhlas.............................................................................................................34 
3.3 Outdoor .............................................................................................................35 
3.4 Print ..................................................................................................................35 
3.5 Event marketing................................................................................................36 
3.6 Internet..............................................................................................................36 
3.7 BTL ...................................................................................................................37 
3.8 Public relations .................................................................................................37 
4 ANALÝZA ÚSPĚŠNOSTI KAMPANĚ ADOPTUJ PANENKU A 
ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ......................................................................................... 39 
5 ANALÝZA POVĚDOMÍ O KAMPANI ADOPTUJ PANENKU A 
ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ......................................................................................... 44 
5.1 Metodika výzkumu ............................................................................................44 
5.2 Výsledky výzkumu ............................................................................................45 
ZÁVĚR........................................................................................................... 49 
SUMMARY .................................................................................................... 51 
SEZNAM OBRÁZKU A TABULEK ............................................................... 52 
POUŽITÁ LITERATURA: .............................................................................. 53 
Internetové zdroje a katalogy: .................................................................... 54 
SEZNAM PŘÍLOH: ........................................................................................ 55 
PŘÍLOHY:...................................................................................................... 56 



 12 

ÚVOD 
 

 Tato práce pojednává o projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě a 

jejím hlavním cílem je analýza marketingové komunikace této kampaně v 

České republice v roce 2008. Toto téma mě zaujalo především proto, že se 

jedná o progresivní a inovativní kampaň, která jako součást mezinárodního 

fondu UNICEF působí na celém území České republiky ve velmi 

konkurenčním prostředí dalších neziskových organizací, a to za minimálních 

finančních a materiálních prostředků. Dalším důvodem, proč bylo vybráno je 

originalita, s jakou tento projekt pracuje, a úspěchy, kterých i přes poměrně 

krátké působení dosáhl. Sociální marketing je také velmi zajímavým 

odvětvím, které nabízí obrovské možnosti komunikace i přes svá značná 

finanční omezení. 

 Tato bakalářská práce má mimo jiné za cíl seznámit čtenáře s pojetím 

sociálního marketingu v jeho praktické rovině, a to s přihlédnutím k 

názorovým směrům významných osobností zabývajících se tímto tématem. 

Následně osvětlit fungování a podmínky vzniku fondu UNICEF a projektu 

Adoptuj panenku a zachráníš dítě v novodobých souvislostech a analyzovat 

jeho hlavní nástroje a prvky, stejně tak jako důvody, které k jejich použití 

vedly. Dále pak rozebrat a prozkoumat situaci nekomerční komunikace v 

podmínkách České republiky a následně zanalyzovat jednotlivé faktory 

úspěšnosti kampaně.  

 Pro analytické účely jsou v práci využívána jak sekundární data, 

pocházející z odborné literatury, internetových databází a již existujících 

marketingových výzkumů k danému tématu, tak data primární. K jejich získání 

byl vytvořeno a následně realizováno kvantitativní dotazníkové šetření 

zjišťující povědomí o kampani v české společnosti. K tomuto kroku bylo 

přistoupeno vzhledem k neexistenci podobných informací a jedná se tak o 

ojedinělý výzkum ve spolupráci s fondem UNICEF v České republice. Jedním 

z hlavních cílů je také objektivní posouzení úspěšnosti na základě předem 

daných kritérií a odhalení silných a slabých stránek kampaně.  
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1 UNICEF NA POLI MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 

1.1 UNICEF a vývoj a vztah k nekomerčnímu marketingu 
Dětský fond Organizace spojených národů – UNICEF1 je v současné 

době největší světovou organizací, která se v celosvětovém měřítku zabývá 

ochranou a zlepšováním celoživotních podmínek dětí a jejich všestranného 

rozvoje. Založen byl 11. prosince 1946 jako “United Nation’s International 

Children’s Emergency Fund”2 a od roku 1953, kdy se stal trvalou součástí 

OSN, funguje pod zkráceným názvem “United Nation’s Children Fund”. Na 

počátku svého fungování se UNICEF zaměřoval především na řešení 

problému nedostatku jídla a lékařských potřeb pro děti, který vyvstal okamžitě 

po druhé světové válce. Jednalo se o malou agenturu řešící naléhavé aktuální 

problémy a nedostatky způsobené dopady války. Poté, co byla tato krize 

překonána, nastoupil UNICEF svou cestu novodobými sociálními dějinami. 

V 70. letech 20. století se postupně vypracoval ve světového obhájce 

dětských práv, což bylo také potvrzeno udělením Nobelovy ceny míru v roce 

1965. V průběhu 80. let 20. století pomáhal Komisi OSN s vytvořením návrhu 

o právech dětí v rámci tzv. Human Rights. Po představení tohoto návrhu 

Valnému shromáždění OSN v roce 1989 se úmluva o dětských právech stala 

nejratifikovanější mezinárodní dohodou na světě a UNICEF dodnes zastává 

klíčovou roli v dohledu nad dodržováním těchto práv.3 

Období vzniku UNICEF se dá z dnešního pohledu považovat za 

typické a vcelku logické. Na začátku 20. století byly pokusy o mezinárodní 

integraci a spolupráci minoritní a zaměřené především na dílčí problémy (je 

nutné ovšem zmínit vznik Společnosti národů v roce 1920 jako první globální 

mezivládní společenství států k řešení aktuálních problémů světa). 

Hospodářský boom po druhé světové válce však nastartoval vznik mnoha 

                                                        
1 Součástí této organizace je více než 7 000 pracovníků z celého světa, jejichž hlavní náplní 
práce je podpora a ochrana práv dětí vedoucí ke zlepšování jejich fyzických a psychických 
stránek života. UNICEF v rámci tohoto obecného cíle poskytuje potřebné léky, očkovací 
vakcíny, pomůcky pro vzdělávání, zdravotní a pohotovostní dodávky potravin a hygienické 
potřeby. 
2 do češtiny překládané jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci 
3 více např. Russel V., The History of UNICEF, Grossman Publishers, 1974 
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mezinárodních organizací, úmluv či protokolů, počínaje rokem 1945 a 

vznikem OSN. Následoval vznik Rady Evropy v roce 1949 mající za hlavní cíl 

prosazování demokratických, politických a sociálních práv člověka, stejně tak 

jako vznik dalších organizací a agentur jak z oblasti sociálních potřeb, tak z 

oblasti životního prostředí.4 5 

Pod patronátem OSN a díky možnosti působit jako hlavní světový 

orgán v otázkách pomoci dětem se tak UNICEF vypracoval do podoby 

největší světové organizace v této oblasti. Právě využití tehdejšího světového 

globalizačního trendu, pozitivní ohlasy široké veřejnosti čím dál tím více se 

zajímající o světové dění a celková potřeba řešit kritické problémy světa 

dopomohly světovému fondu UNICEF mezi nejvlivnější sociální orgány na 

světě. Hlavní aktivity organizace, která se dle vlastních slov angažuje ve 155 

zemích světa6, se dají rozdělit na dvě úrovně. Dlouhodobou pomoc na jedné 

straně a okamžitou pomoc v nouzi dětem a ženám v zemích a oblastech 

postižených válečným konfliktem nebo přírodní katastrofou na straně druhé. 

Dlouhodobá pomoc se specializuje především na problematiku okolo zdraví a 

výživy, která zahrnuje v prvé řadě očkovací programy, dále pak zajišťování 

zdravotně nezávadné vody7 a snahu o nejlepší podmínky v oblasti hygieny, 

tedy kroky vedoucí ke splnění základních principů prevence proti nemocem. 

Výběr těchto oblastí se dá považovat za očekávaný a domnívám se, že 

zaměření aktivit do nejvíce postižených oblastí světa, kde UNICEF řeší 

nejzávažnější problémy spojené s danou potřebou, je odpovídající roli 

samotné organizace. Typickým prvkem tohoto typu charitativních organizací 

je také přesný a striktní legislativní rámec. Organizace UNICEF v tomto 

případě není výjimkou. Legislativní rámec tohoto fondu můžeme nalézt v 

publikaci “Protecting the World’s Children”8, která obsahuje 4 studie popisující 

                                                        
4 1964 – Program OSN pro vědu výchovu a kulturu UNESCO, 1972 – Program OSN pro 
životní prostředí UNEP 
5 více např. Hlaváček J., Mezinárodní environmentální právo a ochrana životního prostředí, 
Ocenomica, Praha, 2007, 231 stran 
6 údaj k 2.12.2008 
7 Nedostupnost a špatná kvalita vody je dle mezinárodní ochrany životního prostředí v rámci 
programu OSN UNEP považována za jeden z největších problémů v třetích zemích světa 
8 Shaardan Ali S., Protecting the World’s Children, Impact of the Convention on the Rights of 
the Child in Diverse Legal Systems, UNICEF, Cambridge University Press, 2007 
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zanesení Úmluvy o právech dětí v několika různých legislativních systémech, 

kam patří například zvykové Common Law či občanské právo. 

Veškeré cíle a aktivity, které si před sebe UNICEF staví, jsou provázeny 

důslednými kroky sociální komunikace, která je v dnešní době jedním z 

nejrychleji se rozvíjejících komunikačních odvětí. Od prostředku poskytujícího 

charitativní pomoc na striktně nízkorozpočtové úrovni úrovni se často dostává 

na úroveň vysoce prestižní kategorie, kterou mnohé reklamní agentury 

využívají pro sebeprofilování ve vysoce konkurenčním prostředí.9 Sociální 

kampaně na sebe velmi dobře strhávají pozornost a díky menším nárokům 

zadavatelů také otevírají větší možnosti realizátorům, čímž se nekomerční 

reklamy často umisťují na předních místech reklamních soutěží. Stále však 

platí, že valná většina zadavatelů v oblasti sociálního marketingu nedisponuje 

ani dostatečně zajímavým profilem pro reklamní agentury, ani finančními 

prostředky pro zajištění kvalitní marketingové komunikace. Existují ovšem 

výjimky, které i s minimálním rozpočtem a malým realizačním týmem dokáží 

vytvořit údernou a především úspěšnou kampaň tak, jak to můžeme 

pozorovat například v jednotlivých projektech fondu UNICEF či jiných 

dobročinných neziskových organizací.  

O výrazném vývoji sociálního marketingu v poslední době se ve své 

knize zmiňuje také Alan R. Andreasen10, který ho vnímá jako nové inovativní 

pojetí schopné jednak získat široké povědomí veřejnosti a jednak ovlivnit 

společenské chování. Vývoj sociálního marketingu za posledních 40 let 

přirovnává k vývoji lidského jedince, neboť v tomto oboru pozoruje jak určitou 

fázi dětství, která postupně přešla v dospívání, tak fázi dospělosti, do které 

podle něho vstupuje právě v posledních letech 21. století. “…stejně jako u lidí, 

každá tato fáze reflektovala důležité konflikty a fáze ranné dospělosti, a tak 

může být stále viděna jako časové období, v jehož průběhu je nutné utvrzení 

vlastní identity a ustanovení budoucí dráhy samotné kariéry…”(Andreasen 

2002:7). 
                                                        
9 Příkladem může být téměř 20 let trvající komerční kampaň italské firmy Benetton (kterou 
vytvořila kontroverzní postava novodobého marketingu, italský fotograf Oliviero Toscani), 
která často využívala prvků sociálních problémů převedených do pobuřujících fotografií ve 
prospěch image zmíněné firmy  
10 Andreasen A.R., Social marketing in 21st Century, Sage, 2006, 264 stran 
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Pokud mají být neziskové organizace úspěšné, chtějí získat široké 

povědomí veřejnosti a upozornit na své projekty, využívají možností, které 

dnešní sociální komunikace prostřednictvím marketingových metod nabízejí. 

UNICEF je mimo jiné známý po celé Evropě dlouhodobou spoluprací se 

španělským velkoklubem FC Barcelona, který nese jeho název na dresech 

svých hráčů, a to namísto obvyklých sponzorů, kteří za takové reklamní 

prostředky neváhají vyplácet vysoké sumy. Navíc tento klub na účely fondu 

každoročně věnuje vysoké finanční prostředky. UNICEF je ve světě také 

prezentován tzv. vyslanci dobré vůle, kteří mu prostřednictvím známých 

osobností, jako jsou například herečky Mia Farrow, Whoopi Goldberg, či 

sportovců, jmenujme například Davida Beckhama, Patrika Eliáše nebo politiků 

– Nelson Mandela, pomáhají přiblížit své aktivity široké veřejnosti a obhájit 

pozici kvalitní, stabilní a potřebné organizace, do které se UNICEF staví.  

1.2 UNICEF v České republice a vztah Čechů k dobročinnosti 
Příchod organizace UNICEF do České republiky se datuje až k začátku 

90. let 20. století. “Český výbor pro UNICEF byl ustaven v roce 1991 jako 

národní, nevládní, dobrovolná organizace, reprezentující a svojí činností 

podporující zájmy Dětského fondu OSN - UNICEF v České republice.”11 

Zajímavý pohled se v této souvislosti nabízí na otázky týkající se ochoty 

obyvatel České republiky podílet se na dobročinných akcích a celkové 

názorové klima ohledně neziskových organizací. Na základě šetření z roku 

2004, které provedla agentura STEM specializující se na aplikované 

sociologické výzkumy, můžeme na některé otázky nalézt směrodatné 

odpovědi.12 Samotný názor na roli neziskových organizací ve veřejné politice 

je oproti předpokladům poměrně pozitivní. Naprostá většina veřejnosti, čítající 

80% respondentů, je přesvědčena, že neziskové organizace pomáhají 

vytvářet pocit sounáležitosti ve společnosti a jen o něco menší podíl lidí (70 

%) považuje angažovanost v dobrovolných neziskových organizacích za 

smysluplnou. Více viz graf č. 1. 

                                                        
11 UNICEF v ČR, www.unicef.cz//index.php?pg=1&idm2=24&k=1, 14.12.2008 
12 šetření “Občanská společnost”, agentura STEM, duben 2004, reprezentativní vzorek 
1018 obyvatel České republiky starších 18ti let formou face-to-face rozhovorů 
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Velmi pozitivní ohlasy byly také zjištěny otázkami, které se týkaly 

potřebnosti a účinnosti neziskových organizací. 70 % lidí se například 

domnívá, že bez dobrovolných neziskových organizací by ti nejpotřebnější 

byli odkázáni jen sami na sebe. Tři pětiny veřejnosti navíc podle výzkumu 

zastávají názor, že neziskové organizace pomáhají lidem v boji proti 

byrokracii státních institucí. Stejný podíl je také přesvědčen, že řeší neblahé 

následky tržní ekonomiky. Pokud bychom se podívali na názorovou odlišnost 

otázky týkající se pomoci neziskových organizací v boji proti byrokracii 

státních institucí, zjistíme, že mezi roky 2000 a 2004 došlo k výraznému 

nárůstu z původních 43 % souhlasných názorů na 60 %. Na základě těchto 

výsledků se tak můžeme domnívat, že role neziskových organizací má v 

České republice vysokou podporu z řad veřejnosti. Více k těmto otázkám viz 

graf č. 2. 

Graf č. 1. Názor na roli neziskových organizací ve veřejné politice13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*otázka se v roce 2000 nepokládala 

 

                                                        
13 zdroj: STEM, Občanská společnost 2004, 1018 respondentů 
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Graf č. 2. Pozitivní rysy image neziskových organizací14 

 

  

 

 

 

 

 

Naopak při pohledu na negativní rysy neziskových organizací nám 

podle výzkumu vzejdou dva hlavní názorové proudy. Prvním je pocit, že 

neziskové organizace často zneužívají svěřené prostředky. S tímto názorem 

souhlasí 45 % lidí. Druhým je pak dojem, ke kterému se přiklání 40 % 

dotázaných, a to že neziskové organizace často vznikají z popudu 

ctižádostivých lidí,. Celkový obrázek na tuto problematiku znázorňuje graf č.3. 

Graf č. 3. Negativní prvky image neziskových organizací15 

 

 

 

 

                                                        
14 zdroj: STEM, Občanská společnost 2004, 1018 respondentů 
15 zdroj: STEM, Občanská společnost 2004, 1018 respondentů 
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Poslední otázkou, kterou se v této práci budeme zabývat, je ochota 

Čechů věnovat peníze na charitativní účely, která je z pohledu této práce 

stěžejní. Popisuje ji graf č. 4. 

Graf č. 4. Ochota české veřejnosti darovat na dobročinné účely16 

 

 

 

 

 

 

 

Podle výsledků šetření obdarovalo alespoň jednu neziskovou organizaci 

v roce 2004 47 % obyvatel České republiky. U 67 % dárců však darovaná 

částka nepřesáhla 700 Kč. 13 % dárců věnovalo částku v rozmezí 700 – 1400 

Kč a vyšší obnos nad 4000 Kč věnovalo neziskovým organizacím 5 % lidí. 

Dodejme ještě, že na podporu dětí přispělo celkem 49 % všech dárců, což je 

nejvíce ze všech kategorií. 

Podpora fondu UNICEF pro státy třetího světa, které Franz Fanon 

označil jako “psance této země”17, se mimo jiné zakládá na historickém vývoji. 

Jak ve své práci uvádí Milan Petrusek, “…rozdělení lidské populace na jednu 

třetinu relativně (i extrémně) bohatých a dvě třetiny relativně (a absolutně) 

chudých je v současné době považován za známý fakt, který již nikoho 

nepřekvapuje. (…) Na počátku nového milénia však došlo k novému rozdílu, 

kdy těch relativně a extrémně bohatých je více než kdykoliv předtím a navíc 

soudobá globální společnost stojí před hrozivým problémem transferu tzv. 

                                                        
16 zdroj: STEM, Občanská společnost 2004, 1018 respondentů 
17 Fanon F., The Wretched of the Earth, Grove Press, 2004, 251 stran 
Franz Fanon, 1925 – 1961, psychiatr, filosof, revolucionář a spisovat původem z Martiniku, 
zabýval se otázkami kolonizace zemí třetího světa silnými západními mocnostmi, kniha “The 
Wretched of the Earth”  
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“bídy zaostalosti” třetího světa na svá vlastní teritoria, aniž dosud dokázala 

rozřešit svůj vlastní problém bídy a chudoby…”18 Původ sociálních programů 

se datuje již do středověké společnosti 13. století, kdy byl spojován 

především s církevními cíli. Za jednoho ze zakladatelů je považován 

sv. Vincene z Pauly, který charitu označoval za ctnost, která nás spojuje s 

Bohem, jsou-li naše city řádně spořádány, protože milosrdenstvím k jiným 

projevujeme lásku k němu.19  

V novodobé historii je na chudobu dle sociologa Miloslava Petruska 

nahlíženo dvěma odlišnými směry. Jeden chudobu pokládá za atribut 

modernity, který není možné vyléčit. Hlavním viníkem tohoto názoru má být 

vykořisťující kapitalismus. Tento směr nese charakteristické rysy marxistické 

větve. Druhý pak popisuje chudobu jako napravitelný nedostatek, který je 

průvodním a přirozeným jevem, charakterizovaným jako “trapný 

nedostatek”.20 Tento názorový proud je charakteristický pro demokratický 

myšlenkový proud, do kterého také spadají mezinárodní neziskové 

organizace snažící se nepříznivý vývoj zemí třetího světa zvrátit. Velmi často 

se však soudobé charitativní projekty potýkají s tzv. problémem “přístupu 

Santa Clause”, kdy dobročinně smýšlející jedinci či skupiny “rozdají” své 

dárky a odejdou s tím, že se o další osudy obdarovaných již nezajímají. Tento 

kritický stav se dnešní dobročinné organizace snaží prolomit zaměřením na 

funkční programy v podobě budování škol a obstarávání potřebné výuky, 

zřizováním lékařských center se stálým dohledem profesionálů z vyspělých 

zemí a dalšími účelově funkčními opatřeními, které neřeší problémy pouze na 

povrchu, ale snaží se působit co nejvíce do hloubky. 

Použití marketingových technik je nicméně pro toto odvětví esenciální. 

Jednou z nejdůležitějších podmínek nekomerčního komunikace, jak je 

například zmíněno v Kotlerově definici sociálního marketingu21, je jeho 

                                                        
18 Petrusek M., Společnosti pozdní doby, Slon, Praha, 2006, str. 90 - 91 
19 více viz Petrusek M., Společnosti pozdní doby, Slon, Praha, 2006, str. 91 
20 podrobněji k dané problematice Petrusek M., Společnosti naší doby, kapitola Filantropická 
společnost, Slon, Praha, 2006 
21 “Sociální marketing je použití marketingových principů a technik k ovlivnění cílové skupiny 
dobrovolně přijmout, odmítnout, pozměnit či upustit od určitého chování ve prospěch 
jednotlivce, skupiny či společnosti jako celku.” Kotler P., Roberto N., Lee N., Social Marketing 
– Improving the Quality of Life, Sage Publication, 2002 
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kompletní závislost na dobrovolném přístupu cílové skupiny, která tak na 

prvním místě nahrazuje pro komerční marketing typický právní rámec, 

ekonomický pohled a nátlakovou formu vlivu. Čistá dobrovolnost cílové 

skupiny je tak elementární podmínkou sociálního marketingu, kdy zákazník za 

své peníze nezískává přímý užitek, tak jak je tomu u komerčního marketingu. 

Politika a aktivity fondu UNICEF přesně splňují zmíněné skutečnosti a navíc 

jsou stavěny do teoretické nevýhody spojením UNICEF s OSN, která je 

vnímána jako silná a bohatá organizace opírající se o členské státy patřící 

mezi nejvyspělejší země světa, čímž může dojít k mylnému přesvědčení, že si 

fond UNICEF vystačí sám ze zdrojů OSN a tedy bez pomoci samotné 

veřejnosti. Dalo by se samozřejmě namítnout, že výše zmíněná dobrovolnost 

v rámci nekomerčních komunikací není nic nadstandardního, neboť i podílení 

se zákazníka na tržních transakcích, které následně spadají do komerční 

části marketingu, je zcela dobrovolné (nikdo nás nemůže nutit ke koupi 

housky či nového svetru). Nicméně tato dobrovolnost je při bližším 

prozkoumání značně limitována lidskými potřebami (a nejsou tím myšleny 

pouze základní fyziologické potřeby, ale z marketingového hlediska mnohdy 

zajímavější sociální potřeby, potřeby uznání a seberealizační potřeby22). 

Zakoupení potravin či oděvu je tak přímým vyřešením lidských potřeb. 

Podílení se na aktivitách patřících pod nekomerční marketing však přímou 

zpětnou vazbu nenabízí a v cílových skupinách tak onu potřebu podílet se 

musí dodatečně vyvolávat, a to na základě již zmíněné dobrovolnosti a 

působení emocí k danému tématu.  

 

Tento fakt popisuje například Gérard Hastings23, který se z pohledu 

sociálního marketingu zamýšlí nad vlivem působení emocí. Lidé nakupují 

produkty a upravují své postoje chování nejen pro uspokojení základních 

funkčních potřeb, ale také pro uspokojení potřeb symbolických a emočních. 

Jako příklad je uváděna situace kuřáků, kteří když cigaretu zkusí poprvé, 

nedělají to z funkční potřeby po nikotinu, ale spíše z potřeby symbolické jak 

                                                        
22 dle tzv. Maslowovy pyramidy potřeb, více k teorii motivace a potřeb např. Veber J. a kol., 
Management, základy, prosperita, globalizace, Management Press, Praha 2002, Str. 64 - 67 
23 Hastings G., Social Marketing: Why Should the Devil Have All the Best Tunes?, 
Butterworth-Heinemann, 2007, 347 stran  
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projevit svou nezávislost či rebélii.24 Až později se z této emoční povahy stává 

povaha funkční a stejně tak to můžeme pozorovat v případě výše zmíněné 

dobrovolnosti. 

Velmi často je také sociální marketing používán k ovlivnění publika. 

Cílem je změna chování ve snaze zlepšit zdraví, předejít zranění, ochránit 

životní prostředí či prospět společnosti. Na rozdíl od komerčního marketingu, 

který prodává zboží a služby, je hlavním cílem sociálního marketingu právě 

zmíněná změna chování. Ta se povětšinou diferencuje na 4 základní prvky25: 

a) přijmout nové chování, 

b) odmítnout případné nežádoucí chování, 

c) pozměnit současné chování, 

d) upustit od starého chování. 

 

1.3 UNICEF a financování nekomerční komunikace 
Hlavní finanční prostředky UNICEF již od počátku pocházejí především 

z dobrovolných příspěvků vlád jednotlivých zemí, příspěvků veřejnosti a 

soukromých organizací a také z prodeje zboží UNICEF. Nutno podotknout, že 

v rámci OSN je UNICEF jedinou organizací, která nezískává finanční 

prostředky pro svou činnost z rozpočtu Organizace spojených národů. Tato 

málo známá skutečnost má pro analýzu marketingových aktivit a 

komunikačních kroků významnou úlohu, neboť již od počátku bourá výše 

zmíněnou všeobecnou premisu veřejnosti, kdy je fond UNICEF často vnímán 

jako příjemce finančních prostředků z rozpočtu světově silné mezinárodní 

organizace. 

Celkové výdaje, které se ročně pohybují nad hranicí 2 miliard 

amerických dolarů, tak musí být pokryty zcela z dobrovolných a nad rámec 

zákona jdoucích příspěvků. Tato situace tak skýtá obrovskou příležitost pro 

nástroje marketingové komunikace, na které jsou však často vynaloženy 

minimální finanční zdroje. 
                                                        
24 Hastings G., Social Marketing: Why Should the Devil Have All the Best Tunes?, 
Butterworth-Heinemann, 2007, strana 99 
25 Kotler P., Roberto N., Lee N., Social Marketing – Improving the Quality of Life, Sage 
Publication, 2002 
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V roce 2006 dosáhly celkové výdaje UNICEF na programy ochrany 

dětí 2 119 milionů amerických dolarů26. Tato částka představuje přibližně 90 

% celkových výdajů organizace. Dalších finančních prostředků je využito v 

podobě 6 % na programovou podporu (hlídání skladů či dopravu samotné 

humanitární pomoci) a 4 % na administrativní náklady. Marketingové aktivity, 

které jsou velmi důležitým nástrojem podpory cílů fondu UNICEF, jsou 

zahrnuty v této 4% části celkových výdajů. Celkové administrativní náklady 

organizace zahrnující pronájmy budov, energie, platy zaměstnanců, 

kancelářské potřeby a vybavení, marketingové aktivity a další nákladové 

položky ve všech zemích světa, kde UNICEF působí, tak nepřesahují 2 

miliardy českých korun. Pro porovnání výdaje společnosti Telefonica O2 činily 

v roce 2006 v České republice 1,851 miliard Kč27, což je tedy přibližně stejná 

částka, jakou investuje UNICEF na své veškeré administrativní a provozní 

náklady včetně marketingu ve 155 zemích světa. Pro porovnání v národních 

podmínkách činily náklady na provozní, administrativní a podpůrné aktivity 

fondu UNICEF v České republice celkem 18,5 milionů korun za rok 2008. Za 

stejné období můžeme zmínit například organizaci Člověk v tísni se 14 

miliony korun za stejné položky.28 

Prvek, který se dotýká finanční stránky fondu UNICEF, a zároveň je 

dalším typickým bodem odlišujícím sociální marketing od marketingu 

komerčního, je nemožnost okamžité návratnosti či přímého zisku. Sociální 

marketing v této oblasti trpí stejným problémem jako jiné odvětví 

marketingové komunikace - public relations. Je to pověstný běh na dlouhou 

trať. V komerčním sektoru je hlavním cílem finanční zisk. V nekomerčním 

marketingu je však prvořadým úkolem zisk společenský či individuální. 

Vykázat výsledky aktivit neziskových organizací jako je například UNICEF 

klasickou cestou pro komerční sektor, tedy finančním ziskem, je často méně 

relevantní.  

 

                                                        
26 www.unicef.org, 14.12.2008  
27 O2 vymění všechny agentury, marketingový magazín Strategie, 5.2.2007, 
http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=288601 
28 Výroční zprávy Českého výboru pro UNICEF a Člověk v tísni za rok 2008 
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Zveřejnění získané výše finančních zdrojů z příspěvků participujících 

subjektů je velmi obvyklou cestou, jak poukázat na úspěšnost určité kampaně 

či jednotlivého projektu. Nicméně vypovídací hodnota tohoto aktu je 

s přihlédnutím k nízkému vhledu do problematiky, kterou veřejnosti v dané 

problematice má, povětšinou nízká (informace, že daný projekt získal pro 

určitou kampaň například 100 tisíc korun, je pro běžného jednotlivce 

nezajímavá, neboť si za touto částkou dokáže jen stěží představit, jakou 

pomoc ve skutečnosti představuje). Jednou možností, jak lze kampaně a 

programy podobného typu vyhodnotit, je vykázání výsledků v kvalitativní 

podobě namísto té kvantitativní. UNICEF například každoročně uvádí, kolik 

očkovacích sad mohlo být za vybrané prostředky zakoupeno a kolik dětských 

jedinců tak bylo díky danému projektu zachráněno. Převedení takovýchto 

souvislostí do běžné „řeči“ je velmi důležitým prvkem každé komunikace a 

v posledních letech také velmi využívaným prvkem neziskových organizací. 

 

Zajímavý pohled se nabízí také při zkoumání konkurence v neziskovém 

sektoru. Zatímco konkurence v komerčním prostředí se dá velmi snadno 

identifikovat jako další firmy nabízející podobné zboží a služby, které 

uspokojují podobné potřeby, situace v nekomerční sféře je zcela odlišná. 

Konkurencí je totiž především stávající či upřednostňované chování a myšlení 

cílového trhu a benefity z tohoto jednání pocházející. Podle Philipa Kotlera tak 

v sociálním marketingu zkoumáme a identifikujeme chování, které by naše 

cílové skupiny preferovaly před chováním námi preferovaným a důvody, které 

k takovým rozhodnutím vedou.29 Tato situace je často přítomna v sociálních 

kampaních proti kouření, drogám a podobně.  

 

Z pohledu fondu UNICEF a jeho marketingových kroků je tak možné se 

domnívat, že vnímání konkurence je mnohem bližší komerční sféře. Hlavními 

alternativami pro případného dárce mohou být jednak podobné neziskové 

organizace a jejich kampaně30, které můžeme označit za přímou konkurenci, 

                                                        
29 Kotler P., Roberto N., Lee N., Social Marketing – Improving the Quality of Life, Sage 
Publication, 2002 
30 v České republice například Nadace rozvoje občanské společnosti a její projekt Pomozte 
dětem (více viz www.pomoztedetem.cz) či Nadace Terezy Maxové (www.nadacetm.cz) 
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dále pak ostatní neziskové organizace, které se přímo nezaměřují na podporu 

dětí, ale pro případné dárce jako alternativa bezpochyby slouží.31 Zmínit 

můžeme také církevní příspěvky či sponzorské dary sportovním či kulturním 

spolkům a v neposlední řadě jsou to také předměty vlastní potřeby mimo 

neziskovou oblast, které dobročinnému dárcovství konkurují. Mluvit o 

konkurenci v rámci neziskového sektoru je poněkud neobvyklé a samotné 

organizace se snaží spíše co nejvíce profilovat ve svém oboru místo přímého 

konkurenčního boje. Dobře provedený positioning může být klíčovým prvkem 

při rozhodování jaké nadaci či organizaci věnovat finanční prostředky.  

 

Kromě výše zmíněných odlišností mezi komerčním a sociálním 

marketingem je však možné nalézt také řadu podobností. Patří sem orientace 

na zákazníka – tedy tvoření cílových skupin a fakt, že spotřebitelův užitek 

musí být stejný nebo větší než jeho náklady. V obou směrech se také používá 

marketingový výzkum a segmentace trhu. Zvažují se 4P marketingového mixu 

(tedy kromě reklamy je nutné zabývat se také produktem či službou, 

umístěním na trhu a cenou) a v obou směrech se také používá vyhodnocení 

zpětné vazby pro budoucí kroky32. 

                                                        
31 v České republice například Člověk v tísni, Paraple, Kapka naděje, Světluška a další 
32 více informací k danému tématu viz Kotler P., Roberto N., Lee N., Social Marketing – 
Improving the Quality of Life, Sage Publication, 2002 
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2 PROJEKT ADOPTUJ PANENKU A ZACHRÁNÍŠ 

DÍTĚ 

2.1 Vznik projektu 
Projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě byl poprvé uveden v roce 

1988 v Itálii pod názvem Pigotta Project, který je dodnes často používán jako 

mezinárodní termín pro podobné kampaně UNICEF odehrávající se také ve 

Francii, Finsku a České republice pod různými názvy33. Samotná Pigotta je 

původně milánský název pro domácí hadrovou panenku, která se později 

stala hlavním symbolem celého projektu. Obrovská úspěšnost a popularita 

Pigotty vedla k vytvoření kampaní v již zmíněných zemích. Panenka drží 

veškeré výhody symbolu jako komunikačního nástroje. Je to velmi dobře 

uchopitelný prvek, který se dá jednoduše a jasně propagovat. Jeho téměř 

automatická asociace s dětmi vhodně tvoří základ, na kterém si UNICEF ve 

své činnosti zakládá. 

Počátek projektu v České republice se datuje k roku 2002, kdy byl 

vyhlášen Českým výborem pro UNICEF.34 Mezi základní prvky a společné 

znaky kampaně patří především samotná panenka, rodný list a vzorový střih. 

Panenky jsou vyráběny podle předem vytvořeného vzorového střihu 

dobrovolníky z celé České republiky. Tento krok můžeme považovat za 

strategicky velmi vydařený. Nejenže tím UNICEF ušetří značnou část 

případných nákladů na výrobu prodejních předmětů, ale zároveň tím zajistí 

osobní přístup k celému projektu, kdy se veřejnost nachází na obou stranách 

kampaně. Zároveň se domnívám, že samotný produkt – panenka, je také 

poměrně hodnotným předmětem, který může být na rozdíl od produktů 

konkurenčních neziskových organizací použit například jako zajímavý dárek, 

a který také odpovídá poněkud vyšší ceně, kterou UNICEF za svou panenku 

žádá. 

                                                        
33 dalšími zeměmi, které projekt organizují jsou Francie (“Les Frimousses, Une poupée 
adoptée, C’est une vie sauvée” Adoptovaná panenka je zachráněný život) od roku 2001 a 
Finsko (Anna & Toivo – Give & Hope), přičemž každá země má svůj specifický styl projektu 
34 informační brožura Adoptuj panenku a zachráníš dítě, Český výbor pro UNICEF 
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Výrobou panenek se zabývají především školy, ve kterých se tato 

činnost stává součástí některých praktických předmětů, a dále pak většinou 

ženy středního a vyššího věku. Zajímavým poznatkem je fakt, že výroba 

panenek ze strany dobrovolníků málokdy končí u jednorázové pomoci. 

Naopak je velmi častá dlouhodobá spolupráce jak na úrovni škol, tak na 

úrovni jednotlivců. To můžeme také považovat za pozitivní znak tohoto 

projektu, který si zakládá na osobním přístupu zúčastněných. Důvodů je více 

a budou postupně rozebrány v dalších kapitolách této práce. Jeden z nich je 

však příhodné zmínit již zde. Je jím výše zmíněný základní prvek kampaně – 

rodný list panenky.35 Tento doplňkový informační nástroj, na kterém je mimo 

jiné uvedeno  autorem vymyšlené jméno panenky, stát, který má představovat 

a datum jejího narození, obsahuje také kontaktní údaje na tvůrce samotné 

panenky. Smyslem celé kampaně je pak mimo jiné postup zpětné vazby mezi 

výrobcem panenky a tím, kdo ji následně zakoupí. Ve většině případů pak 

nový majitel panenky napíše tvůrci krátký dopis, díky kterému dostane autor 

jakousi zpětnou vazbu, která mu potvrdí, že vytvoření panenky a čas k tomu 

věnovaný nepřišel na zmar. “Adoptivní rodič panenky tak tedy zašle jejímu 

tvůrci pohlednici UNICEF se zprávou, že panenka našla svůj domov.36” Tento 

velmi jednoduchý prvek tak podle mého názoru působí jako velmi úspěšný 

motivační faktor pro další vývoj kampaně. Každá vyrobená panenka je navíc 

vedena v databázi přijatých panenek, na základě které navíc UNICEF posílá 

všem výrobcům poděkování a potvrzuje tak samotné přijetí.  

Neméně důležitou roli pak zastává základní střih panenek, který slouží 

jednak jako pomůcka pro dobrovolné tvůrce, jednak jako informační leták a v 

neposlední řádě také jako určitá záruka kvality provedení, která by měla 

výsledné výtvory ochránit od nezájmu kupujících. Přeci jen je každá panenka 

zbožím, u kterého se zájemci rozhodují o případné koupi na základě sympatií 

k vzhledu panenky či věku autora a dle zkušeností pracovníků UNICEF, pod 

které kampaň spadá, jsou některé panenky již od počátku, vzhledem k 

nedodržení základních charakteristik, neprodejné. 

                                                        
35 viz příloha č. 1 
36 informační brožura Adoptuj panenku a zachráníš dítě, Český výbor pro UNICEF 
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Hlavní myšlenka projektu spočívá v analogii, že každá panenka 

představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v 

rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským 

chorobám. Panenky by měly být oblečeny v národních kostýmech jednotlivých 

zemí, stejně tak jako by se měly dodržovat jednotlivé kulturní rysy – barvu a 

tvar očí, barvu pleti, vlasy apod. Ve výsledku se vybrané finanční příspěvky 

dávají dohromady a následně jsou rozdělovány mezi jednotlivé země, kde 

očkování probíhá. Ze zřejmých důvodů tak neplatí přímý vztah, kdy by 

příspěvek putoval vždy do té oblasti, jež tvůrce panence určil. 

Smyslem celého projektu je tedy získat finanční prostředky pro 

celosvětovou očkovací kampaň UNICEF. Symbol panenky byl vybrán také z 

toho důvodu, že je znám všem dětem na světě. Pro cíle projektu byla zvolena 

forma textilní panenky, kterou si každý může snadno vyrobit i sám doma. 

Český fond UNICEF tyto panenky prodává za částku 600 Kč, která se již v 

dnešní době pro tuto kampaň stala také určitým symbolem. Je to částka, která 

odpovídá nákladům na očkování jednoho dítěte proti šesti hlavním smrtelným 

dětským chorobám. Vybíraná částka je kromě své dnes již typické tradičnosti 

zajímavá také svou přesně stanovenou výší. Je poměrně neobvyklé, aby se v 

rámci neziskových nadací a organizací určovala částka, kterou mají 

dobrovolníci přispět. Můžeme pozorovat, že mnohem častěji se přistupuje k 

možnosti darovat libovolnou výši peněz na konto projektu. Zároveň částka 

600 Kč je na poměry tohoto sektoru nevídaně vysoká v porovnání s ostatními 

nadacemi, kde se darované finance pohybují v rámci desítek korun. Panenky 

je možné v současné době zakoupit v prodejnách organizace UNICEF či u 

partnerů tohoto projektu. Možným způsobem je také nákup přes internet na 

webových stránkách Českého výboru pro UNICEF. Zde je možné vidět 

zřetelnou slabinu, která nerespektuje důležitost umístění produktu na trhu. 

Internetový prodej je dnes již běžnou součástí podobných kampaní, nicméně 

specifikum produktu, kdy je každá panenka odlišná a originální, odkazuje 

spíše na přímý prodej, při kterém je možné si vše osobně prohlédnout. 

Znatelná je v této situaci také přirozená lidská potřeba “vyřešit” nákup a 

darování financí osobně namísto anonymního dárcovství. V jiných 

neziskových kampaních je naopak možnost anonymního dárcovství stěžejní. 
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Jedná se často o projekty proti drogám a podobná sociálně citlivá témata 

často využívající možnosti dárcovských SMS. 

2.2 Hlavní cíle a výsledky projektu Adoptuj panenku a zachráníš 

dítě 
Z hlediska strategického plánování si fond UNICEF v rámci projektů na 

získání finančních prostředků pro své očkovací programy každoročně 

stanovuje cíle, kterých chce ve své práci dosáhnout. Kromě projektu Adoptuj 

panenku a zachráníš dítě existuje několik dalších programů, které se 

stejnému cíli věnují.37 Z pohledu samotného projektu Adoptuj panenku a 

zachráníš dítě můžeme předpokládat stanovení každoročních cílů ve dvou 

směrech. Prvním je klasický finanční příjem spojený s prodejem panenek. 

Fond UNICEF a pracovníci projektu mají možnost sledovat finanční výsledky 

již od počátku vzniku tohoto programu a s modifikovaným stylem, jakým je 

komunikační kampaň vedena, tak mohou také očekávat určitý vývoj 

z hlediska finanční stránky.  

Další možností by mohly být cíle týkající se množství vyrobených 

panenek, což je druhý elementární prvek projektu, na kterém je jeho budoucí 

vývoj veskrze závislý. Samotný fond UNICEF se slovy manažerky pro události 

a projektové záležitosti fondu, Ivy Götzové, drží pouze cíle prvního typu, tedy 

finančních výsledků, které však nespecifikuje do konkrétní podoby. “Vzhledem 

k rostoucí popularitě projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě je z hlediska 

získávání finančních prostředků na očkovací programy, což je náš hlavní cíl, 

jediným strategickým cílem výše získaných financí. V roce 2007 se nám oproti 

předpokladům podařilo od dárců získat téměř 2 miliony korun, což je 

dvojnásobek průměru minulých let a v roce 2008 bychom tuto výši rádi 

udrželi.38” Tento komentář mimo jiné naznačuje, že jediným cílem projektu, je 

překonat výsledky minulých období.  

Stanovení cíle v podobě vyrobených panenek tedy nepatří mezi 

strategické cíle projektu. Důvod je vcelku jednoduchý. S již zmíněnou 

                                                        
37 patří sem například Přátelé dětí UNICEF, projekt Face to Face, veřejné sbírky, adresné 
oslovování dárců a další, více na www.unicef.cz  
38 Iva Götzová, event and corporate fund manager, UNICEF, 13. listopadu 2008 
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zvyšující se popularitou projektu je počet panenek kontinuálně rostoucí a 

současné zásoby této stěžejní komodity stále přibývají. Zvýšení poptávky by 

tak muselo dosáhnout nečekaného vývoje, aby fond UNICEF neměl co 

nabízet. Případné problémy s počtem panenek by bylo také možné vyřešit 

spoluprácí s ostatními státy, ve kterých projekt probíhá. Nicméně typické 

prvky pro jednotlivé panenky, jako je jméno, iniciály autora a další, tuto 

případnou výměnu komplikují.  

Od roku 2002, kdy byl projekt zahájen, se tvorby panenek účastnilo 

tisíce dětí a dospělých z celé České republiky. Díky nástrojům této kampaně 

bylo do konce roku 2006 získáno 5 624 400 Kč, což představuje průměrnou 

částku přesahující jeden milion korun na rok fungování kampaně. Nutno 

podotknout, že s rostoucím povědomím o kampani roste také její úspěšnost. 

Pokud bychom si měli porovnat výsledky posledních dvou let, dojdeme k 

zajímavému závěru potvrzujícímu progresivní vývoj projektu. V roce 2007 totiž 

bylo prodejem panenek v České republice získáno na účely kampaně 

UNICEF, jak již bylo zmíněno v citaci, téměř 2 miliony korun39, tedy skoro 

dvojnásobek průměrných výsledků v minulých letech a v roce 2008 byla tato 

hranice dokonce překonána s částkou 2 084 344 korun. 

Do tvorby panenek bylo v České republice v roce 2008 zapojeno více 

jak 100 institucí složených především ze základních škol, domovů důchodců, 

sociálních ústavů či občanských sdružení a téměř 1 900 dobrovolných 

jednotlivců. Výsledkem bylo více než 4 131 panenek připravených k prodeji. 

Kampaně se také účastní některé firmy, které do projektu přispívají vzhledem 

k pro ně velmi vhodně nastavenému systému kampaně.40  

Projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě je podle slov fondu UNICEF 

velmi úspěšným tahem, a to především vzhledem k velmi nízkým nákladům, 

které si jeho provoz žádá. V porovnání s podobně zaměřenými projekty, jako 

je například již zmíněná kampaň Pomozte dětem, které se za rok 2008 
                                                        
39 Celková částka 1 955 541 Kč byla tvořena na jedné straně ziskem z prodeje panenek 
vyrobených širokou veřejností (celkem 1 474 541 Kč) a na druhé straně pak ziskem z 
benefiční aukce panenek vyrobených známymi osobnostmi a modními návrháři z České 
republiky (celkem 481 000 kč), Výroční zpráva 2007, Český výbor pro UNICEF 
40 V roce 2007 například firma ING podpořila projekt “Panenka” nákupem 360 panenek pro 
své zaměstnance jako vánoční dárek. 
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podařilo získat více jak 15 milionů korun, se však jeví jako méně úspěšný. 

Důležitý je v tomto případě úhel pohledu. Zatímco Pomozte dětem je 

samostatný projekt s masivní podporou České televize, Adoptuj panenku a 

zachráníš dítě je pouze jeden z projektů fondu UNICEF na podporu 

očkovacích programů. Hlavní projekt, který fond UNICEF pro tyto účely 

spravuje, tedy Přátelé dětí UNICEF, funkčně podobný projektu Pomozte 

dětem, získal v roce 2007 částku převyšující 11 milionů korun. Případné 

objektivní úspěšnosti či neúspěšnosti kampaně Adoptuj panenku a zachráníš 

dítě je věnována také část kapitoly 4. 

2.3  Základní analýza marketingové strategie projektu Adoptuj 
panenku a zachráníš dítě 
Komunikační aktivity projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě se po 

jejím vzniku v roce 2002 podstatně lišily od těch, které jsou vedeny dnes. V 

počátečních letech byla marketingová činnost především formou reklamy 

vedena v mnohem větší míře, než je tomu v současné době. Potřeba 

upozornit na nový charitativní projekt s sebou nesla také potřebu více se 

angažovat v médiích. Dnes, kdy je již možné kampaň Adoptuj panenku a 

zachráníš dítě považovat za zaběhnutou, se organizátoři soustřeďují na 

propagaci jednotlivých událostí, které projekt pořádá. Ten je, jak již bylo 

zmíněno v textu výše, součástí skupiny programů, které se angažují v 

získávání finančních prostředků pro očkovací projekty v rámci dlouhodobého 

cíle fondu UNICEF. V současné době pracuje pro celou tuto oblast v České 

republice celkem 9 stálých zaměstnanců. Co se týče samotného projektu 

Adoptuj panenku a zachráníš dítě, je veden dvěma zaměstnanci, kteří mají na 

starosti jak jeho celou organizaci, tak komunikaci na veřejnosti. Mimo to se 

zároveň podílejí na ostatních programech v rámci fondu UNICEF. Nedostatek 

pracovních sil je tak jednou z hlavních charakteristik a zároveň význačných 

problémů tohoto projektu. Můžeme se zde logicky domnívat, že pokud by byl 

projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě k dispozici člověk, který by 

nemusel řešit žádné jiné záležitosti než ty, které jsou s ním přímo spojené, 

byly by dosažené výsledky ve všech oblastech úspěšnější než v současné 

době. Dalším zajímavým faktem je skutečnost, že pro projekt za celou dobu 

jeho existence nepracovala žádná reklamní agentura, což je vzhledem k 
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potenciálu kampaně a jeho stávající popularitě velmi překvapivé. Veškerá 

tvorba komunikačních prostředků tak vzniká inhouse formou přímo ve fondu 

UNICEF. V počátcích projektu nicméně došlo ke spolupráci s grafickým 

studiem Půda41, které pro potřeby kampaně vytvořilo jednotný logotyp a návrh 

prvních plakátů. S tvorbou grafických prvků spolupracuje s fondem UNICEF 

dodnes. Pro reklamní plakáty a letáky je charakteristické právě písmo, ve 

kterém je název projektu vyobrazen barevnou a veselou formou, a dále pak 

jednoduše nafocené příklady panenek, které byly pro kampaň vyrobeny. Vše 

na jednolitém pozadí se základními informačními údaji a prostorem pro 

kontaktní informace firem, které s UNICEFem spolupracují a umisťují 

materiály na svých pobočkách.42 Z důvodu finanční náročnosti organizátoři 

projektu také neprováděli dosud žádné výzkumy, které by jim v kampani 

pomohly. Veškeré statistiky jsou vedeny pouze obecně pro fond UNICEF a v 

takových případech je častá spolupráce s agenturou Factum Invenio43.  

                                                        
41 Atelijeur Půda s.r.o.,  
42 viz příloha č. 2 
43 příkladem může být výzkum zaměřený na děti v České republice, jejich pocit bezpečí, 
pocity, spokojenost, vidina budoucnosti a další, více viz www.factum.cz  
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3 MEDIÁLNÍ NÁSTROJE KAMPANĚ ADOPTUJ 
PANENKU A ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ V ROCE 2008 

3.1 Televize 
Z pohledu rozpočtu nejnákladnější médium pro marketingová sdělení 

je ve většině případů poptávané jak v komerční, tak v nekomerční sféře. 

Použití tohoto média pro UNICEF jako největší organizaci svého druhu není 

nemyslitelné a v delších časových intervalech se také na obrazovkách, 

většinou ve spolupráci s dalšími partnery fondu, objevuje. Pro projekt Adoptuj 

panenku a zachráníš dítě bylo však toto médium v podobě přímého 

reklamního sdělení zcela nemyslitelné. Příspěvky vybrané za rok 2007 ve výši 

necelých 2 milionů korun odpovídají nákladům na výrobu průměrného 

reklamního spotu, nemluvě o nákladech na vysílací práva, která jsou v 

současných podmínkách několikanásobně vyšší.  

Přesto se však projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě na televizní 

obrazovce v roce 2008 v České republice objevil. Konkrétně se jednalo o 

seriál televize NOVA Pojišťovna štěstí, do kterého byl velmi zajímavou formou 

zahrnut celý proces, jakým kampaň z pohledu dárců probíhá. Postava ze 

seriálu, ztvárněná českou herečkou Jiřinou Bohdalovou, zde v jednom z dílů 

totiž panenku nejen vyrábí, ale také ji následně nese na prodejní místo 

UNICEF, kde ji fondu daruje. V následujícím dílu si pak její seriálový manžel 

jde panenku na to samé místo naopak zakoupit44. Tento velmi ojedinělý a 

originální nápad ukazuje divákům celý průběh kampaně a připomíná možnost 

vyrobit panenku jedné z nejdůležitějších cílových skupin pro tuto aktivitu, tedy 

ženám důchodového věku, a zároveň vzhledem ke sledovanosti pořadu 

zasahuje široké spektrum diváků. Navíc je v seriálu poměrně silně 

prezentováno také prodejní místo UNICEF se všemi charakteristickými rysy, 

které je možné ve skutečnosti vidět. Tento tah je tedy možné považovat za 

                                                        
44 televizní seriál Pojišťovna štěstí, TV NOVA, 44. díl Trápení, vysílaný 21.9.2008 a 45. díl A 
co svatba?, vysílaný 28.9.2008 
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velmi důvtipný a příhodný nástroj podpory kampaně45 realizovaný díky 

patronce UNICEFu, Jiřině Jiráskové, která v seriálu také působí.  

Nepřítomnost placené reklamy na televizní obrazovce je plně 

nahrazována informačními reportážemi v různých pořadech napříč celým 

televizním spektrem. I pro tyto aktivity UNICEF využívá známé osobnosti, 

které ve prospěch fondu a samotného projektu Adoptuj panenku a zachráníš 

dítě mluví. Jako příklad můžeme uvést oděvní designérku Liběnu Rochovou, 

která jako patronka UNICEFu reprezentuje fond a často i projekt Adoptuj 

panenku a zachráníš dítě při mediálních příležitostech, jakým je například 

pořad Dobré ráno s Českou televizí a další. 

3.2 Rozhlas 
V roce 2008 došlo v rámci rozhlasového média k jediné výraznější 

komunikaci projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Ve spolupráci s 

Českým rozhlasem v Hradci Králové byl vyhlášen v pořadí již 3. ročník 

soutěže Miss Panenka, která byla organizována ve dvou kategoriích. Ty jsou 

z pohledu vybraných cílových skupin poměrně zajímavé. Jednu tvořily děti 

základních a studenti středních škol v soutěži Miss Panenka junior a jednu 

naopak kategorie domovů důchodců se soutěží Miss Panenka senior. 

Zaměření na tyto dvě věkově značně odlišné cílové skupiny je logickým 

krokem vzhledem k tomu, že právě tyto patří z pohledu tvorby panenek k 

nejčastějším a nejúspěšnějším. V rámci soutěže Miss Panenka junior pak 

jednotlivé školy v daném regionu vybraly nejlepší panenky a ty postoupily do 

závěrečného kola v rámci galavečera Českého rozhlasu Hradec Králové 4. 

června 2008 v Kongresovém centru Aldis.46 Celého konání se pak účastnily 

známé osobnosti z České republiky, které tak zajistily této události potřebnou 

pozornost. Pro celou událost byla charakteristická neustálá spolupráce mezi 

zapojenými školami a Českým výborem pro UNICEF, která z komunikačního 

hlediska dodala kampani na důvěryhodnosti. O tomto projektu se v tisku také 

objevilo mnoho článků, které se tématu věnují a šíří tak informace dál. 

                                                        
45 seriál Pojišťovna štěstí byl v daném období nejsledovanějším seriálem TV NOVA, když v 
obou zmíněných vysílacích časech dosáhl více jak 50% sledujících diváků (zdroj 
Mediaresearch, www.mediaresearch.cz) 
46 Více informací viz článek Miss Panenka zachraňuje životy dětí, Newton media search, 
10.3.2009 
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“…oslovili jsme základní školy ve východních Čechách. Do prvního ročníku se 

přihlásilo dvaadvacet škol, na finále se sešlo 547 panenek,“ rekapituluje Jana. 

Druhý rok už bylo škol osmatřicet a panenek 720. Letos, ve třetím ročníku, se 

zapojilo dvaasedmdesát základek a panenek se na slavnostním finále sejde 

1350. (…) …z šití panenek se tu stala akce s přesnými pravidly. Panenky šijí 

dívky z devátých tříd. Mají na rozvrhu šití, jsou šikovné a panenka, která má 

předem jasné poslání, je baví. Mohou vyrobit věc, která je skutečně 

důležitá… .47 

3.3 Outdoor 
Z hlediska využití OUTDOOR médií je projekt Adoptuj panenku a 

zachráníš dítě závislý na podpoře poskytovatelů těchto médií. Z finančního 

hlediska je dle vyjádření paní Ivy Götzové použití tohoto média vyloučené. 

Nicméně v roce 2008 se několikrát, díky bezplatnému poskytnutí reklamních 

ploch, plakáty propagující projekt objevily v ulicích hlavního města Prahy. 

Nejednalo se však o dlouhodobé umístění a z finančních důvodů se o něm 

také neuvažuje. 

3.4 Print 
Umístění propagačních materiálů v tisku je pro projekt Adoptuj 

panenku a zachráníš dítě podobný, jako je tomu v případě užití v televizi. Z 

finančních důvodů není možné v novinách či magazínech publikovat přímou 

reklamu. Výjimkou je printová reklama vytvořená reklamní agenturou EURO 

RSCG pro očkovací programy UNICEF, pod které Adoptuj panenku a 

zachráníš dítě spadá. Nicméně díky spolupráci s týdeníkem Květy se 

rozebíraný projekt v tomto médiu také úspěšně etabloval, a to prostřednictvím 

informačních článků. Ty mají na starosti pracovníci fondu UNICEF, kteří ve 

spolupráci s redakcí časopisu připravili také soutěž Panenka Květuška s 

podobným zaměřením, jako má již zmíněná soutěž Miss Panenka Českého 

rozhlasu Hradec Králové48. Články mají čtenáře především upozornit na 

existenci projektu a na možnosti jak se do něj zapojit. Ve druhé polovině roku 

                                                        
47 Michaela Matušíková, Panenky s dobrým srdecem, Vlasta, 28.5.2008, strana 36 
48 viz příloha č. 3 
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2008 vyšlo postupně 6 článků v rozsahu od ½ normostrany po celou 

normostranu.  

3.5 Event marketing 
Z pohledu event marketingu má na svém kontě kampaň Adoptuj 

panenku a zachráníš dítě jeden velmi úspěšný projekt. Jedná se o benefiční 

aukci panenek českých modních návrhářů a známých osobností, jež se od 

roku 2006 koná každý říjen v Panteonu Národního muzea, které je jedním z 

partnerů tohoto projektu. Aukce je spojena s výstavou panenek, které se v ní 

později nabízejí. Tato výstava se v roce 2008 odehrála v nákupní galerii 

Atrium v Praze v místě, kde má UNICEF své pravidelné prodejní místo, a 

trvala necelý měsíc. Slavnostního zahájení se zúčastnil například český 

spisovatel Michal Viewegh a česká velvyslankyně v Keni. Těmito kroky se 

organizace UNICEF snaží z projektu udělat společenskou událost, která za 

přítomnosti mnoha známých osobností vrcholí již zmíněnou benefiční aukcí 

po vzoru italské kampaně. Nutno podotknout, že se tato událost stala velmi 

významnou také z pohledu finančního příjmu pro fond UNICEF. V roce 2007 

činila vydražená částka v podobě téměř půl milionu korun jednu čtvrtinu 

celkového příjmu z prodeje panenek za tento rok. V roce 2008 došlo k ještě 

většímu úspěchu, když byly celkem vydraženy panenky za více jak 800 tisíc 

korun. Benefiční aukce panenek je také zatím jediným projektem v rámci 

kampaně Adoptuj panenku a zachráníš dítě, které se účastní známé 

osobnosti. 

3.6 Internet 
Kromě internetového obchodu, který zájemcům nabízí vyrobené 

panenky, je internet jako marketingové médium, přes český portál fondu 

UNICEF www.unicef.cz, často využíván také k propagačním potřebám 

projektu. Kromě základních informacích o kampaních, vybraných částkách a 

účelech programu jsou zde k dispozici také potřebné pomůcky k výrobě 

panenek, kontaktní informace a odkazy na jednotlivé události. Internet slouží 

jako jeden z hlavních prostředků sdělování informací formou public relations. 
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3.7 BTL 
Z oblasti podlinkových médií je ve větší míře zastoupena pouze 

podpora v místě prodeje. Tuto příležitost však organizátoři projektu využívají 

poměrně hojně. Převážná část informačních letáků, propagačních plakátů a 

dalších komunikačních prvků, je přítomna právě v prodejnách fondu UNICEF 

či v prodejnách partnerů projektu.49 Jedním z hlavních důvodů, kromě již 

zmíněných finančních nákladů na jiné formy propagace, je možnost osobního 

kontaktu se zákazníky, která k této formě prodeje patří. Kromě komunikace 

projektu v oblasti PoS využívá stejných materiálů také v místě konání eventů 

spojených s touto kampaní.  

3.8 Public relations 
Na závěr analýzy mediálních nástrojů je nutné zmínit také hlavní 

marketingový nástroj starající se o pozitivní publicitu a vztah s veřejností, tedy 

public relations. Jak již bylo zmíněno v textu výše, projekt pro zvýšení 

povědomí a publicity využíval jak televizního seriálu, rozhlasu a tisku, tak 

svých internetových stránek. Charakteristické prvky PR je však také možné 

nalézt v oblasti event marketingu a dalších nástrojů, které kampaň využívá a 

můžeme tak zjistit, že je použití tohoto nástroje propojeno se všemi částmi 

marketingové komunikace. I přesto, že PR oddělení není součástí 

komunikace UNICEF, je využívání jeho prvků stěžejním a charakteristickým 

znakem celého projektu. Použití informačních článků a především spolupráce 

se známými osobnostmi dodává kampani potřebnou stabilitu a popularitu. 

Účast řady českých celebrit na benefiční aukci či podpora z úst patronů fondu 

zajišťuje potřebný zájem jak ze strany médií, tak ze strany veřejnosti.  

Principu kampaně a soutěži v již zmíněném rozhlasu v Hradci Králové 

byla věnována dvojstrana v květnovém vydání časopisu Vlasta50, kde se 

autorka Michaela Matušíková věnuje nejen programu soutěže, ale také popisu 

toho, jak celá kampaň funguje a jaké má cíle. Výskyt kampaně v médiích však 

není ojedinělý. Příkladem může být také rozhovor Heleny Šulcové a ředitelky 

Českého výboru pro UNICEF Pavly Gomby v populárním Press klubu 
                                                        
49 v roce 2008 byl významným partnerem projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě řetězec 
obchodů IKEA 
50 Panenky s dobrým srdcem, časopis Vlasta, 28.5.2008, str. 36 
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rozhlasové stanice Frekvence 1.51 Zde bylo vhodně využito poskytnutého 

prostoru k seznamení veřejnosti s projektem a jeho hlavním smyslem. Dalším 

příkladem může být krátká zmínka o kampani spojená se jménem známé 

osobnosti, která upoutá pozornost a přitom nepůsobí příliš naléhavě, jako 

tomu bylo v červencovém vydání časopisu Cosmopolitan, který zpracovala 

redaktorka Michaela Klevisová. “(…) Natáhněte si šortky, plácněte sebou do 

trávy, zacvičte si jógu v parku nebo se zaposlouchejte do úžasné muziky pod 

širým nebem. (…) Adoptujte panenku a zachráníte tak život. Z prodeje jediné 

panenky umí UNICEF zaplatit vakcínu proti šesti smrtelným nemocem pro 

jedno dítě z rozvojové země. (…) Vlastnoručně vyrobenou panenku může 

nabídnout k adopci úplně každý (střih najdete na www.unicef.cz). Zapojily se i 

mraky českých celebrit, takže si můžete pořídit panenku třeba od režiséra 

Jana Hřebejka. (…) Stojí 600 korun, více na www.unicef.cz.”52 Takováto 

krátká zmínka dokáže dostatečně informovat a nepůsobí nijak rušivě. 

Podobných zmínek je možné v českých médiích pozorovat v roce 2008 

skutečně mnoho.  

V Týdeníku Květy byla věnována jedna strana soutěži O nejkrásnější 

panenku Květušku, kterou společně vyhlásila redakce Týdeníku Květy a 

Český výbor pro UNICEF.53 Takovéto události jsou velmi dobrým příkladem 

propagace vybraného média, které participací na podobných příležitostech 

nejen pomáhá dobročinným organizacím s mediálním prostorem, ale také 

propaguje vlastní značku. V tomto případě zvolený název panenky Květušky, 

který se pak objevuje v dalších případech. Prostor zde byl věnován také 

patronce projektu Liběně Rochové, která je ve vyšších společenských kruzích 

nejen významnou osobností, ale také názorovým vůdcem.  

 

                                                        
51 Rozhovor s Pavlou Gombou, Press klub Frekvence 1, 31.3.2008, 17:00 
52 Festivaly se rozjíždějí! Na který vyrazit, Na scéně, Cosmopolitan, červenec 2008, str. 78 
53 Adoptuj panenku a zachráníš život dítěte, časopis Květy, březen 2009, str. 69, viz příloha 
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4 ANALÝZA ÚSPĚŠNOSTI KAMPANĚ ADOPTUJ 
PANENKU A ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ 

Jedním z cílů této práce je stanovení úspěšnosti kampaně Adoptuj 

panenku a zachráníš dítě. Rozhodování o tom, zda je možné nějaký akt ve 

své výsledné fázi považovat za úspěšný a vyhnout se subjektivním pocitům a 

názorům, je věcí poměrně složitou. Ke splnění takového cíle jsou zapotřebí 

základní předpoklady, které výslednou věrohodnost potvrdí a zajistí co možná 

největší objektivnost. Za první předpoklad si tedy stanovíme, že ke 

správnému určení úspěšnosti je nutné znát původní cíle a záměry kampaně. 

Toto počáteční nastavení zohledňuje především vlastní požadavky 

organizace na svoje akce a cíle, které si před sebe klade. Následné splnění či 

nesplnění tak může být esenciálním znakem případně úspěšnosti kampaně. 

U komerčního marketingu by tento krok mohl být velmi zřejmým. Cíle se 

v tomto sektoru stanovují naprosto pravidelně, a to ať v podobě zvýšení 

prodejů, povědomí o produktu, či posílení pozice na trhu. U nekomerčního 

marketingu však stanovení cíle kampaně nemusí být běžnou záležitostí. 

V našem případě analýzy kampaně Adoptuj panenku a zachráníš dítě se tato 

domněnka také potvrzuje. Jediným cílem, který si před sebe tento projekt 

stanovuje, je dosažení určitého peněžního příjmu, což je také hlavní smysl a 

úkol tohoto programu. Žádné dílčí cíle si před sebe realizátoři projektu 

nestanovují. Pro zdárné vyřešení úspěchu či neúspěchu kampaně tedy bude 

nutná dodatečná analýza a její následné vyhodnocení. Abychom mohli kroky 

této práce, směřující ke stanovení úspěšnosti vybrané kampaně, považovat 

za co nejvíce objektivní, definujme si 12 základních bodů, které dle Philipa 

Kotlera determinují úspěšnou kampaň, a které následně vyhodnotíme na 

základě faktů, které byly v této práci již rozebrány. 
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12 klíčových bodů úspěšné kampaně:54 

1) využití výhody již z dřívější doby známých a použitých nástrojů 

(Základním smyslem tohoto bodu je poučení se z chyb a úspěchů 

ostatních, využití stávajících segmentací a detailních informací, které 

mohou být převzaty z existujících zdrojů) V tomto případě byla situace pro 

Český výbor UNICEF velmi výhodná, neboť projekt Adoptuj panenku a 

zachráníš dítě byl do České republiky přiveden až 14 let po jeho zavedení 

v Itálii. Využití existujících informací a dat tak bylo logickým a očekávaným 

krokem na počátku kampaně. 

2) začít komunikovat s takovými cílovými skupinami, které jsou již „ready 

to action“ 

(Tento bod předpokládá zaměření na cílové skupiny, u kterých se dá 

s největší pravděpodobností předpokládat zájem podílet se na dané 

kampani - nejčastěji skupiny, které věří, že mohou skutečně něco svým 

chováním změnit) A v tomto bodě se dají kroky UNICEF považovat rovněž 

za úspěšné. Mezi dobrovolníky, kteří byli pro účely kampaně oslovováni, 

patří především skupiny typu škol, školek, domovů důchodců či jedinců 

důchodového věku. Tedy cílové skupiny, které jsou typické časem, který 

mohou potřebám kampaně věnovat a ochotou se na podobných 

programech angažovat. 

3) komunikovat jednoduché a proveditelné chování, které je zároveň 

vysvětleno jednoduchou a jasnou formou 

(Velmi podstatná podmínka v době informačního boomu, kdy na každého 

jedince „útočí“ denně tisíce reklamních sdělení a každé z nich má pouze 

nepatrný moment na to, potenciálního zákazníka zaujmout) Cílené 

chování, které bylo projektem komunikováno, je nutné rozdělit na dvě 

části. První částí je výroba panenek, která byla popsána velmi přesně a 

jasně za použití doprovodných nástrojů, které celou komunikaci ještě 

zjednodušily. Jedná se především o základní střih panenek a pak samotné 

panenky jako vzor. Samotná proveditelnost tohoto chování však již patří 

ke značně obtížnější. Zajistit materiál, vymyslet vzhled panenky a pak celý 

                                                        
54 Kotler P., Roberto N., Lee N., Social Marketing – Improving the Quality of Life, Sage 
Publication, 2002 
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produkt také vyrobit, je nutné považovat za vysoce náročnou činnost, která 

v sobě na druhou stranu obsahuje potenciální motivaci a zábavu. 

Z pohledu druhé části, tedy chování v podobě přispění do projektu finanční 

částkou, bylo komunikováno také velmi vhodně. Jasná byla jak částka, 

která je na účely kampaně vybírána, tak účely, ke kterým budou finanční 

prostředky použity.  

4) zvážit začlenění a reklamní podpoření hmatatelného objektu, který by 

podpořil cílené chování 

(Začlenění konkrétního hmatatelného produktu či služby, který se s danou 

kampaní váže, pomáhá s udržením pozornosti a cílenou změnou chování - 

přírodní hnojiva, kondomy, spořivé žárovky a další) Tento bod patří 

k nejsilnějším úspěchům zkoumané kampaně. Objekt v podobě panenky 

se stal nepřehlédnutelným symbolem a je neomylně s daným projektem 

spojován. Více k předmětu panenky viz podkapitola 2.1. 

5) porozumět a adresovat vnímané užitky a náklady 

(Tento bod je založen na jasném porozumění hodnotám cílové skupiny, 

zvýšení vnímaných užitků a snížení vnímaných nákladů či překážek 

vzhledem k cílovému publiku) Tato skutečnost samotnou kampaní příliš 

podpořena není. Zaměření na užitky, které díky projektu ponesou ti, pro 

něž je celá kampaň vedena, je značné a je podpořeno mnoha informacemi 

a statistikami. Určitý insight do vnímání těch, kteří do programu přispívají, 

však chybí. Zanesen je alespoň v podobě empatického vyobrazení 

pomoci, kterou potřební dostanou, což může užitek cílových skupin do 

jisté míry také stimulovat. 

6) umožnit snadný přístup 

(Tento bod předpokládá co nejpřijatelněji umožnit podílení se na cílech a 

potřebách kampaně - přispět pomocí DMS atd.) Základní myšlenka je zde 

jasná, přispět zakoupením panenky je možné jednak na mnoha 

pobočkách fondu UNICEF a jeho partnerů, tak přes elektronický obchod 

na internetových stránkách projektu. Za typicky snadný přístup pro cílené 

chování však tento způsob považovat nemůžeme. Aby se nákup panenky 

stal jednoduchým a snadným, bylo by nutné prodejní síť produktu značně 

rozšířit. Druhá strana kampaně zahrnující výrobu panenek je obstarána o 

něco lépe. Ve prospěch úspěšnosti hovoří jak vypracovaný vzorový střih 



 42 

panenky, tak různé workshopy, které jsou v rámci projektu pořádány, a 

které je možné pro snadnou výrobu využít. 

7) získat pozornost a vytvořit motivující prostředky 

(Významným faktorem úspěchu v masové komunikace je použití 

motivujících zpráv, které dokáží přesvědčit o benefitech za použití 

zapamatovatelných způsobů, které zároveň upoutají pozornost) V tomto 

bodě je možné projekt hodnotit opět kladně, a to především díky nástroji 

zpětné reakce mezi výrobcem panenky a tím, kdo si ji později koupí. Na 

základě lidské solidarity je tento prvek motivující pro obě strany. 

8) použít vhodná média a sledovat příležitosti jak zapojit cílové skupiny do 

procesu 

(Použití vhodných médií a formátů se týká také začlenění známých 

osobností do procesu kampaně, které dokáží přitáhnout a zapojit značnou 

část cílového publika) Šíře médií, ve kterých se projekt objevuje, je možné 

považovat za dostačující. Nicméně na základě rozboru předchozí kapitoly 

je zřejmé, že se nejedná o ideální nastavení mediální komunikace. 

Vzhledem k potenciálu kampaně by mediální stránka projektu mohla být 

podpořena mnohem více. Použití známých osobností je na druhou stranu, 

především díky události Aukce panenek, které se známé osobnosti 

účastní, využito v adekvátní míře tak, že jejich přítomnost posiluje vyznění 

kampaně a na druhou stranu na sebe nijak výrazně uměle neupozorňuje. 

9) poskytnout mechanismy zpětné vazby, které uspokojí a dále inspirují 

cílové publikum na další spolupráci a doporučené chování 

(Umožnit těm, kteří se podílejí na kampani, získat informace o úspěchu a 

přínosu, které jejich chování mělo a tím je inspirovat pro další spolupráci) 

Použití přímé zpětné vazby v projektu bylo zmíněno již na několika 

různých místech této práce. Dodejme jen, že informování o použitých 

prostředcích získaných aktivitou kampaně patří k základním aktivitám 

programu, které jsou navíc každoročně shrnuty ve výroční zprávě 

Českého výboru pro UNICEF. 
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10) alokovat příslušné zdroje pro média a dosah kampaně 

(Tento bod komentuje nutnost zabývat se tzv. mediálním reachem55 a 

frekvencí56) Důraz na mediální zásah je velmi kritickým bodem, týkajícím 

se většiny sociálních kampaní. UNICEF se navíc se svým projektem na 

tento cíl nijak zvlášť nezaměřuje57 a vzhledem k analýze mediálních 

nástrojů v minulé kapitole nelze předpokládat, že by zde dosáhl 

výraznějších výsledků. Tomuto bodu z hlediska povědomí o kampani se 

také bude věnovat následující kapitola. 

11) alokovat adekvátní zdroje pro výzkum 

(I přes ve většině případů značně omezený rozpočet u sociálních kampaní 

je investice do výzkumu bodem, který by neměl chybět v žádné ambiciózní 

kampani) Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.3, z důvodu finanční a časové 

náročnosti je tento krok pro účely kampaně příliš nákladný a nejen že ještě 

žádný výzkum nebyl realizován, ale také se o tomto kroku ani neuvažuje. 

12) sledovat výsledky a dělat příslušné úpravy 

(Vyhodnocení jednotlivých kroků kampaně a následné promítnutí těchto 

výsledků do budoucích úprav je jedním z nejdůležitějších bodů každé 

progresivní kampaně, ať již jde o komerční či nekomerční sektor) 

Sledování výsledků a reagování na zjištěné nedostatky patří k základním 

strategickým krokům každé kampaně. V případě projektu Adoptuj panenku 

a zachráníš dítě je tento postup prováděn pouze individuálně vedoucím 

projektu jakožto jedinou osobou, která má kampaň na starosti. 

Podrobnější plánování a vyhodnocováni je vedeno pouze v rámci celkové 

kampaně na podporu očkovacích programů, pod které zkoumaný projekt 

patří. 

                                                        
55 media reach - počet lidí cílové skupiny vystavených určité zprávě – reklama v televizi a 
pod. 
56 frekvence – kolikrát cílová skupina viděla určitou zprávu – opět například reklamu v televizi 
57 dle vyjádření Ivy Götzlové, event and corporate fund manager fondu UNICEF, nutno 
podotknout, že přesné výsledky jednotlivých komunikací v podobě media reache a frekvence, 
nejsou pro tento projekt známy 
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5 ANALÝZA POVĚDOMÍ O KAMPANI ADOPTUJ 
PANENKU A ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ 

 

5.1 Metodika výzkumu 
Pro kompletní uzavření analýzy projektu Adoptuj panenku a zachráníš 

dítě se v poslední části této práce zaměříme na výzkum povědomí o této 

kampani. Finanční výsledky jednotlivých let, počty prodaných předmětů či 

množství uspořádaných akcí na podporu hlavních cílů projektu, jsou 

důležitými prvky, které celkový výsledek kampaně determinují. Nicméně 

povědomí lidí, na kterých jsou všechny neziskové organizace věnující se 

charitativní činnosti z principu závislé, napoví mnoho o celkové situaci a 

možných budoucích změnách, které bude kampaň pro zvýšení své 

efektivnosti potřebovat. Na základě předchozích analýz, které nám tato práce 

poskytla, si nyní můžeme stanovit počáteční hypotézu, ve které vyslovíme 

předpoklady výsledků následného výzkumu. Vzhledem k převaze 

informačních nástrojů v podobě PR a možností event marketingu, které 

kampaň využívá v nejhojnější míře, se můžeme domnívat, že povědomí o 

tomto projektu bude pocházet především z tiskových médií, ve kterých jsou 

tyto nástroje zastoupeny. Naopak poměrně vysoká absence inzertních prvků 

bude pravděpodobně znamenat nízké výsledky v rámci celkového povědomí. 

Pro toto šetření s cílem získat primární data byla zvolena metoda 

kvantitativního výzkumu, protože se jedná o jevy relativně jednoduché a do 

určité míry poznané.58 Jednoduchostí se zde rozumí fakt, že cílem není 

snaha odhalit informace skryté smyslovému poznání, ale informace, které 

mají jednoznačný význam a výraz. Jako forma výzkumu byla použita metoda 

využívající dotazníkového šetření s prvky vycházejícími z dotazování na ulici. 

Hlavní výhodou tohoto způsobu zjišťování informací je menší časová 

náročnost jak pro tazatele tak pro respondenta, což se v tomto případě, kdy 

není možné dotazované finančně či věcně motivovat, jeví jako velmi 

podstatné. Nevýhodou tohoto typu dotazování je na druhou stranu nutnost 
                                                        
58 Surynek A., Komárková R., Kašparová E., Metody sociologického a sociálně 
psychologického výzkumu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha, 1999, strana 17 
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držet celkovou dobu dotazování s jednotlivci v časově úměrném rozsahu, 

většinou ne déle než pět minut, a nutností je také kvalitně vypracovaný 

dotazník. Ten musí obsahovat jednoduché, snadno a rychle zodpověditelné 

otázky, které musí splňovat parametry oblasti ochotně sdělovaných obsahů. 

Otázky by také měly být uzavřené, aby byl záznam odpovědí snadný, dobře 

čitelný a zpracovatelný.59  

Dotazník vytvořený pro účely výzkumu povědomí o projektu Adoptuj 

panenku a zachráníš dítě, se zaměřuje především na otázky spojené se 

samotnou znalostí projektu, cíli, které si před sebe klade, případným 

zapojením dotazovaných do některé z možností, jak se na kampani podílet a 

nakonec s konkurencí, která je s tímto sektorem spojena. Z hlediska 

segmentačních kritérií bylo vybráno hlavní město Praha, a to především 

vzhledem k faktu, že je kampaň zaměřena z podstatné části právě na tuto 

oblast. Respondenti se skládali z mužů a žen starších 18 let bez dalších 

segmentačních omezení v podobě věku, profese či vzdělání. Dotazník byl ve 

své výsledné podobě vyplněn 108 lidmi, což se z pohledu této práce dá 

považovat za dostačující vzorek. 

5.2 Výsledky výzkumu 
První část dotazníku se věnovala především samotné znalosti 

respondentů ohledně analyzované kampaně a jejích jednotlivých prvků. 

Hypotéza se v tomto případě potvrdila velmi zřetelně, když z celkového 

množství respondentů znalo kampaň pouze necelých 17 % a 21 % 

dotázaných uvedlo, že jim alespoň něco říká, ale nedovedli si ji dostatečně 

vybavit. Naopak více jak 60 % o projektu nikdy neslyšelo. Podrobné výsledky 

viz graf č. 5. Zajímavým poznatkem, který také z výzkumu vyplývá, je fakt, že 

z lidí, kteří odpověděli na znalost projektu kladně (17 % tázaných), dokázali 

téměř všichni (87 %) projekt popsat, a to poměrně přesnými informacemi. V 

některých případech byla dokonce znalost tak vysoká, že došlo k popisu 

kampaně za pomoci drobných detailů. “(…) cena panenky se rovná ceně 

očkování pro jedno dítě (…) jedná se o projekt UNICEFU, kdy si adoptuji 
                                                        
59 více informací viz Surynek A., Komárková R., Kašparová E., Metody sociologického a 
sociálně psychologického výzkumu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha, 1999, strana 
66 
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ušitou panenku a tím přispěji na očkování dětí v Africe (…) lidé, kteří se chtějí 

zapojit vyrobí panenku, pošlou ji, UNICEF ji prodá za 600 Kč a z toho pak 

uhradí očkování proti tuším 6 nemocem pro 1 africké dítě (…)” Na druhou 

stranu se však často zaměňoval účel vybraných peněz. Mezi relativně 

obvyklé odpovědi patřila pomoc na studia, vytvoření škol či podpora dětí bez 

rodiny. I přes tyto odchylky je však možné konstatovat, že pokud již někdo o 

projektu slyšel, tak si dokáže poměrně přesně kampaň spojit jak s 

produktem, s částkou, která je vybírána, tak také s účelem, za jakým jsou 

finance získávány.  

Graf č. 5. Přímá znalost projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě 
 

 

 

 

 
 

 Další oblastí, kterou se dotazník zabýval, bylo zjištění povědomí o 

kampani v médiích. Z lidí, kteří odpověděli na znalost projektu nezáporně 

(40 %) si dokázalo vybavit některé marketingové sdělení pouze 24 %. Z 

celkového vzorku to pak nebylo ani 10 % respondentů. Více viz graf č. 6. 

Nejčastějším médiem, ve kterém se respondenti s projektem setkali, byl tisk 

(60 %), což opět potvrzuje naši hypotézu. Zmíněno bylo také obchodní 

centrum IKEA, kde bylo možné panenky zakoupit a týdeník Květy se soutěží. 
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Graf č. 6. Přímá znalost marketingových nástrojů kampaně 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Jako překvapivé se také může zdát, že si projekt Adoptuj panenku a 

zachráníš dítě spojilo s fondem UNICEF pouze 64 % lidí, kteří na tuto otázku 

odpověděli. Tato informace do jisté míry zpochybňuje základní předpoklad, že 

velký podíl na úspěchu projektu má právě jeho spojení s tímto mezinárodním 

fondem. Samotná skutečnost může být ještě více zarážející vzhledem k faktu, 

že logo a odkaz na internetové stránky fondu UNICEF jsou přítomny na 

každém materiálu, který je s projektem spojen.60 

 Do projektu se dle výsledku výzkumu přímo zapojilo 5 % respondentů  

s tím, že podíl přispívajících nákupem a výrobou panenek byl přibližně stejný 

(54 a 46 %).  

 Na závěr dotazníku byl uveden struční popis projektu s jeho základní 

charakteristikou a cíli. Cílem tohoto kroku bylo zjistit, zda je hlavním 

problémem nedostatečná znalost názvu kampaně či zda je problém v 

samotném obsahu jejího programu a jasnosti vyjádření. Respondenti, kteří na 

přímou znalost kampaně odpověděli negativně, měli rozhodnout, zda se jim 

po této nápovědě nějaké informace již vybaví, nebo zda jim to i tak nic neříká. 

Z této části dotazovaných jich 40 % odpovědělo kladně. Na druhou stranu 

                                                        
60 Viz příloha 



 48 

60 %, což představuje 37 % z celého zkoumaného vzorku, ani po této 

nápovědě nedokázalo zkoumanou kampaň identifikovat.  

Jedním z posledních témat, které bylo výzkumem šetřeno, byla situace 

konkurence v nekomerčních organizací. Respondenti měli vyjmenovat co 

nejvíce neziskových projektů či společností, které si v České republice 

dovedou vybavit. Na prvním místě se umístila Nadace Terezy Maxové, kterou 

zmínilo 44 % všech dotazovaných. Důležitost osobností v charitativním 

sektoru, která byla zmíněna v kapitole 3, je tímto výsledkem bezpečně 

potvrzena. Na druhém místě se umístil fond UNICEF, který zmínilo 41% 

respondentů. Poměrně dobře dopadl také program Kapka naděje s 32 % a již 

zmíněná kampaň Pomozte dětem s 21 %. 

Graf č. 7. Popularita neziskových kampaní na pomoc dětem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Na závěr této analýzy můžeme poznamenat, že většina respondentů 

aktivity neziskových organizací podporuje a oceňuje. Objevily se však také 

negativní ohlasy komentující především neprůhlednost kampaní a obavy z 

podvodných spolků a v neposlední řadě také kritika českých organizací, které 

se místo podpory českých dětí starají o cizí děti daleko v zahraničí. Na tuto 

informaci paní Iva Götzová z Českého výboru pro UNICEF odpověděla: 

“Nepřejeme si nic jiného, než aby se děti ve světě měly stejně dobře jako ty u 

nás.”61 

                                                        
61 na základě emailové korespondence rozebírající výsledky výzkumu o povědomí projektu 
Adoptuj panenku a zachráníš dítě 
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ZÁVĚR 
 

Vznik fondu UNICEF byl podpořen vhodnou situací na poli 

mezinárodního práva, kde bylo vytvoření světové instituce potřebným krokem 

k nastolení nastávajících globalizačních aktivit. V průběhu let se z malé 

agentury stala jedna z nejrespektovanějších neziskových organizacích v 

historii lidstva. Místo úbytku problémů, se kterými se již více než 50 let potýká, 

se situace v zemích třetího světa výrazně nemění a její pozice ošetřovatele 

povrchových ran potomků nejchudších států planety zůstává. Emocionální  

motivace dobročinných skutků však alespoň drží úroveň lidského neštěstí na 

lidmi přijatelné úrovni.  

S příchodem fondu UNICEF do České republiky vzrostla popularita a 

důvěryhodnost neziskového sektoru angažujícího se v aktivitách pomoci 

druhým. Výsledky průzkumů prokázaly, že ochota lidí přispívat na dobročinné 

účely s příchodem 21. století stoupla, stejně tak jako obavy ze zneužití 

darovaných peněz podvodnými spolky. Nutnost zisku vysokého veřejného 

povědomí, které organizace postaví do světla stability a důvěryhodnosti, se 

ukázala jako stěžejní a prostředkem, který má toto vysvobození z krajiny 

průměrnosti dosáhnout, se stala marketingová komunikace využívající 

nejnovějších technik podpory a budování značky.  

Z pohledu sociálního marketingu a s ním spojené komunikace došlo k 

ustálení a dozrání tohoto oboru až s nástupem 21. století, kdy se techniky a 

postupy nekomerčního sektoru vyprofilovaly do současné podoby a pohled na 

chudobu a jiné společenské problémy očima široké veřejnosti dostal společný 

a zastřešující ráz. 

V těchto podmínkách vznikl také projekt Adoptuj panenku a zachráníš 

dítě, který po vzoru starších kolegů využívá nejmodernějších funkčních prvků 

dnešní marketingové komunikace. Důraz na jasnost a zřetelnost programu, 

který umožňuje okamžitou kontrolu hospodaření nadace za minulá období, 

využití zkušeností z jiných zemí, kde kampaň probíhá, a důraz na vhodné 

cílové skupiny patří mezi základní prvky determinující úspěšnost kampaně. 
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Jasná komunikace využívá podoby geniálně zvoleného produktu v podobě 

dětské hadrové panenky, která je z podobných důvodů také často využívána 

ve filmovém světě, kdy jako objekt pohozený v osamoceném prostředí 

naznačuje a interpretuje nesnáze dětí v daném prostředí. A právě tato 

symbolika, která je společná lidem po celém světě, zajišťuje kampani kladnou 

publicitu a přijetí veřejnosti. Motivační faktory pro účastníky projektu jsou 

dalším v řadě důležitých kroků k hranici úspěšnosti, která se dle výše 

zmíněných informací může zdát jako samozřejmá. Finální kroky, které by ji 

však do této kategorie posunuly, jsou nedostatečné. Nízká angažovanost v 

médiích formou inzerce znamenající nepostačující propagaci, nespolupráce s 

reklamními agenturami, které by o tento projekt mohly reálně projevit vážný 

zájem, nevyužívání výzkumů trhu a absence aplikace nápravných opatření, 

které by na základě vyhodnocení chybných a neúspěšných kroků přijaly 

potřebné úpravy a pozvedly kampaň na vyšší stupeň, ponechávají projekt 

Adoptuj panenku a zachráníš dítě před cílovou rovinou potenciální 

úspěšnosti. O tom svědčí také jak porovnání finančních výsledků s 

alternativními programy, tak závěrečná analýza povědomí, která odhaluje 

nelichotivou skutečnost konstatující, že pouze 17 % lidí v České republice tuto 

kampaň nějakým způsobem zná.  

Důvodů tohoto stavu je více. Především je nutné si uvědomit, že se 

pohybujeme v rovině neziskových a dobročinných fondů s omezenými 

prostředky, a to jak na finanční stránce, tak především v situaci lidských 

zdrojů, které sice kvalitou mohou převyšovat komerční sektor (a to přesto, že 

jsou mnohem méně finančně motivováni), ale kvantitou daleko nedosáhnou. 

Analyzovaný projekt trpí nedostatkem pracovníků, kteří by na něj měli tolik 

času, aby alespoň aplikovali základní principy nekomerční komunikace. I přes 

svůj velký potenciál a dílčí úspěchy je kampaň Adoptuj panenku a zachráníš 

dítě pouhým doplňkem komunikačních aktivit fondu UNICEF po boku dalších 

programů. Základ, který zde byl vybudován, však může být rychle přetvořen 

do podoby hlavního programového směru fondu UNICEF nejen v České 

republice. 
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SUMMARY 
 

 The campaign Adopt a doll and save a child presented by UNICEF is a 

great example of progressive tendency of social marketing in the last several 

years. It contains some good effort of the UNICEF participants based on the 

longterm experience in other european countries. As a social noncommercial 

campaign focused on children’s charity it uses a genial symbol of a small 

ragged doll to accomplish its goals and intensions. Making use of several 

marketing medias as PR articles in foremost czech magazines, TV coverage, 

special events occasions and other, the campaign achieved a great result in 

last years with year revenue of more than 2 million czech crowns. The final 

effect could be even better but general insufficiency of UNICEF’s labourers 

results in the lack of cooperation with proffesional advertising agencies, 

unused marketing research or weak media promotion. This is a very common 

effect of the most nonprofit organizations operating in the social marketing in 

the Czech republic. For the purpose of this bachelor thesis realized 

quantitative analysis also proved very weak awareness when only 17 % of the 

informants stated some knowledge of tested campaign, which is caused by 

the above mentioned reasons. This very forward social project is the worse for 

the fact of insufficient number of labourers and budget limits. Still it is very 

fresh and heart and soul campaign in the very hard field of social marketing 

competition. 
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