UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Katedra marketingové komunikace a Public Relations

Bakalářská práce

2020

Marek Šulák

UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Katedra marketingové komunikace a Public Relations

Komparace marketingové
komunikace rozhlasových stanic
Radio Wave a Evropa 2

Bakalářská práce
Autor práce: Marek Šulák
Studijní program: Marketingová komunikace a public relations
Vedoucí práce: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
Rok obhajoby: 2020

Prohlášení
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a
použil jen uvedené prameny a literaturu.
2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.
3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a
výzkumné účely.
V Praze dne 27. 7. 2020

Marek Šulák

Bibliografický záznam
Šulák, Marek. Komparace marketingové komunikace rozhlasových stanic Radio Wave a
Evropa 2. Praha. 2020. ___početstran____. Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta
sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra Marketingové komunikace
a Public relations. Vedoucí práce PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Rozsah práce: 75 777

Anotace
Bakalářská práce „Komparace marketingové komunikace rozhlasových stanic Radio Wave a
Evropa 2“ popisuje, analyzuje a porovnává marketingové nástroje a aktivity rozhlasových
stanic Radia Wave a Evropa 2. Práce využívá tři výzkumné metody, a to primární deskriptivní
analýzu a následnou komparativní analýzu doplněnou o metodu dotazování. Deskriptivní
analýza a komparativní analýza se zabývá komunikačním mixem stanic. Kvalitativní dotazník
se zabývá povědomím posluchačů o marketingové komunikaci jednotlivých stanic. Cílem práce
je zjistit, jak se liší marketingová komunikace rozhlasových stanic, které jsou obě určené pro
mladé posluchače, ale mají diametrálně odlišný charakter.

Annotation
The bachelor's thesis "Comparison of marketing communication of Radio Wave and Europe 2"
describes, analyzes and compares the marketing tools and activities of Radio Wave and
Evropa 2. The work uses three research methods, namely primary descriptive analysis and
subsequent comparative analysis supplemented by a method of questioning. Descriptive
analysis and comparative analysis deals with the communication mix of stations. The
qualitative questionnaire deals with the listeners' awareness of the marketing communication
of individual stations. The aim of the thesis is to find out, how the marketing communication
of radio stations differs, both of which are intended for young listeners, but have a diametrically
different character.

Klíčová slova
Evropa 2, Radio Wave, marketingová komunikace, komunikační aktivity, komunikační mix,
rádio, rozhlasová stanice,

Key words
Evropa 2, Radio Wave, marketing communication, communication activities, communication
mix, radio, radio station

Název práce
Komparace marketingové komunikace rozhlasových stanic Radio Wave a Evropa 2

Title
Comparsion of markeing communication of radio stations Radio Wave and Evropa 2

Poděkování
Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí své práce PhDr. Tereze Klabíkové Rábové,
Ph.D. za připomínky a podporu v průběhu psaní této práce. Dále bych chtěl poděkovat Elišce
Černé, Ivě Pavlouskové a Ctiradu Svobodovi za poskytnutí podkladů pro tuto práci a všem
respondentům, kteří se účastnili dotazníkového šetření. Speciální poděkování si zaslouží Jana
Zaškolná a moje rodina, která mi byla oporou.

OBSAH
ÚVOD ............................................................................................................................................... 3
1.

MARKETING......................................................................................................................... 4
1.1.

1.1.1.

Reklama .................................................................................................................. 5

1.1.2.

Podpora prodeje ...................................................................................................... 6

1.1.3.

Přímý marketing ...................................................................................................... 6

1.1.4.

Osobní prodej .......................................................................................................... 6

1.1.5.

Public relations ........................................................................................................ 7

1.1.6.

Event marketing ...................................................................................................... 7

1.1.7.

On-line komunikace ................................................................................................ 8

1.2.

2.

MARKETINGOVÝ A KOMUNIKAČNÍ MIX ........................................................................... 4

ZNAČKA ........................................................................................................................... 8

1.2.1.

Hodnota značky....................................................................................................... 9

1.2.2.

Positioning značky .................................................................................................. 9

1.3.

HISTORIE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE ROZHLASOVÝCH STANIC ................................ 9

1.4.

MARKETING A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ROZHLASOVÝCH STANIC ..................... 10

1.4.1.

On-air marketingové aktivity ................................................................................ 11

1.4.2.

Off-air marketingové aktivity................................................................................ 12

ROZHLAS............................................................................................................................. 14
2.1.

ROZHLASOVÝ FORMÁT .................................................................................................. 14

2.1.1.
2.2.

CÍLOVÉ SKUPINY POSLUCHAČŮ ..................................................................................... 15

2.3.

MĚŘENÍ POSLECHOVOSTI ............................................................................................... 16

2.4.

ROZHLASOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE ........................................................................ 16

2.5.

RADIO WAVE ................................................................................................................. 18

2.5.1.

Cílová skupina a rozhlasový formát Radia Wave ................................................. 18

2.5.2.

Poslechovost Radia Wave ..................................................................................... 18

2.5.3.

Vznik a historie Radia Wave................................................................................. 20

2.6.

3.

Rozhlasové formáty .............................................................................................. 14

EVROPA 2 ....................................................................................................................... 22

2.6.1.

Cílová skupina a rozhlasový formát Evropy 2 ...................................................... 23

2.6.2.

Poslechovost Evropy 2 .......................................................................................... 23

2.6.3.

Vznik a historie Evropy 2 ..................................................................................... 24

METODOLOGIE ................................................................................................................. 26
3.1.

VÝZKUMNÉ METODY ..................................................................................................... 26

1

3.2.
4.

5.

6.

7.

ANALÝZA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE RADIA WAVE ................................ 27
4.1.

RADIO WAVE JAKO ZNAČKA .......................................................................................... 27

4.2.

REKLAMA ....................................................................................................................... 28

4.3.

PODPORA PRODEJE ......................................................................................................... 29

4.4.

EVENT MARKETING ........................................................................................................ 31

4.5.

PUBLIC RELATIONS ........................................................................................................ 32

4.6.

ONLINE KOMUNIKACE.................................................................................................... 34

ANALÝZA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE EVROPY 2 ....................................... 37
5.1.

EVROPA 2 JAKO ZNAČKA ............................................................................................... 37

5.2.

REKLAMA ....................................................................................................................... 39

5.3.

PODPORA PRODEJE ......................................................................................................... 40

5.4.

EVENTY .......................................................................................................................... 42

5.5.

PUBLIC RELATIONS ........................................................................................................ 43

5.6.

ONLINE KOMUNIKACE.................................................................................................... 45

KOMPARACE MARKETINGOVÝCH AKTIVIT .......................................................... 49
6.1.

REKLAMA ....................................................................................................................... 49

6.2.

PODPORA PRODEJE ......................................................................................................... 49

6.3.

EVENTY .......................................................................................................................... 50

6.4.

PUBLIC RELATIONS ........................................................................................................ 50

6.5.

ONLINE KOMUNIKACE.................................................................................................... 50

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ............................................................................................... 51
7.1.

8.

VÝZKUMNÉ OTÁZKY ...................................................................................................... 26

VÝSLEDKY DOTAZNÍKU ................................................................................................. 52

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU ........................................................................................... 54

ZÁVĚR ........................................................................................................................................... 56
POUŽITÁ LITERATURA ........................................................................................................... 57
ELEKTRONICKÉ ZDROJE ....................................................................................................... 58
JINÉ ZDROJE .............................................................................................................................. 65
TEZE .............................................................................................................................................. 66
SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................................... 69

2

Úvod
Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil Komparaci marketingové komunikce
Radia Wave a Evropy 2, a to z důvodu, že jsem pravidelným posluchačem Radia Wave. Pro
komparaci jsem si zvolil rozhlasovou stanici Evropu 2, protože mě zajímalo, jak rozdílně
komunikují stanice, které jsou zaměřené na mladé posluchače, ale mají jiné cílové skupiny
a naprosto odlišný charakter vysílání.
První část bakalářské práce se věnuje základním marketingovým teoriím, jako jsou
značka, marketingový mix a komunikační mix. Také je zde část věnovaná specifikaci
marketingové komunikace rozhlasových stanic. Dále jsou v teoretické části vysvětleny
formáty rozhlasových stanic. Teoretická část pokračuje základním popsáním českého
rozhlasového trhu a zkoumaných stanic. U zkoumaných stanic je popsaná jejich
charakteristika, poslechovost a cílová skupina.
Druhá část bakalářské práce popisuje marketingové aktivity jednotlivých stanic
v roce 2019 a následně tyto aktivity porovnává pomocí deskriptivní a komparativní analýzy.
Pro doplnění výzkumu jsem přidal kvalitativní dotazníkové šetření.
Část deskriptivní a komparativní analýzy věnující se sociálním sítím jsem časově
neomezil, a to z toho důvodu, že komunikace na nich je v průběhu času podobného
charakteru. Z důvodu irelevantnosti jsem se rozhodl nezahrnout kapitoly o historii rozhlasu
jako média a vývoji rozhlasového trhu v České republice, a nepatrně jsem tak pozměnil
obsah nastíněný v tezi.
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1. Marketing
Marketing lze definovat mnoha způsoby a neexistuje pro něj ustálená definice. Jedna
z nejznámějších marketingových osobností a autorit Philip Kotler definuje marketing jako
„společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny
své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot.”1 Britský Chartered
Institute of Marketing definuje marketing jako „manažerský proces sloužící k identifikaci,
anticipaci a uspokojování požadavků zákazníků, a to se ziskem.“2 Miroslav Karlíček nabízí
pro marketing obecnější definici a to „Marketing je podnikatelská funkce, která vyvažuje
zájmy firmy a jejich zákazníků“.3
Společným prvkem uvedených definic je skutečnost, že nepopisují marketing jen
jako pouhý proces, který má za cíl prodat daný produkt a vygenerovat zisk, ale také jako
komplexní koncept, který má sloužit k pochopení zákazníka a vyhovění jeho tužbám
a přáním.

1.1. Marketingový a komunikační mix
Marketingový mix, známý také jako 4P, zahrnuje taktické marketingové nástroje,
které firma upravuje tak, aby vzbudila poptávku po svých výrobcích. Mezi prvky
marketingového mixu patří product (výrobek nebo služba), price (cena výrobku nebo
služby), place (cesta produktu od výrobce k zákazníkovi) a promotion (propagace výrobku
a služby neboli marketingová komunikace).
S poslední částí marketingového mixu promotion souvisí pojem komunikační mix.
Komunikační mix představuje veškeré prvky, kterými daný subjekt komunikuje se svými
stávajícími a novými zákazníky za účelem zvýšení prodeje produktu nebo povědomí
o něm.4 Dle Karlíčka se jedná o reklamu, podporu prodeje, přímý marketing, osobní prodej,
1

KOTLER, Philip. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024715452, s.
40
2
A brief summary of marketing and how it works. The Chartreted Institue of Marketing [online]. [cit. 202007-29]. Dostupné z: https://www.cim.co.uk/media/4772/7ps.pdf
3
KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu / Miroslav Karlíček a kolektiv. Praha: Grada, 2013. ISBN
9788024742083, s. 18
4
KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu / Miroslav Karlíček a kolektiv. Praha: Grada, 2013. ISBN
9788024742083, s. 202
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public relations, on-line komunikaci a event marketing. Tyto prvky společně tvoří koncept,
který chápeme jako marketingovou komunikaci.
1.1.1. Reklama
Reklamu můžeme definovat jako placenou formu komunikace, která slouží
k propagaci myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného subjektu prostřednictvím
různých médií. Podle využívaného média se rozlišuje televizní reklama, rozhlasová
reklama, tisková reklama, venkovní reklama, reklama v kinech a on-line reklama. Každé
reklamní médium má své výhody a nevýhody, které je při plánování reklamní kampaně
nutno brát v potaz.
A) Televizní reklama – Jejími hlavními výhodami jsou zejména její smyslová
působivost a dobré pokrytí hromadného trhu. Mezi její hlavní nevýhody patří vysoké
absolutní náklady a značná přesycenost cizí reklamou, v jejímž důsledku diváci
často během reklamní přestávky přepínají mezi stanicemi nebo opouštějí místnost.
B) Rozhlasová reklama – Rozhlasová reklama umožňuje cílení na poměrně jasně
vyhraněné segmenty a také je velmi málo nákladná. Nevýhodou rozhlasové reklamy
je skutečnost, že lidé obvykle poslouchají rozhlasovou stanici jen jako kulisu při
dalších činnostech.
C) Tisková reklama (nebo také print reklama) – Jedná se o reklamu v novinách
a časopisech.

Výhodami

tohoto typu

reklamy

jsou

vysoká geografická

a demografická selektivita a možnost předávat složitější informace. Nevýhodou je
přeplněnost tištěných médií inzercí. Výsledkem je, že čtenáři reklamy v novinách
a časopisech často jen prolistují, aniž by jim věnovali větší pozornost.
D) Venkovní reklama (nebo také outdoor či out-of-home reklama) – zahrnuje
billboardy, prosvětlené vitríny na zastávkách městské hromadné dopravy,
plakátovací plochy a celou řadu dalších nástrojů, se kterými se mohou lidé setkat
mimo svůj domov. Tato reklama působí na kolemjdoucí 24 hodin denně, a to
i opakovaně. Její velkou nevýhodou je nulová selektivita v oblasti publika.
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E) Online reklama – Tento druh reklamy zahrnuje především nejrůznější druhy
internetových bannerů. Po kliknutí na internetový banner je uživatel přesměrován
na určitý odkaz. Díky sběru uživatelských dat je výhodou online reklamy velmi
přesné zacílení. Na druhou stranu si uživatelé internetu dokážou jednoduše tyto
reklamní sdělení zablokovat pomocí programu, který se nazývá Adblocker.5
1.1.2. Podpora prodeje
Jedná se o soubor marketingových aktivit, které přímo podporují kupní chování
spotřebitele. Mezi tyto aktivity patří například předvádění produktů, ochutnávky, soutěže,
kupony, vzorky, prémie a zvýhodněné ceny. Tyto nástroje mají potenciální zákazníky
navnadit ke koupi nebo alespoň k vyzkoušení produktu. Jejich výraznou výhodou je
schopnost vyvolat okamžitý a znatelný nárůst prodejů.6
1.1.3. Přímý marketing
Tato část komunikačního mixu, též zvaná jako direct marketing, se zaměřuje na
velmi úzké cílové segmenty, nebo dokonce jednotlivce. Přímý marketing umožňuje
přizpůsobení nabídky každému jednotlivému zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi.
Významným nástrojem přímého marketingu je tzv. direct mail. Direct mail spočívá
v zasílání nabídky prostřednictvím pošty nebo kurýrních služeb. V posledních letech ovšem
direct mail oslabil tzv. e-mailing neboli zasílání nabídky prostřednictvím internetu. Dalším
významným nástrojem direct marketingu je telemarketing, tedy marketingová komunikace
prostřednictvím telefonu.7
1.1.4. Osobní prodej
Osobní prodej je ovlivňující proces, kdy je prodávající v přímém kontaktu
s kupujícím a prezentuje mu svůj výrobek, službu nebo myšlenku. Do osobního prodeje
spadá: průmyslový prodej (mezifiremní obchod), prodej do distribuční sítě (do
velkoobchodu,

maloobchodu

nebo

obchodního

5

řetězce)

a

prodej

konečným

KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu / Miroslav Karlíček a kolektiv. Praha: Grada, 2013. ISBN
9788024742083, s. 193-194
6
tamtéž, s. 196
7
KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu / Miroslav Karlíček a kolektiv. Praha: Grada, 2013. ISBN
9788024742083, s. 194-196
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spotřebitelům (přímý prodej zákazníkům). Jde o interaktivní proces komunikace
umožňující budování dobrých obchodních vztahů.8
1.1.5. Public relations
Public relations neboli vztahy s veřejností označují obousměrnou komunikaci
určitého subjektu s veřejností s cílem poznat a ovlivňovat její postoje, získat její
porozumění a vybudovat dobré jméno a pozitivní obraz daného subjektu v očích veřejnosti.
Tato komplexní oblast v sobě zahrnuje několik samostatných oborů, jako jsou sociologie,
psychologie, žurnalistika, rétorika apod.9
Jednou z hlavních disciplín public relations jsou media relations (vztahy s médii).
Nejdůležitějším nástrojem media relations je tisková zpráva. Jde o písemné sdělení, které
firmy zasílají novinářům v případě, že chtějí informovat o nějaké mediálně zajímavé
skutečnosti či události. Poté oslovený novinář využije tiskovou zprávu jako podklad pro
svoji zprávu, článek nebo reportáž, pokud vyhodnotí tiskovou zprávu jako zajímavou.
Vyvrcholením vztahů s médii je tisková konference. Tento nástroj se používá, pokud má
organizace či firma velmi mediálně atraktivní informaci.
Dalším nástrojem media relations je mediální partnerství. Tento nástroj spojí určité
médium s produktem, službou nebo akcí. Médium poskytne subjektu mediální prostor za
domluvenou finanční nebo nefinanční podporu. Pro mediální partnery je důležité, aby se
nespokojili s pouhou prezentací svého loga v průběhu konání akce, ale o co nejefektivnější
komunikaci svého partnerství.
1.1.6. Event marketing
Event marketing spočívá v pořádání akcí, jejichž smyslem je zprostředkovat
cílové skupině emocionální zážitek se značkou. Akce by měla u dané cílové skupiny vyvolat
emoce, které by se měly následně projevit na pozitivním vnímání značky a posílení loajality
k ní.10
8

PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace / Jana Přikrylová, Hana Jahodová. Praha:
Grada, 2010. ISBN 9788024736228, s. 125-126
9
tamtéž, s. 106
10
KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu / Miroslav Karlíček a kolektiv. Praha: Grada, 2013. ISBN
9788024742083, s. 197-198
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1.1.7. On-line komunikace
On-line komunikace v sobě zahrnuje veškerou marketingovou komunikaci, která
operuje na základě internetu. Tato část komunikačního mixu zasahuje prakticky do všech
ostatních částí. V reklamě jsou využívány on-line bannery, v přímém marketingu e-mailing
atd. Ovšem některé on-line komunikační nástroje, především webové stránky a sociální
média nelze zařadit do žádné z předchozích částí komunikačního mixu.
Webové stránky se staly nezbytnou součástí marketingové komunikace. Plní řadu
funkcí, např. podporují přímý prodej (prostřednictvím e-shopů), stejně tak posilují image
značky. Její nejvýznamnější funkci je funkce informační. Lidé si s rozvojem internetu
zvykli všechny informace o produktu vyhledávat na internetu. Proto je důležité, aby firmy
zatraktivňovaly obsah svých webových stránek, aby se při řazení ve vyhledávačích
posunuly na horní příčky.
Sociálními médii se rozumí mimo jiné sociální sítě, diskuzní fóra a blogy, kde
uživatelé vytvářejí a sdílejí nejrůznější uživatelský obsah. Mezi nejpoužívanější sociální sítě
se řadí Facebook, Instagram a Twitter.11

1.2. Značka
Dle American Marketing Association je značka název, znak, symbol, design nebo
jakýkoliv jiný rys, který identifikuje produkt určité firmy jako odlišný od produktu jiných
firem.12
Karlíček dodává, že tato definice je poměrně úzká a všechny uvedené elementy značky jsou
jen „vrcholem ledovce“. Podle něj značka není jen obyčejnou „nálepkou“, ale především
nositelkou určitého významu, díky čemuž se mohou produkty dané firmy jevit zákazníkům
důvěryhodnější než produkty konkurence.
Mezi základní elementy značky tedy patří: název, logo, slogan, znělka, maskot, design,
hudba nebo určité barvy. Značka může a nemusí využívat všech elementů.13
11

tamtéž, s. 201
Branding. American Marketing Association [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné z:
https://www.ama.org/topics/branding/
13
KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu / Miroslav Karlíček a kolektiv. Praha: Grada, 2013. ISBN
9788024742083, s. 125
12
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1.2.1. Hodnota značky
Hodnota značky určuje postavení značky na trhu. Podle Aeckera by měla být
hodnota značky chráněna a posilována, protože samotná značka je pro firmu nejsilnějším
aktivem. Hodnota značky se skládá ze souhrnu dílčích aktiv. Mezi ně patří povědomí
o značce, vnímaná kvalita značky, loajalita ke značce a asociace spojené se značkou.14
1.2.2. Positioning značky
Positioning značky označuje pozici, kterou má značka zaujmout v mysli cílové skupiny
a odlišit se tak od značek konkurenčních. Jde o vizi značky, které se marketéři snaží
dosáhnout aplikováním marketingových principů.15

1.3.Historie marketingové komunikace rozhlasových stanic
Role marketingové komunikace vstupuje do oblasti rozhlasových stanic až po roce
1950. Před tímto rokem totiž na poli rozhlasového trhu nebyla velká konkurence. O několik
let později začaly rozhlasové stanice vytvářet specializované formáty, aby získaly zpět
publikum, které jim přebral nárůst popularity televizního vysílání. Po roce 1960 začala
konkurence narůstat a v rozhlasových stanicích začaly vznikat nové pracovní pozice pro
lidi, kteří měli za úkol stanici zpropagovat. Pozornost se zaměřila na vytváření konzistentní
image stanice a souladu jejích on-air a off-air marketingových aktivit. V 70. letech se počet
rozhlasových stanic ztrojnásobil, a to vedlo k zavádění nových formátů, čímž si stanice
snažily získat výhodnější konkurenční postavení. V 80. letech nárůst stanic opět pokračoval.
Při větší konkurenci bylo zapotřebí nových rafinovaných strategií a začaly se provádět
průzkumy posluchačů. V 90. letech se počet rozhlasových stanic výrazně zvyšoval a nastal
velký konkurenční boj stanic s podobnými formáty. Rozhlasové stanice tak začaly
intenzivně využívat marketingové principy, aby se odlišily od konkurence na rozhlasové
trhu. 16

14

AAKER, David A. Building strong brands. New York: Free Press, c1996. ISBN 9780029001516, s. 10
KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu / Miroslav Karlíček a kolektiv. Praha: Grada, 2013. ISBN
9788024742083, s. 133
16
EASTMAN, Susan Tyler, FERGUSON, Douglas A. a KLEIN, Robert A. Media promotion and marketing
for broadcasting, cable, and the Internet. Boston: Elsevier/Focal Press, 2006. ISBN 978-024-0807-621, s.
32-33
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1.4.Marketing a marketingová komunikace rozhlasových stanic
Specifikem marketingu rozhlasových stanic je to, že manažeři rádií nemají tak velký
vliv na jednotlivé složky marketingového mixu, jako je tomu u ostatních firem. Co se týče
první složky marketingového mixu – produktu -, tak vedení rádia může volit formáty pořadů
a hudební dramaturgii podle svého uvážení. Ve výběru odvysílané hudby jsou limitování
pouze tím, co bylo na poli hudebním vyprodukováno. Pasivní složkou je však zpravodajská
část vysílání, která závisí na tom, co se u nás a ve světě událo. Ani další složku
marketingového mixu – cenu - stanice nemohou kontrolovat, jelikož je jejich poslech
v podstatě zadarmo (pokud samozřejmě nepočítáme rozhlasový poplatek). U další složky
– místa – je to stejné. Stanice mohou stěží ovlivnit místo, kde si je posluchači naladí.
Poslech rádia probíhá na mnoha místech – v domácnostech, při jízdě autem, v restauraci,
zkrátka téměř kdekoliv. Je důležité si uvědomit, že lidé většinou poslouchají rádio, když se
zabývají jinými činnostmi, a poslech rádia je pro ně tedy činností sekundární. S výjimkou
večera lidé poslouchají rádio hlavně mimo domov. K jedné čtvrtině poslechu rádia dochází
v práci a k jedné třetině v autě. Různé segmenty publika poslouchají rádio v různou denní
dobu. U dospělých lidí dochází k nejvyššímu poslechu hlavně ráno a večer během
pracovních dnů, zatímco u teenagerů je nejvyšší míra poslechu odpoledne a o víkendech.
Jediná složka marketingového mixu, která je v plné kompetenci stanice, je propagace neboli
marketingová komunikace. Rozhlas má oproti mnoha jiným firmám dvě propagační
výhody. Jednou z nich je, že rádio je přítomno téměř všude a konzumuje ho skoro každý.
Existuje tedy řada příležitostí pro jeho propagaci. Druhá spočívá v tom, že rádio má
neocenitelnou schopnost propagovat samo sebe v rámci vlastního vysílání.17
Marketéři rozhlasových stanic musí cílit na dvě skupiny: na posluchače a reklamní
zadavatele. G. Newton stanovil tři základní cíle marketérů rádií: zvyšovat poslechovost,
generovat příjmy a zvyšovat publicitu.18
Marketingová komunikace rozhlasu, se velmi liší od marketingové komunikace
většiny ostatních produktů. Hlavní rozdíl je v tom, že každá stanice a její program je
17

EASTMAN, Susan Tyler, FERGUSON, Douglas A. a KLEIN, Robert A. Media promotion and marketing
for broadcasting, cable, and the Internet. Boston: Elsevier/Focal Press, 2006. ISBN 978-024-0807-621, s.
29-30
18
tamtéž, s. 31-32
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jedinečný a alespoň trochu se odlišuje od konkurence, zatímco například určitá čokoláda je
podobná desítkám dalších čokolád na trhu.
Marketingová komunikace je cestou, jak posluchače informovat o nových
programových prvcích a změnách, a dokáže výrazně ovlivnit počet posluchačů. Aby byla
marketingová komunikace rozhlasu efektivní, měla by být „ušitá na míru“ podle
programového zaměření a v jejích aktivitách by se měla odrážet identita stanice.19
Marketingové aktivity rozhlasových stanic probíhají při vysílání (On-air) a mimo vysílání
(Off-air).
1.4.1. On-air marketingové aktivity
Tyto marketingové aktivity můžeme chápat jako sebepropagaci v rámci vysílání.
Hlavním cílem těchto aktivit je přesvědčit stávající posluchače, aby u poslechu stanice
zůstali déle a vrátili se k němu dříve. Rozhlasový formát stanice je sám o sobě důležitý druh
on-air propagace. Písně, pořady, zpravodajství a soutěže vysílané na stanici fungují jako
marketingový nástroj, který přitáhne posluchače zapadající do cílové skupiny daného
rozhlasového formátu.20
Při vysílání je nezbytné posluchačům oznamovat, co dalšího je na programu daný
den. Podle Denise Lista je nejúčinnější tzv. Metoda patnácti minut. Metoda spočívá v tom,
že každých 15 minut by měl do vysílání vstoupit moderátor a nalákat posluchače na to, co
je při dalším poslechu ještě čeká. Například „již za 15 minut uslyšíte rozhovor s …“ nebo
„po skončení tohoto pořadu pro vás máme přichystanou novou skladbu od legendární
kapely ...“. Tato metoda slouží k tomu, aby posluchači nepřepínali stanici a dál pokračovali
v jejím poslechu.21

19

tamtéž, s. 1
KEITH, Michael. The Radio Station, 8th Edition. Waltham: Focal Press, 2009. ISBN 978-0240811864, s.
283
21
LIST, Dennis, 2003. Participative Marketing for Local Radio. Wellington, New Zealand: Original Books.
ISBN 1-86933-540-6. Dostupné z:
https://books.google.cz/books?id=5t7Ski5wmVgC&pg=PA12&lpg=PA12&dq=Participative+Marketing+for
+Local+Radio&source=bl&ots=cW2IRX7jdb&sig=ACfU3U1dB0AYeou0fltgQoyouTF08yQYKg&hl=en&
sa=X&ved=2ahUKEwi2ls7kws3qAhV0mVwKHaRABVgQ6AEwAnoECBAQAQ#v=onepage&q=Particip
ative%20Marketing%20for%20Local%20Radio&f=false s. 67
20
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Důležitými On-air propagačními prvky jsou jingles, sweepers a liners. Jingles jsou
krátké hudební znělky v délce většinou do 30 sekund, ve kterých zpravidla zazní název
stanice, slogan a frekvence. Hudební část znělky by měla být chytlavá a snadno
zapamatovatelná. Sweepers jsou krátké mluvené spoty většinou v délce do pěti vteřin, ve
kterých zazní název rozhlasové stanice a někdy i její slogan. Vedle mluveného slova mohou
být ve sweepers použity i zvukové efekty nebo hudba. Jingles a sweepers jsou běžně
uváděny mezi jednotlivými pořady, skladbami nebo při přechodu zpět k hudbě po reklamní
pauze. Slouží k identifikaci stanice a posilují její image v myslích posluchačů. Liners jsou
také mluvené spoty, které oznamují posluchačům soutěže nebo zajímavé akce pořádané
stanicí. Hlas, který je použit v těchto prvcích by měl odpovídat formátu stanice a cílové
skupině posluchačů – vyspělý a hluboký mužský hlas pro rádio hrající rock a tvrdší hudbu,
přátelský a příjemný hlas ženy kolem třiceti let pro AC formát a autoritativní baryton pro
zpravodajskou stanici.22
1.4.2. Off-air marketingové aktivity
Off-air marketingové aktivity cílí na rozdíl od stávajících posluchačů i na
potencionální posluchače. Mezi off-air marketingové aktivity řadíme všechny marketingové
nástroje, které nejsou použity přímo ve vysílání rádia. Zatímco on-air marketingové aktivity
slouží spíše k promování jednotlivých pořadů, soutěží či akcí, off-air aktivity jsou vhodnější
pro promování stanice jako celku.23
1.4.2.1.

Merchandising

Merchandising zahrnuje distribuci a prodej produktů, které jsou přizpůsobeny na
zakázku stanice. Mezi časté merchandisingové produkty patří samolepky, hrnky na kávu,
propisky nebo i části oblečení – prakticky cokoliv, co může být ozdobeno názvem stanice,
logem stanice nebo

jinými

identifikačními charakteristikami.

Posluchač může

nejčastěji merchandisingové produkty získat v soutěžích stanice nebo je často stanice
rozdává na svých akcích.

22

EASTMAN, Susan Tyler, FERGUSON, Douglas A. a KLEIN, Robert A. Media promotion and marketing
for broadcasting, cable, and the Internet. Boston: Elsevier/Focal Press, 2006. ISBN 978-024-0807-621, s.
43-44
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1.4.2.2.

Cross-promotion a Contra-promotion

Cross-promotion spočívá v propagování stanice na jiných stanicích či v médiích,
které spadají pod stejného vlastníka. Cross-promotion je obzvlášť efektivní, když je
zaměření obou médií podobného charakteru.
Propagaci mezi stanicí a jinými médii, které nespadají pod stejného vlastníka,
nazývá List jako Contra-promotion. V tomto případě se dvě různá média za výměnu ve
svém mediálním prostoru navzájem propagují. Je potřeba dávat pozor na výběr daného
média, se kterým bude stanice spolupracovat, jelikož jí může poškodit pověst.24

24

LIST, Dennis, 2003. Participative Marketing for Local Radio. Wellington, New Zealand: Original Books.
ISBN 1-86933-540-6. Dostupné z:
https://books.google.cz/books?id=5t7Ski5wmVgC&pg=PA12&lpg=PA12&dq=Participative+Marketing+for
+Local+Radio&source=bl&ots=cW2IRX7jdb&sig=ACfU3U1dB0AYeou0fltgQoyouTF08yQYKg&hl=en&
sa=X&ved=2ahUKEwi2ls7kws3qAhV0mVwKHaRABVgQ6AEwAnoECBAQAQ#v=onepage&q=Particip
ative%20Marketing%20for%20Local%20Radio&f=false s. 68
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2. Rozhlas
Rozhlas, hovorově též rádio, je druh masového elektronického média25, které přenáší
zvukový signál a funguje už přes sto let. V počátku se vysílání přenášelo přes rádiové vlny
nebo přes kovové vedení, v posledních letech se rozšířil přenos pomocí internetu. 26

2.1.Rozhlasový formát
Rozhlasový formát, někdy také nazývaný jako programový formát, odkazuje na
celkový obsah stanice. Tím rozumíme hlavně hrané žánry, vysílané pořady nebo projev
moderátorů.27 Podle Vlčka: „obecné formátové pojmenování definuje u hudebních rádií
charakter programového toku, tj. nepřetržitého toku hudebního materiálu“.28
2.1.1. Rozhlasové formáty
1) AC (Adult Contemporary) – Nejrozšířenější rozhlasový formát v Evropě, který je
založen na popové muzice s občasnými přesahy do softrocku nebo lehké taneční
hudby. Do playlistu jsou zařazovány největší hity posledních patnácti let, zatímco
nové hity jsou zařazeny se zpožděním několika týdnů. Cílová skupina posluchačů je
od 20 do 45 let.
2) Euro AC – Tento formát je podkategorie formátu Adult Contemporary, který
přináší svým posluchačům, méně známou hudbu a vyhýbá se komerčním hitům.
Oslovuje náročnější posluchače ve věku od 25 do 45 let, kteří mají zájem
o alternativnější žánry hudby.
3) CHR (Contemporary Hit Radio) – Jedná se o rozhlasový formát, který je postaven
na intenzivním rotování hitparádových hitů a cílí na mladou věkovou skupinu
většinou od 14 až do 30 let. Rádia tohoto formátu hrají kolem 350 písní, které se
opakují po přibližně 3,5 hodinách. Mluvené slovo má podobu krátkých

25

Média můžeme dělit na klasická (noviny), elektronická (televize, rozhlas) nebo multimediální (internet).
HENDY, David. Radio in the global age. Cambridge: Polity Press, 2000. ISBN 0745620698, s. 7
27
HALBROOKS, Glen. What Are Radio Formats and Why Do They Matter? The Balance careers [online].
[cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://www.thebalancecareers.com/what-are-radio-formats-and-why-dothey-matter-2315430
28
VLČEK, J. Formáty rozhlasových stanic. In: Archiv Rrtv.cz [online]. 1998 [cit. 2020-06- 25]. Dostupné z:
http://archiv.rrtv.cz/files/zprava1998/c25.doc
26
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moderátorských vstupů, které mají podobu hovorového jazyka. Nejvíce se mluvené
slovo vyskytuje v ranních show.
4) UC (Urban Contemporary) – V evropském pojetí se jedná o alternativní hudební
formát, jehož cílová skupina je od 18 do 35 let. Playlist je velmi bohatý na hudební
žánry a objevuje se v něm vše od poprocku přes jazz až po techno a house.29

2.2.Cílové skupiny posluchačů
V oblasti marketingu je cílová skupina chápana jako blíže specifikovaná skupina lidí
s podobnými vlastnostmi či znaky, které je přizpůsobena propagace produktu a produkt
samotný. Společné znaky mohou být například charakteru geografického (bydliště cílové
skupiny), demografického (věk a pohlaví cílové skupiny) a socioekonomického (vzdělání
a finanční příjem cílové skupiny) nebo třeba psychografického (zájmy cílové skupiny).30
Podle Davida Hendyho je rádio vždy vyráběno pro posluchače, ať už jsou jich stovky
nebo miliony. Každá stanice má při sestavování svého formátu na paměti určité publikum.
Posluchači jsou Hendym chápani jako produkt rádia: komerční rádia potřebují posluchače,
aby generovala zisk z reklam, a veřejnoprávní pro odůvodnění svého veřejného
financování.31
Posluchači mají nepopiratelný vliv na finální podobu rozhlasové stanice, jelikož
očekávají naplnění svých potřeb. Pokud se tak nestane, mají možnost vybrat si jinou stanici
k poslechu. Pro vysílatele je tudíž důležité, aby znali svou cílovou skupinu. Díky znalosti
cílové skupiny mohou na míru stanice upravit svůj program nebo pořádat soutěže či akce.32

29
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2.3.Měření poslechovosti
Poslechovost je mediální ukazatel, který udává počet osob v populaci, jež v daném
časovém intervalu poslouchaly konkrétní stanici. Nejčastěji se udává v tisících nebo
v procentech.33
V České republice probíhá oficiální výzkum poslechovosti s názvem Radioprojekt,
který zajištují výzkumné agentury STEM/MARK a Median. Výzkum probíhá pomocí
metody CATI34, kdy se sbírají data od 30 tisíců respondentů ročně.35 Sběr probíhá 50 týdnů
v roce a respondenti jsou vybíráni náhodně. Cílovou skupinou jsou lidé ve věku 12-79 let.
Z výsledků výzkumu lze vyčíst počet lidí poslouchající dané rádio, složení posluchačů,
celkovou dobu poslechovosti a poslechovost v konkrétní době.36

2.4.Rozhlasový trh v České republice
V České republice od roku 1991 existuje tzv. duální systém vysílání. Duální systém
rozděluje televizní a rozhlasový trh na dva vysílatele, a to na veřejnoprávní a soukromé.
A) Veřejnoprávní – Existenci veřejnoprávních vysilatelů zajišťuje zákon
a prostředky na provoz získávají především z koncesionářských poplatků.37
Veřejnoprávní média mají za úkol objektivně, pravdivě, aktuálně a srozumitelně
informovat společnost. Dále slouží k plnění společenských, kulturních
a sociálních potřeb společnosti. Odůvodněnost existence veřejnoprávních médií
a jejich role ve společnosti je vyjádřena v právech Evropské Unie.38
Český rozhlas (ČRo) je jedinou veřejnoprávní rozhlasovou organizací
v České republice. Jeho pravidelné vysílání bylo zahájeno 18. května 1923. Pod

33

PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace 2., zcela přepracované vydání Jana Přikrylová.
2019. Praha: Grada. ISBN 9788027107872, s. 89
34
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36
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https://www.mkcr.cz/verejnopravni-vysilani-489.html
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ČRo nyní spadají 4 celoplošné stanice (Radiožurnál, Dvojka, Vltava a Plus),
4 speciální stanice (Radio Wave, D-dur, Rádio Junior a Jazz) a 14 regionálních
stanic (ČRo Brno, ČRo České Budějovice, ČRo Hradec Králové, ČRo Karlovy
Vary, ČRo Ostrava, ČRo Olomouc, ČRo Pardubice, ČRo Plzeň, ČRo Regina DAB
Praha, ČRo Region – Středočeský kraj, ČRo Sever, ČRo Liberec, ČRo Vysočina,
ČRo Zlín).39 Mezi nejposlouchanější stanice Českého rozhlasu patří Radiožurnál,
Dvojka a Plus.40

B) Soukromé – Soukromí vysílatelé provozují své stanice na základě přidělené
licence a jejich primárním cílem je vytvářet finanční zisk. Soukromé neboli
komerční stanice generují zisk především z prodeje vysílacího času inzerentům.41
V porovnání s veřejnoprávními stanicemi je mediální obsah soukromých stanic
častěji povrchnější, nenáročnější a orientovaný na pobavení diváků.42
Co se týče soukromého vysílání, je rozhlasový trh v České republice poměrně mladý.
Jeho začátky datujeme roku do 1991, kdy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV)
udělila

prvních

15

licencí

k šíření

privátního

rozhlasového

signálu.43

Mezi

nejposlouchanější soukromé rozhlasové stanice patří Rádio Impuls, Evropa 2
a Frekvence 1.44

39

Rozhlasový trh. Český rozhlas [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné z:
https://informace.rozhlas.cz/rozhlasovy-trh-7966471
40
Nová data: Impuls se drží nad milionem, dál roste Radiožurnál. MediaGuru[online]. [cit. 2020-07-29].
Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/02/nova-data-impuls-se-drzi-nad-milionem-dal-rosteradiozurnal/
41
MRÁZKOVÁ, Lucie. Event marketing jako nástroj self-promotion regionální rozhlasové stanice. Zlín,
2012. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
42
Soukromá média. Jeden svět na školách [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné z:
https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/bulletin-medialni-vzdelavani/ceska-medialni-krajina/4.dil-soukroma-media
43
Rozhlasový trh v ČR. Media Marketing Services [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné z:
http://www.mms.cz/rozhlasovy-trh/rozhlasovy-trh-v-cr/
44
Nová data: Impuls se drží nad milionem, dál roste Radiožurnál. MediaGuru [online]. [cit. 2020-07-29].
Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/02/nova-data-impuls-se-drzi-nad-milionem-dal-rosteradiozurnal/

17

2.5.Radio Wave
Radio Wave je digitální veřejnoprávní stanice spadající pod Český rozhlas, která se
profiluje jako stanice a platforma pro „mladě smýšlející posluchače“. Jejich playlist45 je
žánrově velmi bohatý a najdeme v něm vše od taneční elektroniky přes rap a pop až do tvrdé
metalové scény a hardcoru. Stanici doplňují pořady a rozhovory zaměřující se na hudební
publicistiku a jiné publicistické pořady, které rozebírají témata jako například technologie,
móda, životní styl, cestování, psychologie a česká i zahraniční kultura. Dále stanice
organizuje koncerty, vysílá živou hudbu ze svého studia v rámci tzv. live sessions a pořádá
hudební soutěže, ve kterých se mohou noví čeští a slovenští interpreti zviditelnit. Stanice je
členem rozhlasové sítě EBU (European Brodcasting Union) a díky tomu nabízí svým
posluchačům koncertní záznamy z velkých festivalů a klubů po celé Evropě. Radio Wave
vysílá 24 hodin, 7 dní v týdnu živě na internetu a mobilních telefonech. Také se dá naladit
prostřednictvím digitálních rádií DAB+46, digitálních televizí DVB-T47, satelitů
a kabelových televizí přes internetový protokol IPTV48.
2.5.1. Cílová skupina a rozhlasový formát Radia Wave
Cílová skupina je definována v rozsahu 18 až 35 let. Jde o mladé lidi, kteří se
pohybují okolo klubové scény a hudba je pro ně životním stylem. Posluchač Radia Wave
má nadprůměrně vysoké IQ, studuje gymnázium, střední či vysokou školu a běžně pracuje
s počítačem a internetem.49
Podle cílové skupiny a programové struktury se Radio Wave řadí do formátu Euro
AC nebo UC.
2.5.2. Poslechovost Radia Wave
Podle posledního průzkumu poslechovosti Radioprojekt se Radio Wave za období
od 1. 7. 2019 do 17. 12. 2019 umístilo na osmém místě mezi nejposlouchanějšími
45

Seznam skladeb pouštěných v rádiu
Digitální pozemní rozhlasové vysílání
47
Digitální pozemní televizní vysílání
48
Šíření digitálního televizního vysílání prostřednictvím IP protokolu přes počítačové sítě
49
KOTRBA, Š. Radio Wave na vlně 100.7 FM. Příloha k usnesení Rady Českého rozhlasu ze dne
28.2.2007. Britské listy [online]. 3.3.2007 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z:
https://legacy.blisty.cz/art/33127.html
46
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celoplošnými rozhlasovými stanicemi s celkovým týdenním počtem 43 tisíc posluchačů
a denním počtem 15 tisíc.
V přiloženém grafu vidíme proměny poslechovosti Radia Wave v poměru
s ostatními celoplošnými stanicemi. Radio Wave je znázorněno zeleně. Z grafu lze vyčíst,
že v počátcích dosahovalo Radio Wave kolem 50 tisíc posluchačů, ovšem po odebrání
analogové frekvence v roce 2008 nastal výrazný pokles. V posledních dvou letech můžeme
registrovat rovnoměrný nárůst posluchačů, který se pomalu blíží k poslechovosti, jaká byla
v prvních letech provozu.

Příloha č. 1: Vývoj týdenní poslechovosti celoplošných rozhlasových stanic
(Zdroj: Výzkum poslechovosti rozhlasových stanic: Prezentace výsledků III. + IV. čtvrtletí 2019:
http://www.median.eu/cs/medialni-vyzkumy/)

Podle Rady Českého rozhlasu nejsou údaje Radioprojektu kvůli nízkému počtu
respondentů a náhodnému kolísání dat dostatečně spolehlivé. Víc určující jsou pro Radio
Wave návštěvnost webu a poslech přes internet, přestože tento údaj nepokrývá celou oblast
digitálního příjmu. V roce 2019 zaznamenal web Radia Wave 4,5 milionů návštěv a vysílání
stanice ve webovém přehrávači ČRo činilo 336 tisíc spuštění.50

50

Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2019. Český rozhlas [online].
[cit. 2020-07-16]. Dostupné z: https://rada.rozhlas.cz/vyrocni-zprava-rady-ceskeho-rozhlasu-o-cinnosticeskeho-rozhlasu-za-rok-2019-8171187
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2.5.3. Vznik a historie Radia Wave
Vzniku Radia Wave předcházel první projekt Českého rozhlasu pro mladé
posluchače, který vznikl v roce 1994 jako ČRo4. Pro provoz ČRo4 se zhotovilo vlastní
vysílací a natáčecí studio v tehdejší budově Českého rozhlasu v Dykově ulici v Praze.
Vysílání této stanice bylo nakonec zastaveno, protože se pro ČRo4 nepodařilo získat
dostatek kmitočtů a situaci také komplikovala nová legislativa, kvůli které získávaly
vysílače nové soukromé rozhlasové stanice.51 Tyto nové stanice svým dynamickým
projevem a hudební dramaturgií začaly oslovovat velkou část mladé generace. Patří k nim
rádia jako například Evropa 2 a Radio 1 (dříve známé jako Radio Stalin), která svá vysílání
zahájila roku 1990.52 Český rozhlas tak postrádal stanici pro mladé posluchače.
To se změnilo s nástupem digitálního a internetového vysílání. V roce 2000 se začal
vysílat alternativní hudební pořad Radium, který byl k poslechu na stanici ČRo 6. Tento
pořad můžeme označit za přímého předchůdce Radia Wave. Skupina lidí, která se podílela
na tvorbě tohoto pořadu, stála také za zrodem samotného Radia Wave. To začalo vysílat 13.
ledna 2006 ve 13 hodin a 13 minut v Praze a středních Čechách pod názvem ČRo 4 – Radio
Wave.53 Vysílalo se přes vysílač Praha-Cukrák na frekvenci 100,7 MHz. Jako první se
posluchačům ozvala moderátorka Veronika Ruppert (dříve Mayerová) s jejím prvním
hostem, tehdejším generálním ředitelem Českého rozhlasu Václavem Kasíkem. Ten
v rozhovoru uvedl: „Co bych nové stanici popřál? Všechno, co se na začátku přeje. Ať toto
nadšení vydrží možná co nejdéle, ať máte radost z toho, co jste vykonali. Já se před vámi
skláním, protože to je veledílo.“
Začátky stanice doprovázely komplikace, jelikož dříve na frekvenci 100,7 MHz
vysílala středočeská regionální stanice ČRo Region Střední Čechy. S touto výměnou ovšem
nesouhlasila RRTV, která již dva týdny po startu Radia Wave zahájila s ČRo trestní řízení
pro porušení zákona. Podle RRTV se ho Radio Wave dopustilo tím, že začalo vysílat

51

Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2019. Český rozhlas [online].
[cit. 2020-07-16]. Dostupné z: https://rada.rozhlas.cz/vyrocni-zprava-rady-ceskeho-rozhlasu-o-cinnosticeskeho-rozhlasu-za-rok-2019-8171187
52
TKÁČ, Vojtěch. Komparace BBC Radio 1 a Radia Wave se zaměřením na zpravodajské a publicistické
pořady. Praha, 2017. Bakalářská práce. Univerzita Karlova.
53
O stanici. Český rozhlas Radio Wave [online]. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/ostanici-5180091
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program, ke kterému nemělo podle zákona oprávnění. Po opakovaných výhradách Rady
Českého rozhlasu k fungování stanice s ohledem na výklad zákona o Českém rozhlase
Radio Wave v analogovém vysílání k 1. září 2008 skončilo a stanice zůstala pouze jako
digitální platforma.54 V podzimních měsících roku 2008 se téma Radio Wave opět objevilo
na zasedání Rady Českého rozhlasu. Rada vinila Radio Wave z propagace fašismu po
zahrání skladby Swastika Eyes od skupiny Primal Scream v živém vysílání. Analytik Rady
ČRo Radek Vogl o skladbě prohlásil: „I pro začínajícího politologa je patrný nacistický
obsah této písně a v žádném případě se tato píseň nehodí do veřejnoprávního rozhlasu.“
Radek Vogl ovšem text skladby chybně přeložil a na základě jeho posudku začali někteří
členové Rady ČRo stanici otevřeně kritizovat. Na zasedání rady se vyslovil i tehdejší
programový ředitel Českého rozhlasu Richard Medek: „Kdybych byl u toho, když se tato
stanice zakládala, prosazoval bych jiný koncept. Byla založena jako alternativní rádio
zaměřené na alternativní kulturu a na skupinu alternativně myslících a cítících, což je
skupina menšinová“. Podle Medka se veřejnoprávní rádio mělo zaměřit na mainstreamový55
proud hudby, aby mělo dopad na širokou skupinu mladých lidí, především středoškoláků
a vysokoškoláků. Dodal, že cílová skupina. tedy menšina, podle jeho názoru není
budoucností českého národa.56 Medek se později za svůj výrok omluvil, ale spor trval dál.
Radiu Wave se dostalo podpory od jeho posluchačů, odborné hudební veřejnosti
i konkurenčních tuzemských stanic. Na podporu stanice byly sepsány dvě petice, proběhla
demonstrace před budovou Českého rozhlasu a uskutečnil se koncert na Václavském
náměstí.57 Poté byl vypracován nový posudek a správný překlad skladby Swastika Eyes
hudebním publicistou Jiřím Černým. Radio Wave tuto krizi ustálo a Rada Českého rozhlasu
mediálního analytika Radka Vogla propustila.58 Bývalý vedoucí programu Robert Candra
uvedl, že tato kauza měla pro stanici paradoxně pozitivní důsledek a výrazně podpořila růst
značky Radia Wave. „Cítili jsme výraznou podporu veřejnosti. Došlo nám, že má naše práce
dopad, lidé ji registrují a stojí jim za to se vyjádřit. Samotná kauza si asi nezaslouží hlubší
54

POTŮČEK, Jan. Může Rada Českého rozhlasu vypnout Rádio Wave? Lupa.cz [online]. [cit. 2020-07-14].
Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/muze-rada-ceskeho-rozhlasu-vypnout-radio-wave/
55
Neboli hlavní proud, je soubor myšlenek a postojů, který je většinovou společností přijímán jako ten
správný a normální. V oblasti hudby se mainstreamu rozumí aktuální populární žánry.
56
POTŮČEK, Jan. Rada Českého rozhlasu obvinila Rádio Wave z propagace fašismu. Lupa.cz [online]. [cit.
2020-07-14]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/rada-ceskeho-rozhlasu-obvinila-radio-wave/
57
BEZR, Ondřej. Proti současné podobě mediálních rad zahrají Tata Bojs i DJ Wich. Lupa.cz [online]. [cit.
2020-07-14]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/hudba/proti-soucasne-podobe-medialnich-radzahraji-tata-bojs-i-dj-wich.A090423_135502_hudba_ob
58
Nařkl Radio Wave z fašismu, v radě rozhlasu končí. Hospodářské noviny [online]. [cit. 2020-07-14].
Dostupné z: https://byznys.ihned.cz/c1-31779140-narkl-radio-wave-z-fasismu-v-rade-rozhlasu-konci
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komentář, protože je s odstupem času zjevné, jak pochybená tato obvinění vůči Radiu Wave
byla.“59
S přesunutím na digitální platformu začala pro stanici nová éra. Začala se zaměřovat
na rozvoj svého webu a zpřístupnila možnost sledovat dění ve studiu pomocí webkamery.
Program rádia se přizpůsobil posluchačům, kteří si už neladí stanici pomocí tradičních
rozhlasových přijímačů, nýbrž pomocí internetu. Byl zrušen ranní blok proudového
vysílání, které bylo rozděleno na dopolední a odpolední část. V létě 2012 dostalo Radio
Wave novou zvukovou a vizuální prezentaci v podobě kampaně Děláme vlny. Účelem této
změny bylo zbavit stanici určitého elitářství a udělat z ní stanici, která má svůj názor
a nebojí se ho říct. Stanice se více otevřela veřejnosti, stoupal počet pořádaných akcí
a vysílání se zaměřilo také na regiony. Cílem bylo zbavit se nálepky, že Radio Wave je jen
pro lidi z Prahy.60 Ke změně se vyjádřil tehdejší šéfredaktor Tomáš Turek: „Radio Wave
začíná novou etapu svého vysílání s vědomím toho, že je stále více zapotřebí „dělat vlny“ –
čeřit hladinu jednotvárné mediální a umělecké scény. Nejsme tu proto, abychom jen
vytvářeli neškodnou kulisu, ale proto, abychom vysílali hlubší podněty, ponoukali
k přehodnocování osobního vkusu a názorů na stav věcí.“61 V tu dobu také začal rozhlas
aktivněji používat sociální média. V roce 2016 se Radio Wave přesunulo do nového studia
v hlavní budově Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, kde sídlí dodnes.62

2.6.Evropa 2
Evropa 2 je soukromá celoplošná stanice pro mladé posluchače, která pomocí 36 FM
vysílačů pokrývá téměř celou Českou republiku. Stanici vlastní firma Czech Media Invest,
jejímž většinovým vlastníkem je Daniel Křetínský. Playlist Evropy 2 tvoří hlavně aktuální
skladby tzv. mainstreamového proudu z celého světa a České republiky s kombinací
velkých hitů posledních let. Hudba je doplněna zpravodajskými vstupy, pořady

59

TKÁČ, Vojtěch. Komparace BBC Radio 1 a Radia Wave se zaměřením na zpravodajské a publicistické
pořady. Praha, 2017. Bakalářská práce. Univerzita Karlova.
60
LINDNER-KYLAR, Ladislav, Judita HRUBEŠOVÁ, Tomáš TUREK a Iva JONÁŠOVÁ. Deset let mladé
energie. Wave Moon. Praha, 2016, 1(1), s. 14,15 https://issuu.com/jiihrdy/docs/wavemoon/12
61
Nová vlna Radia Wave. Český rozhlas Radio Wave [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné z:
https://wave.rozhlas.cz/nova-vlna-radia-wave-5294859
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LINDNER-KYLAR, Ladislav, Judita HRUBEŠOVÁ, Tomáš TUREK a Iva JONÁŠOVÁ. Deset let mladé
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a informačními rubrikami zaměřenými na tzv. soft news63 týkající se témat jako hudební
svět, dění v showbyznysu nebo různé kuriozity. Nechybí ale ani serióznější vstupy
zaměřené na domácí a světové dění. Stanice pořádá soutěže, koncerty a zve si do svého
studia známé osobnosti a interprety.64
2.6.1. Cílová skupina a rozhlasový formát Evropy 2
Cílovou skupinu charakterizoval bývalý programový manažer David Šmídt
následovně: „Cílová skupina Evropy 2 je primárně definována věkem 15–35 let.
Sekundárně se poté jedná o skupiny: mileniálové, youtubeři, aktivní mladí lidé, online lidé,
studenti, skalní posluchači Evropy 2 staršího věku. Jiné socioekonomické charakteristicky
do definice cílové skupiny nevstupují.“65
Podle charakteristiky cílové skupiny a programové struktury spadá Evropa 2 do
rozhlasového formátu CHR.
2.6.2. Poslechovost Evropy 2
Dle Radioprojektu se Evropa 2 už dlouhou řadu let drží na horních příčkách
nejposlouchanějších rádií v České republice. V posledním výzkumu za období od 1. 7. 2019
až 17. 12. 2019 se Evropa 2 umístila na třetím místě mezi nejposlouchanějšími
celoplošnými rozhlasovými stanicemi s celkovým týdenním počtem 1 milion 567 tisíc
posluchačů a denním počtem 823 tisíc posluchačů.66
V přiloženém grafu vidíme, že se Evropa 2 mnoho let drží na horních příčkách
nejposlouchanějších celoplošných stanic a poslední tři roky se stanicí ČRo Radiožurnál
soupeří o druhou pozici.

63
64

zprávy netýkající se vážných událostí, které jsou často subjektivně komentované
Evropa 2 [online]. [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: https://www.evropa2.cz/
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NOVÁKOVÁ, Lucie. Komparace Evropy 2 a Frekvence 1 s ohledem na cílovou skupinu. Praha, 2017.
Bakalářská práce. Univerzita Karlova.
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Příloha č. 2: Vývoj týdenní poslechovosti celoplošných rozhlasových stanic
(Zdroj: Výzkum poslechovosti rozhlasových stanic: Prezentace výsledků III. + IV. čtvrtletí 2019:
http://www.median.eu/cs/medialni-vyzkumy/)

2.6.3. Vznik a historie Evropy 2
Stanice Evropa 2 byla první českým soukromým rádiem a začala vysílat roku 1990
na frekvenci 88,2 FM v noci z 20. března na 21. března. U jejího zrodu stál Michel
Fleischmann, který po dvaceti letech v emigraci ve Francii přinesl do Československé
republiky své zkušenosti s rádiovou tvorbou a začal tvořit formát stanice, která zde neměla
do té doby obdoby.67 Vznik stanice komentuje následovně: „Naším prvním krokem, jakmile
jsme v noci z 20. na 21. března 1990 začali, bylo předložit našim tehdejším partnerům, tedy
Československému rozhlasu, plán na vybudování sítě Evropy 2. Teprve při udělení licencí
začátkem roku 1991 a po založení první Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsme mohli
tento projekt začít uskutečňovat. Po pravdě řečeno, rada si s tím nevěděla rady. Na druhé
straně euforie lokálního kutilství v rádiích byla nesmírná a zcela sympatická.“ Jelikož šlo
o společný projekt Československého rozhlasu a francouzské stanice Europe 2, tak se zprvu
vysílalo ve francouzštině s občasnými českými vstupy. Plně české vysílání začalo 10.
června roku 1991 z vlastních prostor v Celetné ulici v Praze. Hned na to Evropu 2 odkupuje
skupina francouzská skupina Lagardére a Michel Fleischman se stává jejím generálním
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EVROPA 2. Czech Superbrands [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné z:
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ředitelem. Fleischman vytvořil kolem rádia tým silných hlasů, které doprovázely vysílání.
Patřila k nim jména jako například Roman Holý, Martin Veselovský a Leona Machálková.
Hudebním dramaturgem byl jmenován Josef Vlček, který do té doby působil jako hudební
publicista. Program rádia se pod jeho vedením skládal hlavně z bloků hudby, zpráv, počasí,
soutěží a hitparády. Strategie hudební dramaturgie byla založena na časté rotaci písní
a vybrané hity bylo možno slyšet až šestkrát za den.68
Postupně se do programu dostávalo více mluveného slova v podobě pravidelných
rubrik jako například Pavlač (informace ze showbyznysu uváděné Luďkem Hrzalem),
Nové desky (uváděné Josefem Vlčkem) nebo také Hvězdy na Evropě 2 (uváděné Václavem
Moravcem). Počátkem roku 1995 přichází do Evropy 2 Miloš Pokorný a Roman Ondráček,
dvojice známá také jako Těžkej Pokondr (hudební duo parodující slavné skladby). Evropa
2 tak jako jedna z prvních v České republice opouští model jednoho moderátora. Tato
dvojice přišla do Česka s fenoménem ranní show – styl pořadu převzatý z USA.69 Show
byla postavena na hudbě, rubrikách zábavného charakteru, soutěžích a humorném
moderování. Brzo po uvedení se show díky své nevšední podobě stala vlajkovou lodí
stanice. V roce 1998 přichází snad největší hvězda současné Evropy 2 Leoš Mareš nebo
také Karel Rychlý. O rok později odchází dvojice Těžkej Pokondr, jelikož nesouhlasili
s novým nástinem programu. V tentýž rok se Evropa 2 stává celorepublikovou stanicí. Nový
programový ředitel Petr Žižka dává dohromady dvojici Leoš Mareš a Patrik Hezucký, která
se postupem času stává hlavním tahounem rádia.70
V průběhu dalších let se mění tvář celé Evropy 2 v podobě nových jinglů, loga
a moderátorů. V roce 2018 byla Evropa 2 odkoupena společností Czech Media Invest,
kterou spoluvlastní Daniel Křetinský.71 V současnosti Evropa 2 funguje především ve
znamení Ranní show Leoše Mareše a Patrika Hezuckého.
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KOŘÍNKOVÁ, Tereza. Marketingová komunikace Evropy 2 za rok 2011. Praha, 2012. Bakalářská práce.
Univerzita Karlova.
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20 let v českém éteru – poprvé s Evropou 2. RadioTV [online]. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z:
https://www.radiotv.cz/p_radio/r_obecne/20-let-v-ceskem-eteru-poprve-s-evropou-2/
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KOŘÍNKOVÁ, Tereza. Marketingová komunikace Evropy 2 za rok 2011. Praha, 2012. Bakalářská práce.
Univerzita Karlova.
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Czech Media Invest kupuje rádia včetně Frekvence a Evropy 2. E15 [online]. [cit. 2020-07-31]. Dostupné
z: https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/czech-media-invest-kupuje-radia-vcetne-frekvence-1-aevropy-2-1345747

25

3. Metodologie
3.1.Výzkumné metody
Pro tuto práci byly jako hlavní metody zvoleny deskriptivní analýza a následná
komparativní analýza výsledků metody deskriptivní. Deskriptivní analýza rozebírala
webové stránky stanic, sociální sítě stanic, mediální výstupy, vizuální podklady poskytnuté
stanicemi a výstupy z e-mailové konverzace se zástupci marketingové komunikace stanic.
Původním záměrem bylo provést polostrukturované rozhovory, ovšem kvůli pracovní
vytíženosti zaměstnanců a pandemii onemocnění COVID-19 rozhovory neproběhly.
Deskriptivní analýzu aplikuji na marketingové aktivity z roku 2019 s výjimkou sociálních
sítí, protože povaha i tempo komunikace je zde neměnná.
Pro doplnění komparativní analýzy marketingových aktivit obou rádií jsem se
rozhodl přidat dotazníkové šetření. Účelem dotazníkového šetření bylo podložit závěry
vyvozené z komparativní analýzy.

3.2.Výzkumné otázky
Cílem této práce je detailněji odpovědět na následující výzkumné otázky:
1. Jakým způsobem se liší marketingová komunikace Radia Wave a Evropy 2,
jakožto dvou rozdílných stanic, které se profilují, jako stanic pro mladé?
2. Jaké je povědomí posluchačů o marketingových aktivitách stanic?
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4. Analýza marketingové komunikace Radia Wave
Největší kampaní Radia Wave v roce 2019 byla kampaň na dopolední vysílání Ráno na
Radiu Wave, které běží každý všední den mezi 8. a 11. hodinou a jejím cílem bylo přilákat
více posluchačů k živému vysílání. Claim celé kampaně zněl „Skoro dokonalé ráno“.
Základem kampaně bylo ukázat posluchačům, že i moderátoři Radia Wave jsou obyčejní
lidé a mají krušné vstávání. Ve videospotech byli moderátoři pomocí zeleného plátna
„vloženi“ do typických ranních idylických situací (cvičení jógy, ranní káva) z video banky.
Obsah do online komunikace a printů byl vytvořen na základě těchto situací.72

4.1.Radio Wave jako značka
Na svých webových stránkách se Radio Wave prezentuje následovně: „Hledáte
informace, zábavu, hudbu a témata, kterými žijí mladí lidé? Hledáte Radio Wave. Jsme
stanice a online platforma Českého rozhlasu pro mladé posluchače“73 a Brand manažerka
Radia Wave Eliška Černá popisuje značku – Radio Wave jako „fresh, neústupnou, mladě
smýšlející, alternativní“.74
Jak jsem již zmínil, Radio Wave jakožto veřejnoprávní médium musí plnit určité
povinnosti. Tyto povinnosti plní s ohledem na určitou cílovou skupinu a z toho vychází mise
a vize značky Radia Wave. Černá dodává: „Navíc k naším veřejnoprávním povinnostem
bych řekla, že je to vzdělávání mladých lidí, a to v různých směrech, učení je přemýšlet
kriticky a mít zájem o svět.“75 (viz. Kapitola 1.2.2.)
V roce 2013 Český rozhlas obměnil svou grafickou podobu do jednotného vizuálního
stylu. Nová loga pro všechny stanice Českého rozhlasu pochází z dílny Studia Marvil.
Koncept nového vizuálu spočívá v dominujícím písmenu „R“, přičemž se jednotlivé stanice

72

Převzato z e-mailové konverzace s Brand manažerkou Radia Wave, Eliškou Černou
O stanici. Český rozhlas Radio Wave [online] [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/ostanici-5180091
74
Převzato z e-mailové konverzace s Brand manažerkou Radia Wave, Eliškou Černou
75
tamtéž
73
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barevně liší. Logo Radia Wave je zbarveno do zlaté barvy, která se odráží ve veškeré
vizuální identitě stanice.76

Příloha č. 3: Logo Českého rozhlasu

Příloha č. 4: Logo Čro Radia Wave

(Zdroj obr. 3: https://www.mistnikultura.cz/sites/default/files/clanek/111996/snimani-1.jpg)
(zdroj obr. 4: https://wave.rozhlas.cz/sites/default/files/1105b2c81a0193531d35109172d9a205.png)

Jak již bylo zmíněno, v roce 2012 přišli grafičtí designéři Radek Sidun a Olga
Benešová s novou vizuální a zvukovou grafikou v podobě kampaně doprovázené sloganem
„Děláme vlny“. „Děláme vlny“ se tak stalo hlavním sloganem Radia Wave a koncept vlnění
se odráží ve vizuální identitě stanice do dnes.
Většina pořadů má vlastní znělku a hlas jednotlivým znělkám propůjčila dvojice
muže a ženy kolem 30 let. (viz. kapitola 1.4.1.)

4.2.Reklama
Kampaň na dopolední vysílání probíhala hlavně v online prostředí na Facebooku,
Instagramu, Youtube nebo v rámci obsahové reklamy Google. Většina online reklam se
76

Český rozhlas představuje novou korporátní identitu. Český rozhlas [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné
z: https://informace.rozhlas.cz/cesky-rozhlas-predstavuje-novou-korporatni-identitu-7742983
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zobrazovala pouze ve všední dny mezi 8. a 11. hodinou. Uživatel se proklikem dostal
rovnou na živé vysílání. Pokud reklama běžela mimo 8. a 11. Hodinu, kliknutím na ni byl
člověk přesměrován dostal na článek na webu. Tištěná inzerce probíhala v časopisech Full
Moon, Respekt, Reflex a Reportér. Dále Wave občas inzeruje v týdeníku Euro, Lidových
novinách nebo lifestylovém magazínu Elle. Venkovní reklamu využívá výjimečně a spoty
v kinech se objevují v rámci spolupráce s Aerofilms nebo Cinema City. V rámci crosspromotion (viz. Kapitola 1.4.2.1.) se Wave propaguje hlavně na Čro Vltava.77

Příloha č. 5: Print kampaně Rána na Radiu Wave
(Zdroj: E-mailová konverzace s Brand manažerkou Radia Wave Eliškou Černou)

4.3.Podpora prodeje
Soutěže Radia Wave probíhají hlavně ve vysílání, a to především o vstupenky na
koncerty, festivaly, výstavy, divadelní nebo filmová představení. V poslední době Radio
Wave organizuje soutěže také na svém Instagramovém účtu. Úspěchy měly soutěže
o limitovaný merch v podobě zlatých ledvinek.
77

Převzato z e-mailové konverzace s Brand manažerkou Radia Wave, Eliškou Černou
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Kromě ledvinek má stanice svým logem ozdobeny kartáčky na zuby, plátěné tašky,
sirky a špunty do uší. Tyto merchandisingové produkty jsou pro fanoušky dostupné
k rozebrání na všech akcích rádia.78 (Viz. kapitola 1.4.2.1. Merchandising)

Příloha č. 6: Soutěž na Instagramu Radia Wave o ledvinky
(Zdroj: https://www.instagram.com/p/Bykhvzvi2jj/)
Radio Wave má vlastní mobilní aplikaci, která je zdarma dostupná na obchodech
App Store a Google Play. Uživatel v aplikaci může naladit rádio, pustit si pořady z archivu,
zjistit hrané skladby z playlistů, nastavit upomínky na oblíbené pořady nebo si přečíst
články. Aplikace je designovaná do zlaté a černé barvy.

78

Převzato z e-mailové konverzace s Brand manažerkou Radia Wave, Eliškou Černou
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Příloha č. 7: Mobilní aplikace Radia Wave
(Zdroj: vlastní obrázek autora)

4.4. Event marketing
Už po několikáté Radio Wave oslavilo svoje výročí v rámci akce Narozeniny Radia
Wave. V roce 2019 to byly již 13. narozeniny stanice a oslava probíhala v pražském klubu
MeetFactory. Na narozeninové párty vystoupila britská elektronická producentka Gazelle
Twin, britské duo Plaid se svým DJ setem79, doplněná a další interpreti tuzemské scény.
Ve vysílání rádia se v ten den objevily rozhovory a výběr toho nejlepšího z historie stanice.
Při této příležitosti byla během vysílání pro posluchače připravena soutěž o digitální
rozhlasové přijímače DAB+.80

79

výběř skladeb diskžokeje
Radio Wave oslaví třinácté narozeniny, připravuje soutěže o DAB+ přijímače [online]. [cit. 2020-07-29].
Dostupné
z:
https://digital.rozhlas.cz/radio-wave-oslavi-trinacte-narozeniny-pripravuje-souteze-o-dabprijimace80
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Co se týče koncertů, v roce 2019 pokračovala tradiční série klubových koncertů
Radio Wave Live sessions v Olomouci, Brně a Hradci Králové, na kterých vystoupily mladé
české kapely. Ve spolupráci s pražským divadlem Ponec proběhla série čtyř tzv. spacích
koncertů Silent Night. Také se opět uskutečnil Radio Wave Stimul Festival, který pro
českému publiku přiváží důležitá jména současné světové hudební scény. V pražském klubu
Café v lese proběhl koncert finalistů pořadu Startér, který hledá nové hudební talenty
a pomáhá jim se prosadit.81
Speciální eventou podobu měly i některé z pořadů stanice. Zajímavý koncept
literárních procházek s českými spisovateli realizoval pořad zaměřený na nově vycházející
českou literaturu Liberatura. Spisovatelé Jáchym Topol a Vojtěch Matocha provedli
posluchače Prahou po místech, ve kterých se odehrávají jejich literární díla. Na vycházkách
autoři popisovali, jak vznikala jejich díla a jak s konkrétními pražskými čtvrtěmi souvisejí.82
Pořad Balanc, který se zabývá seberozvojem a zdravým životním stylem, uspořádal pro své
fanoušky akci Meditace s Balancem, kde se návštěvníci mohli naučit různé druhy meditace
s terapeuty a lékaři.83 Speciální eventovou podobu měl i pořad Buchty, který získal
v druhém ročníku soutěže Podcast roku druhé místo v kategorii Veřejnoprávní podcast.
Akce spočívala v živém vysílání pořadu doplněném DJ sety a workshopy. 84

4.5.Public relations
V rámci mediálního partnerství Radio Wave dlouhou dobu spolupracuje s řadou
hudebních festivalů a jiných kulturních událostí. Plnění mediálního partnerství ze strany

7721400#:~:text=V%20p%C3%A1tek%2011.,sm%C3%BD%C5%A1lej%C3%ADc%C3%AD%20posluch
a%C4%8De%2C%20sv%C3%A9%20t%C5%99in%C3%A1ct%C3%A9%20narozeniny.
81
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2019. Český rozhlas [online].
[cit. 2020-07-29]. Dostupné z: https://rada.rozhlas.cz/vyrocni-zprava-rady-ceskeho-rozhlasu-o-cinnosticeskeho-rozhlasu-za-rok-2019-8171187
82
Procházka po Smíchově: Liberatura s Jáchymem Topolem. Český rozhlas Radio Wave [online]. [cit.
2020-07-29]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/prochazka-po-smichove-liberatura-s-jachymem-topolem7972928
83
Pokud se potácíte v depresích, tak si vás meditace přitáhne. Pusťte si naše tři cvičen. Český rozhlas Radio
Wave [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/pokud-se-potacite-v-depresich-tak-sivas-meditace-pritahne-pustte-si-nase-tri-7906488
84
Český rozhlas pořádá v pondělí 30. září první Podcast Session. Český rozhlas [online]. [cit. 2020-07-29].
Dostupné z: https://informace.rozhlas.cz/cesky-rozhlas-porada-v-pondeli-30-zari-prvni-podcast-session8079869
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Radia Wave spočívá v odvysílání spotů ve vysílání, zařazení do kulturních tipů, soutěžích
o akreditace a případné redakční podpoře v různých podobách. Z druhé strany probíhá
plnění partnerství promítnutím videospotů před projekcemi nebo zprostředkování živého
vysílání z akce. Rádio se také snaží přivést na tyto akce vlastní program.
Metronome Festival je multižánrový festival pořádaný od roku 2016 v Praze
na Holešovickém výstavišti. V průběhu čtyř ročníků na něm hrály světové hvězdy jako
například Iggy Pop, Sting anebo třeba Tom Odell.85 Během ročníku 2019 mělo na festivalu
Radio Wave vlastní stage86, na které se představili interpreti z Velké Británie nebo
z Islandu. Také zde proběhlo vystoupení tuzemských interpretů nominovaných v rámci
hudebně-exportního projektu Radia Wave s názvem Czeching a vyhlášení jeho vítěze. Vítěz
poté získal možnost vystoupit na největším showcasovém festivalu v Evropě, Eurosonic
Noorderslag v nizozemském Groningenu, ze kterého Radio Wave dva dny vysílalo.
Metronome Festival během svého konání připomínal 30 let od revoluce, a to i v rámci stage
rádia, kde probíhaly veřejné debaty s podtitulem „Hudba: soundtrack k revoluci nebo silná
zbraň“.87
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je největší festival autorského
dokumentu ve střední a východní Evropě pořádaný v Jihlavě.88 V roce 2019 se Radio Wave
postaralo o hudební program během všech pěti festivalových nocí. Vystoupili zde
moderátorské a DJské stálice stanice a také držitel cen Anděl, Vinyla a Apollo, Ondřej
Holý.89
Letní filmová škola Uherské Hradiště je největším nesoutěžním filmovým
festivalem v České republice, který pořádá Asociace českých filmových klubů. Jejím cílem
je rozšiřovat filmový obzor diváků a seznamovat je s filmovým uměním v nových
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Informace z Říše divů. Metronome. [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné z:
https://metronomefestival.cz/informace-z-rise-divu/
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Czeching 2019 vyhrála Viah, nezaměnitelná mladá zpěvačka a performerka. Český rozhlas Radio Wave
[online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/czeching-2019-vyhrala-viah-nezamenitelnamlada-zpevacka-a-performerka-7966867
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O nás. Ji.hlava [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné z: https://www.ji-hlava.cz/o-nas
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Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2019. Český rozhlas [online].
[cit. 2020-07-29]. Dostupné z: https://rada.rozhlas.cz/vyrocni-zprava-rady-ceskeho-rozhlasu-o-cinnosticeskeho-rozhlasu-za-rok-2019-8171187
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a netradičních souvislostech.90 Na 45. ročníku v roce 2019 se Radio Wave podílelo na
hudebním programu, kdy jednu noc v klubu Mír pořádalo svoji Radio Wave Dub session.
Na této akci vystoupil Jakub Johánek, který na Wavu připravuje pořad Scéna s Jakubem
Johánkem.91
Další mediální partnerství, které stojí za zmínku, jsou s Lunchmeat Festivalem
(mezinárodní festival věnovaný elektronické hudbě) a Aerofilms (český filmový distributor
spřízněný s artovými kiny jako jsou Světozor, Aero a Bio Oko v Praze, Bio Central v Hradci
Králové a Scala v Brně).92

4.6.Online komunikace
Nejdůležitějším internetovým kanálem jsou jejich webové stránky na adrese
www.wave.rozhlas.cz, kde si uživatel může spustit vysílání rádia, dozvědět se informace
o programu a stanici jako takové nebo si pustit některý z pořadů z archivu.
Druhým nejzásadnějším komunikačním kanálem je pro Radio Wave Facebook.
Jejich Facebooková stránka má 55 194 fanoušků, což ji činí druhou nejsledovanější
Facebookovou stránkou Českého Rozhlasu hned po Radiožurnálu, který má 71 181
fanoušků. Stanice Facebook využívá především ke sdílení obsahu (článků a pořadů), který
je na webu. Důležitým prvkem jsou videa, která fungují jako upoutávky na jednotlivé díly
pořadů. Videa mají většinou délku do dvou minut a v popisu u videa se nachází odkaz na
konkrétní díl pořadu, který už je čistě ve zvukové podobě. Přímý kontakt s fanoušky stránky
probíhá přidáním fotky stylizované do určitého tématu. V popisku fotky je vždy otázka na
fanoušky typu „Která píseň se nejvíce hodí k mytí oken / procházce do lesa?“. Tímto
způsobem rádio propaguje svůj pořad formátu „píseň na přání“ Volej. Přes Facebook také
livestreamují93 různé akce nebo své live sessions a následně ukládají jejich záznam či
promují události a upozorňují na soutěže, které probíhají hlavně na Instagramu.94
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O festivalu. Letní filmová škola Uherské Hradiště [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné z: https://lfs.cz/ofestivalu/
91
Parties. Letní filmová škola Uherské Hradiště [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné z:
https://2019.lfs.cz/parties/
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Převzato z e-mailové konverzace s Brand manažerkou Radia Wave, Eliškou Černou
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živě vysílají
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Radio Wave. Facebook [online]. [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: https://www.facebook.com/croradiowave/
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Příloha č. 8: Přímý kontakt s fanoušky na Facebooku
(Zdroj: https://www.facebook.com/croradiowave/photos/a.186475549571/10160918360634572/?type=3&theater)

Další pro stanici důležitá sociální síť je Instagram. Radio Wave na něm má 10 89395
sledujících. Komunikace stanice na Instagramu spočívá v promování obsahu stanice buď
formou videa (jako u Facebooku) nebo fotografie. Wave s fanoušky často komunikuje také
přes funkci Instagram Stories.96 Upozorňují tak například na zajímavého hosta ve studiu,
přidávají záznamy z koncertů nebo reporty z jiných akcí. Na Instagramu taky probíhají
soutěže, kterých se fanoušci mohou zúčastnit většinou prostřednictvím komentářů.

95
96

Radio Wave [online]. [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: https://socialblade.com/instagram/user/croradiowave
Možnost přidávat obsah, který zmizí po 24ech hodinách.
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Příloha č. 9: Příspěvek na Instagramu odkazující na web rádia
(Zdroj: https://www.instagram.com/p/B08iwdIHKMx/)

Za zmínku stojí i YouTube kanál Radia Wave, který má 9230 odběratelů.97 Videa
jsou dost podobná jako na ostatních sociálních sítích, tedy hlavně upoutávky na pořady
a záznamy z koncertů. Nejsledovanější video na kanále má přes 450 tisíc zhlédnutí, což je
na české poměry velmi vysoké číslo. Jedná se o hudební vystoupení raperů Yzomandias
a Niktendo ve studiu rádia. Přes YouTube probíhá také nonstop livestream ze studia.

97

Radio Wave. Socialblade [online]. [cit. 2020-07-31]. Dostupné z:
https://socialblade.com/instagram/user/croradiowave
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5. Analýza marketingové komunikace Evropy 2
V roce 2019 byla nejvýraznější kampaní Evropy 2 kampaň s názvem Držíme ti flek.
Tato imageová kampaň pracovala s myšlenkou, že posluchači Evropy 2 jsou součástí
úspěšné značky a moderátorské party. Poprvé v historii v kampani účinkoval celý tým
Evropy 2 a její nejvýraznější částí byl videoklip s coverem písničky Kissing Strangers od
DNCE a Nicki Minaj, kterou přezpívali právě moderátoři stanice. Videoklip se odehrával
v nočním klubu a končil usednutím moderátorů na pohovku. Ke konci videoklipu moderátor
Patrik Hezucký prohlásil: „Neboj, držíme ti flek!“ Na základě tohoto videoklipu byly
vytvořeny tištěné reklamy a billboardy.98

5.1.Evropa 2 jako značka
Značka Evropa 2 zaujímá na českém trhu silnou pozici. Dokazují to výsledky
každoroční soutěže Czech Superbrands, kdy při posledním ročníku Evropa 2 získala
ocenění nejoblíbenější rádio mladých.99 Ambice a cíle značky popsal při příležitosti výhry
v roce 2016 prezident mediální skupiny Lagardere Active ČR Michel Fleischmann
následovně: „Naše ambice je jednoznačně taková, že i nadále chceme být značkou, která
určuje trendy v oblasti muziky, ale zároveň chceme být značkou, která přináší rádiovým
posluchačům a followerům v online prostředí zážitek, novinky a hlavně zábavu. A tohle
všechno tvoří esenci milované značky, značky Evropa 2.“100 (viz. Kapitola 1.2.2.)
Co se týče loga, od svého vzniku jej Evropa 2 změnila pouze jednou. Původní logo
bylo nahrazeno novým v roce 2006. Nové logo využívá grafické vlastnosti a celkovou
známost loga původního. Hlavní barvou loga i celého rádia zůstala tmavě modrá doplněná
červeným stylizovaným bleskem, který byl do roku 2006 pro stanici charakteristický.

98

Převzato z e-mailové konverzace s Brand PR manažerkou společnosti Active Radio Ivou Pavlouskovou
Ocenění Superbrands získalo téměř sedmdesát značek. MediaGuru [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné z:
https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/09/oceneni-superbrands-ziskalo-temer-sedmdesat-znacek/
99
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Evropa 2 boduje! U mladých lidí je nejoblíbenějším rádiem. Děkujeme! MediaGuru [online]. [cit. 202007-29].
Dostupné
z:
https://www.evropa2.cz/clanky/evropa-2/evropa-2-boduje-u-mladych-lidi-jenejoblibenejsim-radiem-dekujeme-1121235
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Příloha č. 10: Staré logo Evropy 2

Příloha č. 11: Nové logo Evropy 2

Zdroj Přílohy č. 10 a Přílohy č. 11 (https://www.evropa2.cz/clanky/evropa-2/evropa-2-zmenila-logo-astartuje-novou-kampan-55953)

Sloganem stanice je „MaXXimum muziky“, což je také jeden z jejich
z nejvýraznějších pořadů. Tento identifikační prvek se objevuje téměř při každém
mluveném vstupu moderátora. Hlas sloganu propůjčila žena kolem 30 let. (viz. kapitola
1.4.1.)
Důležitou součástí Evropy 2 jsou moderátoři působící na stanici, na kterých si rádio
zakládá a z velké části na nich staví svou image. Moderátoři často vystupují na promo a live
akcích stanice a značně se podílejí na propagaci stanice. Nejvýraznější tváří stanice je
bezesporu Leoš Mareš, který na stanici působí již od roku 1997. Jeho zapojení do
marketingových aktivit probíhalo například v rámci soutěže „Chceš moje Ferrari“, kdy
posluchači mohli soutěžit o Marešovo Ferrari,101 nebo níže zmiňovaná soutěž „Poraz
Mareše“. Mezi další výrazné postavy Evropy 2 patří Patrik Hezucký, Pavel Cejnar a Jakub
Kohák.102
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Evropa 2 boduje! U mladých lidí je nejoblíbenějším rádiem. Děkujeme! MediaGuru [online]. [cit. 202007-29].
Dostupné
z:
https://www.evropa2.cz/clanky/evropa-2/evropa-2-boduje-u-mladych-lidi-jenejoblibenejsim-radiem-dekujeme-1121235
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Lidé. Evropa2 [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné z: https://www.evropa2.cz/lide/moderatori
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5.2.Reklama
Evropa 2 bohatě využívá reklamy. Kampaň Držíme ti flek se objevila na kanále TV
Nova, v síti kin Cinestar a Cinema City na billboardech po celé České republice
a v printových titulech vydavatelství Bauer Media Praha, Burda Praha, Czech News Center,
Empresa Media, Mafra, Vltava Labe Media i v online prostředí. Hlavními vizuály kampaně
byla printová reklama a billboard (viz obr. č. 10 a 11) s nejvýraznějšími moderátory stanice.
Na vizuálech jsou vyobrazeni osvětlení moderátoři, kteří jsou v nočním klubu a sedí na
pohovce nebo vedle ní stojí. Na pohovce je volné místo, na které moderátoři ukazují.
V pozadí nočního klubu jsou další lidé, kteří už jsou znázorněni tmavěji. Pozadí postupně
přechází do černé barvy, kde už je jen nápis „Držíme ti flek“ a logo Evropy 2. Tato reklama
znázorňuje, že posluchači jsou nedílnou součástí stanice, což je konceptem celé kampaně.
V rámci cross-promotion (viz. Kapitola 1.4.2.2.) mediálního domu Czech Media Invest je
Evropa 2 proagována v deníku Blesk a týdeníku Reflex. Na rozhlasové úrovni crosspromotion neprobíhá.103

Příloha č. 12 a 13: Print a billboard kampaně Držíme ti flek
(Zdroj: převzato z e-mailové konverzace s Brand PR manažerkou společnosti Active Radio Ivou
Pavlouskovou)

103

převzato z e-mailové konverzace s Brand PR manažerkou společnosti Active Radio Ivou Pavlouskovou
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5.3.Podpora prodeje
Soutěže Evropy 2 probíhají prostřednictvím živého vysílání, webu a Instagramu.
Soutěží se hlavně o vstupenky na koncerty či jiné ceny věnované sponzorem. Výraznou
soutěží v roce 2019 byla soutěž Poraz Mareše 2. Již v druhém kole soutěže se fanoušci utkali
ve vědomostním kvízu s Leošem Marešem a v případě výhry se mohli těšit na výlet do Las
Vegas s Leošem. Soutěžící se do soutěže mohli přihlásit přes Instagram, kam měli přidat
fotku s hashtagem #PorazMarese a připsat, proč zrovna oni Leoše porazí. Soutěž probíhala
v rámci Ranní show a stala se velmi oblíbenou. Videozáznamy z jednotlivých kvízů byly
nahrávány na YouTube Evropy 2 a většina dílů této série měla kolem 100 tisíců zhlédnutí.104
Velký ohlas měla také již tradiční soutěž Maturiťák Evropy 2 pro studenty středních
škol o 100 000 Kč na organizaci maturitního plesu, vystoupení českého interpreta dle
vlastního výběru nebo „zapůjčení“ moderátora Evropy 2 na moderaci plesu. Maturitní
ročníky mohly ceny vyhrát zasláním fotografie své třídy, na které bylo jakýmkoliv
způsobem zakomponováno logo Evropy 2.105
Merchandisingové produkty realizuje Evropa 2 velmi okrajově. Příkladem může být
limitovaná edice energetických nápojů Big Shock, o které posluchači soutěžili v rámci
Ranní show nebo speciální merch vytvořený k letnímu táboru Evropy 2.106 (Viz. Kapitola
1.4.2.1.)

104

Poraz Mareše 2. Evropa2 [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné z: https://www.evropa2.cz/specialy/porazmarese
105
převzato z e-mailové konverzace s Brand PR manažerkou společnosti Active Radio Ivou Pavlouskovou
106
tamtéž
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Příloha č. 14: Limitovaná edice plechovky Big Shock s logem Evropy 2
(Zdroj: https://www.evropa2.cz/souteze/big-shock-challenge-accepted)

Evropa 2 má vlastní mobilní aplikaci, která je dostupná zdarma na obchodech
Google Play a App Store. Uživatell v aplikaci může přehrát Evropu 2, hodnotit písně
pouštěné v rádiu, zjistit hrané skladby v playlistu rádia a přehrávat video obsah Evropy 2.
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Příloha č. 15: Mobilní aplikace Evropy 2
(Zdroj: Vlastní obrázek autora)

5.4.Eventy
Jedním z významných dlouhodobých eventových konceptů Evropy 2 je akce
Hudební ceny Evropy 2. Na této akci Evropa 2 oceňuje interprety nejen z československé,
ale i zahraniční scény. Soutěžilo se v kategoriích: Zpěvák roku CZ/SK, Zahraniční zpěvák
roku, Zahraniční zpěvačka roku, Domácí videoklip roku, Domácí song roku, Zahraniční
song roku, Domácí kapela roku, Nejlepší zahraniční kapela roku, Objev roku, Domácí DJ
roku, Nejlepší zahraniční DJ roku, Domácí album roku, Divoká karta Evropy 2
42

a Legendary act. O výhercích rozhodovali posluchači prostřednictvím webových stránek,
přičemž o posledních dvou jmenovaných kategoriích rozhodovali hudební manažeři
a manažerky Evropy 2. Vyhlášení probíhalo v živém vysílání Evropy 2 a po něm se
uskutečnila afterparty v pražském Fóru Karlín, která byla přístupná i fanouškům stanice. Na
afterparty vystoupili DJové a moderátoři Evropy 2, kapela Chinaski a finská kapela Rasmus,
která minulý rok vyhrála v kategorii Legendary act.107
Ve spolupráci s Frekvencí 1 a společností Lidl uspořádala Evropa 2 benefiční
koncert Rádio Srdcem pro Život dětem. Koncert proběhl v Praze na Staroměstském náměstí
a vystoupili na něm Tomáš Klus nebo kapely Slza a Support Lesbiens. Průběh koncertu
moderovali moderátoři z Evropy 2 a Frekvence 1. Koncert byl také livestreamován na
YouTube kanále Evropy 2. Benefiční sbírka probíhala 4.11. 2019 do 17. 11. 2019 ve všech
prodejnách společnosti Lidl. Finální vybraná částka byla odtajněna až na závěr koncertu,
kdy proběhlo i předání šeku obecně prospěšné společnosti Život dětem, která má za poslání
pomáhat nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky.108
V roce 2019 přišla Evropa 2 s unikátním konceptem a jako první rádio uspořádala
dětský tábor. Summer Camp Evropy 2 probíhal v prostředí Prachovských skal a byl určen
pro 30 dětí od 6 do 15 let. Táborníci byli vybíráni pomocí Instagramu, kam přidávali fotky
s hashtagem #e2tabor. Táborovými vedoucími nebyl nikdo jiný než moderátoři Evropy 2
Leoš Mareš, Patrik Hezucký a Tomáš Zástěra. Kromě klasických táborových her a výletů
si děti mohly zkusit třeba moderovat rádio.109

5.5.Public relations
V roce 2019 Evropa 2 v rámci Evropa 2 On Tour vyjela na čtyři akce po České
republice. Byly to Jachta Fest v Chocni, festival Rock for People u Hradce Králové, Letní
akce Jako Za Mlada ve Slatině u Bílovce a Loučení s létem u Holkova. Na všech těchto
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hudebních akcích byla Evropa 2 hlavním mediálním partnerem a měla zde svoji vlastní
taneční stage, kde přes den probíhal bohatý program a k večeru se návštěvníci mohli těšit
na DJe z pořadu Dance eXXtravaganza na Evropě 2.110
Mezi další hudební akce, které Evropa 2 mediálně sponzoruje, patří festival Mácháč.
Jedná se o open air festival taneční hudby, který se odehrává u Máchova jezera na, kterém
se V uplynulých ročnících se na něm vystřídaly hvězdy elektronické hudby jako Tiesto, Carl
Cox nebo Paul van Dyk.111 I zde měla Evropa 2 vlastní taneční stage, na které zahráli nejen
DJové Evropy 2.112 Evropa 2 dále například mediálně sponzorovala koncerty Leoše Mareše,
které proběhly v květnu ve třech po sobě jdoucích nocích, či koncert švédského DJského
dua Galantis, kterým předskakoval DJ Evropy 2 Matamar.113
Za zmínku stojí i mediální partnerství Evropy 2 na hudebních cenách Anděl. Tuto
hudební cenu uděluje Česká hudební akademie a v roce 2019 udílení probíhalo ve Fóru
Karlín. Evropa 2 jako mediální partner v průběhu večera na svých sociálních sítích
livestreamovala rozhovory s přítomnými hudebníky.114
Mediální partnerství Evropy 2 se nezaměřuje pouze na hudební akce a festivaly, ale
angažuje se i na akcích jiného zaměření. Například na akcích Late Night Shopping
pořádané outletovým centrem Fashion Arena Prague Outlet, kde mají zákazníci možnost
nakupovat do večerních hodin s výraznými slevami, se Evropa 2 stará o program v podobě
stand-up vystoupení moderátorů a následných DJ setů.115
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Evropa 2 se také jako mediální partner podílí na uvedení filmů do kin. V minulém
roce to byly filmy jako Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw, Star Wars: Vzestup Skywalkera
nebo český film Přes prsty.116

5.6.Online komunikace
Webové stránky na adrese www.evropa2.cz jsou pro stanici důležitým
komunikačním kanálem. Jejich primární funkcí je možnost naladit si rádio přes online
přehrávač nebo si pustit pořad z archivu. Sekundární funkce je informační. Návštěvník
stránek se zde může dozvědět o pořádaných akcích, soutěžích či novinkách na rádiu nebo
si přečíst články. Web rádia je spjatý s Facebookem, který mu přináší většinu návštěvnosti.
Hlavním online kanálem Evropy 2 je jejich Facebooková stránka. Ta má 570 341
fanoušků, což ji v tomto ohledu činí nejúspěšnější ze všech rozhlasových stanic v České
republice. Hlavním účelem Facebooku Evropy 2 je sdílení článků z webu a videí z jejich
YouTube kanálu. S fanoušky interagují hlavně prostřednictvím soutěží, do kterých se
fanoušci zapojují přidáním komentářů. Evropa 2 přidává fotky na Facebook sporadicky
a jedná se hlavně o fotoreporty z akcí nebo upoutávky na události. Stanice také často sdílí
videa zábavného charakteru z jiných facebookových stránek. Tyto sdílená videa zpravidla
dosahují velmi vysokých reakcí v poměru s ostatními příspěvky.117
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z:

Příloha č. 16: Soutěž na Facebooku Evropy 2
(Zdroj:https://www.facebook.com/search/top/?q=sout%C4%9B%C5%BE%20pro%20v%C5%A1echny%2
0filmov%C3%A9%20fanou%C5%A1ky&epa=SEARCH_BOX)

Dalším důležitým online kanálem je Instagram Evropy 2, který má 246 251
sledujících.118 Hlavní význam jejich Instagramového účtu je zprostředkovat fanouškům
kontakt s moderátory a pohled do zákulisí. Například pomocí Instagram Stories upozorňují,
jakého hosta si dnes pozvali do pořadu. Další funkcí je jako na Facebooku sdílení článků
a ukázky videí, které jsou v plné verzi ke zhlédnutí na YouTube kanále.
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Příloha č. 17: Upoutávka na Instagramu, která odkazuje na YouTube kanál
(Zdroj: https://www.instagram.com/p/CB_CfN7iLUv/)
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Příloha č. 18: Instagram Story upozorňující fanoušky na přítomnost hosta ve vysílání
toho dne
(Zdroj: https://www.instagram.com/e2cz/)
Posledním důležitým online kanálem Evropy 2 je YouTube kanál, který má 68 200
odběratelů.119 Ten slouží především k nahrávání záznamů z koncertů, rozhovorů a reportů
z akcí.
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6. Komparace marketingových aktivit
Před samotnou komparací je důležité ještě jednou zmínit, že jde o srovnání
veřejnoprávní a soukromé stanice. To znamená, že rozpočet Evropy 2 na marketingové
aktivity je mnohonásobně vyšší než rozpočet Radia Wave. Také rozhlasový formát a cílová
skupina (až na podobnost z hlediska věku) je naprosto odlišná. Tato práce si tedy klade
za cíl zjistit, jak využívají marketingové aktivity diametrálně odlišné stanice, které se
shodují pouze v tom, že se profilují jako stanice pro mladé posluchače.

6.1.Reklama
Z hlediska reklamního pokrytí měla Evropa 2 v této části komunikačního mixu jasně
„navrch“. Když vezmeme v potaz kreativní exekuci jednotlivých kampaní, obě byly značně
originální. Hlavním plusem videospotu kampaně Držíme ti flek bylo zapojení celého týmu
moderátorů Evropy 2 a profesionální zpracování klipu. Silná stránka videospotu kampaně
Ráno na Radiu Wave spočívala v humorném nádechu a zajímavém zpracování pomocí
zeleného plátna. Klíčovým rozdílem mezi jednotlivými kampaněmi je, že Evropa 2 v rámci
své kampaně propagovala celou stanici a Radio Wave pouze svůj program.

6.2.Podpora prodeje
Obě stanice denně ve vysílání pořádají soutěže o ceny vhodné pro své cílové skupiny.
Stejně tak se snaží zapojit své posluchače do soutěží v rámci sociálních sítí.
Z hlediska merchandisingu Evropa 2 zaostává za Radiem Wave. Wave má své
merchandisingové produkty „ušité na míru“ své cílové skupině. Ledvinky a plátěné tašky
se v poslední době staly oblíbeným doplňkem lidí pohybujících se kolem alternativní
klubové scény. Zejména ledvinky jsou vhodné na festivaly či koncerty kvůli své praktičnosti
– vše přehledně uschované na jednom místě. Špunty do uší přijdou vhod při hlasitých
koncertech nebo na vícedenních festivalech ve stanových městečkách.
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6.3. Eventy
Pro Radio Wave jsou eventy jednou z nejsilnějších stránek. Uspořádalo velký počet
koncertů různých hudebních žánrů, a to i mimo Prahu. V podstatě by se dalo říct, že je Wave
etablovaný pořadatel koncertů nejen na pražské scéně. Velmi inovativní bylo Radio Wave
i v organizování eventů jednotlivých pořadů, které měly zajímavé koncepty. Velkým
pozitivem bylo také vstupné zdarma na většině akcí.
Oproti tomu Evropa 2 vlastních eventů moc nepořádá. Ovšem jí nelze upřít zajímavý
krok v organizaci vlastního dětského tábora.

6.4. Public relations
Obě stanice nejvíce využívaly public relations v rámci mediálního partnerství. V tomto
ohledu si obě stanice vedly skvěle. Radio Wave v rámci mediálního partnerství působilo na
mnohých filmových a hudebních festivalech, které navštěvují lidé vyznávající alternativní
kulturu. Naopak Evropa 2 fungovala jako mediální partner na akcích, které navštěvují lidé
zaměřeni především na střední proud kultury. Obě rádia na akce vozila vlastní program, ať
už formou hudebních vystoupení, vlastních moderátorů či debat.

6.5. Online komunikace
Obě stanice shodně využívají svých sociálních sítí. Facebook především ke sdílení
obsahu na webu nebo videí na YouTube kanálech a Instagram ke kontaktu s moderátory
a zprostředkování pohledu do zákulisí stanic.
Co se týče webů, web Radia Wave je přehlednější a lépe strukturovaný. Články
a záznamy pořadů jsou již na hlavní stránce rozděleny do různých témat. Na webu Evropy
2 je takovéto rozdělení možné až po několika proklicích. Na webu obou stanic je k dispozici
záložka lidé, kde se návštěvníci mohou dozvědět informace (oblíbené filmy, životní motto
atd.) o jednotlivých pracovnících stanic, čímž se obě stanice snaží přiblížit posluchačům.
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7. Dotazníkové šetření
V rámci dotazníkového šetření jsem kontaktoval sledující Instagramů obou stanic,
kterým jsem položil otázku, zda jsou pravidelnými posluchači. Prvním pěti odpovídajícím
z obou Instagramových účtů, kteří odpověděli, že ano, jsem poté položil patnáct otázek (viz
Příloha č. 19). První čtyři otázky se týkaly demografických, geografických
a socioekonomických informací o respondentech. Zbytek otázek se týkal jednotlivých
stanic a jejich marketingové komunikace. Cílem dotazníku bylo doplnit závěry vyplývající
z komparativní analýzy a odpovědět na to, jaké je povědomí posluchačů o marketingových
aktivitách stanic. Odpovědi jsou dostupné v Příloze č. 20.
Pohlaví

Věk

Bydliště

Vzdělání

Respondent č. 1

žena

22

Brno

studentka vysoké školy

Respondent č. 2

muž

25

Praha

střední škola

Respondent č. 3

muž

33

Ostrava

vysoká škola

Respondent č. 4

žena

19

Olomouc

studentka vysoké školy

Respondent č. 5

muž

23

Praha

student vysoké školy

Příloha č. 21: Základní údaje o respondentech z Instagramu Radia Wave
(Zdroj: Mé vlastní zpracování)

Pohlaví

Věk

Bydliště

Vzdělání

Respondent č. 1

muž

23

Ústí nad Labem

střední škola

Respondent č. 2

muž

19

Křižany(Liberecký kraj)

student střední školy

Respondent č. 3

žena

27

Praha

střední odborné učiliště

Respondent č. 4

žena

33

Ostrava

vysoká škola

Respondent č. 5

muž

20

Uherské Hradiště

střední škola

Tabulka č. 22: Základní údaje o respondentech z Instagramu Evropy 2
(Zdroj: Mé vlastní zpracování)
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7.1. Výsledky dotazníku
Věkový průměr respondentů z Instagramu Radia Wave je 24 let. Všichni až na jednoho
jsou nebo byli studenti vysoké školy a žijí ve větších městech. Znalost sloganu potvrdili
všichni. Každý z respondentů na otázku, co se vám vybaví, když se řekne Radio Wave,
zmínil alternativní hudbu a tři z nich zmínili i pořady. Většina respondentů poslouchá Radio
Wave maximálně třikrát do týdne, a hlavně přes webové stránky. Jeden respondent uvedl,
že poslouchá Radio Wave každý den a jeden respondent zmínil, že poslouchá přes aplikaci,
ale hlavně záznamy pořadů. Dva respondenti uvedli, že poslouchají Wave při vaření, dva
v městské hromadné dopravě a jeden v práci. Hlavním důvodem, proč respondenti
poslouchají Radio Wave, je dle jejich slov hudba, ovšem tři z nich uvedli také pořady..
Hlavním důvodem sledování Instagramového účtu Radia Wave je pro většinu respondentů
to, že zde Wave sdílí odkazy na své pořady a články. Čtyři z pěti respondentů uvedli, že
jsou i fanoušky na Facebooku Radia Wave, a to za stejným účelem jako u Instagramu. Jak
jsem již zmínil, většina respondentů navštěvuje web hlavně za účelem poslechu rádia, dva
z nich uvedli, že na web chodí kvůli záznamům pořadů a další dva, že se tam dostanou
proklikem ze sociálních sítí. Jenom jeden respondent zaznamenal reklamu, a to v podobě
inzerce v magazínu Fullmoon. Tři respondenti zaznamenali pořádané akce ve formě
koncertů, jeden z nich zmínil i eventovou podobu pořadů. Dva z respondentů byli na akci
Wavu, jeden z nich prohlásil, že pravidelně navštěvuje sérii koncertů Silent Night. Co se
týče soutěží, dva respondenti uvedli, že se vůbec nezúčastňují, jeden uvedl, že se občas
účastní telefonických soutěží. Poslední dva respondenti uvedli, že se zúčastnili soutěže
o merchandisingové produkty na Instagramu.
Věkový průměr respondentů z Instagramu Evropy 2 je 24 let. Tři z nich jsou nebo byli
studenti střední školy, jeden respondent studoval střední odborné učiliště a zbývající
respondent studoval vysokou školu. Čtyři respondenti pocházejí z větších měst a zbývající
z vesnice. Čtyři z pěti respondentů potvrdili znalost sloganu. Tři respondenti poslouchají
stanici až třikrát týdně a dva zbylí skoro každý den. Čtyři respondenti poslouchají stanici
hlavně v autě a jeden v práci přes internet. Jako důvod poslechu respondenti uvedli
především zábavnou povahu rádia, další dva moderátory a poslední z nich moderní hudbu.
Dva respondenti jako důvod sledování Instagramu Evropy 2 uvádějí zábavné příspěvky,
další dva pak uvádějí pohled do zákulisí a poslední respondent uvedl soutěže. Dva
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z dotazovaných Facebook Evropy 2 nesledují vůbec, další dva ano, ale neuvádí důvod,
poslední dotazovaný uvádí, že zase kvůli zábavným příspěvkům. Jen jeden z dotazovaných
navštěvuje web stanice, a to za účelem online vysílání. Všichni respondenti si všimli
billboardové reklamy a jeden z nich ještě zaznamenal online reklamu v prohlížeči. Dva
z respondentů si nevybavují žádné akce Evropy 2, dva tuší, ale nemohou si vzpomenout
které. Poslední respondent uvedl taneční stage na festivalu Mácháč. Tři z respondentů se
soutěží neúčastní. Jeden se účastní telefonických soutěží a poslední se účastní soutěží na
Instagramu a přes telefon.
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8. Vyhodnocení výzkumu
Kvůli způsobu přenosu vysílání nelze Radio Wave zařadit mezi klasická rádia vysílající
analogově, jelikož většina posluchačů Radia Wave využívá online streamování na
webových stránkách. Je to tedy spíš digitální platforma. Proto je pro Wave nejdůležitějším
kanálem web, na který odkazují v rámci svých sociálních sítí. Na sociálních sítích,
především na Facebooku, také sdílejí hudební videa ze své produkce či odkazují na
YouTube, ovšem většina dění se odehrává na webu. Také dotazovaní respondenti se shodli,
že sociální sítě jim slouží jako upozornění na novinky na webu, popřípadě na videa na
YouTube.
Jedním z hlavních marketingových aktivit Wavu je pořádaní eventů. Většinou se jedná
o koncerty, občas Wave pořádá eventy věnované jednotlivým pořadům, což potvrzuje jejich
popularitu. Jakožto alternativní rádio se Wave na jednotlivá témata zaměřuje do hloubky
a velmi odborně. Hudebně publicistické pořady díky tomu v rámci programu vysílání stojí
na stejné úrovni jako hudba samotná. Také respondenti uvádí, že jsou pro ně pořady na
stanici stejně důležité jako hudba a že si je s oblibou pouští zpětně z webového archivu. Co
se klasické reklamy týče, Radio Wave do ní v souvislosti s výše uvedenými okolnostmi
příliš neinvestuje. Jednak jako veřejnoprávní médium nemá dostatek finančních prostředků,
jednak za rádiem stojí natolik silná komunita, že inzerce není tolik potřebná. Pouze jeden
z dotazovaných zaregistroval tištěnou reklamu, zatímco u Evropy 2 si reklamy všimli
všichni dotazovaní.
Evropa 2 má silné postavení na trhu a svoji pozici si upevňuje použitím komunikačního
mixu se zaměřením na reklamu, public relations v podobě mediálního partnerství
a sociálních sítí. V rámci reklamy využívá Evropa 2 široké sítě billboardů a udržuje se tak
v povědomí veřejnosti. Všichni dotazovaní sledující Evropy 2 uvedli billboardy jako hlavní
typ reklamy.
V rámci mediálního partnerství je Evropa 2 velmi aktivní. Díky své velikosti a pozici
na trhu často působí jako hlavní mediální partner, což umožňuje dostatek prostoru na
velkých festivalech například v rámci vlastních stagí. Mnou vybraní respondenti mediální
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partnerství příliš neregistrují, ovšem můžeme tuto skutečnost považovat za statistickou
chybu.
Co se týče sociálních sítí, Evropa 2 dosahuje na Facebooku a Instagramu velkých čísel.
Respondenti sociální sítě sledují především kvůli zábavným příspěvkům a možnosti vhledu
do zákulisí rádia. Z hlediska event marketingu Evropa 2 příliš činná není, ovšem v roce
2019 dokázala přijít se zajímavými koncepty (dětský tábor, udílení hudebních cen aj.).
Stanice je typickým formátem CHR, který se vyznačuje velkou rotací písní a pořady
s nízkou informační hodnotou. Profiluje se jako zábavné rádio a neklade takový důraz na
jednotlivé pořady. Tak to dle dotazníku vnímají i posluchači, kteří jako hlavní důvod
k poslechu stanice uvádějí hudbu. Druhým důvodem jsou moderátoři, a to hlavně Leoš
Mareš. Moderátoři Evropy 2 jsou nedílnou součástí značky a stanice na nich staví
podstatnou část své marketingové komunikace.
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Závěr
Cílem práce bylo porovnat marketingové aktivity Radia Wave a Evropy 2 za rok
2019 pomocí komparativní analýzy a zjistit, jak rozdílně tyto stanice komunikují.
Radio Wave si díky svému obsahu a marketingovým aktivitám vybudovalo mezi
mladými posluchači, kteří mají zájem o alternativní hudbu a kulturu, silnou pozici. Co se
týče reklamy, není Radio Wave tolik vidět, ovšem jakožto digitální platforma se soustředí
především na pořádání různorodých akcí a online komunikaci.
Evropa 2 si za dobu svého působení na rozhlasovém trhu vybudovala významné
postavení a je vnímána jako moderní zábavná stanice určující hudební trendy, která nemá
ve své cílové skupině konkurenci. I přes to Evropa 2 dále investuje do svých komunikačních
aktivit v podobě rozsáhlých kampaní. Rádio se snaží udržovat kontakt se svými posluchači
v podobě sociálních sítí nebo akcí, ačkoliv jak jsem již zmínil, v této oblasti se nachází
prostor pro zlepšení. Za úspěchem stanice stojí i moderátoři rádia, kteří jsou pro Evropu 2
klíčoví.
Obě stanice komunikují na podobných principech, snaží se být na blízku svým
posluchačům a kladou důraz na interaktivitu. Hlavní rozdíl v komunikaci spočívá
v podobách eventů, mediálního partnerství a obsahu sociálních sítí. Vzhledem k výsledkům
poslechovosti obou stanic (Evropa 2 se drží mnoho let na horních příčkách poslechovosti
a poslechovost Radia Wave za poslední roky stoupá) se dá usoudit, že komunikační aktivity
fungují správným způsobem. Pro obě stanice je důležitý jejich obsah, na němž staví svou
marketingovou komunikaci.
Efektivita marketingové komunikace je často těžce měřitelná. Pochopitelně se tedy
nabízí otázka, jak velkou roli hraje v míře poslechovosti stanic marketingová komunikace
a jakou samotný produkt rádia, tedy její obsah. Jak říká Eliška Černá: „Je důležité říct, že
obsah té stanice je několikrát důležitější než marketing. Stanice musí produkovat obsah,
který bude zajímat velké množství mladých lidí, abychom pak já a editor sociálních sítí měli
lidem co komunikovat.“ Tato otázka může být námětem pro další výzkum.
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