
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra marketingové komunikace a public relations 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Veronika Sabolová  
 
 
 
 
 
 
 

Prezentace média v reklamě.  
Případová studie kampaně na nové zprávy 

TV Prima   
 
 

Bakalářská práce  
 
 
 

 
 
 
 
 

Praha 2009  



Bakalářská práce  Název práce 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor práce: Veronika Sabolová  

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.  

Oponent práce:    

Datum obhajoby: 2009  
 
Hodnocení: ………………………..  
 



Bakalářská práce  Název práce 

 3 

Bibliografický záznam 
SABOLOVÁ, Veronika. Prezentace média v reklamě. Případová studie kampaně na 

nové zprávy TV Prima. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 2009. 66 s. Vedoucí bakalářské diplomové 

práce Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 

 

Anotace 
      Bakalářská práce „Prezentace média v reklamě. Případová studie kampaně na nové 

zprávy TV Prima“ pojednává o marketingové kampani TV Prima na nové zprávy, které 

se Prima TV rozhodla přesunout proti konkurenční televizi TV Nova. V této práci se 

zabývám okolnostmi rozhodnutí přesunout hlavní zpravodajskou relaci na z 18.55 na 

19.30 hodin a posléze průběhem celé marketingové kampaně.  

     Na začátku práce jsem se rozhodla stručně popsat vývoj mediálního trhu v oblasti 

televizního vysílání v České republice po roce 1989 a postavení druhé komerční televize 

– Prima TV na tomto trhu a jejím positioningem. Případová studie kampaně se zabývá 

spuštěním kampaně a popisem pozadí kampaně, marketingového komunikačního mixu, 

použitých komunikačních kanálů, stanovením cílové skupiny a vlastní SWOT analýzou 

nového zpravodajství. V práci se také zabývám sociodemografickou strukturou diváků 

Prima TV v souvislosti se segmentací trhu. K lepší orientaci v sociodemografických 

údajích jsem u výsledků dotazníkového měření MEDIA PROJEKTU vytvořila grafy, 

které se zabývají věkem, vzděláním, pohlavím, čistým měsíčním příjmem respondentů i 

domácností a jejich bydlištěm.  

     V závěru práce jsem zhodnotila efektivitu reklamní kampaně na nové zprávy, a to 

jak z článků v odbornému periodiku Strategie, deníku Mladá fronta Dnes a týdeníku 

Týden, tak z průzkumů TV sledovanosti nových zpráv TV Prima.   

 

Annotation 
     Bachelor thesis “Presentation of a media in advertising. Case study of the Prima TV 

campaign for the News in the year 2008” deals with the marketing campaign Prima TV 

to the news which TV Prima decided to remove against a competitive television TV 

Nova. I deal with the terms of a decision to remove the main news from 6.55 pm to 7.30 

pm and then a process of the whole marketing campaign in the thesis.   
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     I decided to describe briefly the evaluation of the TV broadcasting media market in 

Czech Republic after the year 1989 and the position of a second commercial TV – 

Prima TV and its positioning at the beginning of my thesis. Case study of the campaign 

deals with the launch of the campaign and description of its background, marketing 

communication mix, communication channels, definition of the target group and my 

own SWOT analysis of the news. I also deal with social demographic structure of Prima 

TV audience in context of market segmentation. For the better orientation I made the 

graphs from the results of MEDIA PROJEKT questioning research. The graphs deal 

with the age, gender, degree of education, monthly income of questioned and the 

households and their place of residence according to the regions.   

     I strike a balance of effectiveness of the marketing campaign from the articles of 

special serial Strategie, daily paper Mladá fronta Dnes, weekly periodical Týden and 

ratings research of the Prima TV news at the end of the thesis.  

 

 

Klíčová slova 
Komerční televize TV Prima, zpravodajství, případová studie kampaně na nové zprávy 

TV Prima, průzkum televizní sledovanosti nových zpráv, komunikační mix, 

counterprogramming 

 

Keywords 
Commercial television Prima TV, news service, case study to Prima TV news, TV news 

ratings research, communication mix, counterprogramming  
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Úvod. Motivace k volbě tématu a postup jeho 

zpracování    

     Případovou studii kampaně na nové zprávy TV Prima, která proběhla počátkem 

roku 2008, jsem se rozhodla popsat jako příklad úspěšné marketingové kampaně, 

která zasáhla velkou část cílové skupiny, na produkt, jehož koncepce nebyla úspěšná. 

Vybrala jsem si zcela specifické pojetí produktu, na které se nevztahují stejné 

marketingové metody jako na klasické spotřební produkty. Z tohoto důvodu 

v kapitole pojednávající o komunikačním mixu zcela vynechávám komunikační 

nástroje public relations, sponzorství, podporu prodeje, přímý marketing (direct 

marketing), komunikaci v místě prodeje, výstavy a veletrhy, zážitkový marketing 

(event marketing) a osobní prodej. V případě nových zpráv TV Prima se tedy nejedná 

o klasický nákup spotřebního zboží, ale sledování zpravodajství, tedy preference 

televizních diváků té které televizní stanici. Druhým specifikem této reklamní 

kampaně je její vznik tzv. in-house, bez spolupráce s reklamní agenturou, za 

spolupráce s mediální agenturou OMD.  

     Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla vynechat původně zamýšlenou metodu 

zkoumání průzkumů TV sledovanosti – korelační analýzu, protože jsem dospěla 

k závěru, že tato metoda není vhodná vzhledem k omezenému objemu dat, které jsem 

se rozhodla zkoumat. Na zhodnocení výzkumu televizní sledovanosti tedy použiji 

metodu analýzy sekundárních dat a metodu deskripce pro zhodnocení postoje médií 

k novému zpravodajskému pořadu Prima TV.  

     Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat celý proces od rozhodnutí přesunout 

zprávy proti konkurenční televizi Nova až po jejich přesun, k němuž došlo 4. února 

2008. Zároveň s posunem času zpravodajství došlo i ke změně názvu – zpravodajská 

relace 1. zprávy se přejmenovala na Zprávy TV Prima. Případová studie se zaměří na 

to, jak v dané kampani médium samo sebe představuje, jak se do toho promítá 

představa o cílovém publiku, jakou volí komunikační strategii.    

Téma své bakalářské práce jsem si vybrala na základě zájmu o mediální kampaň 

televize Prima, která spustila novou podobu zpravodajství a rozhodla se přesunout svojí 
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hlavní zpravodajskou relaci proti konkurenční TV Nova. Zároveň jsem se pro téma 

„Prezentace média v reklamě“ rozhodla kvůli propojení marketingové komunikace 

s mediální problematikou a se zkoumáním médií, jenž se zřetelně prolíná v tématu mojí 

bakalářské práce.  

 

S ohledem na problematiku jsem si jako základní cíl předkládané práce stanovila popis 

reklamní kampaně na nové zprávy a analýzu efektivity dané kampaně. K dosažení 

daných cílů jsem použila metodu deskripce, rešerši dostupné odborné literatury a 

periodik vztahujících se k problematice, a nakonec sekundární analýzu dat z průzkumů 

sledovanosti.  

 

Práce je strukturovaná do tří hlavních kapitol, které se snaží sledovat logickou 

posloupnost zpracovávaného tématu. První kapitola se zabývá stručným vývojem 

televizního mediálního trhu v České republice a pozicí TV Prima a jejího zpravodajství 

na současném mediálním trhu v oblasti televizního vysílání v České republice. Druhá 

kapitola pak navazuje případovou studií kampaně na nové zprávy TV Prima. Třetí, 

závěrečná kapitola se zabývá hodnocením kampaně v odborných periodikách a zároveň 

poskytuje analýzu dat z průzkumů sledovanosti nových zpráv TV Prima.  
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1. Vývoj televizního mediálního trhu v České republice 

po roce 1989  
     Vývoj na českém mediálním trhu po roce 1989 znamenal ustavení reklamního trhu, 

počátek financování médií z reklamy a s tím spojený boj mezi nově vznikajícími 

komerčními televizními stanicemi o věrnost a sledovanost diváků. Přelomovým datem 

ve vývoji televizního trhu v České republice byl 4. únor 1994, kdy na český televizní trh 

vstoupila první komerční televizní stanice – televize Nova. Za obrovským úspěchem a 

vysokou sledovaností TV Nova stálo několik faktorů – akcent na živost a agresivitu 

zpravodajství, vizuálně velkolepá a současně lidová zábavnost, orientace na 

vyzkoušenou zahraniční produkci, jenž uspokojovala desetiletí neukojované divácké 

požadavky. (Kolektiv autorů 2002: 16) Televize Nova také vnesla do českého 

televizního vysílání nové prvky infotainmentu, zpravodajství obohacené o formální 

atraktivitu a zábavnost. (Kolektiv autorů 2002: 25) 

     Česká televize vznikla k 1. lednu 1992 podle zákona (ze dne 7. listopadu 1991, č. 

483/1991 Sb.) České národní rady o České televizi jako televizní služba veřejnosti 

České republiky. (Kolektiv autorů 2003: 276–282) 30. října 1991 byl schválen zákon 

Federálního shromáždění ČSFR o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

který rozlišil dvě kategorie vysílatelů – provozovatele vysílání ze zákona 

(veřejnoprávní) a držitele licence (soukromá, komerční televize či rozhlas). Zákon, jenž 

platil do poloviny roku 2001, umožnil vznik komerční televize. 1  

     Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání udělila 26. listopadu 1992 licenci 

k regionálnímu televiznímu vysílání společnosti TV Premiéra, dnešní TV Prima. 

Licence byla udělena s platností dvanáct let a Premiéra TV se stala první soukromou 

televizní stanicí (v té době na regionální úrovni). O sedm měsíců později, 20. června 

1993, zahájila televize Premiéra TV vysílání v České republice, na regionálním kanálu 

pro oblast Prahy a středních Čech. V roce 1995 byla sledovanost této televize velmi 

nízká, pohybovala se do 5 % podílu na trhu, proto nebyla zajímavá pro zadavatele 

reklamy. V roce 1996 TV Premiéra upravila svojí programovou skladbu vzhledem 

k připojení regionálních stanic, vytvořila tzv. časová okna, (pravidelný čas 

v programovém schématu), určená pro provozovatele lokálního a regionálního vysílání, 

                                                
1  Vývoj televizního vysílání v datech, archivní záběry, kuriozity – Před koncem federace [online]. 

Dostupný z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/federace.php>  [cit. 2009-03-21] 
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kteří zde mají možnost vysílat své pořady ve vymezeném čase. (Kolektiv autorů 2003: 

301) V roce 1997 Premiéra TV změnila název na Prima TV a zavedla nové programové 

schéma. (tamtéž 2003: 281-295) 

     O dva měsíce později, 30. ledna 1993 rozhodla Rada ČR pro rozhlasové a televizní 

vysílání o přidělení licence k celoplošnému vysílání na dosavadním okruhu ČT 2 

společnosti CET 21 (Central European Television for 21th Century) (tamtéž: 284) Tato 

licence nabyla právní moci 9. února 1993, s platností dvanácti let. První celoplošná 

komerční soukromá stanice dostala název TV Nova a svoje vysílání začala 4. února 

1994. Jako první televize v České republice začala TV Nova přerušovat program 

reklamou, čímž porušovala českou zákonnou normu. (tamtéž: 288) TV Nova po dvou 

měsících vysílání získala dominantní postavení na českém televizním trhu, její 

průměrná sledovanost přesáhla průměrnou souhrnnou sledovanost obou programů 

České televize. (tamtéž: 290) TV Nova jako dominantní celoplošná televize byla 

několikrát kritizována pro podezření na politický vliv (tamtéž: 313) přičemž Rada ČR 

pro rozhlasové a televizní vysílání poukázala na nebezpečí zneužití takového vlivu. 

Další kritika a znepokojení Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání směřovalo 

k zneužívání zpravodajských a publicistických pořadů TV Nova k cíleným 

dezinformacím v mediální sféře a k propagaci vlastních obchodních zájmů ve sporech, 

v nichž byla televize zájmovou stranou. Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání 

v roce 1997 zahájila správní řízení o odebrání licence společnosti CET 21. Příčinou 

sporu bylo podezření o soustavném porušování zákona o rozhlasovém a televizním 

vysílání v pořadu TV Nova Volejte řediteli. (tamtéž: 306-315) 

     V roce 1997 vznikla Asociace televizních organizací (ATO), zadavatel výzkumu 

sledovanosti televizí prostřednictvím peoplemetrů, do této organizace vstoupily hlavní 

uživatelé výsledků výzkumu sledovanosti - Česká televize, TV Nova a TV Prima. 

V tomtéž roce byl oficiálně zahájen peoplemetrový výzkum, zajišťovaný až do roku 

2002 společností Taylor Nelson AGB MF pro uživatele sdružené v Asociaci televizních 

organizací (ATO). Od roku 2002 se realizátorem nového peoplemetrového projektu 

stala agentura Mediaresearch. (tamtéž: 308) 
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1. 1 Pozice TV Prima a jejího zpravodajství na současném          

mediálním trhu v České republice 

    TV Prima (oficiální název Prima televize) začala vysílat v roce 1993 v Praze a ve 

středních Čechách pod názvem FTV Premiéra, později Premiéra TV. Od roku 1997 se 

stanice jmenuje Prima televize. (Kolektiv autorů 2003: 306). Současným 

provozovatelem TV Prima je společnost FTV Prima s r. o., a jejím současným 

generálním ředitelem je Marek Singer. „Komerční dvojka“ Prima TV má na současném 

českém mediálním trhu v oblasti televizního vysílání třetí místo v podílu sledovanosti 

s cca 18 % podílu na sledovanosti, na prvním místě se pohybuje TV Nova mezi 38 a 40 

% podílu na sledovanosti a na druhém místě ČT 1 s 22 % podílu na sledovanosti. 2 

     Trh s televizní reklamou ovládají komerční televize Nova a Prima, jimž patří 

dohromady přibližně 86 – 90 % všech příjmů z televizní reklamy. Komerční televize 

momentálně určují cenu reklamy a meziročně ji navyšují i přes celkový pokles 

sledovanosti televize v České republice. Podle odhadů mediální agentury OMD z roku 

2008 se ročně utratí za reklamu na všech čtyřech kanálech dohromady 10, 3 mld. Kč.  

     Vývoj společnosti a jejího životního stylu, rozšiřování druhů zábavy a narůstající 

pokrytí internetu v českých domácnostech vede k postupnému omezování konzumace 

televize populací v ČR. Tento fakt dokládá celkový pokles průměrné délky strávené u 

televizní obrazovky: v roce 2005 průměrný divák (D15+) sledoval denně televizi 3 

hodiny 34 minut, v roce 2006 to bylo o osm minut méně, v roce 2007 dále poklesla na 3 

hodiny a 14 minut a za období I-VIII 2008 průměrný divák strávil před obrazovkou 

ještě o půl minuty méně. 3 

1. 1. 1 Positioning Prima TV 

      Umístění (positioning) je řízený proces tvorby určitého vnímání v mysli 

spotřebitele, jenž  se týká povahy firmy a jejích produktů ve srovnání s konkurencí. 

                                                
2  Podíl na sledovanosti v 1. čtvrtletí roku 2008. Zdroj: Úvod do televizního trhu – Situace na trhu: trh 

televizních stanic je v ČR velmi omezený. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.mediaguru.cz/media-

typy/televize/uvod-do-televizniho-trhu.html>  [cit. 2009-04-04] 

 
3 Úvod do televizního trhu – Situace na trhu: trh televizních stanic je v ČR velmi omezený. [online]. 

Dostupný z WWW: <http://www.mediaguru.cz/media-typy/televize/uvod-do-televizniho-trhu.html>  [cit. 

2009-04-05] 
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Cílem positioningu je umístit značku v myslích spotřebitelů tak, aby byl maximalizován 

potenciální úspěch firmy. Pozice produktu je podle Kennetha Clowa a Donalda Baacka 

postavena na dvou prvcích – pozice produktu ve srovnání s konkurencí a jak produkt 

vnímají spotřebitelé (Clow, Baack 2008: 48). Dobře zvládnutý positioning značky 

navádí marketingovou strategii vyjasněním podstaty značky a cílů, jenž pomáhá 

spotřebiteli dosáhnout. (Kotler 2007a: 348) „Výsledkem positioningu je úspěšné 

vytvoření zákaznicky zaměřené nabídky hodnoty, přesvědčivého důvodu, proč by si 

cílový trh měl výrobek kupovat.“ (Kotler cit. podle 2007a: 348) 

 

     Z grafů (příloha č. 9), které vyjadřují share Prima TV v letech 2000 – 2007 ve 

skupině Dospělí 15+, můžeme vyčíst následující údaje: od počátku vysílání byla 

sledovanost televize Prima stabilní, pohybovala se mezi 15 a 17 %, zatímco televize 

Nova, komerční jednička, svoje dominantní postavení na českém televizním trhu 

utvrzovala 50 % podílem na trhu. V roce 2002 byl pro televizní segment 

charakteristický růst podílu sledovanosti Prima TV – ze 17, 6 % vzrostla sledovanost o 

celé 3 procenta na 20, 6 %. Celkový podíl na sledovanosti televize Nova meziročně 

poklesl na 44,2 % , Prima však komerční jedničce ubírala především starší diváky.   

 

     Jako televize orientovaná na rodinu, založená na ranních talk show a odpoledních 

seriálech, přitahovala Prima TV především ženy na mateřské dovolené a starší 

publikum. V této pozici patřilo TV Prima na trhu druhé nebo třetí místo, v roce 2005 to 

byl televizní kanál se solidní reputací a stálostí, inzerenti věděli, co můžou očekávat. 

Tento stav se změnil v roce 2006 s reality show „Vyvolení 1“, (první reality show 

na české televizní stanici), jenž na jedné straně přinesla obrovský úspěch, na druhé 

straně vůbec nezapadala do vysílacího schématu Prima TV, jak vysvětluje Štěpán 

Wolde: „Starší diváci přinášejí vyšší a stabilnější sledovanost a vyšší GRP, mladší 

diváci jsou pro inzerenty atraktivnější cílovou skupinou, ale na televizi se dívají méně a 

jsou nevěrnými, přepínajícími diváky.“ (WOLDE cit. podle 2008: 28.) O tom se 

přesvědčila TV Prima, když se rozhodla omladit strukturu svých diváků, i toto 

rozhodnutí ji pomohlo stlačit sledovanost pod 20 % celkového podílu. TV Prima se 

nachází v „mezistavu“, kdy opustila svojí strategii rodinné televize a rozhodla se 

radikálně omladit. Kvůli častým změnám také ztratila stabilitu ve výsledcích, která je 

pro plánování kampaní důležitá. (WOLDE  2008: 28) 
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     Klesající sledovanost Prima TV má za následek prodlužování reklamních bloků, 

kterými televize dodá garantovanou úroveň GRP a splní závazky vůči klientům. 

„Dlouhé reklamní breaky s bohatě dávkovanými upoutávkami zase odrazují diváky a 

mají za následek, že dochází k dalšímu poklesu sledovanosti. Prima s růstem ceníkového 

CPP „pouze“ přes 9 % si stále drží pozici stanice s nízkým CPP.“ (POLÁČEK cit. 

podle 2008: 24) 

 

1. 1. 2 Sociodemografická segmentace televizního publika 

     Segmentace trhu je proces založený na potřebách, postojích a zájmech zákazníků., 

jenž identifikuje specifické nákupní skupiny. Segmentace trhu pomáhá marketingovým 

pracovníkům identifikovat silné a slabé stránky firmy a její příležitosti na trhu. 

Segmentace také pomáhá zasáhnout nejlukrativnější skupiny zákazníků, vyjasnit 

marketingové cíle spojené s jednotlivými cílovými trhy, pomáhá lépe zacílit rozpočtové 

výdaje a propojit firemní strategie a taktiky s vybranými skupinami zákazníků. 

Efektivní segmentace buduje věrnost vůči značce a zvyšuje pravděpodobnost úspěchu 

marketingového plánu. Jednou z metod segmentace trhu je demografie, což znamená 

charakteristika populace, segmentace trhu do demografických skupin je založena na 

tom, že lidé s odlišnou charakteristikou mají různé potřeby, které se snaží vyplnit firmy 

vyráběním specifických produktů a služeb. (Clow, Baack 2008: 104-105)  
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Graf č. 1 a 2 – srovnání věkové struktury diváků TV Prima a TV Nova  

 
Graf č. 3 a 4 – srovnání vzdělání diváků TV Prima a TV Nova 
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Graf č. 5 a 6 – srovnání pohlaví diváků TV Prima a TV Nova 
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Graf č. 7 – Čistý měsíční příjem diváků TV Prima 

 
 

Graf č. 8 – rozdělení diváků Prima TV podle místa bydliště 
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Graf č. 9 – čistý měsíční příjem domácností diváků Prima TV  

 
4 

    1. 1. 3 Sociodemografické rozdělení diváků Prima TV  

      Z dotazníkového průzkumu MEDIA PROJEKTU jsem vytvořila grafy, které nám 

pomáhají utvořit si představu o sociodemografii diváků jednotlivých televizních stanic. 

Tyto údaje jsou klíčové především z hlediska zaměření se na správnou cílovou skupinu 

či naopak definování si nové cílové skupiny, jíž chceme komunikační kampaní 

zasáhnout. Z grafů reflektujících sociodemografické složení televizních diváků vyplývá, 

že diváci Prima TV jsou nejvíce zastoupení ve věkové kategorii 50 – 59 let, druhou 

nejpočetnější skupinu diváků televize Prima tvoří věková kategorie 30 – 39 let a třetí 

věková kategorie 60 – 69 let. Nejméně početnou diváckou základnu tvoří respondenti ve 

věkové kategorii 70 – 79 let, 12 – 19 let a 20 – 29 let. Z tohoto grafu vyplývá, že se 

                                                
4 Zdroj: MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2008 – 1. čtvrtletí (1. 10. – 31.3. 2009)  
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snaha Prima TV zaměřit se na mladší diváky stále není úspěšná, v divácké sledovanosti 

tradičně vítězí starší diváci. 

     Současná generace 50 + stojí v České republice na okraji zájmu marketingové 

komunikace, jelikož jsou s touto generací spojené předsudky o nízké kupní síle a také o 

její pasivitě. Přitom právě tato věková kategorie má pro sledování zpravodajské relace 

největší potenciál – starší spotřebitelé se definují jako „televizní generace“, v průběhu 

dne věnují sledování televize největší pozornost. V průměru tráví tato věková skupina 

před televizí 3 až hodiny a hodinu používají televizi v domácnostech jako kulisu, mezi 

nejoblíbenější pořady více než poloviny starší populace patří zpravodajské relace.  

(TVRZNÍKOVÁ 2008: 36-37) 

     Co se týká vzdělání diváků, nejpočetnější kategorií diváků Prima TV tvoří lidé se 

středním vzděláním bez maturity, nejméně se dívají lidé s vysokoškolským vzděláním. 

V kategorii pohlaví mezi diváky Prima TV jasně vítězí ženské pohlaví nad mužským, a 

to o celých 18 %.  Tato převaha ženského publika souvisí s programovým schématem 

TV Prima, kdy televize již tradičně zařazuje mnoho televizních seriálů určených právě 

pro ženské publikum a také fakt, že se ženy obecně dívají na televizi více než muži. 

Podle rozložení krajů v České republice se na TV Prima nejvíce dívají lidé 

v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji, nejméně se naopak dívají 

v kraji Karlovarském a Plzeňském. Z čistého měsíčního příjmu domácností můžeme 

usoudit, že diváci TV Prima mají nejčastěji nejvyšší příjem nebo svůj příjem neuvádějí, 

nejméně se naopak dívají lidé s druhým nejnižším příjmem.  

     Z porovnání základních demografických údajů jako jsou věk, vzdělání a pohlaví 

televizního publika s televizí Nova vyplývá, že z hlediska věku a vzdělání jsou 

komerční dvojka a její hlavní konkurent, komerční jednička, na stejné úrovni. Menší 

rozdíl můžeme zaznamenat v kategorii pohlaví, kde Prima TV zaznamenává vyšší 

sledovanost ženského publika a u TV Nova ženské publikum dominuje nad mužským 

s menším rozdílem, a to 10 %.     
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2. Případová studie TV Prima – kampaň na nové zprávy 

2. 1 Pozadí kampaně na nové zprávy 
 
       Komerční televizní stanice jsou založené na obchodování s předpokládanou 

pozorností diváků, a tím získávají finanční prostředky z prodeje vysílacího času 

inzerentům. Cena za vysílací čas se mění podle množství oslovených příjemců, tedy i 

umístění reklamního sdělení do vysílání, přičemž nejdražší je tzv. prime time. (Burton, 

Jirák 2001: 96) Podle Johna Fiskeho jsou zprávy televizním žánrem s vysokým statusem 

a jsou také komoditou, shromažďování a distribuování zpráv je totiž velmi nákladné a je 

potřeba prodat inzerentům předpokládanou sledovanost televizního publika. Zprávy 

musí být populární, aby přitahovaly publikum, všechny televizní stanice proto zařazují 

zprávy ve večerních hodinách (obvykle mezi 18–20 hodinou), aby přivedly diváky 

k programům v hlavním vysílacím čase. (Fiske 2006: 281)  

     Vedení Prima TV již nevidělo možnost dalšího růstu sledovanosti ve slotu (tj. v čase 

od 18.55 do 19.30), v němž byly zprávy zařazeny před kampaní. Růstu sledovanosti 1. 

zpráv bránila příliš silná konkurence – seriózní zpravodajství Události České televize a 

divácky veleúspěšný seriál Ulice TV Nova. Z přesvědčení o kvalitě 

konkurenceschopnosti vzniklo rozhodnutí přesunout hlavní zpravodajskou relaci přímo 

proti slotu TV Nova v 19.30. Druhým důvodem přesunutí zpráv proti konkurenční TV 

Nova byla podpora hlavního vysílacího času, kdy diváci v půl osmé přepínali na jinou 

televizní stanici a TV Prima musela začínat prime time podle slov tehdejšího výkonného 

ředitele Petra Chajdy s téměř nulovým počtem diváků. Přitom největší konkurent – TV 

Nova – začíná podle slov Pavla Zuny hlavní vysílací čas s dvěma a půl miliony diváků. 

Kuriózní byl datum nasazení nových zpráv – 4. února, v den 14. narozenin konkurenční 

TV Nova. Tento přístup k tvorbě programového schématu s cílem bojovat s přímou 

konkurencí Prima TV se nazývá counterprogramming. Před přesunem zpravodajství na 

půl osmou došlo k další velmi zásadní změně, která pomohla utvořit nový ráz televize – 

změnila se grafická podoba a logo Prima TV. Redesign se ve vysílání projevil od 15. 

ledna 2008. Tendr na nový vizuál Primy vyhrálo francouzské studio Dream On, 

výsledek marketing Primy zhodnotil jako čisté, moderní, jednoduché a silné řešení 

s originálním konceptem, kdy je logo propojeno se zbytkem grafiky. Firemní logo je 
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symbol, jenž slouží k identifikaci firmy a jejích značek a přispívá ke sdělení celkové 

firemní image. Kvalitní korporátní logo a jméno by měly splňovat čtyři požadavky: být 

snadno rozpoznatelné, známé, vyvolávat u cílového publika stejnou představu či 

význam a evokovat pozitivní pocity. Úspěšná loga jsou ta, jenž u cílového publika 

vyvolávají stejnou představu. Tento proces označujeme jako kodabilita podnětů, 

přičemž loga s vysokou kodabilitou evokují stejné představy a významy v rámci dané 

kultury či subkultury. (Clow, Baack 2008: 36)  

     Podle tehdejšího vedoucího On air promotion televize Pavla Jankovského nové logo 

nutí člověka objevovat a poznávat, logo je čistě informativní a jeho kvalita má spočívat 

právě v jeho jednoduchosti. Jak konstatoval bývalý ředitel marketingu TV Prima Jan 

Müller, „nové logo funguje podobně jako knížka – můžete ji kamkoliv položit, jakkoli 

otočit a také ji otevřít. Podobně jako když otáčíte listy, nám z ní mohou vylétávat videa, 

titulky, fotky, takže je to design, který z loga vychází a opět se do něj vrací. Dává nám 

obrovskou variabilitu a grafikům dal obrovskou svobodu.“ 5 

 

Ukázka nové grafiky – nové logo Prima TV 

6 
 

     Prima TV také v rámci zkvalitnění zpravodajství zlepšila grafickou podobu zpráv a 

zavedla novou podobu vysílacího studia. Na redesignu zpráv, jež známe v dnešní 

podobě, se podílela Prima TV ve spolupráci s anglickým studiem Kemistry, jenž má 

                                                
5 Pomůže nová grafika omladit Primu? [online] Dostupný z WWW: <http://www.dvb-

centrum.estranky.cz/clanky/clanky/pomuze-nova-grafika-omladit-primu>) [cit. 2009-04-25] 
 
6 Zdroj: BRYCHTA, Jan. Nová grafika Primy. [online] Dostupný z WWW: 

<http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=339836>  [cit. 2009-04-05] 
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v portfoliu i design pro stanici CNN, programy BBC, Channel 4, Discovery Channel či 

National Geographic. Prima v novém konceptu zpráv opustila virtuální zpravodajské 

studio a přešla zpět k reálným kulisám, celé studio je vyrobené ze skla a jeho výhodou 

je, že je zcela variabilní. Novinku také tvoří velký průhled do newsroomu, kde mají 

diváci možnost vidět lidi, kteří pro ně zprávy zpracovávají. Nové studio vzniklo ve 

spolupráci s norským architektonickým studiem Ly Arkitekter. Tehdejší vedoucí On Air 

Promotion televize Prima Pavel Jankovský zdůraznil: "Pro nás je nejdůležitější lidský 

kontakt. Chceme přinášet příběhy čistou, moderní a srozumitelnou formou, a to se 

prolíná celým designem.“ 7  

 

Ukázka nové grafiky – nové logo zpravodajského pořadu 

8 

 

 

     „Zcela nové zprávy“ Prima TV měly být alternativou mezi bulvárním 

zpravodajstvím TV Nova na jedné straně a seriózním zpravodajstvím televize veřejné 

služby na straně druhé. Novinkou v novém zpravodajství také bylo nevkládání 

reklamních bloků do hlavní zpravodajské relace, stejně tak mezi soutěž Milionář a 

Zprávy. Podle Ladislava Pavlíka, tehdejšího tiskového mluvčího televize Prima, se 

                                                
7 KÁLAL, Jan. Pavel Zuna: Zprávy na Primě od 19:30 jsou průzkum bojem. [online] Dostupný z WWW: 

<http://www.digizone.cz/clanky/pavel-zuna-zpravy-na-prime-od-1930-jsou-pruzkum/> [cit. 2009-04-25] 
8 Zdroj: TV Prima  (KÁLAL, Jan. Pavel Zuna: Zprávy na Primě od 19:30 jsou průzkum bojem. [online] 

Dostupný z WWW: <http://www.digizone.cz/clanky/pavel-zuna-zpravy-na-prime-od-1930-jsou-

pruzkum/>) [cit. 2009-04-10] 
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jednalo o součást strategie získat maximum diváků před dvacátou hodinou tak, aby 

hlavní program od 20 hodin startoval s vysokým počtem diváků.9 Protože se podle 

šéfredaktora zpravodajství Pavla Zuny Prima TV chtěla novými zprávami zaměřit na 

mladého diváka, měly být nové zprávy svižnější a dynamické, zároveň si však měly 

držet určitý konzervativní ráz. Televize Prima razantními změnami chtěla posílit svojí 

značku a zároveň svojí pozici na televizním trhu. 10  

     K podobné proměně vysílacího času hlavního zpravodajského pořadu došlo 

v minulosti dvakrát - poprvé 1. září 1997, když Česká televize přešla z času 19.30 na 

19.15. Tento krok znamenal ústup konkurenci do bezproblémového času, Česká televize 

si zároveň prodloužením Událostí vytvořila prostor pro rozsáhlejší zpravodajství 

z domova i z ciziny, což vedlo k jejich zkvalitnění. Hlavní večerní zpravodajský pořad 

ČT Události v 19.30 zcela podlehl konkurenci v podobě Televizních novin TV Nova, 

vysílaných v té době ve stejném čase. Zatímco sledovanost Televizních novin byla 

nebývale vysoká – vykazovala až 80 % diváků, Události ČT měly v tehdejší době 

sledovanost méně než 10 % všech televizních diváků. (Kolektiv autorů 2002: 13-17)    

     K druhému přesunu vysílacího času zpravodajství došlo 1. ledna 2007, kdy Česká 

televize začala vysílat svůj večerní zpravodajský pořad Události od 19.00 hodin, v roce 

2006 se Události vysílaly v čase od 19.15, tedy v čase, kdy na Prima TV skončily 1. 

zprávy. Česká televize se tímto krokem snažila změnit zažitý divácký zvyk sledovat 

postupně všechny zpravodajské relace – počínaje 1. zprávami Prima TV a konče 

Televizními novinami TV Nova. Rozhodnutí posunout Události České televize bylo 

úspěšné – Česká televize tímto posunem získala atraktivnější část pro svůj hlavní 

zpravodajský pořad a naopak Prima TV ztratila svojí výhodnou pozici začínat blok 

zpravodajských pořadů jako první televize. Druhou změnou vysílacího času Událostí 

vstoupila Česká televize do přímé konkurence se zpravodajským pořadem 1. zprávy TV 

Prima. (Stejskalová 2007: 14 – 18) 

    

                                                
9 HRODEK, Dominik. Bez reklamy, ale dražší. [online] Dostupný z WWW: 

<http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=343890>  [cit. 2009-04-29] 
10 Pomůže nová grafika omladit Primu? [online] Dostupný z WWW: <http://www.dvb-

centrum.estranky.cz/clanky/clanky/pomuze-nova-grafika-omladit-primu>) [cit. 2009-05-05] 
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2. 1. 1 Zaváděcí kampaň na nové zprávy 

     Zaváděcí kampaň na nové zprávy měla charakter přesvědčovací reklamy – taková 

reklama je zaměřena na vytvoření obliby, preference, přesvědčení nebo kupního záměru 

ohledně výrobku nebo služby. (Kotler 2007a: 607) Některé firmy používají srovnávací 

reklamy, v nichž dochází k porovnávání vlastností dvou nebo více značek, tato reklama 

nejlépe funguje, když vyvolává kognitivní a afektivní motivace současně. V kampani na 

nové zprávy byla okrajově použita srovnávací reklama, a to víceméně skrytou narážkou 

na konkurenční Televizní noviny TV Nova, kdy ve sloganu televizního spotu TV Prima 

moderátoři slibovali: „A ještě něco - nikdy se k vám neotočíme zády.“  TV Prima se 

v zaváděcí marketingové kampani na nové zprávy rozhodla akcentovat především silné 

příběhy a komunikovat divácky oblíbené tváře a známé moderátorské osobnosti jako 

jsou Pavel Zuna, Světlana Zárubová a Mirka Čejková. Televize pak představila 

jednotlivé reportéry v intenci příběhovosti zpravodajství, tedy lidi, kteří tyto příběhy 

zprostředkovávají, což je jedna z klíčových věcí pro komunikaci v zaváděcí kampani, 

jak vyplývá z výzkumu TV Prima. Využití moderátorských osobností známých 

z konkurenčních televizních stanic bych nazvala termínem „recyklace celebrit“. Pavel 

Zuna před příchodem na Prima TV působil v České televizi a také jako šéfredaktor a 

moderátor nejúspěšnějšího televizního pořadu Televizních novin TV Nova, Mirka 

Čejková působila rovněž jako hlasatelka Televizních novin TV Nova a Světlana 

Zárubová působila jako televizní hlasatelka hlavní zpravodajské relace Události České 

televize. Tým moderátorů nových zpráv posílila staronová dvojice Terezie Kašparovská 

a Jiří Chum a nový moderátor Roman Fojta, který zprávy moderuje ve dvojici se 

Světlanou Zárubovou.   

     Prostřednictvím zpravodajství se média snaží budit dojem, že jsou autoritou v oblasti 

veřejného života, proto je pro médium důležité, aby příjemci přijímali zpravodajství 

jako důvěryhodné. „Bulvární média se orientují především na negativitu, jednoduchost, 

jasnost, celebrity a blízkost, a tím vytvářejí dojem, že jsou autoritou, jež umí snadno a 

přehledně vyložit svět.“ (Burton, Jirák cit. podle 2001: 249) 

      Pro mediální komunikaci jsou typické „mediované kvaziinterakce“, neboli vytváření 

lidského kontaktu mezi hlasatelem oslovujícím publikum a jeho příjemci. (Burton, Jirák 

2001: 201) Média s těmito kvazidůvěrnými vztahy dále pracují a rozvíjejí je, což je i 

případ TV Prima. Protože se lidé zajímají o osudy jiných lidí, média diváky nabádají, 

aby si k těmto osobnostem vytvořili osobní důvěrný vztah, což má příznivý vliv na 
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televizní sledovanost a prodej reklamního času inzerentům. Ve většině typů produktů 

závisejí média na „známých osobnostech“, jež jim slouží jako nástroj k tomu, aby 

navázala kontakt s příjemci. Vytváření kvazidůvěrných vztahů mezi médiem 

zosobněným známou osobností a příjemci mnohdy slouží k přímému zastírání nereálné 

podstaty mediovaných sdělení.  (Burton, Jirák 2001: 249) 

     Zpravodajství se snaží posílit svojí důvěryhodnost také prezentováním zpráv, „jak se 

doopravdy staly“, různými autentickými výrazovými prostředky zdůrazňuje realističnost 

zpravodajství, což také dokazují televizní spoty použité v kampani na nové zprávy 

Prima TV.  (Burton, Jirák 2001: 249) 

2. 1. 2 Stanovení cílů reklamy 

      Marketing management musí při přípravě reklamního programu učinit čtyři klíčová 

rozhodnutí, mezi něž patří stanovení cílů, stanovení reklamního rozpočtu, příprava 

reklamní strategie a vyhodnocení reklamní kampaně. Stanovení cílů by mělo vycházet 

z rozhodnutí o cílovém trhu, positioningu a marketingovém mixu, jenž určují, čeho 

musí reklama v rámci celkového marketingového programu dosáhnout. (Kotler 2007 a: 

67) Propagační cíle můžeme rozdělit do tří hlavních kategorií. Do první kategorie patří 

kognitivní (poznávací) cíle, druhá kategorie zahrnuje afektivní, emocionální a smyslové 

cíle a třetí kategorie zahrnuje konativní, behaviorální cíle. (De Pelsmacker 2003: 210) 

Prima TV ve své kampani na nové zprávy chtěla dosáhnout komunikačních cílů 

efektivní kombinací všech 3 kategorií – posílit pozici a znalost značky jako kognitivní 

cíl, emotivní pocity vyvolané reklamou a preference značky jako afektivní cíle a posílit 

loajalitu ke značce jako konativní cíl.  

 
Cíle propagace 

Kognitivní, poznávací cíle 

Potřeby v dané kategorii produktu 

Povědomí o značce 

Znalost značky 

Afektivní cíle, emocionální a smyslové 

Pocity vyvolané reklamou 

Postoj k reklamě 

Obliba značky 

Postoj ke značce 

Preference značky 
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Názor na značku 

Spokojenost se značkou 

Konativní, behaviorální cíle 

Nákupní záměry 

Nákup 

Opakovaný nákup 

Loajalita ke značce 

 

(Cit. podle De Pelsmacker 2003: 210) 

2. 1. 3 Charakteristika kampaně 

     Volba cílové skupiny je zásadní otázkou při výběru programové strategie. Hlavním 

cílem je získat u dané cílové skupiny loajalitu ke značce, přičemž je mnohem obtížnější 

získat diváka, jenž je loajální ke značce, než diváka, který je nestálý a přepíná. 

Informační obsah reklamního sdělení musíme přizpůsobit tomu, jestli chceme získat 

loajálního či přepínajícího diváka. (Pelsmacker 2003: 208) 

       Cílová skupina kampaně byla stanovena na 15+ (core 15 – 54 let). Prima TV se 

tímto rozhodnutím rozhodla značně „omladit“ svoje publikum a zaměřit se spíše na 

mladší cílovou skupinu, než na svoje tradiční diváky, jenž tvoří starší cílová skupina, 

pro inzerenty méně atraktivní. Prima TV však zapomněla na stále rostoucí trend 

mladých lidí, kteří se nedívají na televizi, ale naopak vyhledávají internet či jiné formy 

elektronické komunikace. Podle Štěpána Woldeho jsou mladí diváci zhýčkaní, chtějí si 

užívat nabídku programů a mít možnost širokého výběru, zároveň neváhají opustit 

televizní stanici, pokud jsou s programovou nabídkou nespokojení. Prima TV postupně 

ztrácí svoje starší publikum, aniž by byla schopná dlouhodobě přitáhnout mladší diváky.   

(VOPĚNKOVÁ 2008: 22) 

         Zaváděcí kampaň také stimulovala cílovou skupinu sloganem „Uvidíte více“, kdy 

diváci nevěděli, co si mají konkrétně představit, jakou přidanou hodnotu pro ně nové 

zprávy můžou přinést.  

2. 1. 4 Průběh a použité nástroje 

       Tvorba reklamní kampaně obsahuje několik na sebe navazujících kroků, přičemž 

výchozím bodem je marketingová strategie. V této souvislosti jsou důležité tři aspekty 

marketingové strategie: cílová skupina (s kým chceme komunikovat), cíle (proč chceme 
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komunikovat a čeho chceme dosáhnout) a strategie sdělení (co chceme sdělit). 

Nejdůležitějším krokem je přeměna strategie do kreativní strategie neboli „co a jak 

sdělit“. (Pelsmacker 2003: 206) 

     Prima TV zahájila svojí kampaň na nové zprávy 28. ledna 2008 za použití rádia, 

tiskové reklamy a internetu a 1. února téhož roku nasadila outdoorovou reklamu v 

podobě CLV. Dva týdny po zahájení kampaně se Prima TV dostala mezi největší 

inzerenty v ČR, v kategorii Top 5 - deníky se umístila na 4. místě s 3,1 % share, na 1. 

místě v kategorii Top 5 – časopisy s 4,1 % share a na 1. místě v kategorii Top 5 – 

celoplošná rádia s 3,8 % share.11  

     Marketingová kampaň vznikla tzv. in-house, tzn. kreativní idea a realizace kampaně 

byly zrealizovány kreativním oddělením a On air promotion oddělením Prima TV, 

nikoliv ve spolupráci s reklamní agenturou.   

 

2. 1. 4. 1 Komunikační nástroje a prostředky 
     V kampani na nové zprávy byly použity tyto „on air nástroje“: televizní kampaň 

rozdělená na odpočítávání (tzv. countdown), tzn. upozornění, že za X dní přichází nové 

zpravodajství ve změněném čase. Do oblasti on air promotion patří to, s čím jde televize 

přímo na obrazovku a její sebepropagace prostřednictvím upoutávek a kampaní na 

programy, které jsou vybrány k promování, dále autopropagační pořady a celý televizní 

design. 12 V této kampani byla emotivním způsobem zobrazována zpravodajská realita 

prostřednictvím spotů, v nichž reportéři TV Prima z různých stand-upů vzkazují 

divákovi, že jsou tu jen pro něho. Stand-up je nedílnou součástí reportáže natáčené 

přímo v terénu, díky stand-upu je docíleno větší autentičnosti a samotná reportáž působí 

důvěryhodněji vytvářením pocitu, že byl redaktor přímo na místě a má právo o události 

referovat. On air nástroje byly použity metodou self promotion. Úvodní spoty byly 

vysílány ve dvou variantách (první s Pavlem Zunou a druhý se Světlanou Zárubovou), 

jejich cílem byla image kampaň se zaměřením na změnu. Po úvodních spotech byl 

nasazen jeden informační spot, který prezentoval tváře zpráv a také countdowny, 

v nichž Světlana Zárubová každý den oznamovala, že se blíží nové zprávy. Ve fázi 

                                                
11  Zdroj: TNS Media Intelligence, 6. týden 2008 
12 Jankovský na Primě skončil. [online] Dostupný z WWW: 

<http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=409079>  [cit. 2009-04-21] 
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udržovací kampaně poutala Prima TV na vnitřní členění zpráv – sekce „celebrity“, 

„sport“ a „slavné datum“.    

     Off air nástroje: mediální plán realizovaný ve spolupráci s mediální agenturou OMD 

zahrnuje billboardy, internetové bannery, CLV a tiskovou reklamu. 13 

 

News flowchart kampaně Prima TV 

 

                                                
13 Zdroj: On air promotion oddělení TV Prima 
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14 

2. 1. 5 Mediální plánování  

     Prvním krokem mediálního plánování je analýza cílového trhu, při tvorbě mediálního 

plánu jsou důležité tři kroky: zaměřit se na chování spotřebitelů, vytvořit plány, jenž 

odrážejí nákupní proces spotřebitele a ovlivnit spotřebitele na trhu. Informace o 

mediálních návycích cílové skupiny pomáhají marketingovým týmům vytvářet reklamní 

sdělení, jenž správně zasahují cílovou skupinu. Mediální plán v sobě zahrnuje celkovou 

strategii integrované marketingové komunikace a specifickou marketingovou taktiku, 

zároveň obsahuje marketingovou a reklamní analýzu, mediální strategii, rozpis médií a 

odůvodnění a shrnutí míry dosažených cílů. (Clow, Baack 2008: 222)  

2. 1. 6 Mediální  komunikační mix  

     Po volbě sdělení následuje další klíčový krok, a to výběr médií, která by sdělení měla 

přenášet. Výběr správné kombinace mediálních nosičů je klíčovým úkolem pro každou 

reklamní kampaň. K tomu je potřeba rozhodnutí o žádoucím dosahu, frekvenci a 

dopadu, výběr z hlavních typů médií, volba konkrétních mediálních nástrojů, rozhodnutí 

o načasování kampaně v médiích a rozhodnutí o geografické alokaci médií. (Kotler, 

2007a: 612) Součástí přípravy kampaně je i rozhodnutí o výběru vhodného mediálního 

mixu. Výběr vhodných reklamních kanálů a efektivní kombinace reklamních nosičů má 

na starosti mediální plánovač, jenž dokáže prostudovat každý z nosičů a sladit jej 

s produktem a celkovým reklamním sdělením. Mediální plánovači a nákupčí jsou 

velkým zdrojem informací o nejefektivnějším typu mediálního mixu pro konkrétní 

mediální kampaň. (Clow, Baack 2008: 247) 

      Zvýšený dopad kombinace dvou a více médií označujeme jako efekt mediálního 

násobení (media multiplier effect). Kombinované použití dvou nebo více médií má větší 

dopad, než je součet dopadů těchto médií, kdyby byla použita jednotlivě, klíčem 

k úspěchu je proto nalézt efektivní kombinace médií při tvorbě mediálního mixu. (Clow, 

Baack 2008: 247) 

 

 

 

                                                
14 Zdroj: On air promotion oddělení TV Prima 
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Kritéria mediálního mixu 
 

Kvantitativní kritéria 

Dosah 
Frekvence 
Selektivnost 
Geografická flexibilita 
Rychlost dosažení 
Životnost sdělení 
Sezónní vlivy 

Kvalitativní kritéria 

Schopnost budovat image 
Emocionální vliv 
Zájem o médium 
Aktivita a pasivita média 
Pozornost věnovaná médiu 
Kvalita reprodukce 
Množství předávaných informací 
Schopnost demonstrace 
Rozsah zapamatovatelnosti sdělení 
Zmatečnost 

Technická kritéria 
Výrobní náklady 
Nákupní podmínky 
Disponibilita 

 

(Cit. podle De Pelsmacker 2003: 253) 

 

     Kvantitativní kritéria se zabývají např. tím, kolik osob může dané médium 

zasáhnout, jak často a jak rychle zasáhne cílovou skupinu, zda lze sdělení realizovat 

v různých geografických oblastech, jestli by dané médium bylo efektivnější během 

určitého období než jiné a v jaké míře má selektivní charakter. Selektivita médií 

označuje míru jejich zaměření na určitou cílovou skupinu. (Pelsmacker 2003: 253) 

     Kvalitativní kritéria jsou dána rozsahem, v jakém je určité médium schopno budovat 

image a osobnost značky, jaký vliv má na veřejnost, jaký zájem má veřejnost o médium, 

tzn. zda je aktivní či pasivní, a věnuje-li malou či velkou pozornost tomu, co médium 

sděluje. Mezi tato kritéria také patří, zda nosič může či nemůže přidat hodnotu značce 

nebo produktu tím, v jakém kontextu se prezentuje, zda je či není dosaženo uspokojivé 

kvality reprodukce, jak mnoho a jaké informace jsou předávány čtenářům a jak často 

musí být zákazník vystaven reklamě, aby si zapamatoval sdělení. (Pelsmacker 2003: 

254) 

      Mezi technická kritéria patří náklady na reprodukci sdělení, často vyjadřované jako 

CPP nebo CPT příslušníků cílové skupiny, snadný či nesnadný nákup médií. Dalším 
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kritériem je disponibilita média neboli míra průniku média veřejností (jestliže lidé 

nevlastní televizi, rádio a nekupují noviny, nemá smysl investovat peníze do reklamy 

v uvedených médiích).  (Pelsmacker 2003: 254) 

 

2. 1. 6. 1 On air nástroje: televizní kampaň 

      Televize u cílové skupiny rychle formuje povědomí a stimuluje vyzkoušení, zároveň 

je považována za nejmocnější reklamní médium. Je to nejlepší médium k předání 

vzrušení a energie, výhodou televize je komunikační síla audiovizuálního sdělení, které 

má intenzivní dopad na emoce. Televize je považována za pasivní médium, ideální pro 

komunikaci image nebo osobnosti značky. Obrovskými výhodami televize jsou možnost 

jednorázově zasáhnout velký počet diváků a také možnost regionálního zacílení. Mezi 

nevýhody televize patří vysoké výrobní náklady a obtížnost předání sdělení přímo 

vybrané cílové skupině. Vysoký počet reklam a extrémně krátká životnost sdělení 

(délka reklamních spotů bývá patnáct, třicet či čtyřicet vteřin) rovněž snižují účinnost 

sdělení pro cílovou skupinu. (De Pelsmacker 2008: 258) V meziročním srovnání klesla 

celková sledovanost televize o 1 % , z hlediska inzerentů českému trhu stále dominuje 

televize Nova. 15 

      TV Prima využila při vysílání reklamních spotů tzv. self-promotion, kdy spoty a 

upoutávky na vlastní zpravodajství vysílala na vlastní televizní stanici. Televize 

pravidelně vysílala několik typů spotů, v prvním se snaží ilustrovat příběhy skutečných 

lidí, v tomto spotu jsou použity záběry z 11. září 2001, povodně, lidé trpící ve válce, při 

demonstracích. Slogan u tohoto spotu zní: „skutečný život, příběhy skutečných lidí, svět 

kolem nás, nejen kamerou, ale i srdcem, od 4. února začínají na Primě zcela nové 

zprávy“, přičemž závěrečný slogan je pokaždé stejný: „Dívejte se a uvidíte víc“. Na 

pozadí spotu hraje působivá, smutná, trochu depresivní hudba.  

     Hudba v reklamě rychle upoutá pozornost, její nejdůležitější a nejběžnější využití 

spočívá v navození nálady a vzbuzení emocí. (Tellis 2000: 235) V případě televizních 

spotů Prima TV bylo záměrem vyvolat v lidech silné emoce, jenž záběry letadla 

narážejícího do jednoho z „dvojčat“ světového obchodního centra z 11. září 2001 v New 

Yorku nesporně vyvolávají, stejně jako válečné záběry či zobrazování lidského neštěstí. 

Cílem tohoto spotu bylo bezpochyby zasáhnout emoce lidí, negativní zobrazování totiž 

přitahuje pozornost, lidé dokonce můžou nabýt vědomí, že jsou sami svědky těchto 

                                                
15 Zdroj: TREND marketing. Stručný přehled českého televizního trhu. 27.6.2008 
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emočně vypjatých událostí, svědky lidského neštěstí, které se děje na opačném konci 

světa. Kladu si však otázku, nakolik jsou diváci při sledování takových záběrů citliví a 

nakolik „otupělí“ či znecitlivělí neustálým opakováním těchto mediálních obrazů. 

Celkové vyznění spotu pak může vyznít poněkud lacině, zneužíváním lidského neštěstí 

k přilákání pozornosti k novým zprávám.  

     Emotivní reklamy mohou upoutat pozornost diváka a napomáhat vytvoření vztahu 

mezi spotřebitelem a značkou, proto většina kreativců považuje emotivní reklamy za 

klíč k vytvoření věrnosti vůči značce. Pro emotivní reklamy jsou důležité vizuální 

podněty, proto je nejlepším médiem pro emotivní reklamy televize. Televize nabízí 

možnost tzv. intruze, tedy dotěrnosti, s využitím zvuku a obrazu, v televizní reklamě 

mohou navíc vystupovat „skuteční lidé“. Na základě zprostředkovaných zážitků si 

spotřebitelé vytvářejí postoje a dozvídají se o konkrétnímu produktu. Výhodou 

televizních reklam je jejich větší intenzivita, dokáží vytvářet dynamické situace, které 

mají za cíl diváka vtáhnout do děje. (Clow, Baack 2008: 174-175)  

      Druhý spot se snaží ukázat moderátory zpravodajství, redaktory a zpravodaje jako 

skutečné lidi, kteří jsou tu především pro televizní diváky, slogan zní: „Sedm dní 

v týdnu, 365 dnů v roce, každou minutu, každou vteřinu pro vás sledujeme svět kolem, 

nejen kamerou, ale i srdcem. Kauzy, které vás zajímají, opravdové příběhy, jen a jen pro 

vás připravujeme zásadní zprávy z domova i ze zahraničí. A ještě něco – nikdy se k vám 

neotočíme zády“ (reakce na TV Nova, kdy se moderátoři v novém studiu při reportážích 

otáčeli k divákům zády, čehož Prima TV využila pro vzbuzení důvěry a dojmu, že 

televize svoje publikum nikdy nezradí). „Zcela nové zprávy už v pondělí v 19:30 na 

Primě“. Cílem kampaně bylo, aby diváci při sledování nových zpráv měli pocit, že 

zprávy jsou především o lidech.  

     Třetí spot je upoutávkou na „slavné datum“, novou rubriku, kterou se Prima TV 

rozhodla zařadit do hlavní zpravodajské relace. „Každé datum je něčím důležité, 

samozřejmě i to dnešní, co a kdy se v tento den odehrálo? Sledujte slavné datum v 19.45 

ve zprávách televize Prima.“ V tomto spotu je důležitá vizuální stránka, slavná data 

Prima TV ilustruje významnými událostmi z českých a světových dějin: rokem 1889 – 

postavení Eiffelovy věže, rok 1912 – potopení Titaniku, 1918 – T. G. Masaryk a vznik 

Československa, 1969 – první muž Neil Armstrong na měsíci, 1989 – sametová 

revoluce.  
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2. 1. 6. 2 Off air nástroje: Rozhlas 

Rozhlas je považován za dynamické médium, reklama v rádiu může být selektivní 

k určitým skupinám zákazníků. Rozhlasová reklama je ideálním nízkonákladovým 

médiem pro místní firmy, reklamy lze umístit do ideálního vysílacího času a přizpůsobit 

místním podmínkám. (Clow, Baack 2008: 236) 

Nevýhody rádia představují krátká životnost sdělení a také skutečnost, že lidé mají rádio 

často zapnuté jen jako zvukovou kulisu, což znamená, že reklamě nevěnují velkou 

pozornost. (De Pelsmacker, 2003, str. 259) Problém také představuje informační 

přetíženost rozhlasových reklam, do nichž se zadavatelé snaží dostat co nejvíce 

informací. Posluchač si kvůli přílišnému zahlcení informacemi pamatuje pouze 

minimum sdělení. (Clow, Baack 2008: 236) 

 Ve srovnání s televizí je denní zásah rozhlasu nižší – okolo 64%, týdně je to 85% 

(dospělých 15+). Nejvyšší poslechovost rozhlasu (prime time) je ráno a dopoledne. 

Televize Prima nasadila dvacetivteřinové reklamní spoty na stanicích ČRo1 

Radiožurnál a Impuls. Kritériem pro výběr těchto stanic byl jejich zásah (reach), rádio 

Impuls bylo v daném období stanicí s nejvyšším zásahem a ČRo1 Radiožurnál byl na 

čtvrtém místě za stanicemi Evropa 2 a Frekvence 1. 16 

 

2. 1. 6. 3 Venkovní reklama (outdoor) 
Výhodou venkovní reklamy je dlouhodobé a pravidelné působení, což znamená 

vysokou četnost zásahu reklamním sdělením. Protože opakování je základem budování 

povědomí o značce, hodí se venkovní reklama pro budování povědomí o značce 

v širokých cílových skupinách. Výhodou pro zadavatelé inzerce je také skutečnost, že 

outdoorová kampaň působí bez ohledu na vůli příjemce, takové médium nejde narozdíl 

od televize či rozhlasu „vypnout“. Venkovní reklama působí nepřetržitě 24 hodin denně, 

sedm dní v týdnu, a to je její nesporná výhoda. S outdoorovou reklamou je často spjat 

tzv. guerilla marketing. Nevýhodou venkovní reklamy je naopak horší viditelnost 

billboardů v letních měsících a také narozdíl od tisku, rozhlasu a televize trpí počasím, 

povětrnostními vlivy, vlivy okolí či poškozením kolemjdoucích. Venkovní reklama jako 

médium sděluje pouze omezený rozsah informací a také zde není možné zaměření na 

                                                
16 Podle Radioprojektu za období 1. 1. – 30. 6. 2008, zdroj Median, Stem/Mark 

[online] Dostupný z WWW: <http://www.apsv.cz/radioprojekt.php>  [cit. 2009-04-15] 
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cílovou skupinu, protože sdělení vidí všichni. (De Pelsmacker 2003: 260) Venkovní 

reklama nabízí omezené možnosti v oblasti kreativity, protože krátká doba kontaktu 

s takovou reklamou znamená extrémně stručná sdělení. Outdoorová reklama 

představuje nízkonákladový nosič, náklady na jeden kontakt jsou nízké, a při použití 

vyššího počtu billboardů nabízí široký zásah a vysokou míru frekvence. (Clow, Baack 

2008: 237)  

Největší nevýhodou venkovní reklamy je absence jednotného výzkumu, outdoorový trh 

nemá „jednotnou měnu“, kterou by respektovali všechny outdoorové společnosti a 

podle níž by se dala porovnávat kvalita jednotlivých ploch. Formát plakátů, jenž ve své 

kampani použila Prima TV, nejvíce působí na lidi, kteří každý den dojíždějí do práce a 

cestují přitom autem, autobusem nebo vlakem. (Smith 2000: 150) 

 
2. 1. 6. 4 Print (tisková reklama) 

     Poslední výsledky Media projektu17 ukazují, že tisková média zasahují výrazně více 

osob z vyšších sociálních vrstev, zatímco zastoupení těchto osob mezi diváky televize je 

výrazně podprůměrné, je výrazně nadprůměrné mezi čtenáři deníků, příloh k deníkům a 

čtenáři časopisů. Zásah tiskových titulů v české populaci je vysoký – nejméně jeden 

placený deník v uplynulých 14 dnech přečetlo 82 % populace, celkově 7,250 milionů 

osob ve věku 12 – 79 let. Čtenářem alespoň jednoho časopisu vydávaného na tiskovém 

trhu v České republice je 90 % občanů ve věku 12 – 79 let, absolutně 7, 940 milionů 

osob. 18 

     Výhodou novin je jejich flexibilita, včasnost, pokrytí místního trhu, noviny jsou také 

široce přijímané a mají vysokou věrohodnost. Čtenáři spoléhají na faktické informace 

v článcích a také projevují vysokou míru zájmu o články, které čtou, proto mají tendenci 

věnovat více pozornosti také novinovým reklamám. (Clow, Baack 2008: 243) 

      Mezi jejich omezení patří především jejich nízká životnost, špatná kvalita 

reprodukce a malá šance na předání média dalším čtenářům. (Kotler 2007 b: 866) 

Reklamy v novinách mají často nízkou kvalitu provedení, nejsou příliš kreativní a 

                                                
17 Media projekt je realizován společnostmi GFK Praha – Median. V období od 1. 10. 2008 do 31. 3.2009 

bylo celkem dotazováno 14 840 náhodně vybraných respondentů z celé České republiky    
18 Tisková zpráva Unie vydavatelů ze dne 7. května 2009, zdroj Mediaprojekt  [online] Dostupný 

z WWW: <http://www.uvdt.cz/Upload/663.pdf>  [cit. 2009-05-16] 
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noviny nelze cílit tak specificky na cílový trh, jak to umožňují specializované časopisy. 

(Clow, Baack 2008: 244) 

     Mezi silné stránky časopisů patří jejich vysoká geografická a demografická 

selektivita, důvěryhodnost a prestiž, vysoká kvalita reprodukce, dlouhá životnost a 

v neposlední řadě dobrá šance, že bude médium předáno dalším čtenářům. Mezi slabé 

stránky časopisů naopak patří dlouhá doba od zakoupení reklamy po realizaci, vysoké 

náklady, určitá míra zbytečné cirkulace a nulová garance pozice. (Kotler 2007 b: 866) 

     Print (Příloha č. 7) použitý v kampani na nové zprávy vznikl in-house v oddělení On-

air promotion Prima TV a jeho sloganem je: „Svět kolem nás se proměňuje. I my se 

měníme!“ Pod tímto sloganem je podepsaný Pavel Zuna, šéfredaktor zpravodajství TV 

Prima a zároveň moderátor nových zpráv. Na printu je také zobrazena usměvavá tvář 

Pavla Zuny, což zvyšuje důvěryhodnost sdělení prostřednictvím známé osobnosti, která 

novým zprávám dodává lidskou tvář. Tisková reklama v kampani na nové zprávy TV 

Prima byla použita v denících, přílohách a ekonomických týdenících. 

 

2. 1. 6. 5 Internetová reklama   
     Internetovou reklamu je možné využít jak pro informativní kampaně, tak pro 

kampaně zaměřené na image produktu. Internetoví uživatelé jsou většinou majetnější a 

mladší, perspektivnější cílovou skupinou, naopak je těžké zacílit některé cílové skupiny, 

např. seniory. Vzestup používání internetu a nových médií obecně souvisí s poklesem 

účinnosti klasických mediálních kampaní v tradičních médiích, klesá sledovanost 

televize, poslechovost rádia či prodaný náklad tisku.19 

     Podle studie společnosti Forrester Research se 24 % uživatelů internetu dobrovolně 

vzdává času věnovaného jídlu a spánku, aby mohli být online, 75 % uživatelů dokonce 

uvedlo, že se vzdalo sledování televize a místo toho dávají přednost internetu. Mezi 

hlavní výhody internetového marketingu patří kreativní příležitosti a také krátká doba 

mezi zadáním a zveřejněním reklamy. Prostor pro kreativitu je dán vytvářením oken 

s využitím mnoha druhů grafických technik, animací a videí. Internet je médium, kde 

lze snadno docílit segmentace cílového trhu – díky technice zvané behaviorální zacílení 

může firma identifikovat internetové návyky a oblíbené stránky uživatelů a pak je 

zasáhnout relevantními reklamami. Internet je nejefektivnějším médiem ve sledování 

                                                
19 POŠTULKA, Jan. Media typy – internet – proč ANO/NE. [online] Dostupný z WWW: 

<http://www.mediaguru.cz/media-typy/internet/proc-ano-ne.html>  [cit. 2009-04-15] 
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a měření výsledků reklam, např. pomocí technologie tzv. cookies.  (Clow, Baack 2008: 

238-240) 

Nevýhodou internetové reklamy je její krátká životnost a také značná přesycenost 

internetových stránek reklamami, jenž vede k tomu, že se uživatelé reklamám na 

internetu vyhýbají. (Clow, Baack 2008: 238-240)  

2. 1. 7 Výsledky komunikační kampaně  

Srovnání sledovanosti, počtu diváků a podílu na trhu před přesunem 

zpravodajství, po přesunu a následném navrácení zpravodajství na původní čas 

18.55 

15+ 

 
Sledovanost 
(%) 

Počet diváků 
(tis.) 

Podíl na trhu 
(%) 

Zprávy 18:55 (1. - 3. 2. 2008) 10,1 878 25,06 
Zprávy 19:30 (4. 2. – 4. 5. 2008) 5,9 512 13,53 
Zprávy 18:55 (5. 5. – 31. 12. 2008) 7,5 649 24,20 

20 

           Marketingová kampaň svou cílovou skupinu nejen zasáhla, ale měla na ni i 

pozitivní vliv, což potvrzují čísla sledovanosti v prvních dnech nových zpráv (viz 

tabulku). Marketingová kampaň byla úspěšná, podařilo se jí přesvědčit nové i stávající 

diváky, aby se na nové zpravodajství Prima TV podívali. V tabulce výsledků celkové 

sledovanosti nových zpráv a zároveň podílu na trhu za období před změnou, během 

změny zpráv a po změně a následném navrácení do vysílacího času před změnou však 

můžeme vidět rozpor mezi čísly, která nám jasně ukazují, že sledovanost nových zpráv 

naopak poklesla a podíl na trhu se dramaticky snížil. Podle Pavla Zuny bylo cílem TV 

Prima posílit sledovanost mezi půl osmou a osmou, proto se změna povedla. „A tam 

jsme zatím na výkonu, který Prima nikdy neměla“, vysvětlil Pavel Zuna. 21 

 

     Významným faktorem sledovanosti zpravodajství je také sestavení programů před a 

po zpravodajství. Prima TV zařadila do programového bloku od 19 hodin staronovou a 

„recyklovanou“ soutěž Milionář, kterou před několika lety s velkým diváckým 

                                                
20 Zdroj: Oddělení analýzy výzkumu a marketingu Prima TV 
21 KÁLAL, Jan. Pavel Zuna: Zprávy na Primě od 19:30 jsou průzkum bojem. [online] Dostupný 

z WWW: <http://www.digizone.cz/clanky/pavel-zuna-zpravy-na-prime-od-1930-jsou-pruzkum/> [cit. 

2009-04-25] 
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úspěchem vysílala TV Nova. Soutěž Milionář byla nasazena přímo proti konkurenčním 

Událostem na ČT1, avšak jak se později ukázalo, tato programová změna pomohla 

paradoxně Událostem, které zaznamenaly nárůst diváků. Jak se přesvědčilo vedení TV 

Prima, je těžké konkurovat nejenom Televizním novinám TV Nova, ale také jejímu 

divácky oblíbenému seriálu Ulice, jenž má stabilně vysoký podíl na sledovanosti, 61,25 

% TV sledovanosti v kategorii „Dospělí 15 – 24“. 22  

     Zajímavé je poznamenat, že TV Nova se cítila být jako hlavní konkurent ohrožena, a 

tak se snažila podpořit svojí vedoucí pozici v podílu na televizní sledovanosti svého 

zpravodajského pořadu několika tiskovými reklamami v periodiku Marketing & Media. 

V jednom z těchto printů se TV Nova zaměřila na srovnání průměrného podílu na 

sledovanosti Televizních novin od 11.2. do 13.2. 2008 (19.30 – 19.58), kdy se stala 

vítězem s celkovým podílem na trhu 58,03 % a Prima TV poraženým s podílem 15,73 

%. 23 Další print se sloganem „Sledovanost neustále roste“ ukazuje Novu jako vítěze 

konkurenčního boje s 59,26 % podílu na sledovanosti a TV Prima s 14,35 %. 24 Print s 

výstižným sloganem TV Nova „Rosteme s vámi...Televizní noviny“ vyjadřuje rostoucí 

tendenci sledovanosti Televizních novin v kategorii „Dospělí 15+“ od nasazení nových 

zpráv TV Prima: 4.2.–10.2.2008: 2 036 000, 11.2.–17.2.2008: 2 256 000, 18.2.–

24.2.2008: 2 296 000, 25.2.–27.2.2008: 2 434 000. 25 

2. 1. 8 SWOT analýza  

     SWOT analýza je jednoduchým nástrojem pro stanovení firemní strategické situace 

vzhledem k vnitřním i vnějším firemním podmínkám, jenž podává informace jak o 

silných (Strengths) a slabých (Weaknesses) stránkách firmy, tak i o možných 

příležitostech (Opportunities) a hrozbách (Threats). Cílem firmy by mělo být omezení 

slabých stránek a podpora silných stránek, využívání příležitostí okolí a snaha předvídat 

a jistit se proti případným hrozbám. Silné a slabé stránky se vztahují k vnitřní situaci 

firmy, přičemž se vyhodnocují především zdroje firmy a jejich využití, plnění cílů 

                                                
22 Podíl na sledovanosti v období pondělí – pátek 1.1. – 1.2. 2008 (18:35 – 19:25). Zdroj ATO – 

Mediaresearch, CET 21 spol. s r. o.  
23 Marketing & Media č.8 (18.2. – 24.2.2008) Zdroj: ATO – Mediaresearch, CET 21 spol. s r. o. 
24 Marketing & Media č.9 (25.2. – 2.3.2008) Zdroj: ATO – Mediaresearch, CET 21 spol. s r. o. 
25 Marketing & Media č.10 (3.3. – 9.3.2008) Zdroj: ATO – Mediaresearch, CET 21 spol. s r. o. 
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firmy. Příležitosti a hrozby vyplývají z vnějšího prostředí (makroprostředí, konkrétní 

trh), které obklopuje danou firmu a působí na ni prostřednictvím různých faktorů. 

(Kozel a kol. 2006: 39) 

  

2. 1. 8. 1 Moje vlastní SWOT analýza nových zpráv TV Prima 

 
STRENGTHS (silné stránky) WEAKNESSES (slabé stránky) 

Zmodernizované zpravodajské studio 
Redesign zpráv a nové možnosti grafiky 

Silná pozice konkurenčních 
Televizních novin, nejoblíbenějšího 
zpravodajského pořadu 

Nová podoba zpravodajské relace Menší počet věrných diváků 
zpravodajského pořadu TV Prima 

Oblíbení moderátoři 
Atraktivní vysílací čas 
Nebulvární ráz zpravodajství  

Nebulvární ráz zpravodajství 26
 

OPPORTUNITIES (příležitosti) THREATS (hrozby) 

Zajímavý koncept zpráv Přímý střet ve vysílacím čase s TV 
NOVA 

Investice do regionálního zpravodajství Odliv diváků k TV Nova a ČT 1 
Nové, neokoukané moderátorské osobnosti 
 

Nízká diferenciace zpravodajství od 
konkurenční komerční stanice 

Důraz na obsah, nejen na formu zpravodajství 

Chybí důvod, proč diváci TV Nova 
nemají zůstat věrni svému 
zpravodajství, zprávy TV Prima 
diváky nepřesvědčily 

                                                
26 Nebulvární ráz zpravodajství u komerční televizní stanice považuji jak za silnou, tak za slabou stránku. 

Určité části cílové skupiny bulvarizace ve zpravodajství vyhovuje, což dokazuje hlavní zpravodajský 

pořad Televizní noviny TV Nova, jiná část publika ji může považovat za nevhodnou pro hlavní vysílací 

zpravodajský pořad, což je výhodou zpravodajství TV Prima a jejich pokusu o seriózní zpravodajství.  
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3. Hodnocení kampaně 

3. 1 Efektivita reklamy 

     Cílem efektivní reklamy je splnit cíle integrované marketingové komunikace, 

přičemž existuje sedm základních principů pro dosažení efektivní reklamy: 

1) Zachování vizuální soudržnosti: díky tomuto principu se reklamní sdělení 

přesune u diváka z krátkodobé do dlouhodobé paměti. K zafixování značky nebo firmy 

v mysli spotřebitele pomáhají konzistentně používaná loga a další symboly. 

2) Trvání kampaně: doba trvání kampaně je důležitá, protože spotřebitelé mají 

často tendenci nevěnovat reklamám pozornost. Uložení reklamního sdělení do 

dlouhodobé paměti spotřebitelů napomáhá použití reklamy po vhodně dlouhou dobu. 

Vysoká frekvence znamená kratší dobu trvání kampaně, což je případ kampaně na nové 

zprávy Prima TV.  

3) Opakování sloganů: konzistentní slogany pomáhají spotřebitelům napojit 

reklamu na existující uzly znalostní struktury v jejich mysli. Slogan „Uvidíte více“ byl 

použit v kampani ve všech media typech, což posilovalo znalost reklamy v myslích 

diváků vystavených reklamním sdělením.  

4) Konzistentní pozice: díky tomuto principu zůstává reklamní sdělení jasné a 

srozumitelné, konzistentní pozice po dobu životního cyklu produktu usnadňuje 

spotřebiteli umístit produkt do své kognitivní mapy.  

5) Jednoduchost: jednoduché reklamy jsou lépe pochopitelné a zapamatovatelné 

než složitá reklamní sdělení. Televizní a rozhlasové reklamy jsou obvykle méně 

efektivní, protože jsou často verbálně přetížené a posluchač je zahlcen příliš velkým 

množstvem informací.  

6) Identifikovatelný prodejní argument: nejlepší reklamy jsou ty, jenž kladou důraz 

na jeden hlavní argument a nematou diváka snahou prezentovat příliš mnoho myšlenek. 

Reklama by měla obsahovat argument, jenž je pro diváka snadno identifikovatelný. 



Bakalářská práce  Název práce 

 41 

V případě Prima TV byl tento argument efektivní, jednoduchý a snadno 

zapamatovatelný: „Dívejte se, uvidíte více. Nové zprávy už od 4. února na Primě.“  

7) Vytvoření efektivního toku: v tištěné reklamě je efektivním tokem snadný pohyb 

očí čtenáře od jednoho klíčového bodu k druhému, v televizní reklamě by jednotlivé 

pointy měly hladce plynout a vést spotřebitele k vhodné reakci či závěru.  

(Clow, Baack 2008: 210) 

   

3. 2 Hodnocení kampaně v odborných periodikách 

      Hodnocení kampaně na nové zprávy TV Prima jsem sledovala v periodikách 

Marketing & Media a Strategie v období od ledna do června 2008.  

     Podle Radka Pešouta z internetového portálu MediaShow.cz spočívá hlavní problém 

TV Prima v tom, že chtěla být pro všechny a vlastně pro nikoho. 1. zprávy nebyly 

ideální, ale jejich vysílací čas byl podle Pešouta dobrý, Prima si měla definovat svojí 

cílovou skupinu a té pak přizpůsobit obsah i formu zpráv. Prima se teď snaží přilákat 

přelétavé, nepravidelné diváky, vytvořit určitou alternativu k Televizním novinám TV 

Nova. (PEŠOUT 2008: 26)  

     Podle mediálního analytika Jaromíra Volka se zprávy na Prima TV zlepšily, dříve 

měly spíše provinční charakter, teď se už vyrovnají hlavnímu proudu – jsou delší a jdou 

víc do hloubky. Volek soudí, že jsou zprávy TV Nova nablýskanější a tím vytvářejí 

dojem větší exkluzivity a navíc je zvyk diváků na určité tváře a hlasy velmi silný. Prima 

by podle něho mohla zvýšit sledovanost vlastními velkými kauzami, které by od nich 

přebírala konkurence. (SUCHOMEL 2008: 4)  

      Podle Juraje Gerberyho z týdeníku Týden Prima TV novými zprávami přehlíží 

všechny moderní trendy ve večerním zpravodajství a vrátila se o léta zpátky. Komerční 

dvojka podle Gerberyho využila některé osvědčené prvky, které Nova v říjnu po 

přestěhování do nového studia upustila. Obsahově se podle něho zprávy nezměnily, 

reportáže nepřinášejí nic překvapivého. 27  

 

                                                
27 GERBERY, Juraj. Nové Zprávy na Primě: To osvědčené ze staré Novy. [online]  Dostupný z WWW: 

<http://www.tyden.cz/rubriky/media/nove-zpravy-na-prime-to-osvedcene-ze-stare-novy_42545.html>  

[cit. 2009-05-02] 
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3. 3 Analýza dat z průzkumů sledovanosti nových zpráv Prima 

TV  

     Průzkumy televizní sledovanosti – elektronické měření sledovanosti nových zpráv 

Prima TV jsem se rozhodla analyzovat, abych zjistila reálný výsledek celé změny 

vysílacího času nových zpráv. Průzkumy sledovanosti jsou důležitým nástrojem pro 

hodnocení kvality jednotlivých pořadů, na základě těchto průzkumů vedení televizí 

usuzuje, zda je daný pořad kvalitní, atraktivní pro cílovou skupinu a s tím souvisí 

atraktivita pro inzerenty. Všechny výzkumy publika pomáhají konstruovat, lokalizovat 

nebo identifikovat publikum, které je neuspořádanou, přesunující se a nepoznatelnou 

sociální entitou. McQuail ve své knize Audience Analysis uvádí cíle, jichž je 

dosahováno komerčními výzkumy publika:   

- poznat počet zákazníků, spotřebitelů či příjemců sdělení nabízených daným 

médiem 

- změřit, jakou naději má inzerent daného produktu na to, že zvoleným médiem 

bude zasaženo co nejvíce potenciálních či skutečných spotřebitelů  jeho produktu 

- hledat, jakou šanci má daný produkt na trhu 

- odhad, nakolik je možné působením daného média manipulovat či usměrňovat 

chování publika při výběru nějaké služby či produktu 

- soustavně vyhledávat nové možnosti uplatnění na trhu, a to buď identifikací 

existujících sociálních skupin nebo definováním potenciálního publika, jehož vznik 

médium může iniciovat  

 (McQuail 1997: 15) 

 

     Průzkumy sledovanosti mají i svoje slabé stránky – vylučují některé klíčové 

okolnosti sledování televize během dne, např. sledování sportovních přenosů hromadně 

v restauračních zařízeních, posilovnách, obchodních domech atd. Některé podniky 

televizi a její reklamy využívají jako druh obrazové tapety, aby místností diváka 

„prozářily a zahřály“. Televizní publikum může být uvolněné a pasivní a někdy se na 

televizi může dívat jakoby v transu („syndrom televizního maniaka“). (Smith 2000: 

150) 

 Problematické je také demografické členění na věkové kategorie 12 – 19 let, 20 – 29 let 

atd., protože věk v tomto případě může být zavádějící, nevypovídá nám nic o způsobu, 

jakým cílová skupina mediální obsahy vnímá.  
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     Podle Ien Ang, kritičky komerčních průzkumů publika, média nakládají s publikem 

jako s abstraktní veličinou, mediální organizace nemají zájem na poznání publika, mají 

pouze zájem o jeho velikost a popsatelné složení. Komerční výzkumy nic nevypovídají 

o povaze publika, stejně tak z výsledků měření nelze vyčíst nic o vztahu publika 

k nabízeným mediálním produktům. (Jirák, Köpplová cit. podle 2003: 114)  
 

Graf č. 10 – Podíl na trhu nových zpráv Prima TV v  % v období 4. 2. 2008 – 4. 5.  

2008 

 
 

Graf č. 11 – Počet diváků Zpráv TV Prima v tis. v období 4. 2. 2008 – 4. 5. 2008 
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Graf č. 12 – Sledovanost Zpráv Prima TV v období 4.2. 2008 – 4. 5. 2008 

 
 

     Z tabulky (viz příloha č. 2) elektronického měření sledovanosti Zpráv TV Prima a 

z grafů č. 1-3 za rok 2008 můžeme usoudit několik závěrů. Zprávy před změnou, 

nazvané 1. zprávy, měly průměrnou sledovanost 900 tisíc diváků, po razantní změně, ke 

které došlo 4. února, se sledovanost nových zpráv vyšplhala až na 1 430 tisíc diváků, 

což byl pro Primu TV více než příznivý výsledek, jenž naplnil nejoptimističtější 

očekávání vedení TV Prima. Takto vysoká sledovanost však vydržela jen první tři dny 

nového vysílání a čtvrtý den už spadla na obvyklých 900 tisíc diváků před změnou 

hlavního vysílacího času i názvu zpravodajství. Od pátého dne nového vysílání však 

sledovanost poklesla pod hranici 700 tisíc diváků, což byl pro velmi smělá očekávání 

vedení Prima TV velmi strmý pád. V pondělí 10. března byla dokonce sledovanost 

nových zpráv historicky nejnižší, dívalo se na ně pouze 407 tisíc diváků, což je o dva 

milióny méně než na konkurenční Televizní noviny TV Nova. Následující tři měsíce už 

zaznamenala sledovanost nových zpráv pouze klesající tendenci, proto bylo logické 

rozhodnutí přesunout zprávy na původní čas 18.55 a navrátit tak zprávy po třech 

měsících do původního vysílacího času. Vedení Prima TV muselo uznat porážku, jejich 

pokus o přilákání nových diváků skončil neúspěchem, naopak si ještě ve sledovanosti 

zpravodajské relace pohoršili zhruba na polovinu sledovanosti původních 1. zpráv. 

Přesun zpravodajství na 19.30 zaznamenal jediný úspěch – v čase po 19.30 

zdvojnásobila TV Prima počet diváků a také se ji zpočátku podařilo cca 300 tisíc diváků 

odlákat z konkurenční Novy. Posun zpráv také přinesl téměř dvojnásobné zdražení 

tabulkových reklamních časů okolo nového času vysílání Zpráv – před posunem stála 
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reklama před 1. zprávami 135 tisíc Kč a po posunu ze dne 4. 2. stála reklama vložená do 

pořadu Milionář 204 tisíc Kč a po zprávách 215 tisíc Kč.  28 

     Příčinou neúspěchu byla zřejmě špatně definovaná cílová skupina – Prima TV příliš 

spoléhala na nevěrné, přepínající diváky a vkládala přehnané naděje do přesvědčení 

konzervativních, loajálních diváků, věrných bulvárnímu zpravodajství TV Nova či 

serióznímu zpravodajství ČT1. Tři měsíce vysílání nových zpráv ukázaly, že jen malá 

část diváků hledá alternativu, proto publikum nemělo potřebu dívat se na zprávy Prima 

TV, které nebyly v ničem nové, i když to všechny slogany v reklamní kampani směle 

tvrdily. Fatální neúspěch přesunu Zpráv TV Prima se odrazil na téměř kompletní 

obměně týmu zaměstnanců Prima TV, který se podílel na změně grafiky a na přesunu 

zpravodajství. Tyto velké a trvalé personální změny nepochybně ubírají na 

důvěryhodnosti celé televizní stanice.  

      5. května 2008, přesně tři měsíce od přesunu zpráv proti Televizním novinám TV 

Nova, byly Zprávy TV Prima přesunuty na původní čas 18.55 a z důvodu fotbalového 

mistrovství Euro byl začátek zpráv v období 7. 6. – 14. 6. 2008 přesunut na 20. hodinu. 

Průměrná sledovanost zpráv ve staronovém čase byla nižší než sledovanost zpráv před 

přesunem, po několika měsících se sledovanost ustálila na podobných číslech, jaká byla 

obvyklá pro 1. zprávy. Třikrát změněný čas vysílání zpravodajského pořadu může mít 

za následek ztrátu důvěry v televizní stanici, u mnohých diváků vedl k pochybám o 

stabilitě programového schématu, na jakou jsou zvyklí u TV Nova či České televize.  

Závěr 
     Případová studie kampaně na nové Zprávy Prima TV má posloužit jako příklad 

úspěšné marketingové kampaně s vhodně zvoleným mediálním komunikačním mixem a 

jednotlivými media typy, kterými kampaň správně zasáhla cílovou skupinu.  

Výsledek marketingové kampaně byl jednoznačný – přilákal nové i stávající diváky ke 

sledování zpravodajského pořadu na „komerční dvojce“, kampaň také správně 

komunikovala a vysvětlovala chystanou změnu vysílacího času svého hlavního 

zpravodajského pořadu. Kampaň byla vedena metodou self-promotion, kdy televize 

vysílala upoutávky na nové zprávy ve svém vlastním vysílacím čase, což byl její hlavní 

on air nástroj, jako off air nástroje použila televize vhodnou kombinaci médií – tisk, 

outdoor a rozhlas, čímž celoplošně zasáhla stanovenou cílovou skupinu. Cílem kampaně 

                                                
28 Podle monitoringu TNS Media Intelligence z 28.1. a 4. 2.  
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bylo přesvědčit nové i věrné diváky zpravodajského pořadu 1. zprávy, aby se podívali 

na výsledek několikaměsíčního snažení vedení televize – na Zprávy TV Prima ve zcela 

novém pojetí - v novém čase, s novým názvem, v nové grafické podobě v novém studiu 

a s novým obsahem. Výsledek snahy counterprogrammingu komerční dvojky mnozí 

mediální analytici předpokládali – divácký zvyk sledovat určitou televizní stanici a 

divácká loajalita je natolik silná, že ji nedokáže překonat ani sebelepší komunikační 

kampaň. Diváci TV Nova jsou natolik věrní Televizním novinám, že je nedokáže 

přesvědčit ani určitá alternativa v podobě serióznějšího zpravodajství jiné komerční 

televizní stanice. Další záměr Prima TV, a to přilákání mladších diváků a s tím 

související vyšší atraktivita pro inzerenty, se také nepodařilo naplnit. Jedním z důvodu 

nesplnění tohoto cíle bylo nasazení pořadu Milionář před večerní zpravodajský pořad. 

Recyklovaný typ pořadu, který kdysi vysílala TV Nova, je konzervativního rázu a 

přitáhne tím spíš starší diváky. Krátkodobý odliv diváků, který změna vysílacího času i 

nové zpravodajství komerční dvojky způsobilo televizi Nova, byl paradoxně posílen 

odlivem diváků Prima TV ke konkurenčním televizím. 

     Paradoxní je také personální otázka marketingové kampaně, její tvůrci totiž v Prima 

TV skončili poté, co průzkumy sledovanosti trvale ukazovaly velmi nízká procenta 

sledovanosti nových zpráv Prima TV. Během psaní mojí bakalářské práce odešli všichni 

zaměstnanci, kteří se na kampani podíleli, což je jasným znakem vnitřní nestability 

vedení televize Prima, která se promítá i navenek. Televize působí nejistým dojmem, 

diváci nevědí, co od ní můžou očekávat. Šéfredaktor zpravodajství a publicistiky Pavel 

Zuna, který se stal jednou z tváří kampaně a také se podílel na její přípravě, k 21. květnu 

2009 ve svých funkcích na TV Prima rovněž skončí. Důvodem jeho odchodu z televize 

je ekonomická krize a nutnost úspor, které se dotknou také zpravodajské relace Zprávy 

Prima TV. Podle Pavla Zuny už „Prima TV nebude schopna dělat zprávy v uspokojivé 

kvalitě, což je v přímé konkurenci proti velmi silné České televizi smrtící.“ 29 

 

                                                
29 Pavel Zuna na Primě skončil, televize škrtá náklady. [online].  Dostupný z WWW: 

<ttp://kultura.ihned.cz/c1-37158150-pavel-zuna-na-prime-skoncil-televize-skrta-naklady> [cit. 2009-05-

18] 
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     Přesun zpráv a jejich celkový redesign přesto měl i svá pozitiva, a sice vedl ke 

zkvalitnění hlavní zpravodajské relace a ústupu od bulvárních večerních zpráv, které 

publikum od komerční televizní stanice očekává. Zpravodajský pořad TV Prima před 

změnou, tehdejší 1. zprávy, byly nevýrazné, i když měly svůj stabilní a relativně vysoký 

podíl sledovanosti na trhu (cca 25 %). 1. zprávy měly především nespornou výhodu 

v tom, že začínaly jako první, a to v čase od 18.55. Z dalšího hlediska, které bylo pro 

rozhodnutí přesunu zpráv klíčové, však v tomto čase nemohla televize přitáhnout nové 

diváky, proto televize učinila riskantní a nákladné rozhodnutí. Televize kampaní svoje 

nové zprávy zviditelnila a dokázala diváky přesvědčit, že jim nabídne něco nového. 

Novost spočívala ve zbrusu novém studiu, nových moderátorech, nové grafice i celkově 

novém konceptu zpráv. Ani razantní změny však nedokázaly diváky přesvědčit o změně 

spotřebitelských preferencí. Nové zprávy jsou kompromisem mezi seriózním 

zpravodajstvím televize veřejné služby a bulvárním, šokujícím zpravodajstvím 

komerční stanice. Jak se ukázalo, diváci jsou spíše vyhranění a preferují jednoznačnost 

večerních zpráv, nikoli kompromis a jakýsi střed mezi seriózními a bulvárními 

zprávami.  

       Do budoucna by se TV Prima opět měla zabývat otázkou positioningu a přehodnotit 

svojí cílovou skupinu. Jestliže chce přitáhnout mladší diváky, bude muset bojovat úplně 

jinými zbraněmi, které nemají potenciál ve večerním zpravodajství. Pro posílení 

sledovanosti v prime timu bych navrhovala zařadit atraktivní a nové pořady, nikoliv 

pořady typu MASH či Přátelé, které již nemají potenciál oslovit široké množství diváků 

a zároveň je přesvědčit, aby zůstali televizi věrni, nepřepínali na TV Nova. TV Prima se 

přesvědčila o tom, že je příliš náročné zbavit se positioningu, který dlouhá léta svým 

programovým schématem budovala, a sice „rodinná televize a televize pro starší 

diváky“. Doporučovala bych zaměřit se spíše na svoje starší věrné diváky, opomíjenou 

věkovou kategorii 50+, a přizpůsobit část programu právě této kategorii, která vykazuje 

nejvyšší sledovanost zpravodajských pořadů. S klesající tendencí sledování televize 

mladšími diváky, tedy věkovou kategorií 20 – 29 let a 12 – 19 let by se Prima TV měla 

orientovat spíše na propojení svého programového schématu s internetem, kterému 

mladší diváci dávají přednost.  
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Résumé 
     Ve své bakalářské práci s názvem „Prezentace média v reklamě. Případová studie 

kampaně na nové zprávy Prima TV“ se zabývám marketingovou kampaní na nové 

zprávy komerční televize Prima, která probíhala v lednu – únoru 2008.  

     Vedení Prima TV se změnou programového schématu rozhodlo pro tzv. 

counterprogramming, tzn. zařadit svoje zpravodajství ve stejném čase proti konkurenční 

televizi NOVA a odlákat její diváky. Cílů zaváděcí a zároveň přesvědčovací reklamy na 

nové zprávy bylo několik – především šlo o podporu hlavního vysílacího času od 20 

hodin, kde již Prima TV trvale ztrácela potenciál pro růst a získávání nových diváků. 

Dalším cílem byla komunikace změny – vedení televize Prima se rozhodlo pro 

významné změny, aby zvýšilo atraktivitu hlavní zpravodajské relace, s čímž souvisí 

zvýšení podílu na sledovanosti. Prima TV se novou grafikou, novými (a oblíbenými) 

moderátorskými osobnostmi, novým vysílacím studiem a celkově novým pojetím zpráv 

zaměřila také na mladší cílovou skupinu, která obecně představuje větší atraktivitu pro 

inzerenty.  

     V marketingové komunikační kampani byla použita kombinace on air a off air 

nástrojů metodou self promotion, které měly zvýšit její efektivitu. Mezi on air nástroje 

použité v kampani řadíme televizní spoty, které Prima TV vysílala na vlastní televizní 

stanici. Televizní spoty byly nástrojem na komunikaci image se zaměřením na změnu 

zpravodajství, dále informační spot, který prezentoval tváře zpráv a tzv. odpočítávání 

dní do nového zpravodajství. Ve fázi udržovací kampaně poutala Prima TV televizními 

spoty na vnitřní členění zpráv – např. ukázkou sekcí „celebrity“, „sport“ nebo „slavné 

datum“. Z off air nástrojů použila Prima TV vhodnou kombinaci tisku, rozhlasu, 

outdooru v podobě CLV a internetové reklamy.  

     Jednu kapitolu ve své práci věnuji segmentaci trhu v souvislosti se 

sociodemografickým členěním diváků komerčních televizních stanic. V jednotlivých 

grafech, které jsem utvořila podle dotazníkového výzkumu MEDIA PROJEKTU, 

srovnávám diváky Prima TV a TV NOVA z hlediska věku, pohlaví a vzdělání, dále jen 

diváky TV Prima z hlediska místa bydliště a čistého příjmu respondentů a domácností.   

     Jak vyplývá z výsledků komunikační kampaně na nové zprávy, Prima TV z kampaně 

a přesunu času zpravodajství na 19.30 vyšla částečně jako vítěz, částečně jako poražený. 

První tři dny sledovanost nových zpráv vystoupala vysoko na 1 430 tisíc diváků, avšak 

od pátého dne nového zpravodajství začala sledovanost vykazovat klesající tendenci.  
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     Mezi pozitivní aspekty změny zpravodajství patří posílení značky televize Prima, 

která se kampaní a změnou vysílacího času zpravodajství dostala více do povědomí 

diváků. Druhým pozitivním aspektem celé kampaně je zkvalitnění večerních zpráv, 

které Prima TV zlepšila také tím, že upustila od bulvárního rázu a rozhodla se udělat 

jakýsi kompromis mezi zpravodajstvím komerční televize a seriózním zpravodajstvím 

televize veřejné služby. Mezi negativní aspekty celé komunikační kampaně a 

následného přesunu zpravodajství řadím dramatický pokles sledovanosti, Prima TV po 

změně vysílacího času a změně koncepce zpravodajství ztratila část svých diváků před 

změnou a na tak vysokou sledovanost se už nikdy nedostala. Tři měsíce po přesunu 

zpravodajství se vedení Prima TV rozhodlo navrátit Zprávy na původní čas od 18.55 

hodin. Tímto krokem vedení Prima TV uznalo neúspěch celé snahy o konkurenční boj 

s Televizními novinami TV Nova a snažilo se zastavit stále rostoucí propad 

sledovanosti nových zpráv. Negativní čísla růstu sledovanosti nových zpráv za tři 

měsíce vysílání nových zpráv ve změněném čase měla za následek odchod mnoha 

pracovníků TV Prima, kteří se na změnách konceptu zpravodajství i na celé kampani 

podíleli. Odchod výkonného ředitele Petra Chajdy, tiskového mluvčího Ladislava 

Pavlíka, vedoucího On air promotion oddělení Pavla Jankovského, šéfredaktora 

publicistiky Jiřího Závozdy a po roce a čtvrt od spuštění nových zpráv i nečekaný 

odchod šéfredaktora zpravodajství a publicistiky Pavla Zuny mohlo znamenat snížení 

důvěryhodnosti Prima TV.  

     Prima TV ve své snaze o přilákání nových diváků a omlazení publika narazila na 

příliš silný divácký zvyk sledovat 14 let Televizní noviny TV Nova a nedokázala nové 

diváky přesvědčit o kvalitním a alternativním zpravodajském pořadu, který jim nově 

nabídla. Prostor pro další snahu o posílení sledovanosti otevírá nové definování cílové 

skupiny a repositioning Prima TV, který by televize mohla přehodnotit. Jak se ukázalo, 

spoléhat na mladé publikum se nevyplácí, jedná se totiž o nevěrné diváky, kteří si rádi 

vybírají specializované pořady a dávají přednost internetu, a zpravodajství samotné 

nepatří mezi pořady vyhledávané touto cílovou skupinou.  
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Summary 
     I deal with the marketing campaign to the news of commercial TV Prima which 

started in January and continued in February 2008 in my bachelor thesis „Presentation 

of a media in advertising. Case study of the Prima TV campaign for the News in the 

year 2008.“ Prima TV management decided to use the counter programming with the 

change of the setup schedule which means place the news at the same time against the 

competitive television NOVA and gain the part of the TV Nova audience. 

     Loading and persuasive campaign had few ambitions – mainly it was the support of a 

prime time at 8 pm when Prima TV was loosing permanently a growth potential and a 

potential for gaining the new audience. The other purpose of the campaign was the 

communication of the change, Prima TV management decided to do the significant 

changes to increase the attractivity of main news with the connection of the higher 

attractivity for the advertisers. Prima TV with a new graphics, new and favourite 

moderator personalities, new broadcasting studio and a brand new concept of the news 

focused on target group of younger people which is more attractive for the advertisers.  

       In marketing communication campaign was used the combination of on air and off 

air implements by the method of a self promotion, which should have raised its 

efficiency. I consider the TV spots broadcasted on the Prima TV as the on air 

implements. TV spots were focused on the communication of image with focus on the 

change of the News. Other TV spot was informative and it represented the new 

moderators of the News and the countdown to the News. During the phase of the 

maintenance campaign Prima TV attracted to the internal structuring of the News – e. g. 

the display of the celebrity section, sport section or a famous date section. Prima TV 

used a proper combination of print, radio, outdoor (CLV) and internet advertisement as 

off air implements. 

     I describe in one chapter the market segmentation in the connection with the social 

demographical segmentation of commercial TV audience. In the graphs I made 

according to the results of questioning of MEDIA PROJEKT, I compare the audience of 

Prima TV and TV NOVA audience from the point of the age, gender and degree of 

education and then Prima TV audience according to the monthly income of questioned 

and the households and their place of residence according to the regions.   

     As the results of the communication campaign show, Prima TV after the campaign 

and the change of the News time to 7.30 pm partly won and partly lost. First three days 
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of the News the ratings raised up to 1 430 000 but from the fifth day of the News the 

ratings dramatically declined.  

    I consider the confirmation of the Prima TV brand as a positive standpoint of the 

News changing. With the confirmation of its brand Prima TV got into better audience 

awareness. Other positive standpoint of the News changing is the better quality of the 

news which Prima TV improved by giving up of the scandal-oriented news and decided 

to make a compromise between the commercial TV news and the quality news of Česká 

televize. I consider the dramatic ratings decline when Prima TV lost its audience with 

not gaining it back after the News time changing as a negative standpoints. Prima TV 

management decided to get back the original time of the News 6.55 pm after the three 

months of the News broadcasting. Management acknowledged the mistake and tried to 

stop the decline of the News ratings by this step. 

Negative numbers of the News ratings during the three months of broadcasting at the 

changed time cause the leaving of the Prima TV staff participated on the campaign and 

the brand new concept of the News. Leaving of executive director Petr Chajda, press 

agent Ladislav Pavlík, head of on air promotion Pavel Jankovský and editor in chief of 

the news Jiří Závozda and finally, after one year and three months, a non-expected 

leaving of editor in chief of the news and journalism Pavel Zuna might have caused the 

decline of credibility of the television.  

      Prima TV with its effort to gain a new audience and effort to rejuvenate the target 

group wasn’t successful because of the strong audience habit of watching 14 years 

Televizní noviny TV NOVA. Prima TV didn’t manage to persuade a new audience 

about the quality and alternative news which it offered. Prima TV should redefine the 

target group and make a repositioning. Relying on a young target group is not 

successful because young audience is not loyal to the TV station and prefers specialised 

TV programs. They also prefer the Internet and don’t watch the news.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 : Vysvětlení základních pojmů 

Bannery: reklamní bannery jsou grafické proužky nahoře a dole na domovské stránce 

a na dalších často navštěvovaných stránkách. Bannery nenásilně směřují uživatele, 

aby přešel na příslušnou stránku. (Pelsmacker 2003) 

CLV: city light vitrine, jsou nosiče venkovní reklamy o rozměrech 118,5 x 185 cm, 

obvykle bývají osvětlené. 30  

 
Countdown split: jingl, který upozorňuje a odpočítává vrchol programu. Trvá až 20 

vteřin, používá se v okolí live-events (živých pořadů). (Pojmy elektronických médií. 

Marketing & Media, ročník 24, 9. – 15. 6. 2003. s. 32 – 36)  

Counterprogramming: přístup televizní stanice k tvorbě programového schématu, aby 

svými pořady vzdorovala konkurenční stanici, odlákala jí diváky a přímo s ní bojovala. 

Často se proti úspěšnému formátu na jedné televizní stanici nasadí cokoli jiného, co má 

potenciál konkurenčnímu pořadu odlákat diváky, jedná se o přímý souboj. Tento přístup 

negativně ovlivňuje celkovou sledovanost televize. 31 

Cross promotion (křížová reklama): propojení reklamních kampaní v různých 

médiích (TV a internet, teletext a merchandising) (Pojmy elektronických médií. 

Marketing & Media, ročník 24, 9. – 15. 6. 2003 s. 32 – 36)  

 

Guerilla marketing: představuje nekonvenční formu marketingu (např. šokující, 

extravagantní, kontroverzní), při níž se nevyužívají tradiční mediatypy (nebo se 

využívají, ale netradičně). Guerilla marketing využívají především menší firmy s 

nižšími reklamními rozpočty, které co se prostředků na reklamu týče nemohou soupeřit 

s velkými zadavateli. Klíčem k úspěchu gerilového marketingu je kreativita. 32 

                                                
30 Mediální slovník - CLV – CityLight. [online] Dostupný z WWW: <http://www.mediaguru.cz/medialni-

slovnik/15/1047.html>  [cit. 2009-04-03]  
31 Mediální slovník – Counterprogramming. [online] Dostupný z WWW: 

<http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/15/1650.html> [cit. 2009-04-03] 
32 MILÁČEK, Petr. Mediatypy – Outdoor – Proč ANO/NE? [online] Dostupný z WWW: 

<http://www.mediaguru.cz/media-typy/outdoor/proc-ano-ne.html>  [cit. 2009-04-03]   
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Prime time: znamená úsek vysílání vykazující nejvyšší sledovanost a poslechovost. U 

českých televizních stanic představuje dobu přibližně mezi 19. a 22. hodinou, u rozhlasu 

je prime time v ranním vysílání mezi 8. a 11. hod. (Pojmy elektronických médií. 

Marketing & Media, ročník 24, 9. – 15. 6. 2003 s. 32 – 36)  

 

Peoplemeter: tento elektronický přístroj pro měření sledovanosti televizí umožňuje 

zaznamenávat sledování programů členy vybraných domácností po vteřině. V České 

republice provádí peoplemetrová měření společnosti Mediaresearch ve spolupráci 

s ATO (Asociace televizních organizací). (Pojmy elektronických médií. Marketing & 

Media, ročník 24, 9. – 15. 6. 2003 s. 32 – 36)  

 

Autopromotion (Selfpromotion): propagace média či části jeho programu v jeho 

vlastním vysílání. (Pojmy elektronických médií. Marketing & Media, ročník 24, 9. – 15. 

6. 2003 s. 32 – 36)  

 

Gross rating points (GRPs): kumulovaný zásah (kumulovaná sledovanost): je 

měřítkem dopadu či intenzity mediálního plánu. Je to průměrný počet kontaktů 

s reklamou na sto příslušníků cílové skupiny. V praxi se počítá jako součin sledovanosti 

(ratingu) daného média a průměrné frekvence zásahu. (Pojmy elektronických médií. 

Marketing & Media, ročník 24, 9. – 15. 6. 2003 s. 32 – 36)  

Infotainment: pojem vznikl složením anglických slov information a entertainment. 

Výraz označuje spojení a propojení informací a zábavy, někdy je cílem jen vybudit 

emoce: úžas, překvapení, potěšení či nadšení. 33  

Mediální strategie: proces analýzy a výběru médií pro reklamní a propagační 

kampaň (Clow, Baack, 2008) str. 253 

Radioprojekt: oficiální výzkum poslechovosti TV stanic, je tzv. „jednotnou měnou“ 

pro zadavatele reklamy.“ (Mediální slovník – Radioprojekt. [online] Dostupný z WWW: 

<http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/30/1372.html>) 

                                                
33 Mediální slovník – Infotainment. [online] Dostupný z WWW: 

<http://www.mediaguru.cz/index.php?id=1596>  [cit. 2009-04-03] 
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Reach (zásah): označuje počet lidí, domácností nebo firem v rámci cílového publika, 

jež budou vystaveny působení konkrétního média nebo reklamního sdělení alespoň 

jednou za dané časové období. (Pojmy elektronických médií. Marketing & Media, 

ročník 24, 9. – 15. 6. 2003 s. 32 – 36) 

Reklamní spot (advertising spot): nejčastější forma inzertního sdělení v televizním a 

rozhlasovém vysílání, využívá v daný moment všech komunikačních kanálů média. 

(Pojmy elektronických médií. Marketing & Media, ročník 24, 9. – 15. 6. 2003 s. 32 – 

36)  

Sledovanost (rating): měří procento cílového trhu zadavatele reklamy, které je 

vystaveno televiznímu pořadu nebo článku v tištěném médiu. (Clow, Baack 2008: 

253) 

Slogan (tagline): klíčová fráze v textu reklamy, shrnující klíčové body reklamního 

sdělení a posilující image značky či firmy v očích spotřebitele. (Pojmy elektronických 

médií. Marketing & Media, ročník 24, 9. – 15. 6. 2003 s. 32 – 36) 

Timing: znamená načasování, resp. časové rozložení (např. kampaně), může také 

znamenat volbu správného okamžiku. (Pojmy elektronických médií. Marketing & 

Media, ročník 24, 9. – 15. 6. 2003 s. 32 – 36) 

 

Příloha č. 2: Zprávy TV Prima – elektronické měření TV 
sledovanosti 

34 

Titul kanál datum začátek konec 
Sledovanost 

(%) 
Počet diváků 

(tis.) 
Podíl na trhu 

(%) 
Zprávy TV Prima Prima 4.2.2008 19:29:44 19:51:53 16,5 1430 34,86 
Zprávy TV Prima Prima 5.2.2008 19:29:45 19:52:58 12,8 1109 27,41 
Zprávy TV Prima Prima 6.2.2008 19:29:45 19:52:42 11,6 1006 25,11 
Zprávy TV Prima Prima 7.2.2008 19:29:44 19:53:41 10,4 904 23,15 
Zprávy TV Prima Prima 8.2.2008 19:29:44 19:53:01 7,6 659 17,14 
Zprávy TV Prima Prima 9.2.2008 19:29:44 19:51:30 7,5 648 17,20 

                                                
34 Zdroj dat: ATO - MEDIARESEARCH 
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Zprávy TV Prima Prima 10.2.2008 19:29:47 19:51:58 10,2 887 20,72 
Zprávy TV Prima Prima 11.2.2008 19:29:49 19:52:29 8,8 761 18,83 
Zprávy TV Prima Prima 12.2.2008 19:29:44 19:53:10 7,5 656 16,44 
Zprávy TV Prima Prima 13.2.2008 19:29:44 19:51:06 6,6 573 14,36 
Zprávy TV Prima Prima 14.2.2008 19:29:44 19:52:50 8,2 715 18,20 
Zprávy TV Prima Prima 15.2.2008 19:29:43 19:52:05 6,7 580 15,78 
Zprávy TV Prima Prima 16.2.2008 19:29:37 19:51:55 7,4 641 17,90 
Zprávy TV Prima Prima 17.2.2008 19:29:48 19:53:00 8,4 728 17,66 
Zprávy TV Prima Prima 18.2.2008 19:29:48 19:52:46 7,3 635 15,45 
Zprávy TV Prima Prima 19.2.2008 19:29:46 19:53:31 6,9 601 15,00 
Zprávy TV Prima Prima 20.2.2008 19:29:44 19:53:40 6,6 572 14,53 
Zprávy TV Prima Prima 21.2.2008 19:29:48 19:52:42 6,4 554 14,39 
Zprávy TV Prima Prima 22.2.2008 19:29:44 19:52:03 5,9 509 13,69 
Zprávy TV Prima Prima 23.2.2008 19:29:49 19:51:44 5,9 517 14,31 
Zprávy TV Prima Prima 24.2.2008 19:29:41 19:52:56 6,7 579 14,30 
Zprávy TV Prima Prima 25.2.2008 19:29:44 19:53:10 5,8 501 12,39 
Zprávy TV Prima Prima 26.2.2008 19:29:45 19:52:23 6,0 525 13,50 
Zprávy TV Prima Prima 27.2.2008 19:29:45 19:53:20 6,1 533 13,60 
Zprávy TV Prima Prima 28.2.2008 19:29:45 19:52:46 5,9 516 13,37 
Zprávy TV Prima Prima 29.2.2008 19:29:45 19:52:55 5,7 495 13,37 
Zprávy TV Prima Prima 1.3.2008 19:29:47 19:51:38 6,2 542 14,06 
Zprávy TV Prima Prima 2.3.2008 19:29:35 19:52:51 6,7 581 13,69 
Zprávy TV Prima Prima 3.3.2008 19:29:45 19:53:08 6,5 569 14,04 
Zprávy TV Prima Prima 4.3.2008 19:29:44 19:52:32 5,9 510 12,97 
Zprávy TV Prima Prima 5.3.2008 19:29:44 19:52:28 5,8 501 12,80 
Zprávy TV Prima Prima 6.3.2008 19:29:44 19:53:05 5,9 510 13,28 
Zprávy TV Prima Prima 7.3.2008 19:29:44 19:53:47 4,7 409 11,31 
Zprávy TV Prima Prima 8.3.2008 19:29:45 19:52:32 5,3 461 12,77 
Zprávy TV Prima Prima 9.3.2008 19:29:46 19:53:12 6,4 553 13,20 
Zprávy TV Prima Prima 10.3.2008 19:29:44 19:52:15 4,7 407 10,35 
Zprávy TV Prima Prima 11.3.2008 19:29:44 19:52:44 5,5 475 12,04 
Zprávy TV Prima Prima 12.3.2008 19:29:45 19:52:40 6,0 518 13,25 
Zprávy TV Prima Prima 13.3.2008 19:29:47 19:53:02 5,7 499 13,06 
Zprávy TV Prima Prima 14.3.2008 19:29:50 19:53:27 4,8 421 11,27 
Zprávy TV Prima Prima 15.3.2008 19:29:45 19:52:40 4,9 429 12,12 
Zprávy TV Prima Prima 16.3.2008 19:29:44 19:53:58 6,6 570 13,79 
Zprávy TV Prima Prima 17.3.2008 19:29:43 19:52:53 5,6 482 12,29 
Zprávy TV Prima Prima 18.3.2008 19:29:48 19:52:30 5,2 453 11,57 
Zprávy TV Prima Prima 19.3.2008 19:29:42 19:52:50 4,6 398 10,59 
Zprávy TV Prima Prima 20.3.2008 19:29:43 19:51:30 4,3 376 9,89 
Zprávy TV Prima Prima 21.3.2008 19:29:45 19:51:55 4,5 390 10,79 
Zprávy TV Prima Prima 22.3.2008 19:29:45 19:52:15 3,9 342 9,87 
Zprávy TV Prima Prima 23.3.2008 19:29:45 19:52:24 5,3 462 11,91 
Zprávy TV Prima Prima 24.3.2008 19:29:43 19:53:00 5,5 474 11,05 
Zprávy TV Prima Prima 25.3.2008 19:29:40 19:53:52 5,3 463 11,37 
Zprávy TV Prima Prima 26.3.2008 19:29:40 19:53:06 5,5 474 11,97 
Zprávy TV Prima Prima 27.3.2008 19:29:40 19:55:08 5,6 483 12,57 
Zprávy TV Prima Prima 28.3.2008 19:29:40 19:53:21 5,1 439 12,07 
Zprávy TV Prima Prima 29.3.2008 19:29:38 19:53:01 5,4 466 13,03 
Zprávy TV Prima Prima 30.3.2008 19:29:40 19:54:50 5,3 460 12,09 
Zprávy TV Prima Prima 31.3.2008 19:29:39 19:54:30 5,2 451 12,10 
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Zprávy TV Prima Prima 1.4.2008 19:29:35 19:56:25 4,7 406 10,83 
Zprávy TV Prima Prima 2.4.2008 19:29:35 19:57:12 5,7 494 12,66 
Zprávy TV Prima Prima 3.4.2008 19:29:39 19:56:35 5,7 498 13,90 
Zprávy TV Prima Prima 4.4.2008 19:29:37 19:56:52 4,6 403 11,71 
Zprávy TV Prima Prima 5.4.2008 19:29:39 19:54:22 3,8 328 9,68 
Zprávy TV Prima Prima 6.4.2008 19:29:37 19:54:53 5,9 513 12,60 
Zprávy TV Prima Prima 7.4.2008 19:29:29 19:56:15 5,6 484 12,22 
Zprávy TV Prima Prima 8.4.2008 19:29:30 19:56:58 4,7 411 11,03 
Zprávy TV Prima Prima 9.4.2008 19:29:45 19:57:26 4,9 430 11,86 
Zprávy TV Prima Prima 10.4.2008 19:29:29 19:56:55 5,3 464 13,02 
Zprávy TV Prima Prima 11.4.2008 19:29:39 19:57:15 4,1 357 11,30 
Zprávy TV Prima Prima 12.4.2008 19:29:34 19:55:23 4,5 393 11,85 
Zprávy TV Prima Prima 13.4.2008 19:29:34 19:56:57 5,5 481 12,51 
Zprávy TV Prima Prima 14.4.2008 19:29:35 19:56:20 4,9 423 12,08 
Zprávy TV Prima Prima 15.4.2008 19:29:34 19:57:25 5,5 481 12,41 
Zprávy TV Prima Prima 16.4.2008 19:29:37 19:57:22 5,1 441 11,47 
Zprávy TV Prima Prima 17.4.2008 19:29:34 19:55:56 4,7 410 11,17 
Zprávy TV Prima Prima 18.4.2008 19:29:35 19:56:49 4,7 404 12,60 
Zprávy TV Prima Prima 19.4.2008 19:29:34 19:55:35 4,9 424 12,24 
Zprávy TV Prima Prima 20.4.2008 19:29:37 19:56:31 5,3 462 11,67 
Zprávy TV Prima Prima 21.4.2008 19:29:35 19:56:40 5,1 439 12,08 
Zprávy TV Prima Prima 22.4.2008 19:29:34 19:56:26 5,6 489 12,74 
Zprávy TV Prima Prima 23.4.2008 19:29:35 19:56:30 4,5 394 11,19 
Zprávy TV Prima Prima 24.4.2008 19:29:34 19:56:40 4,6 401 12,15 
Zprávy TV Prima Prima 25.4.2008 19:29:35 19:56:59 4,5 388 11,72 
Zprávy TV Prima Prima 26.4.2008 19:29:38 19:55:34 3,8 329 11,65 
Zprávy TV Prima Prima 27.4.2008 19:29:40 19:58:12 4,6 402 11,51 
Zprávy TV Prima Prima 28.4.2008 19:29:40 19:56:31 4,4 381 10,88 
Zprávy TV Prima Prima 29.4.2008 19:29:35 19:56:01 5,1 441 12,41 
Zprávy TV Prima Prima 30.4.2008 19:29:35 19:55:54 3,9 337 11,91 
Zprávy TV Prima Prima 1.5.2008 19:29:35 19:56:29 4,8 416 12,10 
Zprávy TV Prima Prima 2.5.2008 19:29:35 19:55:23 3,8 332 10,41 
Zprávy TV Prima Prima 3.5.2008 19:29:39 19:54:01 4,0 345 11,53 
Zprávy TV Prima Prima 4.5.2008 19:29:35 19:55:24 4,6 399 10,29 
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Příloha č. 3: Ukázka nové grafiky Zpráv Prima TV 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Zdroj: TV Prima (KÁLAL, Jan. Pavel Zuna: Zprávy na Primě od 19:30 jsou průzkum bojem. [online] 

Dostupný z WWW: <http://www.digizone.cz/clanky/pavel-zuna-zpravy-na-prime-od-1930-jsou-

pruzkum/>) [cit. 2009-04-10] 
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Příloha č. 4: Ukázka vizualizace nového studia zpravodajství a 

sportu 

 

36 

Příloha č. 5: Ukázka printu Prima TV v kampani na nové zprávy  

 

                                                
36 Zdroj: TV Prima  (KÁLAL, Jan. Pavel Zuna: Zprávy na Primě od 19:30 jsou průzkum bojem. [online] 

Dostupný z WWW: <http://www.digizone.cz/clanky/pavel-zuna-zpravy-na-prime-od-1930-jsou-

pruzkum/>) [cit. 2009-04-10] 
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37 
 

Příloha č. 6: Grafy share Dospělí 15 + v letech 2000 - 2007 

 

 

                                                
37 Zdroj: TV Prima [online] Dostupný z WWW:  <http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=350462>  

[cit. 2009-05-03] 
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38 Zdroj: Taylor Nelson Sofres - ATC 
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