
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Michal Kroupa

Současný český cause-related marketing v zrcadle dvou 
projektů společnosti Opavia-LU, a.s.

Bakalářská práce

Praha 2008

1



Autor práce: Michal Kroupa 

Vedoucí práce: Dr. Pavel Dolanský

Oponent práce: 

Datum obhajoby: 2008

Počet znaků: 102.609

Hodnocení: 

2



Bibliografický záznam

KROUPA, Michal. Současný český cause-related marketing v zrcadle dvou projektů 
společnosti Opavie LU a.s. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra Marketingové komunikace , 2008. 
Vedoucí bakalářské práce Dr. Pavel Dolanský. 

Anotace

Bakalářská práce „Současný český cause-related marketing v zrcadle dvou projektů 
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Současný český cause-related marketing v zrcadle dvou projektů společnosti Opavia-LU, a.s.

Úvod

Podpora nekomerčního sektoru komerčními subjekty je dlouhodobě jedním z důležitých 

aspektů podnikání ve vyspělých tržních ekonomikách. Spolupráce zaznamenala 

v posledních dvaceti pěti letech na západě značný rozvoj. Komerční subjekty 

zakomponovaly do své strategie spolupráce na veřejně prospěšných projektech 

významně pragmatičtější přístup, který se odrazil v rozvoji nových modelů kooperace. 

Jedním z nich se stal i cause-related marketing usilující o optimální rozložení přínosů 

mezi komerční a nekomerční subjekty.

Důvodem  mého výběru byla nepříliš široká znalost tohoto modelu v odborných kruzích 

a jeho stále nikoli optimální využití komerčním sektorem. Cause-related marketing do 

České republiky vstoupil až na přelomu tisíciletí a jeho rozvoj byl spíše přehlídkou 

ojedinělých inovativních projektů, než systematickou implementací nového modelu do 

podnikatelských strategií u širší palety komerčních subjektů. Zázemí v oblasti 

odborných pramenů a původního akademického výzkumu je značně omezené. Tituly 

zabývající se pouze cause-related marketingem nebyly do češtiny přeloženy a široká 

kompendia a obecné marketingové publikace se tématem zabývají spíše okrajově. 

Výjimku tvoří brožury neziskových organizací, jako je například Fórum dárců, nicméně 

ani ty neposkytují především z důvodu svého omezeného rozsahu ucelený zdroj 

informací. 

Mou ambicí není vytvořit ucelené pojednání, které by obsahovalo vyčerpávající 

množství teoretických a praktických údajů o rozvoji cause-related marketingu v České 

republice. Své úsilí soustřeďuji na bližší rozbor klasifikace variací cause-related 

marketingu a na systematičtější popis třech vybraných projektů. Chtěl bych tím uvést 
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Současný český cause-related marketing v zrcadle dvou projektů společnosti Opavia-LU, a.s.

téma cause-related marketingu na akademickou půdu a zároveň navrhnout další směry 

bádání.  

1. Společensky odpovědný přístup v marketingové komunikaci

Marketingová komunikace je již po desetiletí objektem kritiky za podporu 

nadkonzumace, za vytváření umělé poptávky a za manipulativní postupy. Kritici 

ekonomické role marketingové komunikace či reklamy1 tvrdí, že mění návyky 

spotřebitele tak , aby odpovídaly potřebám výrobců. Zároveň se jednotlivé značky snaží 

vytlačit konkurenci, a pokud se jim to povede, soustředí se na redukci těch tužeb a 

spotřebitelů, které dříve vyplňovala vytlačená značka. Marketingová komunikace 

přispívá k jen částečné, účelové informovanosti spotřebitele a tedy k zvýraznění 

informační asymetrie mezi zákazníkem a výrobcem.2 

Jeden z velkých ekonomů dvacátého století, John Kenneth Galbraith, považoval 

reklamu za prostředek využívaný korporacemi k přesvědčení zákazníků, aby si kupovali 

produkty, které jinak vůbec nepotřebují.  Ve své knize The Affluent Society z roku 1958 

kritizuje iniciovanou či excitovanou poptávku (uměle vyvolanou či uměle posílenou) a 

jejímu vlivu na blahobyt společnosti. Galbraith se staví skepticky k představě, že by 

ekonomický růst založený především na zvýšení spotřeby mohl zvyšovat celkový 

blahobyt společnosti. Naopak vyjadřuje názor, že lidské nároky udržují krok 

s materiální prosperitou, což v důsledku vede k vyšší  konzumaci  přebytků, které právě 

vyšší prosperita vytvořila. Reklama motivuje lidi k zvýšené potřebě vlastnictví 

1 Zejména v anglosaské literatuře se hojně používá do devadesátých let pojem advertising, který je až 
později nahrazen obecnějším marketing communication. Význam pojmu advertising odpovídá spíše 
pojmu marketingová komunikace. David Ogilvy v knize O reklamě (On Advertising) a Russell v knize 
Advertising Procedure popisují celý komunikační mix včetně obalů a přímé komunikace se zákazníkem. 
Tedy pojednávají nikoli o reklamě v užším slova smyslu, ale o marketingové komunikaci. 
2 RUSSELL, Thomas, VERRILL, Glenn, LANE, Ronald. Kleppner’s Advertising Procedure. 10. vyd. 
Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall , 1988. 686 s. ISBN 013516451601. str. 642
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soukromých statků a takto zvýšená poptávka může vést paradoxně ke snížení celkového 

blahobytu společnosti, protože v touze po statcích soukromých jsou zanedbávány statky 

veřejné.3 

Rozhodným oponentem Galbraitha byl Friedrich Hayek, který v roce 1961 zveřejnil 

kritiku Galbraithova pojetí reklamy. Podle Hayeka každý výrobce usiluje o to, aby  si 

zákazník vybral právě jeho produkt a kupoval jej raději než produkty konkurence. 

Protože však vliv jednoho výrobce je v Hayekově pohledu vlivem pouze omezeným a je 

pouze části zákazníkova rozhodnutí, žádný výrobce pohybující se v konkurenčním 

prostředí nemůže skutečně nezvratně determinovat nákupní rozhodnutí.4 

Odpovědí na kritiku Galbraitha je alespoň částečně sociálně odpovědné pojetí 

marketingu, které systematicky na úrovni plánovaní a realizace hledá ukotvení 

korporace ve společnosti v pozici společensky odpovědné instituce a přispívá 

k vytváření a kultivaci statků veřejných. 

3 MANKIW, Gragory. Principles of  Microeconomics. 4. vyd. Mason, USA : Thompson South-Western , 
2007. 533 s. ISBN 0324423527. str. 383          
4 MANKIW, Gragory. Principles of  Microeconomics. 4. vyd. Mason, USA : Thompson South-Western , 
2007. 533 s. ISBN 0324423527.  str. 383          
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2. Teoretická východiska společenské odpovědnosti firmy

Ústředním momentem rozvoje společenské odpovědnosti firmy je přechod od 

maximalizace zisku na její optimalizaci, nebo-li změna cíle podnikání od zisku 

maximálního k zisku optimálnímu.5 Maximalizace zisku je ve svém důsledku spíše 

krátkodobě úspěšnou strategií a může  bránit dlouhodobosti a vnímané prospěšnosti 

spolupráce. Úsilí o maximalizaci zisku může být vnímáno dalšími subjekty, na které 

firma ve svém makro i mikro prostředí působí, jako příliš nespravedlivé pro 

pokračování spolupráce.6 Na druhé straně optimalizací zisku dosahuje firma dlouhodobě 

lepších výsledků, protože zohledňuje i potřeby dalších zainteresovaných subjektů, či jim 

nabízí podíl na svém úspěchu. Tím sice krátkodobě snižuje svůj zisk, ale dlouhodobě 

umožňuje hlubší a efektivnější spolupráci vedoucí k oboustranným výhodám.7 

Neexistuje jednotná teoretická definice a vymezení společenské odpovědnosti firem. 

Důležitou roli v definicích hraje dlouhodobost a konzistentnost v poměru k vnitřnímu i 

vnějšímu prostředí firmy.  Někdy se také používá dvou následujících konceptů 

popisujících společenskou odpovědnost firmy. Určitou analogií ke konceptu čtyř P či k 

5 TRNKOVÁ, Jana. Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility), kompletní  
průvodce tématem & závěry z průzkumu v ČR. Praha : Business Leader Forum , 2004. 58 s. ISBN není. 
str. 7
6 MANKIW, Gragory. Principles of  Microeconomics. 4. vyd. Mason, USA : Thompson South-Western , 
2007. 533 s. ISBN 0324423527.  str. 498          
7 Pro přesnější formulaci momentu přechodu od maximalizace k optimalizaci bych měl říci, že teorie se 
vůči ekonomickému přístupu maximálního užitku nevymezuje, ale je jeho součástí. Maximalizace se 
s optimalizací nevylučuje, protože v dlouhodobém časovém úseku je právě optimalizace krátkodobých 
výstupů maximalizací výstupů dlouhodobých. Část vysvětlení této změny můžeme nalézt ve vývoji teorie  
spotřebního chování (theory of consumer behaviour), která byla ve své původní formě charakterizována 
striktní maximalizací užitku. Opomíjela však hodnotu obtížně kvantifikovatelné hodnoty, které Becker 
nazývá proměnné prostředí (enviromental variables). Ty zohledňují i produkční proces a působení 
výrobku před nákupním rozhodnutím. ; BECKER, Gary. The Economical Approach to Human Bahaviour. 
Chicago : The University of Chicago , 1976. 320 s. ISBN 0226041124. str. 133 
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jejich dalším má derivátům (osm P) je cesta vnímání podnikání od profit only ke třem P 

– people, planet a profit. Podobně reflektuje zastoupení třech pohledů na cíle firmy 

princip tripple-buttom-line. Firma se podle něj soustřeďuje nejen na ekonomický růst, 

ale také na enviromentální a sociální aspekty své činnosti.8 

Společenská odpovědnost firem nabývá mnoha podob a prostupuje téměř všemi jejími 

činnostmi. Dotýká se většinou nehmotných aktiv 9, ale ve svém důsledku přímo 

ovlivňuje i aktiva hmotná. Pro účely této práce se budu zabývat společenskou 

odpovědností v její užší podobě., kterou nabývá v chování firmy ke svému vnějšímu 

prostředí zejména spoluprací s různými veřejně prospěšnými subjekty. 

8 TRNKOVÁ, Jana. Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility), kompletní 
průvodce tématem & závěry z průzkumu v ČR. Praha : Business Leader Forum , 2004. 58 s. ISBN není. 
str. 7
9 Intangible assets – lidský kapitál, kapitál obsažený v přírodních zdrojích, reputace značky, vztahy se 
stakeholdery etc.

7



Současný český cause-related marketing v zrcadle dvou projektů společnosti Opavia-LU, a.s.

2.1.  Transformace paradigmat spolupráce

Spolupráce mezi komerčními a nekomerčními subjekty zaznamenala dlouhý vývoj, 

který se vydal od obecné a ve svých důsledcích neměřitelné filantropie po moderní 

způsoby spolupráce, které více akcentují měřitelnost účinků a oboustranný prospěch 

spolupráce účastníků. Adrian Sargeant dělí spolupráci komerčních subjektů 

s nekomerčním sektorem dle dvou paradigmat10: 

(1) paradigma jednostranného vkladu (Responsibility Oriented Paradigm) 

(2) paradigma vzájemného prospěchu (Opportunity Based Paradigm) 

2.1.1. Paradigma jednostranného vkladu (Responsibility Oriented Paradigm)

Podpora veřejně prospěšných projektů je vnímána jako filantropická aktivita bez důrazu 

na návratnost investic v jakékoli jejich podobě. Komerční subjekt je vázán svojí 

samotnou existencí k věnování části výnosů zpět do společnosti. „Finanční prostředky 

jsou poskytnuty jen proto, že jistá okolnost či situace je pociťována jako vhodná 

k podpoře. Nikoli proto, že by komerční subjekt považoval darované prostředky za 

investici, která je v určité formě jemu návratná.“11 Soukromé bohatství vděčí za svůj 

vznik určitým příznivým aspektům makroprostředí firmy a je vázáno povinností vracet 

část získaných prostředků zpět do společnosti. Americký průmyslník Andrew Carnegie , 

vyslovil na konci 19. století myšlenku, že bohatí lidé mají morální povinnost se dělit o 

své bohatství se společností a bohatství překračující soukromé potřeby má být použito 

10 SARGEANT, Adrian. Marketing management for nonprofit organizations. Oxford : Oxford University 
Press , 1999. 304 s. ISBN 0198775660. str. 149
11 ibidem str. 149
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pro blaho společnosti.12 Aktivity motivované pouze morálně-etickým závazkem nejsou 

součástí strategické koncepce podnikání, protože jejich motivací není být prospěšný 

budoucímu rozvoji firmy, ale povinnost splatit dluh společnosti. Z toho vyplývá i 

neprvoplánová synergie mezi projektem a obchodními cíli komerčního subjektu a  tím 

obtížně měřitelné výsledky pro podnik, jelikož nejsou nastavena  kritéria úspěšnosti ani 

identifikátory účinků. 

2.1.2.  Paradigma vzájemného prospěchu

K rozvoji tohoto přístupu dochází od konce 60. let, kdy stále více komerčních subjektů 

hledalo způsob, jak využít veřejně prospěšné aktivity a získat specifickou výhodu v 

podnikání. Příčiny lze najít ve vzrůstající informovanosti zákazníka a ve zvyšující se 

citlivostí vnímání společnosti negativních vlivů podnikání.13 Zároveň devalvace 

reálných rozdílů mezi výrobky vytváří vyšší tlak na nalezení konkurenčních výhod. 

Tyto aspekty dodaly vnímaní  jednotlivých značek další rozměr.14 „Jedním ze způsobů, 

na základě kterého si může zákazník mezi konkurencí vybrat, je věnovat pozornost 

občanskému charakteru společnosti. Veřejnost ráda nakupuje od společností, které se 

starají, pokud se nějak významně neliší ve svých výrobcích, kvalitě a cenách.“15 

Sargeant zmiňuje rozvoj používání termínu strategické dárcovství, což odpovídá důrazu 

na návratnost investic  vložených do dárcovství v určité podobě.16 Se strategickým 

dárcovstvím je úzce spjat koncept duální agendy. Komerční subjekt podporuje takové 

projekty, které se hodí k realizaci jeho vlastních strategických cílů. Jako příklad duální  

agendy lze uvést televizní kanál Hallmark, který od podpory začínajících umělců 

očekával následný zdroj potenciálních zaměstnanců a zároveň cílenou propagací veřejně 

prospěšné aktivity chtěl přilákat nové diváky.17 V souvislosti se vznikem projektů 

založených na cause-related marketingovém základu v osmdesátých letech se již 

pohled marketérů definitivně obrátil k veřejně prospěšným aktivitám jako k prostředku, 

který stejným způsobem akcentoval prospěšnost pro firmu i prospěšnost pro veřejně 

prospěšný projekt.Důležité je nicméně podotknout, že nejde v úplnosti o transformaci, 

12 JEŘÁBKOVÁ, Veronika, HARTL, Jan. Společenská odpovědnost firem. Olomouc : AISIS , 2003. 43 s. 
ISBN není. str. 5
13 SARGEANT, Adrian. Marketing management for nonprofit organizations. Oxford : Oxford University 
Press , 1999. 304 s. ISBN 0198775660. str. 150
14 KOTLER, Philip. Marketing v otázkách a odpovědích. 1. vyd.  Brno : CP Books , 2005. 130 s.  ISBN 
8025105180. str. 114
15 ibidem str. 114
16 SARGEANT, Adrian. Marketing management for nonprofit organizations. Oxford : Oxford University 
Press , 1999. 304 s. ISBN 0198775660. str. 150
17 ibidem str. 150
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jako spíše o doplnění dřívějších forem o další dimenzi spolupráce. Například ve Velké 

Británii bylo v roce 1996 celkem 55 procent prostředků poskytnutých komerční sférou 

na veřejně prospěšné účely čistě dle filantropického modelu.18 

2.2  Kontext spolupráce

Při hledání teoretických východisek a konkrétních motivů spolupráce mezi komerční a 

nekomerční sférou bych rád uvedl určité důležité aspekty moderního rozvoje vnímání 

značky a její dobré pověsti. S tímto se pojí i předvídání a hodnocení původců možných 

rizik, které mohou uškodit jejímu dobrému jménu. Přestože podpora veřejně 

prospěšných aktivit sahá do mnohem vzdálenější minulosti než některé změny, které 

níže popisuji zejména v případě síťových médií, působení nových vlivů uvedlo 

spolupráci komerční a nekomerční sféry v důležitost a dodalo jí více naléhavosti. Níže 

rozvinuté souvislosti přispěly k pojetí veřejně prospěšných projektů mnohem více i jako 

nástroje realizace dosažení dlouhodobých cílů firmy. Ať již v případě rozvoje konceptu 

stakeholderů jako schématického vyjádření důležitosti skupin, které mohou výsledky 

firmy ovlivnit, tak rozvoj moderních technologií uvalujících na firmu mnohem větší a 

permanentější tlak veřejnosti a zákazníka. 

2.2.1. Budování dobrého jména

Budování dobrého jména či budování positivní reputace 19 by mělo být imperativem, 

který prostupuje celou integrovanou marketingovou komunikaci. Klíčovými  rysy jsou 

konzistentnost, dlouhodobost a pečlivá koordinace nejen všech nástrojů komunikačního 

mixu, ale i všech ostatních aktivit firmy.20 „Reputace je dojem, jaký firma vyvolává u 

jednotlivců na základě jejich zkušeností či vlivu komunikace, chování a symbolik.“21 

Budování positivního obrazu o firmě „…je cestou ke zvýšení konkrétních obchodních 

výsledků a jednou z jejich největších výhod je fakt, že reputace nemůže být přímo 

18 ibidem str. 152
19 Někteří autoři spíše uvádějí pojem image. Pelsmacker tyto pojmy odděluje, zatímco jiní jako Kotler a 
Blythe je spíše slučují. 
20 KOTLER, Philip, WOND, Veronica, SAUNDERS, John, ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing. 4. 
evropské vyd. Praha : Grada Publishing , 2007. 1048 s. ISBN 8024715452. str. 818
21 PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing , 2003. 581 s. ISBN 
8024702541.  str.   36
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kopírována jinými firmami.“22 Vlivy a souvislostmi budování reputace se zabývá 

podrobněji Pelsmacker:

- reputace vytváří neformální emocionální vztah firmy či značky se zákazníkem a 

dodává firmě morální autoritu. Vztah budovaný na emocionální bázi může mít 

mnohem dlouhodobější povahu a buduje silnější konkurenční výhodu než 

jakékoli specifické vlastnosti výrobků. To platí zejména pro zákazníky silně 

vtažené do výrobkové kategorie a disponujícími pouze limitovaným  množstvím 

informací. Ať již z důvodu, že pochopení a porovnání výrobků vyžaduje 

specificky náročné schopnosti či znalosti zákazníka, či z důvodu, že výrobky lze 

velmi obtížně rozlišit.  Informační asymetrie mezi výrobcem a zákazníkem nutí 

zákazníky nalézt jiné než racionální argumentační pole. 

- reputace hraje preventivní roli v omezení hrozby konfliktů s veřejnou správou, 

spotřebitelskými organizacemi, nátlakovými skupinami etc. 

- reputace podporuje hodnocení firmy stakeholdery a slouží jako opora při 

personální politice směrem k potenciálním i stávajícím pracovníkům.23

22 BLYTHE, Jim. Principles & Practice of Marketing. London: Thomson Learning,  2005. 800 s. ISBN 
1844801206. str. 520
23 PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing , 2003. 581 s. ISBN 
8024702541. str.  40 
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2.2.2. Koncept stakeholderů

Koncept studia stakeholderů je pojem implementovaný do marketingu z akademického 

studia managementu. Rozvinul jej Edward Freeman v knize Strategic Management: A 

Stakeholder Approach. Stakeholder je popisován jako jakýkoli člověk a organizace, 

které mohou positivně či negativně firmu ovlivnit stejně jako úspěch a cíle specifického 

firemního projektu. Popřípadě jsou positivně i negativně ovlivňováni firmou. Zároveň 

v rozšířeném pojetí, kdokoli, kdo s firmou či firemním působením přišel přímo či 

nepřímo do kontaktu.24 „Stakeholdeři jsou lidé nějakým způsobem ovlivněni či nepřímo 

ovlivňující firmu.“25 Pojem stakeholder je odvozen od slova stake neboli nárok či zájem, 

což autor dle původní koncepce pojal jako vymezení se vůči pojmu akcionáři - 

stockholders. Systematický vztah  firmy ke svým akcionářům, tedy ke svým majitelům, 

byl dlouhodobou oblastí zájmu podnikatelů i teoretiků managementu, zatímco oblast 

širšího okruhu ovlivňovatelů firmy, jak je možné pojem stakeholder přeložit, zůstával 

mimo jejich zájem.

Rozvoj teorie stakeholderů pro marketing a marketingové prostředí firmy pomohl zavést 

orientaci na nové zainteresované skupiny, které stojí mimo tradiční zájem marketingu, 

do něhož  patří především zákazníci, zaměstnanci a akcionáři. Teorie stakeholderů však 

již v současné době všechny skupiny integruje a propojuje s dalšími skupinami, které 

mají na firmu více či méně silný vliv. Existují různé schematizace vlivů, vzájemných 

vztahů a klasifikace stakeholderů. Podle blízkosti sepjetí s firmou, podle jejich aktivity a 

důležitosti nebo podle jejich moci ovlivnit budoucí rozvoj firmy. Orientace při 

plánování veřejně prospěšných aktivit na efektivní ovlivnění a integraci   největšího 

24 KOLEKTIV AUTORŮ. Napříč společenskou odpovědností firem. Kladno : AISIS , 2005. 164 s. ISBN 
802396111X. str. 123
25 BLYTHE, Jim. Principles & Practice of Marketing. London: Thomson Learning,  2005. 800 s. ISBN 
1844801206. str. 731 
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možného počtu skupin stakeholderů je jedním z důležitých přínosů teorie stakeholderů z 

pohledu studia vztahu komerční a nekomerční sféry.26 

2.2.3. Kontinuální mediální dálnice

Komerční subjekty se dostávají pod drobnohled veřejnosti a jejich aktivity jsou pozorně 

hlídány nejen médii, ale především samotnými zákazníky . Moc jednotlivců stoupá 

s rozvojem a se vzrůstající penetrací médií, která umožňují nejen zpětnou vazbu ve 

smyslu dialogu s vysílatelem, ale především dovoluje zákazníkovi i aktivně sdělit svůj 

názor dalším příjemcům. 

 V systému masové komunikace má příjemce jen omezené možnosti reakce. a vliv či 

reakce na vysílání jsou zprostředkované a samozřejmě i zpomalené. „V masové 

komunikaci jsou podavateli téměř výhradně a bez výjimky buď profesionální 

komunikátoři (…) zaměstnávaní  ustavenými mediálními organizacemi, nebo jiné osoby 

(…), jímž organizace umožnila přístup do média.“27 Vztahy mezi podavateli a příjemci 

masové komunikace „…jsou nutně jednosměrné a neosobní a většina masově 

komunikovaných sdělení pochází z centralizovaných, průmyslových, či byrokratických 

organizací, jež mají od svých předpokládaných „adresátů“ značný odstup.“28 Masové 

publikum, jako příjemce sdělení marketingové komunikace „…postrádá sebeuvědomění 

a vědomí identity a není schopno jakkoliv organizovaným způsobem společně jednat, 

aby si zajistilo naplnění jakýchkoli cílů.(…) Samo o sobě nevyvíjí žádnou činnost, spíše 

je na něm vyvíjena.“29 Koncept masového publika nebyl samozřejmě obecně platným a 

měl své významné podpůrce.30 Nicméně pro vysvětlení změny v účincích aktivity 

26 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England: Butterworth-Heinemann , 
1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 63
27 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. S českou předmluvou Jana Jiráka. Vyd. 1. 
Praha : Portál, 1999. 448 s. ISBN 8071782009. str. 59
28 ibidem str. 59
29 ibidem str. 59
30 Můžeme jmenovat například výzkumné středisko při Birminghamské univerzitě Centre for 
Contemporary Cultural Studies a jeho vůdčí postavu Stuarta Halla, který kritikou teorií vydávající jedince 
na pospas absolutní moci médií a jejich sdělení rozvinul paradigma mediálních studií, které se soustřeďují 
na příjemce a jeho sémantickou aktivitu. REIFOVÁ. Irena & kolektiv. Slovník mediální komunikace. 1. 
vyd. Praha : Portál , 2004. 327 s. ISBN 8071789267. str. 241
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zákazníka či příjemce mediálního sdělení pro marketingovou komunikaci je koncept 

masové společnosti v určitém směru vhodným nástrojem.“.31

Současná mediální komunikace se mění se vzrůstající rolí nových medií, která umožňují 

oboustrannou komunikaci směřující nejen od podavatele k příjemci, ale obsahující i 

různě významnou možnost produkce na straně příjemce. Část z nich je někdy nazývaná 

síťová média, která „jsou schopna vytvářet nové sociální vztahy tím, že slouží 

k propojení mnoha bodů s dalšími body a konstituují tak vztahovou a komunikační síť, 

přičemž všechny body, které do ní patří, se mohou dostat do role jak podavatele, tak 

příjemce.“32 Právě rys jakési dvojakosti role působení zákazníka je velmi důležitý pro 

marketingovou komunikaci. Není totiž již pouze příjemcem, ale stává se zároveň 

podavatelem dalším příjemcům. 

Nejrozšířenějším médiem síťové komunikace je globální internetová síť, která nabízí 

každému jednotlivému uživateli velký produkční potenciál. V posledních letech často 

skloňovaný termín Web 2.0 jako nová etapa rozvoje internetu je sice do značné míry 

pouze iluzorním svébytným stupněm vývoje, neboť prvky interaktivity a dialogizace 

komunikace v internetovém  prostředí jsou zřejmé již od počátku jeho rozvoje.33 

Nicméně zejména během posledního desetiletí je zřetelný rychlejší rozvoj aktivní 

činnosti jednotlivců, který je dán především zvyšující se kvalitou připojení a 

celosvětově stoupající penetrací internetu. Aktivita uživatelů má různorodou podobu. 

Od krátkých vyjádření k  obsahu generovaného profesionální mediální organizací 

(diskuze, reakce na článek etc.), či podobu delších a ucelených příspěvků do různých 

blogů. Mediální nosiče již dávno nejsou omezeny pouze na text, ale jsou k disposici i 

prostředky k publikování audiovizuálních příspěvků. Pomyslným vrcholem přenosu 

osobní identity do virtuálního světa jsou různé komunitní a sociální sítě. Nelze 

31 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. S českou předmluvou Jana Jiráka. Vyd. 1. 
Praha : Portál, 1999. 448 s. ISBN 8071782009. str..61
32 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost : stručný úvod do studia médií a mediální  
komunikace. 1. vyd. Praha : Portál , 2003. 207 s. ISBN 8071786977. str. 23 
33 Jedna z prvních virtuálních komunitních sítí, Sixdegrees.com, které jsou označovány za jeden 
z hlavních symptomů přechodu k Web 2.0, vznikla již v roce 1997 (BEDELL, Doug . Meeting your new 
best friends Six Degrees widens your contacts in exchange for sampling Web sites. The Dallas Morning 
News [online]. 10-27-1998 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: 
<http://www.dougbedell.com/sixdegrees1.html>.)  a komunita sdružující již existující sociální skupiny, 
která jim však dodala komunikační platformu prostřednictvím internetu, Classmates dokonce ještě o dva 
roky dříve (LETZING, John. Classmates Media files for $125 mln IPO. MarketWatch [online]. 2007-08-
13 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.marketwatch.com/news/story/classmates-looks-
capitalize-social-networking/story.aspx?guid=%7B6D966408-0FF1-458D-89CF-1D0752F77F76%7D>.).

14



Současný český cause-related marketing v zrcadle dvou projektů společnosti Opavia-LU, a.s.

samozřejmě mluvit o skutečném přenesení identity34, ale spíše o odrazu identity reálné 

ve světě internetu či vytvoření identity doplňkové.  Původně se virtuální komunity „…

objevily jako spontánní společenská záležitost, kdy se lidé soustředili kolem společných 

zájmových oblastí, zapojili se do diskusí v nezávislých bulletinech nebo elektronických 

sítích.“35 Zaměření komunit se výrazně liší a můžeme najít velmi obecně zaměřené 

komunitní sociální sítě, které umožňují širokou výměnu neformálních informací mezi 

uživateli36, geograficky či etnograficky definované komunity, komunity reflektující 

specifický zájem, ať již vychází z činnosti provozované mimo globální síť, nebo 

z činnosti přímo spojené s činností na internetu37, ale také virtuální komunity 

profesionálů38. Nezanedbatelnou skupinu tvoří též různé méně či více komunitně 

zaměřené servery nabízející hodnocení značek a produktů. 

Výměna informací na globální internetové síti je kontinuální a probíhá ve velmi 

vysokých objemech. Zvýšení uživatelské přívětivosti a snížení nároků na technickou 

kvalifikaci rozšířením platforem, které umožňují  uživateli jednoduše vytvářet či vkládat 

obsah přivedla značky a firmy pod zvýšenou kontrolu. Téměř kterýkoli nespokojený 

zákazník je schopen se během několika málo minut stát podavatelem masově šířeného 

sdělení. V době konvergence mediální sféry se informace přenáší se stále menšími 

omezeními mezi internetovou sítí a elektronickými a tištěnými médii. Internetová síť 

slouží jako informační zdroj klasickým médiím a zpráva vyslaná neprofesionálním 

podavatelem může stát na začátku rozsáhlé informační kampaně horizontálně 

prostupující více mediálních kanálů.  a šířené profesionálními mediálními organizacemi 

s velkým jednorázovým zásahem. 

34 Ačkoli některé komunitní sítě se snaží navodit dojem alternativy k reálnému světu a nabízejí uživateli 
iluzi virtuálního světa (Second Life).
35 PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing , 2003. 581 s. ISBN 
8024702541. str. 506
36 Například Myspace.com, Facebook.com.
37 Například sportovní či cestovateské komunity a například komunity spojené s hraním on-line her.
38 Zaměřené na spojení lidí spojených především profesními a obchodními vztahy.
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2.2.4. Poškození reputace

„Na firmy je vyvíjen stále vyšší tlak na vytyčení vyšších standardů ve způsobu 

obchodního chování.“39 Potenciální neomezený vliv zákazníka na širokou masu 

příjemců díky síťovým médiím představuje velkou hrozbu tradičním postupům 

budování dobrého jména společnosti, které jsou orientovány na řízenou komunikaci 

prostřednictvím placené komunikace a pozorně tříděných a uvolňovaných informací s 

využitím institucionalizované komunikace s veřejností (public relations). Dlouhodobě 

budované vztahy se skupinou novinářů nepřináší již ve světě kontinuální informační 

dálnice dostatečnou efektivitu. Zvlášť, pokud se nesoustřeďuje i na komunikaci a 

ochranu před širší veřejností, protože ta přebírá moc ohrožení reputace od mediálních 

organizací. To dokazují případy občanských iniciativ či jednotlivců bojujících proti 

určité značce. Důvody aktivity jsou různé, ale můžeme je obecně rozdělit do dvou 

skupin dle příčiny aktivity:

(1) porušení standardů a zvyklostí, které poškozují životního prostředí, nebo zájmy 

určité části veřejnosti.

Dopad na iniciativu či jednotlivce je často nepřímý a velmi často i delokalizovaný a 

globální. Firma může porušovat určité zvyklosti či očekávání v jedné zemi (díky 

nižší míře ochrany spotřebitele a zaměstnanců většinou  rozvojové), zatímco zcela 

jiné podnikatelské aktivity firmy se odehrávají ve zemi jiné  (většinou země vyspělé 

s ceněným trhem). V angličtině se institucializovaná a systematická aktivita 

namířená proti komerčním subjektům a iniciovaná občanskou společností často 

nazývá Corporate Watch.40

(2) negativní osobní či zprostředkovaná zkušenost spojená s konkrétním produktem.

39 KOTLER, Philip. Marketing v otázkách a odpovědích. 1. vyd.  Brno : CP Books , 2005. 130 s. 
ISBN 8025105180. str. 114

40 Příkladem je americká organizace sledující nadnárodní komerční subjekty při jejich působení v různých 
zemích světa CorpWatch ; CorpWatch [online]. San Francisco Bay Area : c1996/2001 [cit. 2008-05-18]. 
About CorpWatch. Dostupný z WWW: <http://www.corpwatch.org/article.php?id=11314>
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Jde většinou o porušení práv spotřebitele dle zákonných norem,či dle osobního 

úsudku spotřebitele. Nebo opět nedodržení určitých zvyklostí či zákazníkových 

očekávání vztažených k výrobku. Pravděpodobně nejznámějším případem boje 

jednotlivce proti korporaci je případ tzv. Dell-Hell. 41

2.2.5. Ochrana v případě problémů

Fungující spolupráce mezi komerčním a nekomerčním sektorem poskytuje velice 

důležité výhody v případě problémů. Ať již jsou problémy povahy vnitřní (firma je 

například ve finančních problémech a nevyhne se propouštění), či vnější (například 

poškození životního prostředí, stížnosti zákazníků), podpora veřejně prospěšných aktivit 

firmě přináší možnosti při takovýchto často silně medializovaných potížích zakrýt, či 

alespoň snížit negativní publicitu zvýšenou komunikací úspěchů veřejně prospěšných 

aktivit. Negativní publicitu nemůže korporace příliš ovlivnit, natož aby ji mohla zásadně 

regulovat. Efektivním postupem je právě odvedení pozornosti veřejnosti k jinému 

tématu. Pokud veřejnost poutá v souvislosti s určitou firmou pouze negativní publicita, 

může to mít dlouhodobý vliv na reputaci značky. V případě, že se ale korporaci podaří 

odklonit část negativní medializace a s úspěchem prezentovat zesílenou komunikací 

nekomerčního projektu, negativní publicita se rozmělní a ztratí na intenzitě. Navíc 

obnovení pozitivní reputace u novinářů bude rychlejší právě skrze úspěchy 

v nekomerční sféře.

Dalším aspektem ochrany je kritická poradenská spolupráce a navázání osobních vazeb. 

Pokud je korporace schopná vytvořit včas, tedy před začátkem problémů, osobní či 

institucionální vazby se zainteresovanými subjekty, kterými by mohla být eventuelně 

ohrožená, může v problémovém okamžiku oslovit tyto subjekty přímo a zmírnit jejich 

působení na média. Komunikace již nemusí být dominantně mediovaná a nepřenáší se 

tedy přes veřejnost, ale odehrává se z části na úrovni přímých jednáních. Navíc vztahy 

mohou vést i k inovacím vycházejících z podnětů spolupracujících nekomerčních 

subjektů. Jsou to často aktivistické iniciativy starající se například o práva spotřebitele 

41 Blogger Jeff Jarvis založil blog Dell-Hell a ihatedell.net, na kterém publikoval kritiku počítačové firmy 
Dell. Jeho působení mělo obrovský dosah mezi komunitou blogerů a pravděpodobně způsobilo konkrétní 
a zcela měřitelné poklesy prodejů společnosti. LEE , Louise , THORNTON, Emily . Hanging Up On 
Dell?. BusinessWeek [online]. 10.10.2005 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: 
<http://www.businessweek.com/magazine/content/05_41/b3954102.htm>.
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či o životní prostředí. Reflektováním podnětů od nekomerčního sektoru může korporace 

získat často vysoce ohodnoceného poradce a navíc celý proces může vést k tvorbě 

pozitivní publicity. 

Adrian Sargeant demonstruje výhodnost spolupráce mezi komerčními a nekomerčními 

subjekty na příkladech společností Exxon Mobil a Acro.42 Obě se zabývají těžbou, 

distribucí a zpracováním ropy a zemního plynu, což je ekonomický sektor nalézající se 

pod drobnohledem mnoha ekologických neziskových organizací.  Obě firmy přispívaly 

dlouhodobě na veřejně prospěšné projekty, avšak lišily se podle orientace veřejně 

prospěšné aktivity. Acro navázalo skrze své veřejně prospěšné aktivity dlouhodobé a 

efektivní vztahy s různými ekologickými sdruženími a nevládními organizacemi. Exxon 

na druhé straně provozoval uznávanou nadaci Exxon Education Foundation, která se 

ovšem zaměřovala především na projekty v oblasti vzdělávání. V době, která 

následovala po havárii tankeru Exxon Valdez u břehů Aljašky, se ale separace obchodní 

a veřejně prospěšné činnosti ukázala jako zhoubná. Neexistující vazby a 

nepředpřipravená komunikace společně s neobratným krizovým managementem 

Exxonu uvrhly firmu do pozice absolutní izolace bez možnosti jakékoli mediální 

obrany. Událost na dlouhou dobu značku Exxon Mobile poškodila. Na druhé straně 

Acro vytvořením efektivních vztahů s ochranáři a enviromentalisty bylo schopné nejen 

vést dialog, ale i implementovat část jejich doporučení do svých provozů.43  

Důležité je dodat, že veřejně prospěšné projekty by neměly být motivované alibismem. 

Neposkytují totiž ochranu absolutní, a pokud by snad byla odhalena prvoplánovost a 

účelovost spolupráce, jako zástěrky v jiných oblastech sociálně neodpovědné firmy, 

negativní publicita může být zdrcující.

42  Atlantic Richfield Company je od roku 2000 divizí British Petrol.
43 SARGEANT, Adrian. Marketing management for nonprofit organizations. Oxford : Oxford University 
Press , 1999. 304 s. ISBN 0198775660. str. 150
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2.3. Způsob vlivu veřejně prospěšných aktivit firem na cílovou skupinu

Způsob popisu vlivu nemá jednotnou klasifikaci nejen u klasické komerční reklamy, ale 

ani u veřejně prospěšných projektů a liší se dle autorů.44 Většina zmiňuje skupinu 

efektů, které se navzájem v mnoha konkrétních aspektech blíží. Je však třeba říci, že by 

si psychologicko-sociologická klasifikace účinků společenské odpovědnosti firem 

zasloužila mnohem více prostoru. Pro potřeby této práce jsem vycházel z 

klasifikace Pelsmackera, který klasifikuje vliv na adresáta čtyřmi způsoby, a doplnil 

jsem ji o vybrané poznatky a konkrétní příklady dalších autorů.

2.3.1. Behaviorální přístup

Behaviorální přístup se zaměřuje na podmiňování chování jeho vnímanými důsledky.45 

Spotřební chování zákazníka je ovlivněno nejen aktuálním vztahem ke značce, ale i 

vnímaným důsledkem plánovaného nákupního rozhodnutí. Podaří-li se firmě vytvořit 

kauzální vazbu mezi nákupním rozhodnutím a podporou veřejně prospěšného projektu, 

je značně posílena apelativnost a naléhavost marketingové komunikace firmy. Tento cíl 

můžeme v širším okruhu zařadit do asociativního modelu vztahu emocí a jejich vlivu na 

činnost člověka.46 Značka se soustřeďuje na vyvolání emocí, které mohou původně jen 

okrajově souviset s produktem, a usiluje o co nejsilnější spojení s pozitivními pocity. 

„Když se reklamě podaří vzbudit příjemné a dostatečně silné emoce a upevnit jejich 

spojení s konkrétním výrobkem, zvyšuje se pravděpodobnost, že si člověk při 

rozhodování o nákupu vybere právě to zboží, které příjemné emoce navodilo“47   

Behaviorální přístup nabízí i výklad účinného prostředku pro minimalizaci 

marketingového pojetí efektu kognitivní disonance. „Bezprostředně po koupi je 

zákazník spokojen s výhodami zvoleného produktu a je rád, že je uchráněn nedostatků 

konkurenčních značek. Každý nákup představuje kompromis. Zákazníkům někdy začne 
44 Vysekalová, Kotler, Pelsmacker či Blythe uvádějí vždy trochu odlišnou klasifikaci účinků reklamy. 
Sponzoringu či lépe řečeno propagaci veřejně prospěšných aktivit se samostatně věnuje jen Pelsmacker.
45 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy : nové trendy a poznatky. 3. rozšíř. a aktualiz. vyd.  Praha 
: Grada Publishing , 2007. 294 s. ISBN 8024721965. str. 329
46 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy : nové trendy a poznatky. 3. rozšíř. a aktualiz. vyd.  Praha 
: Grada Publishing , 2007. 294 s. ISBN 8024721965. str. 244
47 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy : nové trendy a poznatky. 3. rozšíř. a aktualiz. vyd.  Praha 
: Grada Publishing , 2007. 294 s. ISBN 8024721965.str. 113
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být líto, že zakoupený výrobek má také nějaké stinné stránky a že si nechali ujít 

přednosti jiných značek. Po nákupu se proto u zákazníků dostaví určitá míra 

disonance.“48 Zmíněné stinné stránky jsou odrazem především racionálního přístupu 

zákazníka, který po nákupu znovu váží faktické informace o výrobku a porovnává je 

s konkurenčním produktem. Vytvoření kauzality mezi nákupním rozhodnutím a 

přínosem pro veřejně prospěšný projekt je ovlivňuje nejen akvizici zákazníka, ale 

posiluje i jeho loajalitu. Výrobek nenabízející ve vyrovnané kategorii konkurenční 

výhodu poskytuje po vytvoření kauzálního vztahu nový, odlišný racionální argument 

pro nákup a rozvíjí současně emoční vztah ke značce či produktu. Konkrétní přínosy 

závisí na pojetí strategie komunikace veřejně prospěšné aktivity firmy a odvětví 

podnikání. Mohou však vést ke zvýšení prodejů prostřednictvím snížení negativního 

efektu kognitivní disonance nebo k zkrácení doby mezi jednotlivými nákupními 

rozhodnutími.   

2.3.2. Teorie kongruence

Teorie kongruence se soustřeďuje na vliv synergie mezi zaměřením obchodních aktivit 

komerčního subjektu a cíli veřejně prospěšné aktivity. Zákazník přirozeně předpokládá, 

že angažovanost  určité značky ve veřejně prospěšné aktivitě bude směřovat podobným 

směrem jako její komerční orientace. Dává přednost tématické synergii mezi značkou a 

jím podporovaným veřejně prospěšným projektem. Vnímání značky pak není štěpeno 

mezi dvě oblasti a zákazník není nucen si zapamatovat odlišné oblasti působení subjektů 

komunikace. Příkladem mohou být veřejně prospěšné aktivity stavebních firem, které se 

zcela intuitivně soustřeďují na oblast podpory životního prostředí. To s jejich 

komerčními aktivitami blízce souvisí a často je  jejich aktivitami silně postiženo. 

Odpovědí je tedy nejen náprava samotných škod, ale výběr projektu, který reflektuje 

určitou obecnou potřebu či zájem působící ve prospěch zlepšení životního prostředí.49 

Oblast působení nelze však vždy podobně intuitivně odvodit přímo od komerční náplně 

činnosti značky, ale často se soustřeďuje na působení v oblasti dominantní cílové 

skupiny. Tento přístup můžeme pozorovat například u supermarketů, které se ve svých 

48 KOTLER, Phillip, ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha : Grada Publishing , 2004. 855 s. ISBN 
8024705133. str. 291
49 Grantový projekt společnosti Skanska Projekt strom života. Strom života [online]. Nadace Partnerství : 
c1991 [cit. 2008-05-18].Strom života O programu. Dostupný z WWW: < 
http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-1239654321  http://stromzivota.cz/>.
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veřejně prospěných projektech často orientují na podporu vzdělávání dětí. Tedy oblast 

úzce spjatá s primární cílovou skupinou žen v domácnosti a rodin.50 

2.3.3. Efekt zdroje reklamy

Nekomerční subjekty a veřejně prospěšné aktivity jsou vnímány trvale positivněji a 

důvěryhodněji než komerční subjekty. Důvody pro tento fakt lze nalézt v předpokladu, 

že komerční subjekty následují své vlastní zájmy motivované prodejem a maximalizací 

vlastního zisku. Zatímco k nekomerčnímu subjektu se váže předpoklad budování 

veřejných statků či obecně prospěné činnosti. Navíc častými patrony a účastníky 

komunikace nekomerčních subjektů jsou známé osobnosti veřejného života jako jsou 

zpěváci či Celebrity, které působí až na výjimky na veřejnost důvěryhodně přinášejí 

ještě silnější argument důvěryhodnosti nekomerčního subjektu. Spojení s tímto 

subjektem , který je positivně vnímaný a důvěryhodný pro cílovou skupinu, přináší 

rozsáhlý přínos pro systematické budování značky jako důvěryhodného partnera 

zákazníka. Tento mechanismus odpovídá faktu, že adresát jako důležitý aspekt 

neposuzuje četnost setkání a obsah sdělení, ale také povaha vysílatele sdělení.51 

Důvěryhodnost zdroje je jedním z klíčových prvků marketingové komunikace a jeho 

věrohodnost citelně ovlivňuje dopad komunikace.52Efekt odpovídá určité iracionalitě 

vnímané váze argumentů, kterému se věnuje například Gary Becker či Gregory 

Mankiw. Harvardský ekonom Mankiw jmenuje příklad spotřebitele, který sice má 

k disposici spotřebitelský výzkum representativního vzorku uživatelů určitého výrobku, 

avšak nakonec se rozhoduje dle vyjádření pro něho více apelativního sdělení jedné 

osoby. Racionálně přístupem je tento vliv nevysvětlitelný, neboť zákazník má 

k disposici celou paletu názorů velké skupiny lidí. Je pro něj však směrodatné vyjádření 

pro něj nějakým způsobem důležité osoby, přestože tato osoba rozšiřuje vzorek pouze o 

jednotku.Mankiw uvádí příklad osoby blízké. 53 Podobný efekt má však z hlediska 

zdroje reklamy působení i osoby důvěryhodné, jakou celebrity většinou jsou.  Značka 

50 Společnost Ahold prostřednictvím projektu Zdravá 5 organizuje osvětu dětí v oblasti zdravé výživy. 
Zdravá5 [online]. Praha Area : c2004 [cit. 2008-05-18]. Co je Zdravá 5 – Projekt společnosti Ahold pro 
děti. Dostupný z WWW: <http://www.zdrava5.cz/cojez5.html>.
51 PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing , 2003. 581 s. ISBN 
8024702541. str.  330
52 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy : nové trendy a poznatky. 3. rozšíř. a aktualiz. vyd.  Praha 
: Grada Publishing , 2007. 294 s. ISBN 8024721965. str. 146
53 MANKIW, Gragory. Principles of  Microeconomics. 4. vyd. Mason, USA : Thompson South-Western , 
2007. 533 s. ISBN 0324423527.  str. 496

21



Současný český cause-related marketing v zrcadle dvou projektů společnosti Opavia-LU, a.s.

prostřednictvím spojení s nekomerčním subjektem a jeho případnými ambasadory 

přenáší na sebe část důvěryhodnosti a přesvědčivosti  nekomerčního subjektu. Značka 

spoluprací na nekomerčním projektu získává výhodným způsobem na svou stranu velice 

silný prostředek budování emočního a dostatečně apelativního vztahu se zákazníkem. 

2.3.4. Vystavení

Vytvoření trvalé asociace mezi positivně vnímanou veřejně prospěšnou aktivitou a 

komerčním subjektem přináší značce značné výhody pro působení na cílovou skupinu. 

Využití značky pro veřejně prospěšný projekt „stimuluje epizodickou a sémantickou 

paměť“54 adresátů sdělení. Vizuální, zvuková, textová či významová blízkost při 

společné marketingové komunikaci zanechává v příjemci sdělení společný otisk a 

vytváří jakousi společnou identitu komerčního a nekomerčního subjektu. Důvěra 

zákazníka vázaná na nekomerční projekt se bezděčně přenáší i na značku komerčního 

subjektu. „Značka se dostane do výběru zákazníka beze změn postoje“55, protože její 

komunikace je navázána na veřejně prospěšnou aktivitu odpovídající potřebám 

společnosti či určité její části. Značka se tedy do výběru zákazníka dostává nikoli na 

základě produktové marketingové komunikace, ale díky přenosu positivní image 

veřejně prospěšné aktivity. Efektivita závisí na frekvenci marketingové komunikace, 

sémantické synergii obou subjektů a exklusivitě spojení. Efekt vystavení lze popsat i 

skrze asociativní modelu vztahu emocí a jejich vlivu na činnost člověka. Zákazník 

vnímá většinou veřejně prospěšné projekty pozitivně, a pokud tomu tak je, jejich 

podporu komerčním subjektem si asociuje s positivními emocemi, které se následně 

přenášejí i na vnímání samotného komerčního subjektu.56 

3.  Cause-related marketing

54 PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing , 2003. 581 s. ISBN 
8024702541.  str. 329
55 ibidem str. 329.
56 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy : nové trendy a poznatky. 3. rozšíř. a aktualiz. vyd.  Praha 
: Grada Publishing , 2007. 294 s. ISBN 8024721965.  str. 113
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3.1. Hypotéza

Vzhledem k relativní novosti cause-related marketingu v České republice lze očekávat, 

že projekty využívající tohoto modelu budou trpět nedostatky, které bychom mohli 

zařadit do skupiny začátečnických. Například v oblasti nevhodnosti pro strategickou 

koncepci marketingové komunikace určité firmy, neprůhledné či nepromyšlené spojení 

partnerů, nedůsledností a nekomplexností realizace kampaně, či následné nedostatečné 

využití výsledků kampaně pro další komunikaci. Společnost Opavia-LU se pohybuje 

v odvětví rychloobrátkového zboží, ve kterém přímá komunikace se zákazníkem není 

převažující a společnosti se více soustřeďují na masovou nadlinkovou komunikaci 

případně na komunikaci v místě prodeje. Tyto nástroje nedovolují adresování 

rozsáhlejších informací a personalizovaného pojetí, což může vést k nedostatečnému 

vysvětlení kauzálního vztahu mezi transakcí a podporou veřejně prospěšného projektu a 

z toho plynoucího neadekvátního využití potenciálu modelu cause-related marketingu 

pro dosažení stanovených cílů. Cíle mohou být, jak v oblasti přínosu pro veřejně 

prospěšný projekt, tak v oblasti přínosu obchodním a komunikačním cílům firmy. Může 

jimi být zvýšení prodejů, zlepšení vnímání značky, dosažení konkurenční výhody či 

neplacená positivní publicita. Předpoklad je, že se projekty společnosti Opavia-LU 

nevyvarují některým zmíněným nedostatkům a nedokáží tedy plně využít potenciálu 

cause-related marketingu.

Otázkou, zda je cause-related marketing pro český trh ideální a zda je již dostatečně 

etablován, se nebudu přímo zabývat, neboť nebudu mít k disposici informace k všem či 

k plně representativnímu vzorku cause-related marketingových projektů. Nicméně se 

budu věnovat více než jednomu výskytu na českém trhu a podle výsledků lze usoudit, 

zda tento koncept může být na českém trhu vůbec úspěšný. Předpokladem je, že 

úspěšný být může.

3.2. Vymezení cause-related marketingu
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3.2.1.  Terminologie

Tato forma společensky odpovědné činnosti firmy ještě hledá svůj ustálený český 

ekvivalent. České vydání knihy Pelsmackera, Gueense a Ven den Bergha Marketingová 

komunikace překládá cause-related marketing jako sponzorství založené na 

transakcích.57 Stejná publikace zmiňuje i další možné ekvivalenty – účelově zaměřený 

marketing a politika nákupního bodu.58 Překlad posledního vydání Marketing 

Management pojmenovává cause-related marketing jako marketing sdílený.59 Fórum 

dárců menšinově používá sdílený marketing také60, zatímco sdružení PANET, Nadace 

Integra a Nadace Pontis plnící podobný úkol na Slovensku jako Fórum dárců v České 

republice ve své společné publikaci Společensky zodpovedné podnikanie pojem 

překládají jako dobročinný marketing.61 Ani v samotné angličtině není úplná pojmová 

konzistence a často jsou volně zaměňovány termíny cause marketing a cause-related 

marketing. Navíc se však můžeme setkat díky neexplicitnímu vymezení a různým 

formám i s různými záměnami sahajícími od social investments, strategic philantrophy, 

affinity marketing a cause branding až po obecné označení sales promotion, public 

relations a responsible marketing.62 

Rozhodl jsem se pro účely této práce převzít nejrozšířenější pojmenování, které je hojně 

používané i českými profesionály v oblasti marketingu, z angličtiny, aniž bych ho 

překládal.63 Důvodem je především snaha o zachování srozumitelnosti, kterou by český 
57 PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing , 2003. 581 s. ISBN 
8024702541. str. 336
58 ibidem  str. 337
59 KOTLER, Phillip, KELLER, Kevin Lane. Marketing Management. 12.vyd. Praha: Grada Publishing , 
2007. 792 s. ISBN 8024713595. str. 747
60 KOLEKTIV AUTORŮ. Napříč společenskou odpovědností firem. Kladno : AISIS , 2005. 164 s. ISBN 
802396111X. str. 126
61 BUSSARD, Allan, MARKUŠ, Marek, BUNČÁK, Michal, MARČEK, Eduard. Spoločensky 
zodpovedné podnikanie. Prehľad základných princípov a príkladov. Bratislava : Nadace Integra , 2005. 
113 s. ISDN není. str. 70
62 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England: Butterworth-Heinemann , 
1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 10
63 Publikace vydávané Fórem Darců, v České republice jedné z nejrespektovanějších organizací 
zprostředkujících spolupráci komerčního a nekomerčního sektoru a zabývajících se osvětou na poli této 
spolupráce, pojem většinou také nepřekládají a nechávají (někdy nabízejí český ekvivalent jako 
alternativu) ho v anglické formě (KOLEKTIV AUTORŮ. Napříč společenskou odpovědností firem. 
Kladno : AISIS , 2005. 164 s. ISBN 802396111X. ; BARTOŠOVÁ, Zuzana. Měření a benchmarking jako 
součást CSR. Praha : Forum dárců o.p. , 2006. 46 s. ISBN 8090296564. ; POKORNÁ, Radka, 
KALOUSOVÁ, Pavlína. Sociální marketing Cause Related Marketing. Praha : Fórum dárců, o.p. , 2007. 
42 s. ISBN není. ). 
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překlad jistě snížil a vedl by k záměnám či k možnému zmatení čtenářů. Můj osobní 

názor je, že žádný z českých ekvivalentů cause-related marketingu se i přes překladů 

uvedených v široce rozšířených obecných publikací Kotlera a Pelsmackera dlouhodobě 

neujme a tento pojem zůstane používán podobně jako public relations ve své anglické 

formě. navzdory tomu, že působí v češtině značně neobratně. Pokud by se však podařilo 

některému z českých ekvivalentů nastolit široký konsensus užívání, bude to 

pravděpodobně důsledkem českého vydání některého z anglicky psaných 

specializovaných publikací.    

3.2.2. Definice

Cause-related marketing se vyznačuje specificky blízkým sepětím mezi cíli komerčními 

a cíli veřejně prospěšnými. Někdy se můžeme setkat i popisem, že jde o hybrid mezi 

produktovou reklamou a korporátním PR. Profesor univerzity v Indianopolis 

specializující se na marketing a management nekomerčních subjektů, Adrian Sargeant, 

představuje cause-related marketing jako „proces formulování a implementace 

marketingových aktivit, jenž jsou charakterizovány nabídkou firmy věnovat určitou část 

finančních prostředků na jistý projekt, pokud se spotřebitel bude podílet na výnosech 

společnosti, a které poskytují směnu uspokojující firemní i osobní cíle“.64 Uznávaná 

odbornice na cause-related marketing a sociální odpovědnost firem a propagátorka 

tohoto modelu ve Velké Británii Sue Adkinsonová v roce 1996 vymezila pojem jako 

„komerční aktivitu, prostřednictvím které podnikatelský subjekt s produktem, službami, 

image a trhem buduje vztah s určitým veřejně prospěšným případem či kauzou65 pro 

oboustranný prospěch.“66 Poslední z řady definic, které nabízím je definice českého 

Fóra dárců. „Cause Related Marketing znamená spojení veřejně prospěných věcí 

s marketingovými aktivitami firmy. Výsledkem je sociálně laděná marketingová 

kampaň, která má nesporný potenciál být atraktivnější a výnosnější než standardní 

kampaň s použitím klasických marketingových nástrojů. Firma komunikuje svoji 

značku efektivněji, protože přidá CSR poselství.“67 
64 SARGEANT, Adrian. Marketing management for nonprofit organizations. Oxford : Oxford University 
Press , 1999. 304 s. ISBN 0198775660.  str. 150
65 Překlad slova „cause“ není zcela jasný. Významově odpovídá situaci vyžadující pozornost a pomoc pro 
řešení.
66 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England: Butterworth-Heinemann , 
1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 11
67 CSR je zkratka corporate social responsibility nyní již běžně do češtiny překládané jako společenská 
odpovědnost firem. POKORNÁ, Radka, KALOUSOVÁ, Pavlína. Sociální marketing Cause Related 
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Klíčovým prvkem je oboustranná prospěšnost garantující srovnatelný přínos pro 

nekomerční i komerční účastníky. Oproti firemní filantropii je nesrovnatelně větší důraz 

kladen na image firmy a značky komerčních subjektů.68 Cause-related marketing 

směřuje k „win-win“ partnerství či, jak uvádí Adkinsonová, „win-win-win“ partnerství, 

kde zúčastněné strany získávají srovnatelný užitek. 69 Značka v případě cause-related 

marketingu integruje do své komunikace veřejně prospěšný projekt a zapojuje ho do 

komunikačního portfolia. Cílem by mělo být jejich dlouhodobé silné sepětí, aby byly 

nákupní motivy zákazníka tímto efektem vedeny. Firma tedy realizuje své zájmy 

v oblasti zvýšení prodejů, posílení image, budování značky, zatímco veřejně prospěšný 

zájem je částečně či úplně úspěšně realizován výsledkem kampaně. V důsledku získává 

i spotřebitel, který „vítězí“ tím, že žije v lepší společnosti. 

3.3. Historie cause-related marketingu

Marketing. Praha : Fórum dárců, o.p. , 2007. 42 s. ISBN není. str. 7
68 PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing , 2003. 581 s. ISBN 
8024702541. str. 340
69 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England: Butterworth-Heinemann , 
1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 12
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Spojení charitativních projektů s konkrétním obchodním cílem je relativně velmi staré a 

vyvinulo se z krátkodobých taktických akcí uskutečněných pro realizaci specifických 

obchodních cílů. „Tyto akce měly za cíl zvýšení obratu a při použití CSR (Corporate 

Social Responsibility) se ukázalo, že se jedná o mocný nástroj, který umožňuje oživit 

hodnotu značky, posílit image firmy a zároveň zásadně ovlivnit hospodářské 

výsledky.“70 Vytvoření kauzálního vztahu mezi rozhodnutím zákazníka a veřejně 

prospěšným konáním firmy sahá až do 19. století, kdy William Hesketh Lever uvedl 

model soutěže, do které věnoval dva tisíce dolarů. Tento obnos však nebyl určen 

jednotlivci či skupině výherců. Výherci byli odměněni právem volby charitativního 

projektu, který bude těmito prostředky podpořen. Finanční prostředky byly 

distribuovány mezi veřejně prospěšné organizace proporčně podle množství hlasů, které 

od vylosovaných zákazníků obdržely.71 Podobné aktivity zůstávaly spíše ojedinělými a 

rozsah jejich komunikační podpory byl oproti čistě komerčním projektům marginální.

Systematické a masové použití marketingové komunikace pro veřejně prospěšné účely 

sahá do čtyřicátých let dvacátého století. V USA založila reklamní komunita v roce 

1942 tzv. War Advertising Council, jehož cílem bylo zlepšit tehdy velmi špatnou 

reputaci a zvýšit její uznání u americké veřejnosti. Náplní bylo bezplatně zajišťovat 

veřejně prospěšné projekty pro US Saving Bonds, Červený kříž etc. Mezi lety 1942 

vznikla série kampaní Rosie the Riveter, Buy War Bonds  a Loose Lips a též Smokey 

Bear, které byly motivovány především státní správou vytyčenými cíli. Celkem během 

války byly prostřednictvím War Advertising Council navrženy a zadány kampaně 

v hodnotě okolo jedné miliardy dolarů.72 Úspěch kampaní byl natolik mimořádný, že 

v roce 1945 vyzval sám Roosevelt k zachování War Advertising Councilu i v mírových 

dobách jako organizace zajišťující propagaci veřejně prospěšných projektů.73 Podpora 

veřejně prospěšných projektů oborovým sdružením Advertising Council, nástupnické 

organizace War Advertising Council, se dále rozšiřovala a například v roce 1986 bylo 

70 POKORNÁ, Radka, KALOUSOVÁ, Pavlína. Sociální marketing Cause Related Marketing. Praha : 
Fórum dárců, o.p. , 2007. 42 s. ISBN není. str. 7
71 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England: Butterworth-Heinemann , 
1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 9
72 RUSSELL, Thomas, VERRILL, Glenn, LANE, Ronald. Kleppner’s Advertising Procedure. 10. vyd. 
Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall , 1988. 686 s. ISBN 013516451601. str. 16
73 OGILVY, David. O reklamě, 4.vyd.  Praha : Management Press , 2007. 224 s. ISBN 8072611546. str. 
150
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sdružení největším zadavatel reklamního prostoru v médiích s 800 miliony dolarů za 

jeden rok. 74

Užití samotného termínu cause-related marketing se datuje do osmdesátých let 

dvacátého století a použila ho poprvé pro popis nového modelu svého veřejně 

prospěšného působení spojeného s realizací obchodních cílů americká kreditní 

společnost American Express.75 Firma doplnila tradiční pojetí společenské 

odpovědnosti, které využívalo přímé finanční dárcovství, a rozvinula koncept 

systematicky spojující veřejně prospěšný projekt s konkrétním obchodním cílem.76 Po 

několika pilotních projektech v roce 1981 zahájila rozsáhlé využití a podpořila velké 

množství nekomerčních projektů jmenovitě například San Francisco Arts Festival. Při 

každém nákupu realizovaném kreditní kartou společnost American Express věnovala 2 

centy na veřejně prospěšný projekt. Ještě vyšší částka byla poukázána při akvizici 

nového klienta. Projekt se soustředil z počátku na regionalitu. “Poukázáním prostředků 

na regionálních projekty jsme chtěli zvýšit objem nákupů s kreditní kartou v lokálním 

prodeji.“77 shrnul cíl počáteční podpory regionálních projektů Jerry Welsh, vícepresident 

American Express.  Strategie měla vést k zvýšení využití karet nikoli jen pro větší 

nákupy, ale otevřít užití kreditních karter i v nejběžnějších drobných platbách. 

Marketingovou terminologií se soustředil projekt na zvýšení užívání spojeného 

s akvizicí nových klientů. 

V roce 1983 se firma rozhodla přenést systém v podobě jednotného projektu na 

celostátní úroveň a vybrala si jako cíl své činnosti shromáždění prostředků na 

rekonstrukci Sochy svobody. Firma se již účastnila projektů podporující jeden ze 

symbolů Ameriky v minulosti 78, nicméně až nové pojetí veřejně prospěšné aktivity 

přineslo přímý a měřitelný vliv na obchodní cíle společnosti. Z každého nákupu 

provedeného kartou American Express a každé nově vydané karty věnovala korporace 1 

74 RUSSELL, Thomas, VERRILL, Glenn, LANE, Ronald. Kleppner’s Advertising Procedure. 10. vyd. 
Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall , 1988. 686 s. ISBN 013516451601. str. 646
75 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England: Butterworth-Heinemann , 
1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 14
76 SARGEANT, Adrian. Marketing management for nonprofit organizations. Oxford : Oxford University 
Press , 1999. 304 s. ISBN 0198775660.  str. 150
77 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England: Butterworth-Heinemann , 
1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 14
78 V roce 1976 sponzoroval dokument o její historii a věnovali peníze na restaurační práce. Conversations 
with Cause Marketers. Cause Marketing Forum [online]. 2005 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: 
<http://www.causemarketingforum.com/page.asp?ID=237>.
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cent respektive 1 dolar na opravu chátrající Sochy svobody. Kampaň byla velmi úspěšná 

a znamenala obrovský přínos pro zúčastněné. Generovaný dar pro veřejně prospěšný 

projekt dosáhl výše 1,7 milionu dolarů za pouhé čtyři měsíce (od září do prosince). 

Přínos pro budování značky American Express byl však ještě mnohonásobně větší. 

American Express chtěl získat atributy tradičně americké značky zasazením jednoho ze 

symbolů amerického způsobů života do marketingové komunikace. Toto ideální spojení 

komerčního subjektu a cíle veřejně prospěšné aktivity se stalo zcela intuitivním a 

zaznamenalo rozhodný průlom v užívání kreditních karet v USA.  V exaktní rovině dat 

se zvýšilo využití kreditních karet na základě kampaně o 25 procent a počet nových 

žádostí o kartu o celých 45 procent. 79 Nebývalé mediální pokrytí projektu, které 

obstarávaly placené ale později především neplacené kanály, přineslo společnosti 

dlouhodobou výhodu na americkém trhu oproti konkurenci. 80 Model byl velmi úspěšný 

a společnost American Express mezi lety 1981 a 1984 podpořila celkem podobných 45 

projektů. American Express pokračuje v užívání cause-related marketingu a celkem 

zrealizovala již více než 200 projektů (mimo jiné rozsáhlé projekty jako Share Our 

Strenght a Breast Cancer Foundation). 81

3.4. Efektivita cause-related marketingu

79 KOTLER, Phillip, KELLER, Kevin Lane. Marketing Management. 12.vyd. Praha: Grada Publishing , 
2007. 792 s. ISBN 8024713595.str. 748
80 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England: Butterworth-Heinemann , 
1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 15
81 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England: Butterworth-Heinemann , 
1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 14
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Teoretický potenciál přínosu cause-related marketingu pro komerční i nekomerční sféru 

je vysoký. Praktická realizace klade ale značné nároky na pečlivé začlenění do celkové 

strategie podniku a účinnou propagaci. Úspěšné naplnění cílů je ohroženo nejen mnoha 

realizačními, ale i  vlivy komplexními vycházejícího z makroprostředí firmy. 

Funkcionalita cause-related marketingu není vždy intuitivní a efektivní vytvoření 

kauzální souvislosti mezi požadovanou aktivitou zákazníka a dárcovstvím firmy 

vyžaduje koordinovanou a konzistentní integrovanou marketingovou komunikaci. 

Kampaň musí vytvořit dvojí vztah zákazníka k projektu. Prvotním by měl být vztah 

emocionální, který apeluje zejména prostřednictvím důležitosti veřejně prospěšné 

aktivit na emoční struktury zákazníka. Druhotným je apel racionální, který má aktivovat 

nákup prostřednictvím argumentů odpovídajících nejen na otázku proč, ale v případě 

cause-related marketingu i reflektujících otázku jak přispěji. Přesvědčivé spojení 

emocionálního a racionálního působení je základem nejen úspěšnosti projektu, ale i 

přenosu a dlouhodobému udržení vybraných atributů veřejně prospěšné kampaně jako 

hodnot značky. V případě úspěšnosti přenosu může značka apelovat na zákazníka 

morálním apelem, který je výhodný z důvodu, že představuje obtížně opakovatelnou 

konkurenční výhodu.82

Aby byl dopad cause-related marketingového projektu účinný a positivně ovlivnil 

dlouhodobý rozvoj a na reputaci značky, je třeba, aby korespondoval s hodnotami 

značky a celé firmy. „Nejefektivnější jsou projekty, který byly zasazeny do dlouhodobé 

strategie firmy.“83 Takové, které svým obsahem navazují na dlouhodobě budované 

hodnoty značky a odpovídají zaměřením i celkové strategii sociální odpovědnosti firmy. 

Využití cause-related marketingu by mělo být tedy mělo naplňovat strategické plány 

společnosti či značky. Využití pro taktické tedy krátkodobější účely má také své místo, 

zejména pokud je třeba využít projektu k naplnění určité velice akutní potřeby. Nicméně 

následující kroky po realizaci kampaně by měly být s ní v souladu a v ideálním případě 

začleněny do následných opatření pro strategické aktivity firmy. Jinými slovy pokud 

firma musí řešit určitou urgentní potřebu, jako je například krize reputace, oslabení 

prodejů či neúspěšná komunikační a marketingová strategie a za část nápravy zvolí 

82 KOTLER, Philip, WOND, Veronica, SAUNDERS, John, ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing. 4. 
evropské vyd. Praha : Grada Publishing , 2007. 1048 s. ISBN 8024715452.
str. 824
83 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England: Butterworth-Heinemann , 
1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 116
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cestu využívající cause-related marketing, měla by následně upravit své dlouhodobé 

strategické plány a pojmout do nich hodnoty a principy projektu. Postupem, který je 

možné následovat, je takticky realizovaný cause-related marketingový projekt rozvinout 

nejprve na nižní úrovni jako určitou testovací laboratoř účinků a v případě positivních 

dopadů na reputaci či prodeje jej implementovat na rozsáhlejší bázi. 

Preferenci projektů a značek podporujících veřejně prospěšné projekty demonstruje řada 

výzkumů. Šedesát procent lidí je ochotno změnit nákupní rozhodnutí a padesát čtyři 

procent je ochotno zaplatit více za značku, která je spojená s veřejně prospěšnými 

projekty.84 Adkinsonová zmiňuje také komparativní výzkum v letech 1996 a 1998. Tedy 

v době, kdy do Velké Británie masově vstoupil tento model prostřednictvím několika 

významných projektů.85 Výzkum ukazuje stoupající vnímání důležitosti u vedoucích 

pracovníků. Šedesát respektive sedmdesát pět procent klíčových vedoucích pracovníků 

dle roku realizace výzkumu očekávalo růst důležitosti cause-related marketingu při 

naplnění obchodních cílů firem. Navíc šedesát pět procent klíčových vedoucích 

pracovníků pociťovalo nutnost růstu aktivit zaměřených na cause-related marketing ve 

svých firmách v rámci veřejně prospěšných aktivit.86 Zajímavý je i vnímaný přínos 

projektů založených na cause-related marketingu, z nichž nejvýznamnější je posílení 

positivní pověsti společnosti, demonstrování firemních hodnot a zvýšení motivace 

zaměstnanců. Užití cause-related marketingu tedy dle tehdejšího názoru vedoucích 

pracovníků stále reflektoval spíše filantropické cíle než realizaci obchodních cílů.

3.5. Omezení cause-related marketingu

84 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England: Butterworth-Heinemann , 
1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 68
85 Příkladem může být Tesco ve Velké Británii a jeho projekt Počítače do škol. 
86 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England: Butterworth-Heinemann , 
1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 68
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Cause-related marketing je především tržními motivy poháněný systém, což přenáší 

nároky komerční komunikace i na témata a cíle veřejně prospěšných projektů. Přístup k 

budování značky se vyhýbá kontroverzním tématickým okruhům, které by se setkaly 

s možnými negativními reakcemi adresátů. Cause-related marketingové projekty proto 

většinou odpovídají na již pociťované veřejně prospěšné potřeby či jejich náplň tvoří 

projekty s nižší mírou kontraverze. Demonstrovat to lze na již prvním užití cause-

related marketingu. Není náhodou, že si společnost American Express vybrala jako cíl 

své kampaně Sochu svobody, nikoli tehdy tabuizované nicméně stále naléhavější téma 

HIV. Možné negativní reakce ve veřejném diskurzu tehdy zřídka prezentovanému 

nevyléčitelnému onemocnění by dopadly i na samotnou značku American Express.87 

Pečlivý výběr podporovaných témat dokládá i výzkum uskutečněný ve Velké Británii 

v roce 1995, který reflektoval předpoklad nestejného financování různých odvětví 

nekomerčního sektoru. Nejvíce podporovaným sektorem bylo vzdělávání a výzkum, 

tedy oblasti tehdy s nižší mírou kontraverze. Zatímco v té době diskutabilní a v mnoha 

projevech extrémní téma ochrany životního prostředí se setkalo s mnohem menším 

zájmem.88 

3.6. Rizika cause-related marketingových projektů

87 STOLE , Inger . "Cause-Related Marketing": Why Social Change and Corporate Profits Don’t Mix. PR 
Watch.org Center for Media and Democracy [online]. 2006-07-14 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: 
<http://www.prwatch.org/node/4965>.
88 SARGEANT, Adrian. Marketing management for nonprofit organizations. Oxford : Oxford University 
Press , 1999. 304 s. ISBN 0198775660. str. 149
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Při sledování a vyhodnocení rizik realizace cause-related marketingových projektů 

můžeme vycházet z konceptu čtyř předpokladů úspěchu společenské odpovědnosti 

firmy, které uvádí Dytrt.89 Jsou zaměřeny na udržení přesvědčivosti a konzistence 

komunikace a zároveň vytvářejí předpoklad pro tvorbu konkurenčních výhod. 

(1) Autentičnost

Zapojení cause-related marketingu musí odpovídat celkové politice firmy a jejímu 

sociálně odpovědnému přístupu. Zneužití cause-related marketingu k zastíracím 

účelům může způsobit více škody než užitku, pokud by byla firma označena za 

pokryteckou či alibistickou.90 

(2) Důslednost

Poselství musí být konzistentní a koordinované. Nebezpečí fragmentizace a 

diverzifikace sdělení špatně integrovanou marketingovou komunikací je podstatným 

rizikem s ohledem na vnitřní strukturu firmy a zaběhnutým postupům. Internet a 

strategické budování vztahů se zákazníky (CRM) mohou být součástí zcela 

odlišných oddělení a podléhat samostatným komunikačním plánům. Může být tedy 

obtížné tyto sektory přizpůsobit jednotné a integrované kampani, která zohledňuje 

všechny mediatypy a všechny marketingové nástroje.. 

(3) Osobitost

Kampaň by měla být originální a odlišovat se od konkurence. Vzhledem k novosti 

cause-related marketingu v České republice je toto nebezpečí spíše otázkou 

budoucnosti. Je však vždy nutné brát v potaz, že zákazník může být podobně 

rezistentní pro nezajímavé a neoslovující sdělení  z cause-related marketingové 

kampaně jako ze standardní marketingové komunikace. 

(4) Transparentnost

89 DYTRT, Zdeněk. Dobré jméno firmy. Praha : Alfa Publishing , 2006. ISBN 8086851451.
 str. 116
90 KOTLER, Phillip, KELLER, Kevin Lane. Marketing Management. 12.vyd. Praha: Grada Publishing , 
2007. 792 s. ISBN 8024713595. str. 749

33



Současný český cause-related marketing v zrcadle dvou projektů společnosti Opavia-LU, a.s.

Finanční transparentnost je stěžejním rysem. Samozřejmostí má být nezávislé 

auditování procesů a výsledků kampaně. Součástí transparentnosti je i samostatné 

vydávání výročních zpráv obsahující společensky odpovědné aktivity firmy. 

3.7. Klasifikace cause-related marketingových projektů
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Struktura cause-related marketingových projektů je velmi různorodá a odráží nejen cíle 

různých veřejně prospěšných projektů, ale i povahu, počet a zájmy partnerů 

z komerčního sektoru. Je tedy náročné nalézt klasifikační formuli, která by obsáhla 

všechny možnosti cause-related marketingu a napomáhala bližšímu popisu jednotlivých 

užití. Alan Andreasen v roce 1996 rozložil cause-related marketingové projekty do tří 

skupin podle funkcionality spolupráce.91 

(1) licencování (licencing)

(2) dárcovství založené na transakci (transaction-based promotions)

(3) propagace společného tématu (joint-issue promotions) . 

Výhodou a zároveň i kamenem úrazu je fakt, že konkrétní funkcionalita se může značně 

lišit dle sektoru podnikání, a navíc některé hraniční formy spolupráce nemusí 

postihnout. Adkinsonová naproti tomu rozvíjí jiný přístup klasifikace, který je členěn 

dle dominantního nástroje komunikace na 

(1) reklamu,

(2) public relations 

(3) direct marketing (přímý marketing), 

(4) sponzorství,

(5) podporu prodeje (sales promotions), 

(6) a zjednodušení dárcovství. 

Přístup zahrnuje široký rejstřík aktivit včetně takových, které nejsou vždy považovány 

za cause-related marketingové či nebyly dříve detailněji popsány. U některých skupin 

dochází k naplnění cílů dochází prostou marketingovou komunikací a nikoli 

specifickými reakcí cílové skupiny. Klasifikace Adkinsonové má však některé 

nedostatky. Je desintegrační rozkladem komunikace na jednotlivé nástroje, což 

neodpovídá modernímu trendu začlenění všech marketingových aktivit do integrované 

marketingové komunikace.92 Významnější cause-related marketingové projekty jsou 

91 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England: Butterworth-Heinemann , 
1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 116
92 KOTLER, Philip, WOND, Veronica, SAUNDERS, John, ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing. 4. 
evropské vyd. Praha : Grada Publishing , 2007. 1048 s. ISBN 8024715452. str. 631 
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jednou z hlavních náplní či jedinou náplní komunikace určitého komerčního subjektu, 

alespoň po určitou dobu. Měly by být tedy plnou součástí jeho dlouhodobé integrované 

komunikace, aby se poselství netříštilo a mělo dostačující účinnost. Je tedy nevhodné 

samostatně klasifikovat reklamu a podporu prodeje, když případy, jenž řadí do podpory 

prodeje, využívají naprosto přirozeně postupů reklamy. Navíc některé skupiny 

překračují definovatelnou hranici cause-related marketingu. U Skupiny sponzorství není 

zcela zřejmé, jak jí oddělit od filantropického sponzorství, či od nyní především 

komerčně vnímaného sportovního sponzoringu. Rozhodl jsem se přístupy Adkinsonové 

a Andreasena spojit a rozvinout na následující skupiny:

(1) licencing

Hlavním specifikem je parametr budování samostatné značky. Obvykle integruje 

širší paletu partnerů na obou stranách. Svými postupy využívá následně některé 

z ostatních skupin. 

(2) společné využití nástrojů komunikačního mixu, jehož cílem je samotná 

komunikace určitého tématu

Společná komunikace určitého synergického tématu, která na jedné straně 

propaguje cíl veřejně prospěšného projektu a na straně druhé přináší určitou 

konkrétní obchodní výhodu komerčnímu subjektu. Může využívat jeden či více 

nástrojů komunikačního mixu od public relations přes masovou reklamu až po 

direct marketing. Cílem je samotná komunikační aktivita. 

(3) dárcovství založené na transakci,

Široká skupina metod, kterou níže detailněji dělím.

(4) a zjednodušení dárcovství.

Komerční subjekt zprostředkuje dárcovství či dobrovolnictví, nebo ho ulehčí. 

Při dělení skupiny „dárcovství založené na transakci“ vycházím z dělení skupiny 

„podpora prodeje“ Adkinsové, ale přidávám další dvě podskupiny:
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(1) nákupem iniciované dárcovství – Purchase Triggered Donations,

(2) akvizicí iniciované dárcovství – Trial Triggered Donations,

(3) sběr kuponů – Voucher Collection Scheme,

(4) cause-related marketing jako stimul k akci – Cause Related Marketing 

an Incentive to Action,

(5) spotřebitelské soutěže, hry a losování – Competition, Games and Draws,

(6) nové za staré – New For Old,

(7) dárcovství za věrnost

(8) získej dalšího – Member-Get-Member.

(9) afinitní karty – Affinity Card

(1) nákupem iniciované dárcovství – Purchase Triggered Donations.

Široce využívaný koncept mající nesčíslně podob a uplatnění. Je vhodný zejména 

v oblasti rychloobrátkového zboží (FCMG), kde slouží zároveň jako retenční i jako 

akviziční nástroj v závislosti na komunikační podpoře. Mimo rychloobrátkové zboží se 

dá označit spíše za nástroj retenční či za nástroj zvyšování prodejů. Zákazník svým 

realizovaným nákupním rozhodnutím iniciuje dar výrobce či prodejce na veřejně 

prospěšný projekt. Nebezpečí tkví nedostatečně vystavěném vztahu mezi nákupním 

rozhodnutím a dárcovství. Zákazník sice může mít určitou znalost (ať již spontánní či 

vyvolanou), ale nemusí mít vliv na jeho nákupní rozhodnutí, protože nepociťuje 

kauzální vztah mezi konáním a darem. 

(2) akvizicí iniciované dárcovství – Trial Triggered Donations.

Koncept vhodný především k akvizici či menšinově k doplňkovému prodeji. Nový 

zákazník iniciuje dotaci veřejně prospěšnému projektu svou akvizicí, která může mít 

podobu zkušební či dlouhodobou.  Akvizicí spuštěné dárcovství je vhodné v sektorech, 

kde je přítomný dlouhodobý často smluvní vztah mezi firmou a klientem. Zejména 

v odvětvích jako jsou telekomunikace či bankovnictví. Riziko v nedostatečně 

vypracované kauzalitě opět platí, i když z důvodu určité jednorázovosti akvizičního 

rozhodnutí není tak důležité. Naléhavějším problémem je obecná komplikace spojená 

s akvizicí, která sice proběhne úspěšně, ale pokud následně očekávání klienta firma 

nenaplní, klient může odejít. V horším případě i s negativní zkušeností, kterou dále šíří. 
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(3) sběr kuponů – Voucher Collection Scheme.

Zatímco u předcházejících dvou konceptů je většinou zbaven zákazník po vykonaném 

nákupním rozhodnutí dalšího podílu na iniciovaném procesu dárcovství, u tohoto je 

integrován do procesu. Po určitém nákupním rozhodnutí získá zákazník kupon, a až 

vykonáním specifické aktivity s kuponem je iniciováno dárcovství. Koncept nevylučuje 

akviziční či retenční užití, ale díky svým požadavkům na aktivitu zákazníka je nutný 

velmi silný stimul působící na zákazníka po celou dobu sběru a přenosu kuponu 

k nekomerčnímu subjektu či místu sběru kuponů. Dostatečná apelativní síla je málokdy 

zaručitelná samotným komerčním subjektem a jeho komunikací. Požadavky na aktivitu 

klienta jsou značné a může se tedy stát, že draze podporovaný projekt, do kterého svojí 

činností již komerční subjekt věnoval značné prostředky, vůbec není vhodný pro tento 

na zákazníka náročný koncept a zákazníci jednoduše necítí potřebu s kupony realizovat 

požadovanou aktivitu.  

(4) cause-related marketing jako stimul k akci – Cause Related Marketing 

an Incentive to Action. 

Do jisté míry zbytková skupina projektů, které vyžadují po zákazníkovi 

určitou aktivitu. Například vyplnění dotazníku či účast na nějakém 

průzkumu. Princip iniciace je přímý tedy na základě požadované akci 

iniciuje zákazník okamžitě dárcovství..

(5) spotřebitelské soutěže, hry a losování – Competition, Games and Draws

Vykonání nákupního rozhodnutí není přímým iniciátorem dárcovství. Toto rozhodnutí 

se teprve stává předmětem hry, losování nebo soutěže, na jehož základě vítězné, 

vylosované či vybrané nákupní rozhodnutí vede k iniciaci daru. Selekce ať již soutěží, 

losováním či hrou provedená komerčním nebo nekomerčním subjektem mimo přímou 

participaci zákazníka nemají dostatečně apelativní charakter. Vědomí, že je nutné 

vykonat určité nákupní rozhodnutí, které ale ještě neiniciuje dárcovství, nýbrž pouze 

vede k šanci, že se na základě další selekce uskuteční dárcovství, zbavuje nákupní 

rozhodnutí intuitivní kauzality. Cestou, jak se tomuto vyhnout, je vytvořit silnou 

participaci ať již aktivní nebo pasivní na následné selekci. Zákazník bude moci po 

vylosování vybrat, na který projekt prostředky půjdou, či být alespoň jako nepřímý 

dárce medializován. 
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(6) nové za staré – New For Old

Retenční aktivita, při které má zákazník možnost prokázat, že je již minulým klientem 

firmy, a iniciovat tak dárcovství. Model vhodný v odvětvích, ve kterých nejsou 

dostupné přímé záznamy o konkrétních klientech a zároveň v takových odvětvích, 

v nichž mají výrobky dlouhodobou fyzickou podobu. Příkladem může být automobilový 

průmysl. Kauzální efekt je díky funkcionalitě zřetelný, nicméně realizace je trochu 

neohrabaná a poskytuje výhodu pouze těm, kteří se s nákupem nového produktu chtějí 

starého zbavit.

(7) dárcovství za věrnost

Firma realizuje dárcovství nikoli za konkrétní transakci či vykonané nákupní 

rozhodnutí, ale za dobu trvání obchodního vztahu mezi klientem a určitou firmou. Je to 

typická retenční aktivita, u níž je však otázkou, zda na základě doby loajality iniciované 

dárcovství je dostatečně závažný argument pro retenci klienta. Chybí totiž aktivní 

participace a klient si to tedy ani nemusí uvědomit. 

(8) získej dalšího – Member-Get-Member

Využívá principu motivace současného zákazníka přivést další osobu. Svojí podstatou 

odměny pro zprostředkovatele akvizice nového zákazníka posiluje šíření sdělení 

neformálními kanály v sociální síti zákazníků. Je to akviziční nástroj. 

(9) afinitní karty – Affinity Cards

Kombinuje využitím specifického nosiče některé výše zmíněné podskupiny a 

samostatně ji dělím do dalších podskupin níže. 

U širších dlouhodobých kampaní často dochází k integraci různých strategií, které 

mohou kombinovat výše vyjmenované metody. 

3.8. Afinitní karty

Vzhledem k hojnosti a oblíbenosti zapojení tohoto specifického cause-related 

marketingového modelu do firemní strategie v bankovním sektoru považuji za důležité 

ho popsat detailněji. Bankovní dům, karetní společnost nebo eventuelně i třetí komerční 

subjekt naváže na získání či užití karet zákazníkem určitý veřejně prospěšný projekt. 
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Vzhledem k funkcionalitě karet jako platebního média je jejich využití pro tento účel 

velmi intuitivní. Zároveň je atraktivní i z hlediska komerčního subjektu, kterým je 

většinou provozovat karet či bankovní dům, protože funkcionalita dárcovství je 

relativně jednoduchá a není náročná složitá implementace. 

V závislosti na konkrétní funkcionalitě projektu můžeme rozdělit tyto projekty na 

podporující spíše retenci a loajalitu zákazníků, či jejich akvizici. Pokud je projekt 

zaměřen na akvizici, podpora veřejně prospěšnému projektu je spuštěna pořízením nové 

karty zákazníkem. Pokud je naopak klíčovým cílem retence či zvýšení objemu plateb 

s kartami, zaměřuje se funkcionalita na dárcovství založenému na platbách či loajalitě. 

Dárcovství založené na loajalitě může mít podobu, že každý rok firma poukáže na 

veřejně prospěšný projekt částku dle počtu aktivních karet zapojených do daného 

projektu. Oba přístupy, akviziční a retenční, se nevylučují a v případě dobré a 

srozumitelné marketingové komunikace je možné je výhodně kombinovat.

Další dělení afinitních karet je dle množství a způsobu výběru nekomerčních subjektů 

účastníků. 93

(1) Jeden exklusivní nekomerční subjekt vybraný subjektem komerčním, 

(2) Více nekomerčních subjektů vybraných komerčním subjektem, 

(3) Jeden či více nekomerčních subjektů nominovaných či přímo vybraných 

zákazníky.

(1) Jeden exklusivní nekomerční subjekt vybraný komerčním subjektem

Nejužívanější forma, která přináší výrazné výhody zejména pro nekomerční stranu díky 

její exklusivní posici. Bankovní dům či karetní společnost mohou využít ad hoc 

vydávanou kreditní kartu, která je v designu nekomerčního partnera či ve společném 

grafickém zpracování (co-branded).94 Takováto karta většinou nekomerčního partnera či 

projekt financuje po celou dobu své platnosti a slouží díky grafické přítomnosti 

93 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England: Butterworth-Heinemann , 
1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 122
94 Například Breakthrough Breast Cancer VisaCard či Ducks Unlimited WorldPoints® MasterCard 
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nekomerčního subjektu či projektu na samotné kartě i jako jistá forma reklamního 

nosiče. 

Jako krátkodobý či střednědobý projekt bankovního domy a kreditní společnosti 

nasazují cause-related marketingový projekty na podporu kreditních či debetních karet, 

které jsou buď již v oběhu či do oběhu vstupují. Po skončení projektu jsou tyto karty 

dále k užívání a karty nejsou ve společném designu. Příklad můžeme nalézt již v prvním 

projektu založeném na cause-related marketingu společnosti American Express. 

(2) Více nekomerčních subjektů vybraných komerčním subjektem 

Pokud se projektu účastní více nekomerčních subjektů, může komerční subjekt klientovi 

dát možnost výběru. Výběr probíhá před samotnou transakcí iniciující dárcovství či až 

po jejím uskutečnění. V prvním případě se klient rozhodne buď již přímo před 

samotným pořízením karty či před začátkem transakce iniciující dárcovství. V druhém 

případě využívá systém klientovi přiznaných či nepřiznaných bodů fungujících podobně 

jako věrnostní programy, které znamenají určitou hodnotu příspěvku na veřejně 

prospěšný projekt, a klient se rozhodne později, na jaký projekt je nechá poukázat. 

Adkinsonová dává za příklad Halifax Visa Charity Card. Firma dala klientům se 

začátkem každého kalendářního roku na výběr, kterou z předvybraných nadací chtějí 

následující rok svými nákupy kartou podporovat.95 Výhodou toho systému je zvýšená 

participace klienta na rozhodnutí. Tím, že je po něm požadován aktivní přístup, míra 

uvědomění podpory veřejně prospěšného projektu je vyšší a zisk pro značku také. 

 (3) Jeden či více nekomerčních subjektů nominovaných či vybraných zákazníky

Klient je ještě více zapojen do rozhodovacího procesu než v předchozích případu a 

rozhoduje na základě předvýběru o poukázání z prostředků plynoucích z užívání jeho 

karty. Může též přímo nominovat či vybírat nekomerční subjekty, se kterými bude 

komerční subjekt spolupracovat. Participace klienta je tedy velmi rozsáhlá a nabízí 

mnoho různých úrovní účinků. Od prosté podpory dvoustranné komunikace mezi 

95 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England: Butterworth-Heinemann , 
1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 122

41



Současný český cause-related marketing v zrcadle dvou projektů společnosti Opavia-LU, a.s.

klientem a firmou až k podpoře místních komunit díky podpoře regionálně zaměřených 

projektů skrze nominace klientů. Příkladem je britská banka konzumních družstev Co-

Operative Bank, která dává svým klientům možnost čtvrtletně nominovat a vybírat 

zejména regionálně orientované veřejně prospěšné projekty. 

4. Cause-related marketing v České republice.

Do České republiky se dostal model cause-related marketingu relativně nedávno.  Dle 

dostupných údajů byla první kampaň realizována v roce 1999.96 Od té doby se některá z 

forem cause-related marketingu stala součástí firemních marketingových strategií již ve 

96 Výroční zpráva Nadace Charty 77 : rok 1999. Praha : Charta 77, [2000]. 28 s.str. 10  
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více než desítkách případů. Citlivost vnímání českých zákazníků k obecnému modelu 

spolupráce i konkrétním případům je relativně vysoká. Výzkum, který si nechala 

vypracovat obecně prospěšná společnost Fórum dárců u výzkumné agentury Median 

demonstruje positivní vnímání společné propagace veřejně prospěšného projektu a 

komerčního subjektu /Příloha č.1/. Výzkum se uskutečnil v květnu roku 2006 na vzorku 

517 respondentů. Na otázku, jak by respondent vnímal reklamu na firmu nebo výrobek, 

ve které firma upozorní na neziskový či charitativní projekt, odpovědělo šedesát procent 

dotazovaných positivně. Dvacet pět procent z nich odpovědělo, že by výrobku dali 

přednost před jinými a třicet pět procent z nich by takovou firmu vnímalo velmi 

positivně. Rozdíl mezi pohlavími se v tomto výzkumu vyskytuje a odráží o něco větší 

nedůvěru mužské populace k těmto projektům. Muži zvolili odpověď, že by v nich 

reklama nevzbudila důvěru, či by jim to bylo lhostejné v o deset procent vyšším počtu 

případů než ženy. Dle věku nejcitlivěji reagovali nejmladší věkové skupiny a skupiny 

s vyšším vzděláním. Dle regionu nepříznivěji odpovídali respondenti v Praze. 

4.1. Vnímání cause-related marketingu veřejností

Výzkum se zaměřením na komerční sektor , který by se věnoval pouze cause-related 

marketingu, není dostupný. Nicméně byly realizovány rozsáhlé průzkumy mezi 

podnikateli a zástupci firem, které vypovídajícím způsobem reflektují komerční sférou 

vnímanou důležitost sociální odpovědností firem v České republice. Široký výzkum, 

který uskutečnilo sdružení Business Leaders Forum sdružující firmy z různorodých 

oborů a šířící spolupráci a osvětu na poli společenské odpovědnosti firem, mapuje 

přístup českých firem k tématu společenské odpovědnosti. Sběr dat proběhl 

celorepublikově na vzorku 252 firem formou dotazování mezi říjnem 2007 a lednem 

2008.97 S důležitostí společensky odpovědného chování firmy vůči zaměstnancům, 

životnímu prostředí a vůči komunitě pro dlouhodobou prosperitu komerčního subjektu 

zcela souhlasilo téměř osmdesát procent dotázaných firem.98 Mezi velkými 

společnostmi s počtem zaměstnanců nad 250 bylo procento úplného souhlasu dokonce 

devadesát tři procent. Míra vnímání důležitosti společensky odpovědného chování také 

97 Business Leaders Forum / Průzkumy : Průzkum mapující CSR celorepublikově [online]. 2008. Praha : 
Business Leaders Forum, 2008 , 2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.csr-
online.cz/Page.aspx?pruzkum>. Dostupné na přiloženém CD.
98 Konkrétní výrok zněl: „Aby firma dlouhodobe prosperovala, musí se chovat odpovedne a eticky vuci  
zamestnancum, životnímu prostredí a komunite, ve které pusobí.“
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odráží otevřenost ke spolupráci. Na padesát sedm procent respondentů souhlasilo 

s odpovědí, že společenská odpovědnost firmy ve velmi důležitá. Mezi velkými podniky 

to bylo dokonce sedmdesát osm procent. Deklarované motivy spolupráce se značně 

různí. Nejčastějšími důvody jsou důvody eticko-morální, k jejichž uplatnění se 

přihlásily dvě třetiny firem. Zvýšení ekonomických výkonů podniku uvedlo jako motiv 

třicet jedna procent firem a marketing a public relations dvacet procent. Zlepšení vztahů 

s různými skupinami stakeholderů není sice dominantním důvodem začlenění 

společenské odpovědnosti, nicméně již hraje významnější roli. Zlepšení vztahů 

s veřejnou správou bylo důvodem pro dvacet procent, zvýšení loajality zákazníků pro 

dvacet sedm a nejvyšší podporou z oblasti vztahů se stakeholdery se těší se šedesáti 

procenty zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Zlepšení vztahů s veřejnou správou má 

jako motiv uplatnění principů společenské odpovědnosti firem výrazně vyšší podporu u 

mimopražských respondentů, zatímco zvýšení ekonomických výkonů podniku zase u 

pražských firem. Celkově však stále převládají eticko-morální důvody. Tedy takové, 

které vedou k uplatnění spíše filantropických modelů spolupráce na veřejně 

prospěšných projektech a které upostraňují návratnost investic komerčního subjektu. 

Jako omezujícím faktorem spolupráce byly označeny obecně spíše procesní problémy 

v oblasti nedostatku lidských zdrojů a času, eventuelně vysoké náklady spojené s 

realizací. Pouze sedm procent firem označilo uplatňování společenské odpovědnosti 

firmy jako pro podnikání neužitečné. Z firem, které měly sepsanou dlouhodobou 

strategii podnikání a vizi do budoucna, jen padesát procent využívalo aktivity v souladu 

s dlouhodobou strategií a vizí podniku. V blízké budoucnosti sedmdesát procent firem 

má v plánu udržet stávající úroveň začlenění společenské odpovědnosti do svých aktivit. 

Redukci plánují čtyři procenta a rozšíření dvacet šest procent. Mezi velkými podniky 

expanzi v blízké budoucnosti chce realizovat celých čtyřicet procent firem.  

Výzkum ukázal relativně vysokou míru znalosti a využití principů společenské 

odpovědnosti firem. Zároveň však odhalil setrvalé vnímání aktivit jako filantropického 

úsilí založeného na eticko-morálních principech než přímého přínosu pro výkon 

komerčního. Příznivěji se k společenské aktivitě firem staví firmy sídlící v Praze a velké 

podniky s počtem zaměstnanců nad dvě stě padesát.  Příslibem je deklarovaný zájem o 

veřejně prospěšné aktivity a ochota o udržení stávající úrovně či i jejich posílení do 

budoucna. 
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V další části představím dva úspěšné případy užití cause-related marketingu v České 

republice, Ostrovy života a spolupráci České spořitelny s občanským sdružením Život 

90. Následně detailněji rozeberu hlavní téma práce dva projekty společnosti Opavia-LU. 

všechny tyto kampaně využívají úzkého sepjetí  komerčních a nekomerčních zájmů, ale 

ke konkrétní realizaci přistupují rozdílně. To je dáno především odlišnými disposicemi 

ekonomického odvětví v případě dvoustranných projektů (Opavia-LU a Česká 

spořitelna) a v případě třetím je směrodatným počet a způsob výstavby 

projektu(Ostrovy života). Každý jednotlivý přístup reprezentuje již ve světě ověřenou a 

dlouhodobě rozvíjenou strategii. Česká spořitelna oslovila své klienty krátkodobou 

afinitní kampaní. Projekt Ostrovy života uvedl na českou scénu licencovanou kampaň, 

která je založena na výstavbě samostatné značky a spolupráci obvykle většího počtu 

komerčních subjektů. Hlavní téma v podobě dvou projektů společnosti Opavia-LU 

reprezentuje formu s téměř neomezeným množstvím užití, nákupem iniciovaná 

dárcovství (Purchase Triggered Donations). 

4.2. Ostrovy života

Pravděpodobně nejrozsáhlejším příkladem využívajícího cause-related marketingového 

modelu v České republice byl společný projekt Nadace Charty 77 a několika subjektů 

z komerční sféry. Projekt Ostrovy života byl založen na licencování zboží z 

rychloobrátkového segmentu a ze shromážděných prostředků bylo financováno 

vybudování specializovaných jednotek intenzivní péče na dětských odděleních českých 

nemocnic, které bylo mimo možnosti financování z jiných charitativních projektů stejně 
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jako ze zdrojů veřejných.  Prezentovanou formou realizace bylo nákupem iniciované 

dárcovství (Purchase Triggered Donations). Zákazník měl tedy nákupem jednotky 

licencovaného zboží iniciovat komerčního partnera k darování předem stanoveného a 

zveřejněného finančního obnosu. Nicméně praktická realizace byla pro zjednodušení 

účetních operací založena na licencování výrobků. Auditovaný počet výrobků byl 

označen logem kampaně a finanční dárcovství se vyčíslila dle počtu takto označených 

výrobků bez ohledu na to, zda výrobky budou skutečně prodány.99  

Realizace projektu se v první fázi po spuštění soustředila na výstavbu značky Ostrovů 

života, na prezentování důležitosti tématu a na nutnost řešení nedostatku 

specializovaných lůžek na jednotkách intenzivní péče pro dětské pacienty. Projekt byl 

zejména v prvním roce dělen na dvě komunikační etapy. První etapa usilovala o 

vytvoření společenské poptávky a její náplň se soustředila na vytvoření emocionálního 

vztahu mezi adresátem sdělení a problémem, který řešil projekt Ostrovů života. 100  Až 

v druhé etapě byly zařazeni komerční partneři ve spojení s konkrétní výzvou k akci. 

Páteří komunikace byla nadlinková kampaň. Kreativní realizace byla silně emotivně 

podbarvena a vhodně jí dokreslovala i tvář projektu Lucie Bílá. Volba tohoto 

ambasadora značky či v intencích projektu patrona Ostrovů života byla záměrná 

z důvodů blízkého vztahu cílové skupiny k ní. 101 Důležitým rysem byly jackpoty 

zveřejňující v průběhu realizace kampaně aktuální množství vybraných finančních 

prostředků. Jackpoty představovaly nejen průběžný audit fungování projektu, ale 

vytvářely i pocit přímého vlivu nákupního rozhodnutí na celkovou vybranou částku a 

tím přispívaly k jeho opakovanosti. Do komunikace projektu v rámci finanční 

průhlednosti organizátoři zařadili jako jednoho z klíčových partnerů i auditorskou 

společnost Deloitte & Touche a do Rady projektu vstoupili odborníci zastupující 

lékařskou obec jako garanti účelnosti využití prostředků. 

V projektu se vystřídalo za tři roky trvání pět hlavních komerčních partnerů, kteří 

odváděli z licencovaného výrobku před každým ročníkem stavený obnos.102 Aby 

organizátoři zajistili, že kampaň nebude partnery zneužita pro neadekvátní obohacení, 

99 Výroční zpráva Nadace Charty 77  : rok 1999. Praha : Charta 77, [2000]. 28 s. str. 10
100 EFFIE AWARDS Výsledky : Detail kampaně Ostrovy života [online]. Praha : Asociace Komunikačních 
Agentur , c2006 [cit. 2008-05-18]. Vítěz v kategorii Sociální a ekologický marketing roku 2000. 
Dostupný z WWW: <http://www.effie.cz/cz/results/campaign.php?cmpid=26>.
101 EFFIE AWARDS Výsledky : Detail kampaně Ostrovy života [online]. Praha : Asociace Komunikačních 
Agentur , c2006 [cit. 2008-05-18]. Vítěz v kategorii Sociální a ekologický marketing roku 2000. 
Dostupný z WWW: <http://www.effie.cz/cz/results/campaign.php?cmpid=26>.
102 Danone, Pepsi Cola, Vitana, Opavia LU, Procter&Gamble.
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musel se každý partner zavázat, že po dobu trvání kampaně nebude moci zvyšovat cenu 

licencovaného zboží. Byl tedy zaručen princip cause-related marketingu, že donorem je 

skutečně  komerční subjekt, který tak činí v reakci na určité rozhodnutí zákazníka, a 

nikoli sám zákazník.103 Podstatnou měrou přispěla též média, která poskytla 

v ceníkových cenách jen v roce 2001 reklamní prostor v hodnotě 45 milionů Kč zdarma 

či za symbolický poplatek. 104

Přínos pro komerční i nekomerční subjekty byl rozhodný. Celkem se vybralo za tři roky 

přes 25 milionů korun.105 V číslech prvního ročníku participující značky navýšily tržby 

oproti stejnému období v roce 1998 o 141 procent v případě Danone a o 171 procent v 

případě značek společnosti PepsiAmericas / General Bottlers ČR s.r.o.106 Vysokou míru 

úspěchu potvrzují i výzkumy. Již v prvním ročníku dle průzkumu společnosti SOFRES-

FACTUM107 51 procent respondentů uvedlo, že logo Ostrovů života mělo vliv na jejich 

nákupní rozhodnutí, a dokonce 72 procent respondentů souhlasilo s větou, že "Kupuji 

jiné výrobky, ale kvůli Ostrovům života jsem koupila výrobek s logem nejméně 

jednou.“ Podobně dokládá úspěšnost i další výzkum společnosti MEDIATEL108, v němž 

činila spontánní znalost projektu Ostrovy života 23 procent. To znamená nejznámější 

projekt v odpovědi na otázku: "Které charitativní projekty znáte?" Dalším potvrzením 

efektivity kampaně je vítězství a později třetí místo v soutěži o nejefektivnější reklamní 

kampaně EFFIE v roce 2000 respektive v roce 2002 v kategorii Sociální a ekologický 

marketing.109 

Projekt Ostrovy života byl přenesen i na Slovensko. Uskutečnil se ve spolupráci 

s podobnými komerčními partnery v letech 1999/2000, 2000/2001 a 2003 a celkově 

103 Výroční zpráva Nadace Charty 77  : rok 1999. Praha : Charta 77, [2000]. 28 s. str. 10
104 POKORNÁ, Radka, KALOUSOVÁ, Pavlína. Sociální marketing Cause Related Marketing. Praha : 
Fórum dárců, o.p. , 2007. 42 s. ISBN není. str. 27
105 Výroční zpráva Nadace Charty 77  : rok 2002. Praha : Charta 77, [2003]. 28 s. str.10
106 POKORNÁ, Radka, KALOUSOVÁ, Pavlína. Sociální marketing Cause Related Marketing. Praha : 
Fórum dárců, o.p. , 2007. 42 s. ISBN není. str. 27
107 representativní výzkum společnosti SOFRES-FACTUM, který se uskutečnil na vzorku 957 občanů ČR 
starších 18 let (498 žen a 459 mužů) vybranných kvótním výběrem. EFFIE AWARDS Výsledky : Detail  
kampaně Ostrovy života [online]. Praha : Asociace Komunikačních Agentur , c2006 [cit. 2008-05-18]. 
Vítěz v kategorii Sociální a ekologický marketing roku 2000. Dostupný z WWW: 
http://www.effie.cz/cz/results/campaign.php?cmpid=26>.
108 Výzkum se uskutečnil v prosinci 1999 na vzorku 400 respondentů(101 mužů a 299 žen). EFFIE 
AWARDS Výsledky : Detail kampaně Ostrovy života [online]. Praha : Asociace Komunikačních Agentur , 
c2006 [cit. 2008-05-18]. Vítěz v kategorii Sociální a ekologický marketing roku 2000. Dostupný z 
WWW: <http://www.effie.cz/cz/results/campaign.php?cmpid=26>. 
109 EFFIE AWARDS Výsledky : Detail kampaně Ostrovy života [online]. Praha : Asociace Komunikačních 
Agentur , c2006 [cit. 2008-05-18]. 3.místo v kategorii Sociální a ekologický marketing roku 2002. 
Dostupný z WWW: <http://www.effie.cz/cz/results/archive.php?year=2002>. 
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vynesl přes 11 milionů slovenských korun. Finanční prostředky byly poukázány na 

nadace Detský fond SR a Nadácia Markýza. 110

Kampaň svým rozsahem a úspěšností otevřela dveře cause-related marketingu na český 

trh. Přinesla nejen rozsáhlé finanční prostředky pro veřejně prospěšný účel projektu, ale 

odhalila možné vynikající výsledky pro jeho komerční partnery. Kampaň byla hned 

v několika ohledech unikátní. Velmi úspěšné rozvinutí modelu licencování výrobků a 

přímo vzorové uvedení a vybudování samostatné značky bylo založeno na několika 

vstupních faktorech. Velmi positivní image Nadace Charty 77 a úspěšná účast 

strategického plánování reklamní agentury BBK111 Roli ambasadorky projektu přijala 

Lucie Bílá, která dotvářela blízkým vztahem k cílové skupině žen a svojí 

důvěryhodností celkově vysokou naléhavost kampaně.112 Otevřenost a transparentnost 

projektu po celou dobu kontrolovaného nezávislým auditorem, pečlivá prezentace 

problému v etapě budování společenské poptávky a následně i úspěšná výstavba 

kauzálního vztahu mezi vykonaným nákupním rozhodnutím a dárcovstvím byly 

předpoklady pro úspěšný průběh celého projektu. Celkově lze projekt charakterizovat 

jako mimořádný nejen svou inovativností na českém trhu, ale i unikátní mírou 

propracovanosti strategické koncepce, rozsahem zapojení komerčních partnerů, 

mediálním prostorem, prospěchem pro zúčastněné a samozřejmě celkovým vlivem na 

společnost.

4.3. Česká spořitelna a Život 90

Česká spořitelna zařadila do své marketingové strategie v roce 2006 model afinitních 

karet. Zavázala se věnovat ze svých prostředků 50 haléřů z každé platby kreditní kartou 

včetně dobíjení mobilních telefonů, která se také realizují přes karetní společnost, ve 

prospěch občanského sdružení Život 90 na projekt zavedení speciální asistenční linky 

pro seniory. Cíle kampaně Česká spořitelna stanovila dva. Posílení image České 

spořitelny jako společensky odpovědné firmy a zvýšení frekvence plateb kartou 

110 BUSSARD, Allan, MARKUŠ, Marek, BUNČÁK, Michal, MARČEK, Eduard. Spoločensky 
zodpovedné podnikanie. Prehľad základných princípov a príkladov. Bratislava : Nadace Integra , 2005. 
113 s. ISDN není. str. 71
111 Později v průběhu druhého ročníku fůzovala s Ogilvy Group
112 EFFIE AWARDS Výsledky : Detail kampaně Ostrovy života [online]. Praha : Asociace Komunikačních 
Agentur , c2006 [cit. 2008-05-18]. Vítěz v kategorii Sociální a ekologický marketing roku 2000. 
Dostupný z WWW: <http://www.effie.cz/cz/results/campaign.php?cmpid=26>.
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v období kampaně o 5 procent. Cílovou skupinou byli primárně klienti České spořitelny 

a sekundárně širší veřejnost. Vedlejším komunikačním cílem bylo představení loga 

Nadace České spořitelny širší veřejnosti. „Kdo říká, že Vám za placení kartou nikdo 

nepoděkuje?“ zvolilo marketingové oddělení jako hlavní slogan kampaně.113 

Kampaň se uskutečnila v období od 1.4. 2006 do 15.5. 2006. Využité komunikačními 

kanály byly nadlinkové i podlinkové povahy. Z nadlinkových kanálů především s  

nižším zásahem jako tisková reklama, internetové bannery a prezentace na obrazovkách 

bankomatů. Mezi podlinkovými byly využity propagační plochy na pobočkách bank a 

informace na Info plus, jak se přílož k výpisu z účtů u České spořitelny nazývá, 

informovalo ve dvou vlnách o startu kampaně a o jejím ukončení formou poděkování 

klientům za účast a shromážděné prostředky. Kampaň byla podpořena i dvěmi 

tiskovými zprávami opět v období před startem a po skončení kampaně. Pro interní 

komunikaci byl využit intranet a zároveň byly výsledky uveřejněny v interním časopisu 

České spořitelny Trend.114 

Za období kampaně Česká spořitelna vybrala a předala téměř 3,2 milionu korun. 

Zároveň splnila i pětiprocentní navýšení plateb platebními kartami.115

4.3.1. Shrnutí

Česká spořitelna využila model afinitních karet dominantně k retenčním účelům a 

k posílení loajality svých klientů, čemuž odpovídalo nízké nasazení nadlinkové 

komunikace (pouze tisk, internet a obrazovky bankomatů) a posílení komunikace na 

stávající klienty prostřednictvím příloží. Podstatnou roli ve strategii hrálo i využití 

kampaně pro posílení loajality u zaměstnanců (medializace v interní časopisu, uvedení 

na intranetu). Podle výsledků interního výzkumu společnosti GfK, které mi Česká 

spořitelna poskytla, zabývajícího se postoji veřejnosti k tématu afinitních karet, je 

nejcitlivěji vnímán tento model mladými lidmi do 29 let. Vůbec nejpříznivěji reaguje 

skupina do 20 let. Dle vzdělání netečně vystupují vysokoškolsky vzdělaní lidé, což 
113 DIPL.- market.kampaň-senioři [ppt na CD]. Praha : Česká spořitelna, ad hoc pro bakalářskou práci [cit. 
2008-05-14]. Dostupný z  CD: <soubor  dostupný na  přiloženém CD>. str. 1-2
114 ibidem str. 3-4
115 DIPL.- market.kampaň-senioři [ppt na CD]. Praha : Česká spořitelna, ad hoc pro bakalářskou práci [cit. 
2008-05-14]. Dostupný z  CD: <soubor  dostupný na  přiloženém CD>. str. 6
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může ale být ovlivněno věkovým složením této skupiny, jehož pouze malou část tvoří 

nejpositivněji reagující lidé do 29 let.116 Překvapující zjištění odráží nízkou deklarativní 

citlivost obyvatel velkých sídel k afinitním kartám s nejhorší situací v Praze, kde celých 

57 procent dotazovaných odpovědělo, že na ně cause-related marketingové využití 

platební karty nemá vliv. Zjištění o citlivosti u nižších věkových skupin odpovídá výše 

citovanému výzkumu Medianu pro Fórum dárců. Na druhou stranu malá citlivost 

obyvatel hlavního města a vysokoškoláků je v rozporu k zjištěním Fóra dárců a měla by 

se stát podnětem pro další výzkum.117 

Aspektem, na který bych rád také poukázek byla reakce primární cílové skupiny na 

kanály komunikace. Dle údajů poskytnutých Českou spořitelnou k nárůstu transakcí 

kreditní kartou významně zařazení informace o kampani do příloží účtů s názvem Info 

plus, které generovalo nárůst o 13 procent po rozeslání. S podobnými výsledky se Česká 

spořitelna setkala již v roce 2005 při kampani pro nadaci Mamma. Během kampaně se 

na klienty rozeslaly dvě speciální informační přílože Info plus a obě generovaly nárůst. 

První vedl k zvýšení o 7,1 procent a druhý o celých 19 procent. Dle těchto údajů lze 

soudit o větším vlivu na stávající klienty prostřednictvím podlinkové komunikace, 

zatímco nadlinkové kanály slouží spíše k budování dobrého jména firmy.118

5. Opavia-LU

5.1 Historie společnosti Opavia

Kořeny společnosti Opavia sahají až do první poloviny 19. století. Roku 1940 byla 

založena společnost s ručením omezeným Theodor Fiedor se sídlem v Opavě zabývající 

se výrobou oplatek, které byly opékány v kleštích na otevřeném ohni. Od roku 1880 

116 Před ukončením vysoké šloly jsou vysokoškoláci pro výzkum vedeni jako respondenti s nižším 
vzdaláním.
117 VITĚKOVÁ,  Markéta. Vyhodnocení kampaně-Seniorvs.Mamma  [ppt na CD]. Praha : Česká 
spořitelna, ad hoc pro bakalářskou práci [cit. 2008-05-18]. Dostupný z  CD: <soubor  dostupný na 
přiloženém CD>. str. 3

118 VITĚKOVÁ,  Markéta. Vyhodnocení kampaně-Seniorvs.Mamma  [ppt na CD]. Praha : Česká 
spořitelna, ad hoc pro bakalářskou práci [cit. 2008-05-18]. Dostupný z  CD: <soubor  dostupný na 
přiloženém CD>. str. 2

50



Současný český cause-related marketing v zrcadle dvou projektů společnosti Opavia-LU, a.s.

přechází firma na moderní průmyslovou výrobu a společně s rozšířením sortimentu 

vstupuje na nové trhy. V období první světové války má firma 60 zaměstnanců a její 

výroba se rozrostla o sušenky, suchary, čajové pečivo či perníčky. Působí na 

rakouskouherských trzích včetně geograficky blízkého Haliče a vlastní celkem 40 

ochranných známek. Do druhé světové války počet zaměstnanců vzrostl na 450 a 

sortiment se rozšířil například o dezertní pečivo. Po válce v rámci znárodňování 

klíčových podniků jsou továrny původním majitelům vyvlastněny a v roce 1947 

vznikají jednotné státní Čokoládovny.119 

V roce 1992 byl schválen vládou plán privatizace Čokoládoven. Strategickými partnery 

se stávají dva mezinárodní potravinářské subjekty, francouzský konglomerát Danone 

Group se sídlem v Paříži a švýcarský konglomerát Nestlé sídlící ve Vevey. Nestlé a 

Danone vytvořily společný podnik spravující zprivatizované Čokoládovny až do roku 

1999, kdy byly Čokoládovny rozděleny na Čokoládovny Nestlé a Danone Čokoládovny. 

Danone v roce 2001 přejmenovalo Danone Čokoládovny na akciovou společnost 

Opavia-LU a provozy byly zařazeny do divize Danone Group LU vyrábějící trvanlivé 

pečivo v 36 závodech po celém světě. Z důvodu celosvětově špatných prodejních 

výsledků značky LU se Danone Group rozhodlo divizi na konci roku 2007 prodat a 

Opavia-LU se společně s celou svou mateřskou divizí stala akvizicí společnosti Kraft 

Foods, jednoho z největších světových producentů potravin a nealkoholických nápojů. 

Cena LU byla 5,3 miliardy eur. Na českém trhu společnost Kraft již působila a do jejího 

portfolia patřily například značky Milka, 3bit a Toblerone. 120

Značka Opavia vystupuje jako značka zastřešující (Umbrela Brand) a je pod ní zařazeno 

dalších 11 hlavních značek. Mezi nejznámější značky patří Tatranky, Disko, Fidorka, 

BeBe a Piškoty. Společnost Opavia-LU vyrábí v České republice ve třech závodech. 

Výrobky značky Deli v Lovosicích, výrobky značky Kolonáda v Mariánských lázních a 

výrobky značky Opavia v Opavě. V celé společnosti nyní pracuje přibližně 1500 

zaměstnanců a na českém trhu trvanlivého pečiva mají její výrobky dominantní podíl. 

119 Opavia-LU, a.s. : Základní představení [online]. Praha : Opavia-LU, a.s., c2007 [cit. 2008-05-18]. 
Dostupný z WWW: <http://www.opavia-lu.com/cz/opavia/>.
120 KUTHAN, Michal . Výrobu sušenek od Danone převezme Kraft Foods. Ihned.cz :  
Ekonomika.Ihned.cz [online]. 2007-10-29 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: 
<http://ekonomika.ihned.cz/c1-22318060-vyrobu-susenek-od-danone-prevezme-kraft-foods>.

51



Současný český cause-related marketing v zrcadle dvou projektů společnosti Opavia-LU, a.s.

Obrat Opavia-LU v ČR za rok 2006 dosáhl téměř 4,3 miliard s čistým ziskem 550 

milionů.121

5.2. Značka Tatranky

Značka byla uvedena na trh v roce 1945. Firma Theodor Fiedor v té době nepřišla již 

dlouhou dobu s produktovou novinkou. Návrh receptury značně omezoval poválečný 

nedostatek suroviny a byly tedy použity základní, tehdy dostupné suroviny. Sušenka po 

svém vzniku měla trojúhelníkový tvar připomínající vrcholky hor. Tvar byl později 

upraven z důvodu jeho nepraktičnosti pro balení a distribuci na půdorys obdélníkový. 

Značka byla po privatizaci Opavia doplněna o nové výrobní řady s názvy ČokoTatranky, 

3D ČokoTatranky a MiniTatranky. V roce 2005 se prodalo v České republice přibližně 

41 milionů Tatranek za rok. 122 

5.3. Společenská odpovědnost firmy Opavia-LU

Společnost Opavia-LU je dlouhodobým firemním dárcem. Kromě níže popsaných 

projektů Tatranky Tatrám a Návrat ohrožených zvířat do přírody se angažovala též 

v projektu Ostrovy života. V rámci filantropických aktivity Opavia dětem podporuje 

výstavbu dětských hřišť, kterých již vzniklo za přispění firmy přes 40. Podílela se i na 

vybavení a podpoře chráněných dílen či dětských domovů a na mezinárodní pomoci 

organizované po ničivých vlnách Tsunami v Asii na přelomu let 2004 a 2005. 123

5.4. Projekt Tatranky Tatrám

První samostatný projekt společnosti Opavia-LU využívající modelu cause-related 

marketingu reagoval na výjimečnou přírodní kalamitu ve Vysokých Tatrách. Na podzim 

roku 2004 vpadla ze severu do údolí rozprostírajícího se mezi Vysokými a Nízkými 

Tatrami mohutná větrná smršť, která během několika hodin zdevastovala velkou část 

lesů na jižních úpatích Tatranského národního parku. 19. listopadu padlo přírodnímu 
121 Opavia-LU, a.s. : Základní představení [online]. Praha : Opavia-LU, a.s., c2007 [cit. 2008-05-18]. 
Dostupný z WWW: <http://www.opavia-lu.com/cz/opavia/>.
122 FATUROVÁ, Marie. Tatranky před 60 lety připomínaly hory. Idnes.cz [online]. 2005-06-10 [cit. 2008-
05-18]. Dostupný z WWW: 
<http://ekonomika.idnes.cz/tiskni.asp?r=ekonomika&c=A050609_140552_ekonomika_maf>.
123 POKORNÁ, Radka, KALOUSOVÁ, Pavlína. Sociální marketing Cause Related Marketing. Praha : 
Fórum dárců, o.p. , 2007. 42 s. ISBN není. str. 34
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živlu za oběť na 3 miliony kubických metrů dřevin a vítr, který dosahoval až 137 

kilometrů v hodině, zcela změnil podobu na nejvyšších slovenských hory.124 

Reakce společnosti Opavia-LU na nastalou situaci byla mimořádně pohotová. Projekt 

byl zahájen již 1. prosince tedy méně než dvanáct od katastrofy a trval do 31. 1. 2005.125 

Opavia-LU byla schopná během velmi krátké doby změnit obsah své marketingové 

komunikace a zařadit do ní propagaci cause-related marketingového projektu. Kampaň 

probíhala v České a Slovenské republice nadlinkovými i podlinkovými kanály. Opavia-

LU z každé prodané Tatranky věnovala 2 procenta všech tržeb na Slovensku a 50 haléřů 

v České republice z každé prodané Tatranky na obnovu zalesnění Tatranského 

národního parku. „Pomoc přispět postiženým Tatrám napadla zaměstnance ihned po 

přírodní katastrofě. Celou akci jsme připravili během tří dnů a její výsledek nás všechny 

velmi příjemně překvapil. Ukázalo se, že nejen Slováci mají rádi svoje Tatry, ale že i v 

České republice jsou slovenské Tatry stále oblíbeným místem. (…) Potěšilo nás také, že 

jsme se setkali s velmi pozitivním hodnocením akce našimi spotřebiteli,“ uvedla Mária 

Sedlická, tehdejší tisková mluvčí společnosti Opavia-LU.126 Dar byl věnován Štátním 

lesům Tatranského národního parku již dne 17.2. a celková shromážděná částka dosáhla 

v České i Slovenské republice výše přes pět milionů slovenských korun.127 Z těchto 

prostředků bylo nakoupeno 340 000 stromů a zalesněno asi 85 hektarů plochy. 

5.5. Návrat ohrožených zvířat do přírody

Na základě zkušeností se zapojením cause-related marketingu se rozhodla Opavia-LU 

užití tohoto modelu replikovat. Firma vybrala projekt z oblasti enviromentální a jeho 

veřejně prospěšným cílem bylo z vybraných prostředků ve spolupráci se Zoologickou 

zahradou Praha umožnit návrat vybraných ohrožených druhů zvířat do přírody. 

Kampaň proběhla v roce 2006 v měsících červenec a srpen a společnost Opavia-LU se 

zavázala poukázat 10 haléřů z každé prodané Tatranky na veřejně prospěšný cíl 

124 VILČEK, Ivan. Vichřice zničila v Tatrách stromy za stovky miliónů. Novinky.cz [online]. 2004-11-20 
[cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.novinky.cz/clanek/44220-vichrice-znicila-v-tatrach-
stromy-za-stovky-milionu.html>.
125 BUSSARD, Allan, MARKUŠ, Marek, BUNČÁK, Michal, MARČEK, Eduard. Spoločensky 
zodpovedné podnikanie. Prehľad základných princípov a príkladov. Bratislava : Nadace Integra , 2005. 
113 s. ISDN není.  str. 71
126 HINKOVÁ - DIBARBOROVÁ, Andrea . Opavia pomohla Tatrám. Časopis SLOVENSKÉHO 
ZDRUŽENIA PRE ZNAČKOVÉ VÝROBKY [online]. 2005-05, roč. 7 [cit. 2008-05-10], s. 2. Dostupný z 
WWW: <http://www.szzv.sk/downloads/122005.pdf>.
127 POKORNÁ, Radka, KALOUSOVÁ, Pavlína. Sociální marketing Cause Related Marketing. Praha : 
Fórum dárců, o.p. , 2007. 42 s. ISBN není. str. 34 

53



Současný český cause-related marketing v zrcadle dvou projektů společnosti Opavia-LU, a.s.

projektu. Náplň kampaně byla výrazně personifikující. Prostřednictvím TV spotů, 

tištěných materiálů a dalších nosičů komunikovala s cílovou skupinou přímo vybraná 

zvířata. Kampaň svou hravou podobou oslovovala především cílovou skupinu rodin 

s dětmi.  Celkem Opavia-LU na reintrodukci čtyř vybraných živočišných druhů, sovy 

pálené, sysla obecného, zubra evropského a koně Převalského, shromáždila finanční 

prostředky v hodnotě téměř 1,3 milionu korun, které navýšila firma darem nezávislým 

na prodejích na 1,5 milionu. „Jsme velmi rádi, že se podobný projekt uskutečnil a 

přispěl i k tomu, že se lidé začali zajímat o chráněná zvířata a jejich možnost návratu do 

volné přírody.“ řekl k projektu kurátor kopytníků Zoo Praha RNDr. Jaroslav Šimek.128

5.6. Analýza

Opavia reagovala na nenadále vzniklou situaci, což by mohlo ještě více podpořit 

předpoklad, že kampaň bude obsahovat různě závažná  pochybení a potenciál cause-

related marketingu nebude uspokojivě využit. Opavia však zareagovala nejen flexibilně 

a během čtrnácti dní byla schopná spustit kampaň na podporu Tater, ale ještě, ať již to 

bylo shodou okolností či prozíravým úsudkem, začlenila kampaň velmi koncepčně 

celou kampaň do dosavadní komunikace značky. Z hlediska dlouhodobosti plánování 

bylo rozhodnutí spíše z kategorie operačních, ale promyšlenou koncepcí a vysokou 

efektivitou společné komunikace by se měla řadit do skupiny strategických.. Motiv 

podpory životního prostředí se stal jednou z hodnot značky Opavia a Tatranek. O 

efektivitě vlivu první kampaně vypovídá i reakce stakeholderů, na základě výzkumu, 

který si společnost Opavia nechala udělat. Výzkum sledoval hodnocení klíčových 

kategorií vnímání produktů a firmy jako jsou image zaměstnavatele, image produktu,  

ekonomický image a sociální zodpovědnost. U všech těchto kategorií Opavia-LU 

zaznamenala vysoké hodnocení a kromě jedné výjimky u sociální odpovědnosti i vyšší 

než referenční firmy /Příloha č.2/. Je třeba přiznat, že v době široké medializace 

následků vichřice v Tatrách měla Opavia komunikační aktivity značně zjednodušeny, 

neboť potřebu nemusela firma vytvářet. Potřeba pomoci již byla vybuzena každodenním 

zpravodajským působením. Otázkou bylo, kdo zvolí vhodným nástroj. 

Druhá kampaň byla také dobře zvládnutá a zcela přirozeně odpovídala na první kampaní 

nastavené zaměření veřejně prospěšných aktivit. Kreativní realizace kampaně byla 

128 Opavia-LU Tiskové zprávy a aktuality : Akce OPAVIE „Pomůžete nám zpátky do přírody?“ přinesla  
1,5 mil. Kč [online]. Praha : Opavia-LU, 2006-09-27 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: 
<http://www.opavia-lu.com/cz/media/tiskove-zpravy_aktuality/aktualita4.html>.
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dostatečně apelativní, aby dokázala nejen vytvořit emocionální vztah k tématu návratu 

zvířat do přírody, ale i racionální pochopení kauzality nákupu sušenek a příspěvku na 

veřejně prospěšný účel.  Projekt Návrat ohrožených zvířat do přírody zaznamenal 

mimořádný mediální ohlas. Forum dárců si nechává zpracovat každoročně monitoring 

medializace veřejně prospěšných projekt firem. Sledovaným kritériem nebyla prostá 

přítomnost v médiích, ale i mediální dopad publikovaných zpráv a příspěvků.  Potenciál 

efektivity cause-related marketingových aktivit odhaluje frekvence a dopad medializace 

vhodně vybraného projektu korespondující nejen s produkcí firmy, ale vybírajícího si i 

pro mediální organizace atraktivní téma. Společnost Opavia-LU obsadila první příčku 

jak v počtu příspěvků tak především v mediálním dopadu a podařilo se jí překonat ryze 

filantropickou a prostředky, se kterými hospodaří, naprosto neporovnatelnou Nadaci 

Duhová energie.  Koncept cause-related marketing, který je hybridem mezi komerčním 

a nekomerčním marketingem, se obsadil v neplacené medializaci lépe než čistě 

filantropický projekty /Příloha č.3/. Přínos publicity neplacenými kanály vzhledem 

k vyšší důvěryhodnosti pro cílovou skupinu je obrovský nejen pro krátkodobý úspěch 

produktu, ale především dlouhodobé strategické budování značky.129

5.7. Kritické zhodnocení kampaní Opavia-LU

Obě kampaně zaznamenaly značný úspěch. Nejen měřeno celkovým výnosem pro 

veřejně prospěšný projekt, ale především způsobem, jakým ovlivnily stakeholdery. 

Přitáhly na sebe značnou neplacenou publicitu, která díky své positivní orientaci byla 

jednoznačným přínosem pro budování značky. Základ úspěchu lze najít především ve 

šťastném výběhu cíle projektu (v angličtině „cause“). V případě prvním, Tatranky 

Tatrám, šlo o ukázku mimořádně rychlé reakce na neočekávatelnou situaci, které 

Opavia-LU dokázala dobře využít ku prospěchu všech zainteresovaných. Přírodní 

pohroma navíc zasáhla oblasti, ke kterým má blízký vztah nejen slovenská veřejnost ale 

i veřejnost česká, a zažívala vysokou medializaci, jenž se přenesla i na projekt Opavia-

LU. Spojení Tatranek s Tatrami je zcela intuitivní a zapamatovatelnost sdělení byla 

ideální. V druhém případě Opavia-LU zvolila velmi progresivního a mediálně 

schopného partnera, jakým pod vedením ředitele Fejka Zoo Praha je. Načasování bylo 

vhodně vybrané na letní měsíce, kdy je zvýšený prodej sušenek zaměřených na sport. 

129 Fórum dárců Press centrum : Tiskové zprávy : Analýza tisku filantropických aktivit firem [online]. 

Praha : Fórum dárců, [2007] [cit. 2008-05-18]. Výzkum tisku společností Newton IT. Dostupný z WWW: 

<http://www.donorsforum.cz/tiskove-zpravy?id=570>.
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Vhodně stylizovaná kampaň dotvářela celkový profil Tatranek jako značky pro aktivní 

rodiny.

6. Kritický pohled na český cause-related marketing

6.1. Stav současného akademického studia cause-related marketingu v České republice

Cause-related marketing se stále v České republice drží mimo systematický zájem na 

akademické půdě a až v posledních letech se dostává vůbec do povědomí jako 

samostatný model společensky odpovědné aktivity firem. Chybí multidisciplinární 

přístup integrující různé akademické obory, jejichž oblast zájmu se v cause-related 

marketingových aktivitách protíná. Čistě filantropické projekty jsou tradičně předmětem 

studia především humanitních a části společensko vědních disciplín a na výzkumných 

pracovištích, jako jsou Fakulta humanitních studií, Fakulta sociálních věd Univerzity 

Karlovy nebo Fakulta multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, 

jsou k dispozici četné práce k tomuto tématu. Nahlíženy jsou však většinou 

paradigmatem kombinujícím sociologii a mediální studia, zatímco ekonomický přístup 

je opomíjen. 

Česky psané zdroje zabývající se cause-related marketingem jsou omezeny na kapitoly 

či části kapitol rozsáhlých marketingových kompendií překládaných z angličtiny. 

Výjimkou tvoří brožury vydávané neziskovými organizace, které však spíše než na 
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systematický pohled odpovídají popisnému pojetí propagace cause-related marketingu 

směřujícího na potenciální účastníky spolupráce.130 Je potřeba více integrovat 

ekonomický pohled a rozvinout multidiciplinární vnímání cause-related marketingu. 

Akademické úsilí v České republice by se mělo zaměřit na průřezovou studii o využití 

tohoto modelu na našem trhu. Některé konkrétní výsledky průzkumů, jako byl průzkum 

obecně prospěšné společnosti Fórum dárců realizovaný společností Median či studie 

České spořitelny o využití afinitních karet a jejich vnímání cílovou skupinou, se značně 

rozcházejí. Bylo by tedy třeba uskutečnit rozsáhlejší studii mapující vnímání 

konkrétních způsobů realizace cause-related marketingu u různých cílových skupin. 

6.2. Budoucnost cause-related marketingu v České republice

Doposud se většinou značky a firmy orientovaly při navrhování a implementaci 

společensky odpovědného přístupu na lokální či národní trhy. Projekt RED, který byl 

založen na rozsáhlé spolupráci mnoha subjektů z komerční sféry a zaměřil se na 

podporu projektů v Africe.131 Vstoupil na globální trh s cause-related marketingem a 

ukázal, že tento nástroj není omezen pouze na regionální trhy, nýbrž dává příležitost 

uspět rozsáhlým a dostatečně podpořeným projektům globálně či na více národních 

trzích současně. Můžeme očekávat, že další projekty navážou na úspěch RED, vystoupí 

z regionem určených hranic a přenesou podporu veřejně prospěšných aktivit do 

globálního měřítka. Již nyní je značná část reklamních strategií globalizovaná a 

v kulturně blízkých zemích je podpora značek realizovaná prostřednictvím jednotných 

komunikačních kampaní, které jsou pouze podrobeny určité omezené národní mutaci. 

Přínosy globalizovaných kampaní reflektuje nejen finanční úspory, ale i integraci 

uceleného marketingového působení na zákazníka. Přes nijak raketový růst mobility se 

počet občanů Evropské unie měnících zemi pobytu z důvodu pracovních či osobních 

motivů postupně zvyšuje132 a je tedy v zájmu globálních značek působit konzistentně ve 

130 Především Fórum dárců o.p.s. či Business Leaders Forum.
131 (Product)RED [online]. London : c2006 [cit. 2008-05-18]. What RED Is, How RED Works. Dostupný 
z WWW: < http://www.joinred.com/red/ >

132 BALDWIN, Richard, WYPLOSZ, Charles. The Economics of European Integration. 2. vyd. New 
York : McGraw-Hill Education , 2006. 464 s. ISBN 0077111199.
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více zemích nejen na poli marketingové komerční komunikace, ale i v oblasti 

společenské odpovědnosti. Lze očekávat, že sociálně odpovědné aktivity firem se 

globalizují a to sice nikoli pouze za účelem specifického globálního projektu, ale i 

v oblasti dlouhodobé strategie. Již nyní některé nadnárodní subjekty postupují při 

sociálně odpovědných aktivitách napříč hranicemi. Příkladem může být například 

filantropický projekt Greenways České spořitelny a její mateřské společnosti Erste Bank 

v Rakousku, které se podílejí na výstavbě přeshraničních cyklostezek.133 Úsilí 

globálních korporací ve společenské odpovědnosti firem se soustředí na jednotnější a 

integrovanější postup v kulturně blízkých regionech či integrujících se nadnárodních 

celcích ulehčujících migraci, jakým je Evropská unie. Cause-related marketing 

nezůstane stranou a díky své přínosnosti pro podnikání bude jednou nejvhodnější cest 

postupu. 

str. 363
133 KOLEKTIV AUTORŮ. Napříč společenskou odpovědností firem. Kladno : AISIS , 2005. 164 s. ISBN 
802396111X. str. 94
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Závěr

Americký ekonom a nositel Nobelovi ceny Milton Friedman se v článku pro New York 

Times v roce 1970 vyjádřil velmi kriticky o snaze budovat koncept sociální 

odpovědnosti firem. Stále hlasitější iniciativy manažerů, kteří odmítali tezi, že by 

jediným cílem podnikání měl být zisk, a deklarovali úsilí o aktivní zapojení prvků 

společenské odpovědnosti firem do korporátní strategie, přirovnal Friedman ke 

kazatelům dětinského socialismu. Dle jeho názoru je naprosto dominantním cílem 

podnikání právě dosažení a maximalizace zisku, která je však zároveň jeho sociálně 

odpovědnou činností. Podnikání, pokud maximalizuje zisk a je úspěšné, poskytuje 

lidem práci a zároveň přináší do daňové soustavy peníze, které mohou být následně 

rozděleny na veřejně prospěšné účely. Friedman vše shrnul ve výroku, který je obtížně 

přeložitelný do češtiny, aniž by ztratil svou eleganci. „The business of business is 

business“. Tedy volně přeloženo: „Podnikání se má zabývat jen podnikáním.“ 134 

Význam marketingové komunikace je značný a klíčovým způsobem zasahuje do 

nákupních rozhodnutí zákazníků, protože vytváří soustavu argumentů, na základě nichž 

se zákazník ve spleti nabídek rozhoduje. „Marketingová komunikace hraje roli 

134 FRIEDMAN, Milton. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York 
Times Magazine [online]. 13.5.1970 [cit. 2008-05-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html>.
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rozlišovatele zejména na trzích, kde se výrobky jen málo liší.“135 Ještě účinnějším 

nástrojem rozlišení může být společensky odpovědné chování zapojené efektivně do 

marketingové komunikace. O jeho využití v konkurenčním boji mluví nesčetné 

množství příkladů. „Společnost vyrábějící značku Typhoo tea pečlivě dbala o kontrolu 

kvality nejen čaje, ale také na dodržování zaručené ceny a podmínek pro čajové sběrače. 

Jako výsledek pěti let pečlivého dohledu nad výrobním cyklem výrobku zavedla 

úspěšnou prémiovou řadu značky se sloganem Péče o čaj a péče o jeho sběrače (care 

for tea and for our tea pickers).“136 Marketingová komunikace integrující společenskou 

odpovědnost není tedy rozmarem či svévolným doplňkem podnikání, za jakou jí 

považoval Friedman, ale podstatným komponentem definujícím konkurenční výhodu. 

Model cause-related marketingu jde ještě dál a definuje nejen konkurenční výhodu na 

základě komunikační odlišnosti, ale pomáhá naplňovat obchodní cíle i přímo. Sir 

Dominic Cadbury, bývalý předseda představenstva Cadbury Schweppes, označil cause-

related marketing za „osvícenou cestu k sledování vlastního zájmu firmy a za integrální 

součást každého podnikání.“ 137 Síla cause-related marketingu je v moci vtáhnout 

spotřebitele do značky a nákupního procesu jak emocionálně tak i racionálně. 

Představuje cestu k vítězství v konkurenčním boji o zákazníkovo srdce a mysl a tím 

podporuje dlouhotrvající loajalitu ke značce. Vztah mezi firmou a veřejně prospěšnými 

projekty není jednostranný, nýbrž vyrovnaný ku prospěchu všech. Firma získává 

významné rozšíření atributů značky o společensky odpovědnou složku a navíc efektivně 

naplňuje své krátko či střednědobé obchodní cíle. Stoupá tak i její motivace se na 

dalších podobných projektech podílet. Veřejně prospěšný sektor získává silný zdroj 

financování a efektivní nástroj medializace. „Čistá filantropie (…) nebyla překonána, 

ale byla rozvinuta.“138 Cause-related je modelem nikoli zastupujícím, ale doplňujícím 

klasický model sociální odpovědnosti určité firmy a musí být rozvíjen v souladu se 

všemi dalšími aktivitami. Stoupající informační síla stakeholderů skrze nová média je 

výzvou pro výstavbu značky a budování společensky odpovědné soustavy hodnot, které 

135 FILL, Chris. Marketing Communications : frameworks, theories and applications. London : Prentice 
Hall , 1995. 515 s. ISBN 0131509624. str.2
136 FILL, Chris. Marketing Communications : frameworks, theories and applications. London : Prentice 
Hall , 1995. 515 s. ISBN 0131509624. str.2
137 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England: Butterworth-Heinemann 
, 1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 280
138 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England: Butterworth-Heinemann 
, 1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 279
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musí být integrovány nejen do komunikačního portfolia firmy, ale přímo do všech jejich 

provozů a činností. 

„Nalezení cesty v demonstraci a komunikaci hodnot a značky a korporace je klíčový 

aspekt budoucnosti.“139 Cause-related marketing je rozhodně jednou z důležitých cest 

naplnění tohoto cíle a při správném použití přináší výrazný a dlouhodobě orientovaný 

zisk všem účastníkům. Projekty integrující model cause-related marketingu jsou 

společnou cestou budoucnosti firem, nekomerčního sektoru a zákazníků, neboť nabízejí 

unikátní a zcela přirozenou participaci všech účastníků na společném úsilí zvyšování 

obecného blahobytu. Friedman sklidil za svůj postoj v sedmdesátých letech značnou 

kritiku, přesto v dnešním světle možností cause-related marketingu mu dávám částečně 

za pravdu. Podnikání může být orientováno na podnikání a přesto efektivně plnit 

obchodní cíle a veřejně odpovědné závazky. 

139 ADKINS, Sue. Cause-related Marketing: Who Cares Wins. Oxford, England : Butterworth-
Heinemann , 1999. 307 s. ISBN 0750644815. str. 281
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Resumé

Předpokladem prvním byl výskyt průvodních problémů při uplatnění cause-related 

marketingu v České republice, stále ještě relativně nového modelu spojení mezi 

komerčním a nekomerčním sektorem. Mnou popisované projekty se setkaly 

s positivním vnímáním veřejnosti včetně konkrétních výsledků v rovině veřejně 

prospěšné i v rovině naplnění stanovených obchodních či komunikačních cílů. První 

projekt, Ostrovy života, byl svým rozsahem i pojetím unikátní a generoval tedy i vysoké 

finanční prostředky. Na druhou stranu ani projekty Opavie-LU a České spořitelny 

nenaplnily obavy, že by relativní mladost českého tržního prostření mohla být 

překážkou pro úspěšnou implementaci cause-related marketingu. Naopak ve prospěch 

jeho užití hovoří konkrétní výsledky průzkumů provedených nejen Fórem dárců, ale i 

realizátorem jedné z kampaní, Českou spořitelnou. Hypotéza, že cause-related 

marketingové projekty mohou být na českém trhu přínosné, se tedy potvrdila.

Blíže jsem se soustředil na dva projekty společnosti Opavia-LU Tatranky Tatrám a 

Návrat ohrožených zvířat do přírody, které byly realizovaný na přelomu let 2004 a 2005 

respektive v roce 2006. Oba zaznamenaly značný úspěch s ohledem na vybrané 

prostředky i s ohledem na přínos pro firmu  Opavia-LU zejména v oblasti vnímání 

stakeholdery a positivní publicity. Kampaně efektivně vystavěly kauzální vztah a navíc 

62



Současný český cause-related marketing v zrcadle dvou projektů společnosti Opavia-LU, a.s.

svým pojetím vhodně zapadly do celkové komunikace Opavia-LU či konkrétně značky 

Tatranky. Originalita i autenticita byla dostatečná, aby generovala positivní pozornost 

médií. Problémem, který s odstupem doby vyvstává je nedostatečné uplatnění 

dlouhodobé komunikace těchto úspěchů. Podrobnosti o kampaních nebo i jen jejich 

výsledky jsou nepříliš dostupné a v západoevropských zemích běžná výroční správa o 

společenské odpovědnosti firmy Opavia-LU chybí úplně. I přesto se má hypotéza o 

závažnějších chybách při realizaci kampaní spíše nepotvrdila a nepřítomnost výroční 

zprávy společenské odpovědnosti Opavie je jediným závažnějším nedostatkem. 

Summary

In my bachelor thesis I focus on a certain modern form of Corporate Social 

Responsibility. Corporate Social Responsibility is increasingly important as objective 

differences between goods, in particular those from fast moving consumer goods 

segment, are diminishing and brands are looking for another available competitive 

advantages. A firm that is facilitating a charity project takes on, as fruits of its effort, 

some of communication characteristics of non-profit organizations. Mostly by means of 

a better reputation performance. However the motivation leading to a support of non-

profit projects is generally based on ethical and moral grounds since there is 

comparatively vague link between investments into that sort of project and any 

measurable Return on Investments. Cause Related Marketing rests on a different 

approach, which is based on premises that there should be a mutual benefit stemming 

from collaboration between a non-profit organization and a commercial subject. I 

theoretically describe various forms of Cause Related Marketing, which have emerged 

since 80s when Cause Related Marketing was for the very first time used by American 

Express as an efficient form of both achieving business objectives and endorsement to 

reconstruction of the Statue of Liberty.  I propose an improved classification basically 

flowing from classification of Sue Adkins but I adjusted it for better performance while 

describing some of less frequent forms. Moreover as it is stated in the name of the 
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thesis, I reflect some executions of Cause Related Marketing in the Czech Republic, 

namely licencing project the Islands of Life, retail banking project based on affinity 

cards and in detail two projects of the biggest cracker and biscuit producer in the Czech 

Republic, Opavia-LU. Having considered the fact that Cause Related Marketing is 

relatively a new concept in the Czech Republic, I assumed that it would have suffered 

from beginner’s problems. Nevertheless it has showed that all of aforementioned 

projects proved to be full-pledged and successful and therefore my second concern, 

whether Cause Related Marketing is an appropriate form of Corporate Social 

Responsibility for Czech economy, was proven that it is.
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Přílohy

Příloha č. 1: Průzkum veřejného mínění pro Fórum dárců, květen 2006, agentura 

Median (graf včetně zdrojových údajů) 

Jak by ste vnímal(a) reklamu na firmu nebo výrobek, ve které 
firma upozorní na neziskový - charitativní projekt (např. 

tatranky podporují Tatry). N=517
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výrobek bych 
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pozitivně
35%
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17%
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10%
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Příloha č. 2: Průzkum mezi cílovými skupinami následovaný po kampani Tatranky 

Tatrám, 2006,  Opavia-LU (shnující matice) 
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Příloha č. 3: Medializace filantropie u firemních subjektů, 2007,  NewstonIT pro 

Fórum dárců (graf) 
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