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Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zabývá analýzou cenového prostředí mediálního 

trhu OOH reklamy v České republice. V teoretické části se blíže představuje koncept nejen 

marketingu a marketingové komunikace, zároveň se také dotýká reklamy jako takové a její 

role ve společnosti, která je v mnohých případech kontroverzní. Dále se tato práce 

soustředí na konkrétní komunikační kanál a to venkovní reklamu. Představuje její historii, 

vývoj a současné trendy. Popisuje různé druhy formátů nabízených na českém trhu, včetně 

těch inovativních a alternativních, ale zároveň také přibližuje aktuální problémy a omezení 

spojené s tímto médiem. Nicméně i tak zadavatelé v současné době do standardních OOH 

reklamních formátů investují nemalé částky a dodavatelé se snaží shromažďovat čím dál 

tím přesnější data pro zvýšení efektivity tohoto komunikačního kanálu. Nabídka 

provozovatelů venkovní reklamy je na českém trhu koncentrována na několik velkých 

hráčů. Konkrétní poptávku a nabídku dodavatelů OOH reklamy paralelně s nabídkou 

oslovených mediálních agentur obsahuje v návaznosti část praktická. V této části je 

analyzováno a zhodnoceno jakým způsobem trh outdoorové reklamy cenově reaguje na 

inzertní poptávku zadavatelů reklamy. Autor se zaměřuje v rámci zkoumání na hlavní a 

dílčí cíl práce. V případě hlavního cíle je využito komparace nabídek mediálních agentur 

vs. provozovatelů OOH mediálních ploch, jako dílčí cíl se považuje srovnání ceníkových a 

reálných tržních nabídek OOH mediatypů nabízených ploch již zmíněných předních 

dodavatelských firem BigMedia, JCDecaux, euroAWK a Holomotion Media pomocí dat 

získaných z autorovy pozice obchodního ředitele reklamní agentury advertia digital 

zastupující globální konzultační a realitní společnost Cushman & Wakefield. Hypotézou 

této práce je předpoklad, že existuje markantní rozdíl mezi oficiální ceníkovou cenou 

nabízených inzertních ploch a cenou tržní za kterou se nejrůznějším koncovým 

zákazníkům tyto plochy prodávají. Pro bližší výzkum této hypotézy byla použita 

kvalitativní obsahová analýza na základě hloubkového rozhovoru, kvantitativní analýza na 

základě podkladů mediálních agentur, provozovatelů a prodejců reklamních ploch a 

komparace těchto dat s následnou analýzou. Díky uskutečněnému výzkumu lze dojít k 

závěru, že opravdu existuje rozdíl mezi oficiální ceníkovou cenou nabízených inzertních 

ploch a cenou tržní za kterou se tyto plochy reálně prodávají. Stejně tak autor dochází k 

výsledkům, že existuje několik dalších proměnných včetně sociologických poznatků, které 

mají vliv na výslednou cenu pro zadavatele OOH mediálních kampaní. 



 

Abstract 

  

This thesis analyses the pricing environment of the OOH advertising media market 

in the Czech Republic. In the theoretical part, it introduces the concept of marketing and 

marketing communication, but also touches upon advertising as such and its role in 

society, which is in many cases controversial. Furthermore, this thesis focuses on a specific 

communication channel, namely outdoor advertising. It presents its history, development 

and current trends. It describes the various types of formats offered on the Czech market, 

including innovative and alternative ones, but also presents the current problems and 

limitations associated with this medium. Even so, advertisers are currently investing 

significant sums in standard OOH advertising formats and suppliers are trying to collect 

increasingly accurate data to increase the effectiveness of this communication channel. The 

supply of outdoor advertising operators in the Czech market is concentrated in a few large 

players. The specific demand and offer of OOH advertising suppliers is presented in the 

practical section in parallel with the offer of the media agencies contacted. In this part, it is 

analysed and evaluated how the outdoor advertising market reacts in terms of price to the 

advertising demand of advertisers. The author focuses on the main and sub-objectives of 

the thesis in the investigation. In the case of the main objective, the comparison of offers of 

media agencies vs. operators of OOH media spaces is used, while the sub-objective is 

considered to be the comparison of list prices and real market offers of OOH media spaces 

offered by the aforementioned leading supplier companies BigMedia, JCDecaux, 

euroAWK and Holomotion Media using data obtained from the author's position as sales 

director of advertia digital advertising agency representing the global real estate company 

Cushman & Wakefield. The hypothesis of this paper is that there is a significant difference 

between the official list price of the advertising space offered and the market price at which 

the space is sold to various end customers. To further investigate this hypothesis, 

qualitative content analysis based on in-depth interviews, quantitative analysis based on 

data from media agencies, operators and sellers of advertising space and a comparison of 

this data with subsequent analysis was used. Thanks to the research conducted, it can be 

concluded that there is indeed a difference between the official list price of the 

advertisement space offered and the market price at which these spaces are actually sold. 

Likewise, the author concludes that there are several other variables, including sociological 

findings, that affect the resulting price for the OOH media campaign sponsors. 
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Úvod 

 

Venkovní reklama je jedním z tradičních komunikačních médií. Během každého 

dne se setkáváme se stovkami až tisíci reklamními sděleními v nejrůznějších podobách. 

Zároveň je reklama dosud nejvyužívanějším nástrojem portfolia marketingových 

komunikací, o čemž svědčí i náklady na ní vynaložené. Může se zdát, že mediatyp OOH 

reklamy upadá do ústraní vzhledem k digitální transformaci trhu, a proto je zajímavé 

analyzovat a zhodnotit jakým způsobem trh outdoorové reklamy cenově reaguje na 

inzertní poptávku zadavatelů reklamy. Autorovou motivací pro výběr tématu práce byla 

jeho profesní odbornost v rámci primárně digitální komunikace na pozici obchodního 

ředitele v marketingové agentuře a možnost vystupovat z pozice, která je vůči 

dodavatelům a mediálním agenturám relevantní. Tím si také částečně v průběhu psaní 

diplomové práce prohloubil znalosti o trhu outdoorové reklamy, která je v dnešní době 

pro mnoho velkých zadavatelů stále aktuální, přestože dochází k její postupné proměně.   

Historické proměně, ale zároveň i současné situaci na českém trhu venkovní reklamy se 

věnuje teoretická část této akademické práce. Blíže popisuje stávající nabídku na trhu, 

druhy formátů či přítomné provozovatele OOH na českém trhu. Konkrétní poptávku a 

nabídku dodavatelů OOH reklamy paralelně s nabídkou oslovených mediálních agentur 

obsahuje v návaznosti část praktická. Tyto klíčové informace slouží k dosažení hlavního 

cíle této práce, kterým je vyzkoumat a analyzovat cenové prostředí mediálního trhu 

OOH reklamy v České republice, potažmo jak trh OOH reklamy cenově reaguje na 

inzertní poptávku. Jako dílčí cíl se považuje provedení komparace ceníkových a tržních 

reálných nabídek při splnění totožných podmínek inzerce. Během rešerše pro psaní této 

diplomové práce a probíraného tématu vyvstaly dvě hypotézy. První z nich je, že v 

případě velkých mediálních domů se díky velkému objemu a výhodnému “balíčkování” 

zpracovávaných poptávek na OOH mediální plochy, mají klienti šanci se dostat na nižší 

ceny v porovnání s přímou poptávkou u provozovatele venkovní reklamy. Druhou 

hypotézou je, že jakékoliv ceníkové ceny OOH reklamy jsou ve většině případů pro 

zadavatele irelevantní a vždy probíhá cenotvorba na základě personalizované nabídky, 

kdy dochází k diskuzi několika variant dle mediatypu a několika dalších proměnných. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1. MARKETING A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 

V rámci této kapitoly bude definován pojem marketing a jeho komunikace a 

nástroje. Dále bude také blíže uveden význam a prostředí reklamy společně 

s představením její role ve společnosti.  

 

Marketing je jednou z nejdůležitějších funkcí podnikání. S rostoucím vývojem 

obchodních trhů rapidně stoupá i důležitost marketingové strategie, která se stala 

nedílnou součástí většiny organizací na celosvětovém trhu. Zároveň je to však velmi 

komplexní pojem, kterého význam se za několik posledních desetiletí značně vyvíjel. 

(Kotíková, 2006) Až do 70. let se marketingová teorie zaměřovala pouze na nacenění, 

propagaci a distribuci zboží či služeb na komerčních trzích pouze pro ziskové 

organizace. Na přelomu 60. a 70. let se však rozvinul koncept tzv. „rozšíření trhu“, díky 

kterému se marketing zabývá i oblastmi jako jsou například společnost, vzdělání, 

kultura apod. (Kotler, 2005). V dnešní době se marketing soustředí převážně na 

přidanou hodnotu pro spotřebitele. Dle americké marketingové asociace (AMA) se 

marketing týká činností a postupů, které „vytvářejí, komunikují, doručují a směňují 

nabídky, které mají hodnotu pro spotřebitele, zákazníky, partnery i společnost“. 

(Gundlach, 2009). Důležitý posun také zdůrazňuje ve svém článku Wind, který 

poukazuje na zásadní změny 21. století a potřebu adaptace například v přechodu 

z propagace samotných produktů k propagaci řešení a potřeb cílových zákazníků (Wind, 

2008). 

 

1.1.1. Marketingová komunikace 

 

K dosažení daných cílů marketingové strategie se používá konkrétní taktika, 

kterou je marketingová komunikace. Ta je v současné době jedním z hlavních faktorů 

pro přežití organizace na vysoce konkurenčním trhu. (Karlíček, 2011) Na definici 

marketingové komunikace existuje několik pohledů. Dle Karlíčka je funkce této 

komunikace pouze jako nástroj k přesvědčení cílového zákazníka. Ať se jedná o 

přesvědčení potenciálního zákazníka k zakoupení produktu, podporu prospěšného 

chování v neziskovém sektoru, či získání hlasů v politické sféře. (Karlíček, 2011) 

Zamazalová naopak zdůrazňuje rozdíl cílových skupin komunikace. Rozděluje ji tedy 
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na externí a interní komunikaci. Externí se zaměřuje na komunikaci mimo podnik 

cílenou na současné nebo potenciální zákazníky. Interní se naopak zabývá 

informováním zaměstnanců, komunikace společných záměrů a firemních hodnot za 

cílem zlepšení vztahů a motivace uvnitř podniku. (Zamazalová, 2010) Nejvýstižněji 

definují marketingovou komunikaci Kotler a Keller (2014) – podle nich se jedná o 

informování, přesvědčování a ovlivňování různých cílových skupin, ale také vedení 

dialogu. Nejen, že v této obsáhlé definici zmiňují přesvědčování zmíněné Karlíčkem a 

dávají prostor všem cílovým skupinám, které zmiňuje Zamazalová, zároveň také 

poukazují na důležitost vedení dialogu, který přináší již zmiňovanou přidanou hodnotu 

(Gundlach, 2009) a díky zpětné vazbě umožňuje zjištění potřeb cílových zákazníků 

(Wind, 2008).  

 

1.1.2. Marketingový mix 

Pro vytvoření fungující marketingové komunikace a tím vytvoření, udržení či 

zlepšení pozice na velmi konkurenčním trhu je naplánovaná marketingová strategie a 

zároveň tedy komunikace nezbytná. (Karlíček, 2011). Jednou z klíčových metod pro 

vytvoření marketingové strategie je marketingový mix. Tuto teorii již zmiňovala v roce 

1953 Americká marketingová asociace, o přesnou klasifikaci se však zasadil až Jerome 

McCarthy v roce 1960. Ten rozdělil marketing na 4 základní elementy – 4Ps (v 

angličtině začínající na písmeno P).  Jsou jimi: 

1.  Výrobek (Product): hmotný předmět nebo nehmotná služba vytvářená 

či nabízená spotřebitelům na trhu. 

2.  Cena (Price): částka, kterou spotřebitel zaplatí za produkt nebo službu. 

3.  Distribuce (Place): představuje místo, kde lze produkt nebo službu 

zakoupit, a lze jej často označovat jako distribuční kanál. To může zahrnovat fyzické 

obchody i virtuální online prodejny. 

4.  Komunikace (Promotion): představuje komunikaci, kterou obchodníci 

používají na trhu, včetně reklamy, public relations, osobního prodeje a podpory prodeje. 

(Gordon, 2012) 
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Obr. 1: Složky marketingového mixu, tzv. 4P 

Zdroj: (Kotler, 2013. s. 56) 

Marketingový mix slouží jako soubor nástrojů pro vytvoření strategie pro 

dosažení daných cílů. Je důležité, aby všechny elementy byly vzájemně propojeny, 

zároveň se však každá organizace, individuálně, dle svých potřeb a druhu podnikání, 

může více či méně zaměřit na každý z nich, adekvátně k požadavkům svých cílových 

zákazníků. (Moudrý, 2008) 

Zároveň však mnoho expertů diskutuje o relevanci této teorie v dnešní době. Na 

jednu stranu vidí tuto teorii jako jednoduchý, přístupný a užitečný rámec pro odborníky. 

Blair – Stevens a Nelson však zastávají názor, že s vývojem technologií a sociálních 

médií klasický marketingový mix ztratil praktické uplatnění. Vývoj doby také zapříčinil 

vznik nových forem marketingu (jako je například marketing služeb1, B2B marketing2 

 
1 Marketing služeb – komunikace nabídky sortimentu služeb zákazníkům (Vaštíková, 2014) 

 
2 B2B marketing – business to business – marketingová komunikace mezi firmami - (Přikrylová & 

Jahodová 2010) 
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apod.). Ty měly také vliv na přehodnocení klasického marketingového mixu. 

 

Na základě tohoto rozvoje byla navržena rozšířená marketingová kombinace se sedmi P: 

výrobek (product), cena (price), komunikace (promotion), distribuce (place), procesy 

(processes), fyzické důkazy (physical evidence) a lidé (people). (Gordon, 2012). Další 

alternativa tohoto modelu je nástroj 4C, která transformuje pohled vedení organizace a 

vychází naopak z pohledu zákazníka. 4C zohledňuje: 

1.  potřeby zákazníka (customer value) 

2.  výdaje (cost) 

3.  dostupnost řešení (convenience) 

4.  komunikace (communication) 

(Londhe, 2014) 

1.1.3. Komunikační mix 

Další z klíčových metod pro vytváření dobře fungující marketingové strategie je 

komunikační mix. Ten je zároveň podskupinou marketingového mixu, konkrétně 

součástí elementu P – komunikace. Stejně tak jako u marketingového mixu, i zde je 

důležité, aby byl tento nástroj „ušitý přímo na míru“ každé organizaci. Jedině tak zaručí 

jeho efektivitu, protože jednotlivé části této teorie jsou více či méně relevantní pro 

každou organizaci (vzhledem k velikosti trhu, druhu organizace, rozpočtu apod.). Dělí 

se na 7 disciplín, kterými jsou: 

·       Reklama – blíže vysvětleno v kapitole 1.1.4 

·       Direct marketing – způsob komunikace při kterém organizace oslovuje 

velmi úzký cílový segment nebo zákazníka napřímo 

·       Podpora prodeje – způsob komunikace, který stimuluje okamžitý prodej a 

má okamžitý dopad na výsledky prodeje 

·       Public relations – budování vztahů s komunikačními médii za cílem 

vyvolání pozitivní publicity a případná regulace publicity negativní 
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·       Event marketing – spočívá v organizaci akcí a událostí pro potenciální 

 či stávající zákazníky 

·       Osobní prodej – přímý kontakt se zákazníkem přizpůsobený každému 

zákazníkovi na míru 

·       Digitální komunikace – způsob komunikace v online prostředí pomocí 

nástrojů jako jsou například webové stránky, placená reklama, optimalizace vyhledávání 

apod. 

(Karlíček, 2018) 

Obr. 2: Komunikační mix 

  

Zdroj: (Karlíček, 2018, str. 224) 

 

1.1.4. Definice reklamy 

Jedním z nástrojů komunikačního mixu je již zmiňovaná reklama, která je úzce 

spjata s tématem této diplomové práce, a proto je nutné ji blíže definovat. Karlíček i 

Přikrylová se shodují, že je reklama tím nejdůležitějším prvkem komunikace. Karlíček 
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zároveň tvrdí, že je reklama klíčovým „prostředkem pro vytváření a posilování značek“. 

Její cíl je „efektivně zvyšovat úroveň povědomí o značce, ovlivňovat asociace, které 

značka vyvolává a oslovit velké cílové segmenty“.  (Karlíček, 2018) 

Podle Přikrylové je reklama „neosobní forma komunikace, kdy různé subjekty 

prostřednictvím různých médií oslovují své současné a potenciální zákazníky s cílem 

informovat je a přesvědčit o užitečnosti svých výrobků, služeb či myšlenek“. Historie 

reklamy sahá až do 1. století našeho letopočtu. Nejprve byla komunikace pouze ústní při 

informování zájemců o koupi otroků či dobytka nebo sdělení důležitých oznámeních. 

Následně pokračovala komunikace i ve formě psané, a to konkrétně ve formě 

informačních tabulí (například vytesaných z kamene) k upoutání kolemjdoucích. Velký 

pokrok ve vývoji reklamy byl zaznamenán s příchodem knihtisku a s ním i pravidelná 

inzerce. Další důležitý milník byl zaznamenán v průběhu 20. století, kdy se inzerenti 

začali zabývat blíže cílovými skupinami, jejich charakteristikami a nákupním chováním. 

Popularita a význam reklamy v oblasti podnikání stále stoupal. V dnešní době je 

reklama nedílnou součástí komunikace a některé nadnárodní firmy investují do reklamy 

částky převyšující hodnotu hrubého domácího produktu3 některých menších zemí. 

(Přikrylová & Jahodová, 2010)  

Vysekalová připouští, že existuje mnoho definic reklamy. Snaží se všechny 

sjednotit v její interpretaci, která reklamu označuje jako „komunikaci mezi zadavatelem 

a tím, komu jsou nabízený produkt či služba určeny, prostřednictvím nějakého média s 

komerčním cílem“. Zároveň potvrzuje, že je reklama nezbytnou součástí až 

samozřejmostí na současném trhu a slouží k informování spotřebitelů o nabídce, 

oslovení potenciálních i současných zákazníků s cílem prodat nabízené zboží. Popisuje 

také jednotlivá stadia procesu komunikace, kterými musí cílový zákazník projít, než 

dojde ke konečnému nákupu. Těmi jsou: 

1.  Vnímání reklamního sdělení 

2.  Vyvolání pozornosti 

3.  Vytváření postoje 

 
3 Hrubý domácí produkt (HDP) – je součtem peněžních hodnot finálních výrobků a služeb, 

vyprodukovaných během jednoho roku výrobními faktory alokovanými v dané zemi (Jurečka, 2017) 
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4.  Vytváření preference 

5.  Vytváření přesvědčení 

6.  Koupě výrobku 

(Vysekalová, 2018) 

 

1.1.5. Role reklamy ve společnosti  

Názory na reklamu ve společnosti se mohou velice lišit. Téma role reklamy 

ve společnosti může být až kontroverzní. Je mnoho argumentů, které kritizují praktiky 

marketingu. Mnozí laikové, co nemají dostatečné informace nejen ohledně oboru 

marketingové komunikace, ale i o kapitalismu jako takovém, kritizují dopady 

marketingových praktik. Karlíček například poukazuje na pohled společnosti 

na reklamu jako na manipulaci a její důsledky jako je například podpora prodeje 

produktů s negativními dopady, podpora nadspotřeby či materialistických hodnot. 

Marketing se podle něj stal „symbolem pro manipulaci, přehánění, převahu formy nad 

obsahem a nenaplněné sliby. Je kritizován za to, že mnohdy tlačí zákazníky do řešení, 

která nejsou v jejich nejlepším zájmu, zneužívá nedostatek informací na straně 

zákazníků, manipuluje zákazníky, nebo jim dokonce přímo lže. O tom svědčí i to, 

že (dle výzkumu) si až 84 % populace myslí, že reklama manipuluje lidmi. (Karlíček, 

2018) 

  

Je však možné, že tyto domněnky pramení z nedostatku informací o marketingu 

jako takovém a neberou v potaz jeho pozitivní dopady. Vysekalová připouští, že je 

reklama o přesvědčování. To může mít však mnoho forem. Jde o formu komunikace 

 s určitým obchodním záměrem. Reklama však nemá být použita, „abychom 

spotřebitele přesvědčili o nákupu něčeho, co koupit nechce“, reklama je spíše o 

informování zákazníka o „dispozici produktu či služby, která může uspokojit jeho 

potřeby“, a o které mnohokrát předtím ani nevěděl. (Vysekalová, 2018) 
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Seth Godin popisuje marketing jako „činnost vyvolávající změnu“. Sám 

marketing se však ale za poslední léta změnil. Již nežijeme v době neetického, 

masového marketingu a spamu, komunikace je nyní převážně o důvěře. Marketéři jsou 

schopni realizovat změnu, ale pouze pokud ji trh akceptuje. Správná komunikace by 

měla vycházet z pomoci někomu při řešení jeho problému. Reklamní sdělení by mělo 

pomáhat firmám se srozumitelnější komunikací, určení správné cílové skupiny  

a zároveň zákazníkům představovat řešení jejich problému o kterém například ani 

nevěděli. (Godin, 2020) 

Miller nám také ukazuje koncept, jak na správnou komunikaci. Ta by neměla 

obsahovat přesvědčování o jedinečnosti konkrétního produktu. Měla by být zaměřená 

převážně na zákazníka a jeho potřeby. Právě zákazník by měl být hrdinou komunikace, 

ne konkrétní značka produktu. Marketing v poslední době zaznamenal velký vývoj  

a každá úspěšná firma chápe koncept, ve kterém nefiguruje značka a manipulace 

zákazníků, ale naslouchání a následně vyslyšení jejich potřeb a přání. (Miller, 2017) 

 

1.2. TYPY REKLAMNÍCH MÉDIÍ 

 

V rámci této kapitoly bude blíže představena současná situace a vývoj tradičních 

masových médií.  

 

1.2.1. Současnost a budoucnost tradičních masových médií  

Masová komunikace je druh komunikace, která je přenášená za cílem oslovit 

velké segmenty populace a masová média jsou tedy prostředky pro přenos informací 

určených k oslovení širokého publika. Tradiční masová média jsou veškerá 

komunikační prostředky, které existovaly již před internetem, tedy tištěná média (knihy, 

časopisy, noviny) a rozhlasové komunikace (televize, rádio). V současné době se na trhu 

také objevují takzvaná „nová média“, pro které je naopak přítomnost napojení na 

internetovou síť žádoucí. I přestože v současnosti zaznamenáváme razantní změnu a 

přechod z tradičních médií na média nová (kterým neustále roste popularita), všechny z 

výše zmiňovaných media typů se stále užívají a mají své cílové konzumenty. (Anon., 

2016)  
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Současnou situaci na českém trhu popisuje ve své zprávě za rok 2020 česká 

Asociace komunikačních agentur. Dle asociace investice do reklamy v roce 2020 

v porovnáním s předchozím rokem celkově vzrostly o 0.6 %, tedy o 700 milionů Kč. 

Je důležité se ale zaměřit na konkrétní data ohledně každého z komunikačních kanálů.  

V praxi totiž vzrostly investice pouze do online a mobilní podpory a také do televizního 

kanálu. Ostatní, jak můžeme pozorovat z rozdělení hodnot reklamního prostoru v Obr. 

3, výrazně klesly (obzvláště v oblasti OOH reklamy a tisku), což je pravděpodobně 

zapříčiněno současnou situací a vlivem koronavirové pandemie.  

 

Obr. 3: Srovnání hodnoty reklamního prostoru v roce 2019 a 2020   

Zdroj: (AKA, 2021) 

Velký vliv na rozmach takzvaných „nových médií“ nebo také digitálních médií 

má vývoj technologií a rostoucí popularita počítačů a chytrých mobilních telefonů, která 

v nejbližší době bude pravděpodobně stále stoupat. Vysoká frekvence užívání těchto 

technologických produktů vede také k vyšší tendenci konzumace video a audio obsahu, 

vývoji nových sociálních sítí a počítačových her, které již nevytváří pouze uzavřenou 

komunitu, ale propojují rodinu i blízké. 

Nová média mají na rozdíl od těch tradičních 3 zásadní výhody: 

1.  Jsou okamžitá – nejpřesnější předpověď počasí, současná situaci na 

burze či nejnovější události jsou díky technologiím opravdu jen „na dosah jednoho kliku 

myší“. 

2.  Z velké části zdarma – většina informací je dostupná bez jakéhokoliv 

poplatku. Zda je čtenář ochotný si za kvalitu obsahu připlatit, tomu se práce blíže věnuje 

v kapitole 1.2.2. 
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3.  Mají větší dosah – v tuto chvíli je velká většina informací publikovaná 

na internetu dostupná široké veřejnosti (až jedna čtvrtina populace má přístup k 

internetu), díky čemuž se v mnoha případech překračují zeměpisné hranice. 

Tyto tři výhody přivádí na internet čím dál více uživatelů a v kombinaci s 

disponibilitou velkého množství dat pro následnou analýzu trhu se stávají lákavější, ne-

li nezbytnými médii komunikace pro převážnou většinu marketérů. (Anon., 2016) 

Budoucnost masových médií a komunikace nespočívá ale pouze v rozšíření 

užívání internetu a přesunu z tradičních médií na ta nová. Zásadní změnou 

pravděpodobně bude také rozšířenější využití AR4 a VR5 - rozšířené a virtuální reality. 

Rostoucí trend zaznamenáváme již teď. Předpokládaný dosah trhu v roce 2020 měl 

dosáhnout až 18,8 miliard USA dolarů, což je v porovnání s rokem minulým nárůst 

 až o 78 %.  (Alsop, 2021) 

 

1.2.2. Tištěná média 

 

Již od vynálezu knihtisku patřila tištěná média k jednoznačně nejdůležitějším 

prostředkům komunikace. První zmínka o tomto komunikačním kanálu sahá již do let 

před naším letopočtem 59 BC6 , kdy vyšly pravděpodobně první noviny Acta Diurna, 

informující občany starého Říma o aktuálních událostech. Absence automatizovaného 

způsobu výroby a distribuce s sebou nesla samozřejmě i velká omezení a cirkulace 

tohoto periodika byla značně limitována. Gutenbergův vynález knihtisku v roce 1440 

však distribuci významně usnadnil a v 60. letech byla periodika tištěna již po celé 

Evropě. Stále byla však dosažitelná jen pro vyšší vrstvy společnosti. Masovým médiem 

se stala až s příchodem nového formátu takzvaným „penny press“7, který díky své nízké 

ceně zpřístupnil informace široké veřejnosti. Důkazem toho je od roku 1835 více než 

15.000 prodaných kopií v průměru za den. Tištěná média se tedy stala nedílnou součástí 

každodenního života. (Anon., 2016) 

 
4 AR – augmented reality = rozšířená realita - technologie, která kombinuje počítačem generované 

obrázky se skutečným objektem nebo scénou, na kterou se díváte (Oxford Learners Dictionaries, 2021) 
5 VR – virtual reality = virtuální realita - obrázky a zvuky vytvořené počítačem, které se uživateli zdají 

téměř skutečné a může je ovlivnit pomocí senzorů (Oxford Learners Dictionaries, 2021) 
6 59 BC – before calendar – „před kalendářem“ – období starého Říma a nadvlády Juliuse Ceasara - 

(Chrissanthos, 2019)  
7 Penny press – tisk za cent – periodika, která se v USA prodávala za $ 0.01 (North, 1184) 



22 

 

 

Obr. 4: První vydání masového média The Sun 

 

  

Zdroj: (Anon., 2016) 

 

Přítomnost tištěných médií sice přetrvává, jejich popularita však rapidně klesla, 

i přesto však stále oslovují přibližně 25 % amerických domácností. Jsou velmi efektivní 

strategií, jak zasáhnout cílového zákazníka, a to převážně na lokální bázi. Velký úpadek 

tradiční tištěné podoby novin byl zaznamenám převážně s příchodem internetu. Ten 

zapříčinil změnu formátu papírových novin na podobu digitální. Běžné každodenní 

úkony se přesunuly do online podoby, a tak i vydavatelé museli změnit svůj byznys 

model, aby mohli být blíže svým čtenářům. Pro udržení svých zisků například 

zpoplatňují obsah i v digitální podobě a tím se snaží kompenzovat klesající zájem 

o předplatné papírových novin. (Allen et al. 2016) Jeden z příkladů změny byznys 

modelu na českém trhu můžeme pozorovat například u společnosti iDnes.cz. Jedná se o 

výraznější propagaci směrem k předplatitelům online deníků a periodik. Konkrétně 

iDnes.cz ve své službě Premium přesahuje nabídku pouze obsahu, nabízí také jiné 

výhody například v programu Zdraví si členové mohou zdarma nechat zkontrolovat 

zrak, urychlit výsledky testů COVID, či se přednostně dostat na vyšetření magnetickou 
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rezonancí. (iDnes.cz, 2021) Tuto službu nejprve iDnes spustil v září roku 2020 jako 

formát “freemium”, tedy poskytnutí prémiového obsahu zdarma, pouze za registraci. 

Pouze během dvou měsíců takto získal před 300 000 členů. Od konce listopadu však 

tuto službu iDnes zpoplatnil a za prvního půl roku fungování získal dalších 39 000 členů 

(MediaGuru.cz, 2020). Zda a do jaké míry tato úprava byznys modelu bude fungovat 

ukáže čas. Folkenflik například uvádí, že pouze plán online předplatného zůstává pro 

vydavatele neprokázaným finančním modelem. Tento model sice obsahuje úspory ve 

formě snížených nákladů na tisk a doručení, celkové příjmy však klesají díky nižší ceně 

za inzerci do online reklamy v porovnání s cenou v tradiční tiskové reklamě. Zároveň 

také tvrdí, že do budoucna tradiční tištěná média vymizí úplně. (Folkenflik, 2009) 

Dalším faktorem ovlivňujícím existenci tradičních médií a jejich redakcí je 

koronavirová krize, které některý tisk výrazně ovlivnila. Díky sníženým ziskům z 

reklamy musí mnohé redakce hledat alternativy, jak tuto situaci zvládnout a překonat. 

Většina z nich našla kompenzaci v již zmíněných online verzích svého periodika. 

(Kubištová & Navrátilová, 2020) 

 

1.2.3. Televize a rádio 

 

Další nedílnou součástí komunikačních médií jsou televize a rádio. Tyto dva 

komunikační kanály patří jako již zmiňovaná tištěná média do skupiny tradičních 

masových médií. Stejně tak jako noviny, televize i rádio zaznamenávají v poslední době 

velký posun díky vlivu technologického vývoje. (Allen et al. 2016) 

Rádiové přenosy a užití rádia jako prostoru pro komunikaci a jejich první 

komerční využití sahají až na přelom 19. a 20. století, kdy Guglielmo Marconi propojil 

nejprve Anglii a Irsko, následně pak Evropu a Ameriku. Úspěchy bezdrátové telegrafie 

zaznamenala a následně také využila velká novinová vydavatelství. (Večeřa, 2015) 

 V současné době se rádio využívá jako doplňkové médium, které mnoho 

posluchačů používá jako zvukovou kulisu. Jedním z trendů dnešní doby je prodloužená 

doba poslechu vzhledem k mobilitě posluchačů například během cesty autem. Jedna 

ze zásadních výhod tohoto média je poměrně nízká cena a možnost většího zásahu 

cílové skupiny, ideální tedy pro komunikaci s cílem zvýšení povědomí o značce. 

(Přikrylová & Jahodová, 2010) I přestože v roce 2020 investice do reklamního prostoru 

v rádiu v porovnání s přechozím rokem klesla, stále částka investovaná do promoce 
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na tomto kanále převyšuje 7 miliard korun (viz Obr. 3) a zařazuje ho tedy mezi stěžejní 

komunikační média. (AKA, 2021) 

Dalším tradičním komunikačním kanálem je již zmiňovaná televize. Historie 

tohoto média se píše již od roku 1883, kdy německý vynálezce Paul Nipkow, který 

světu představil Nipkowový kotouč, na který se dalo promítat obrázky. Televizní 

vysílání pro veřejnost přišlo však až o více než 50 let později. (Večeřa, 2015) Během 

několika let se televize stala jedním z hlavních komunikačních kanálů. Televizní přenos 

se také vyvíjel a v dnešní době existuje několik typů televizního vysílání – anténní, 

kabelové, satelitní a internetové. (Allen et al. 2016) Audiovizuální přenos informací, 

možnost vzbuzování emocí a přesvědčivost vytváří z televize velmi lákavý prostředek 

komunikace pro marketéry, kterým umožňuje nejen představit produkt, ale také 

postupné budování asociace se značkou. (Přikrylová & Jahodová, 2010) O tom svědčí 

 i zvýšení hodnoty reklamního prostoru v TV v roce 2020 o 8 % (AKA, 2021). 

V současné době i tento nejoblíbenější tradiční mediální kanál (alespoň dle Obr. 

3) v současné době podstupuje významný posun. Rostoucí zájem o streamovací služby 

jako je například Netflix vytváří do jisté míry alternativy televizního vysílání a zvýšení 

tržeb těchto platforem je toho jen důkazem. Lobato podotýká, že se Netflix pohybuje 

na rozhraní mezi digitální službou a televizí. V rámci legislativy je definován jako 

digitální služba, aby předešel nechtěným případným regulacím. Naopak ve své PR 

komunikaci se však odkazuje na televizi, která je u zákazníků vítána více než digitální 

služba. Lobato popisuje Netflix jako hybridní technologii propojující televizní, 

kinematografické a online prostředí.  (Lobato, 2019) 
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1.2.4. Online reklama 

 

Vliv internetu za posledních pár let značně vzrostl a neustále stoupá. Jen v České 

republice jej používá přes 7.7 milionu reálných uživatelů8. Ti na internet přicházejí čím 

dál tím více z mobilních zařízení, čemuž mimo jiné také přispělo rozšíření chytrých 

telefonů (neboli smartphonů). Rostoucí počet uživatelů samozřejmě také láká reklamní 

zadavatele a zvyšuje investice do online reklamy. (Vysekalová, 2018) Jen v roce 2020 

bylo do internetové reklamy investováno téměř 40 miliard Kč, což je 15% nárůst 

v porovnání s rokem předchozím. Sdružení pro internetový rozvoj předpokládá stálý 

růst, a to konkrétně o dalších 8 % v roce 2021. (Průzkum inzertních výkonů SPIR 2020, 

2021) 

 

Obr. 5 - Vývoj celkových výdajů do internetové inzerce v mld. Kč v ČR 

Zdroj: (Inzertnivykony.cz, 2021). 

  

 
8 reálný uživatel - označuje skutečného, reálného člověka, který daný server ve zkoumaném období 

navštívil. (SPIR, 2021) 
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Internetová komunikace je v dnešní době již nedílnou součástí komunikačního 

mixu. Online reklama je v dnešní době již tak obsáhlá, že je nutné ji roztřídit do určitých 

podskupin. Vysekalová ji například dělí na pět hlavních odvětví (viz Obr. 6) a těmi jsou: 

 

·    Online Public Relations 

·    Online direct marketing 

·    Podpora prodeje na internetu 

·    Internetová reklama 

·    Vlastní webové stránky 

  Zároveň také zmiňuje další marketingové techniky a strategie, které jsou 

úzce spojeny s online reklamou: 

● Advergaming – tento pojem se poprvé objevil v roce 2000 a jde o slovní 

spojení mezi reklamou a hraním počítačových her. Jde převážně o vytvoření počítačové 

hry s cílem zaujmout hráče a vzbudit povědomí a zájem o značce, která je s konkrétní 

hrou propojena. Komunikace značky může proběhnout ve formě product placement9, v 

rámci webu společnosti či jako samostatná hra. 

● Virální marketing – jde o nízkonákladový způsob šíření informací. 

Virová zpráva je „zpráva s reklamním obsahem, která je pro osoby jež s ní přijdou do 

kontaktu, na tolik zajímavá, že ji sami šíří dál“ (Vysekalová, 2018) 

● Sociální sítě – internetová platforma, která nabízí uživatelům si vytvořit 

profil, spojit se s ostatními uživateli a veřejně projevit svůj názor. Rostoucí počet 

uživatelů těchto sítí ovlivňuje i rostoucí využití sociálních sítí pro marketingové účely. 

Velké množství osobních dat usnadňuje inzerentům lepší zacílení, a tak zvýšení 

efektivity inzerce. V rámci komunikaci na sociálních sítích Vysekalová také zmiňuje 

konkrétní tendence do budoucnosti (v období, kdy se kniha psala), které již v tuto chvíli 

zaznamenáváme: 

 

 
9
 Product placement – „umístění produktu např. v živém vysílání, ve videích atd.“ (Vysekalová, 2018) 
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1.  Růst stories10  - nárůst krátkých videí za účelem informace o novinkách 

2.  Konec organického zásahu – omezení publikací na nejrelevantnější   

informace 

3.  AR/VR/AI11 – užití speciálních filtrů upravujících realitu například i při 

komunikaci značky a jejich produktů. 

4. Video obsah – předpokládaný růst oblíbenosti u videí na všech platformách 

5. Influenceři12 – značky budou více spolupracovat s influencery na bázi 

komunikace zkušenosti s jejich produkty. 

 (Vysekalová, 2018)                                        

Obr. 6: členění e-marketingu 

 

Zdroj: (Vysekalová & Mikeš, 2018) 

 

 

 
10

 Instagram stories – instagramový formát příspěvku, který po 24 hodinách zmizí (Antonelli, 2020)  
11 AI – Artificial Intelligence = umělá inteligence - studium a vývoj počítačových systémů, které mohou 

kopírovat inteligentní lidské chování (Oxford Learners Dictionary, 2021) 
12 Influencer – osoba/věc, která na někoho/něco ovlivňuje se schopností ovlivnit potenciální kupce 

produktu nebo služby doporučením na sociálních médiích (Oxford Learners Dictionary, 2021) 
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1.2.5. Offline reklama  

Philip Kotler ve svém vydání knihy Marketing 4.0 komentuje a analyzuje 

rozmach digitální komunikace. Obzvláště se zaměřuje na prolnutí tradičního offline 

prostředí s tím „novým“ online. Soustředí se mimo jiné také na to, jak v dnešním 

převážně internetovém světě, může offline zaměření sloužit jako diferenciace na čím dál 

více konkurenčním trhu. Dále také zdůrazňuje rostoucí prolnutí stylu s podstatou 

komunikace. Rychle se měnící technologický vývoj sice vyžaduje flexibilní a adaptivní 

přístup, stále důležitější je základní, autentický charakter značky. V dnešním 

transparentním světě je autenticita značky téměř nezbytností. Zároveň zmiňuje i význam 

zachování tradičního propojení mezi lidmi v době umělé inteligence. Offline lidský 

kontakt totiž bezpochyby posiluje vztahy se zákazníky. (Kotler et al., 2016) 

Toho může organizace dosáhnout relevantním užitím offline reklamy, tedy 

reklamy mimo internet. Mezi ty patří například klasická komunikační média jako jsou 

zmiňované noviny, časopisy, ale i indoor a outdoor média a některá elektronická média 

jako je například televize či rádio. (Přikrylová & Jahodová, 2010) 

 Nejúčinnější komunikace však zůstává kombinace různých kanálů (ať už online 

nebo offline) ušitá každé organizaci a kampani na míru. Například omni-channel 

marketing (vícekanálový přístup ke komunikaci se zákazníkem) ve spojení 

s integrovanou marketingovou komunikací (propojení veškeré marketingové 

komunikace) nabízí marketérům možnost přiblížit se svým zákazníkům, navázat s nimi 

vztah s výsledkem finančního zisku. (Manser Payne, 2017) 

Každá organizace si musí zvolit svoji individuální komunikační strategii 

na základě svých požadavků, rozpočtu, cílových zákazníků apod. (Vysekalová, 2018) 
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 Obr. 7: optimalizace měnící se role tradičního a digitálního marketingu 

 Zdroj: (Kotler & Kartajaya & Setiawan, 2016) 

 

 

1.3. OOH (Out-of-home) REKLAMA 

 

1.3.1.  Definice a charakteristika venkovní (OOH) reklamy 

 

Venkovní reklama je v mnoha případech také nazývána OOH (out-of-home) 

reklamou. Tato definice se vztahuje na veškerou komunikaci probíhající „mimo 

domov“. Některé definice expertů v této oblasti se mírně liší, avšak všichni se shodují 

v tom, že se jedná o reklamu s velmi pestrou nabídkou médií. Nejznámější z této 

kategorie jsou především billboardy. (Karlíček, 2016) Ať už se jedná o klasické statické 

billboardy či billboardy s digitální grafikou, zvukem i pohybem nebo například 

podsvícené a trojrozměrné billboardy. (Hesková, 2009) Dále jsou také velmi častými 

komunikačními kanály big boardy, prosvětlené vitríny (city lights) na zastávkách 

hromadné dopravy a LED displeje. Nepatrně méně rozšířeným formátem jsou například 

potisky či nástřiky, podlahová grafika, reklamní plachty, trojrozměrné modely produktů, 

makety apod. Do jisté míry cokoliv, co upoutá pozornost. Karlíček zároveň rozděluje 
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média OOH reklamy na outdoor – všechna média, která se nacházejí ve venkovních 

prostorách například na autobusových zastávkách, v městských ulicích, na budovách, 

ale u silnic a dálnic. Naopak indoor označuje média nacházející se uvnitř nějakého 

prostoru, a to například uvnitř nákupního centra, restaurace, zábavních center, 

zdravotnických zařízení apod. (Karlíček, 2016) 

 

Americká asociace OOH reklamy tvrdí, že v době stále rostoucí fragmentace 

médií je OOH reklama ještě relevantnější a výkonnější než kdy dříve. I přestože  

se za několik posledních let způsob užívání mnoha mediálních kanálů značně změnil, 

OOH má schopnost oslovit publikum bez ohledu na to, jak a která média konzumuje. 

Žádný jiný reklamní formát není tak všudypřítomný, kreativní a všestranný jako OOH. 

Ve chvíli, kdy se OOH zkombinuje s jinou formou reklamy a vytváří tak funkční 

integrovaný mediální plán, je prokázáno, že OOH zvyšuje dosah a ztotožnění 

spotřebitele se značkou. Pravděpodobně proto, je OOH jedním z nejrychleji rostoucích 

reklamních médií. (Out of Home Advertising Association of America, 2018) 

 

1.3.2. Historie (OOH) a vývoj reklamy na území ČSR a ČR 

 

Vývoj reklamy v České republice je úzce spjatý s průmyslovou revolucí, která 

zapříčinila významný vývoj hospodářství včetně ostatních ekonomických posunů jako 

jsou například větší nabídka, poptávka a zároveň i nově vytvořený prostor pro jejich 

komunikaci. Konkrétně v Česku však významný rozvoj této oblasti byl zaznamenán 

až na konci 19. století.  Velmi podstatným zlomem pro vývoj reklamy v Čechách byla 

vyhláška nového živnostenského řádu v letech 1856-1860, který definitivně ukončil 

cechy. Ty do té doby regulovaly výrobu prodej i propagaci. Díky nové vyhlášce již 

mohli podnikatelé označovat i propagovat své prodejny a dílny na veřejnosti. První 

venkovní propagaci využívali například tiskaři, lékaři či knihkupci. V následných letech 

rozšířenost reklamy pochopitelně stoupala. Dalším stěžejním obdobím byla druhá 

polovina 19.století, kdy se rozšířilo užívání vitrín pro komunikaci a propagaci produktů, 

obzvláště ve větších městech. Nutnost propagace přispěla koncem 19. století k založení 

prvních reklamních agentur, jednou z nich byl například „reklamní a plakátovací podnik 

Františka Němce“. Koncem 80. let 19. století byl zaznamenán vznik prvních 

velkoplošných reklam a s vynálezem elektřiny přichází i nový formát, a to osvětlení 

stávajících reklam. Na začátku 20. století byla venkovní reklama již tak rozšířená, že se 
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setkala i s první kritikou spojenou se zahlcením veřejných prostor a dopadu na estetiku 

města. Konkrétně v Praze Na Příkopech dosahovala reklama až 33 reklamních tabulí 

na budovu.  (Vošahlíková, 1999) 

Naopak během období obou režimů jak nacistického, tak komunistického se 

reklama značně utlumila. Jakákoliv komunikace se používala převážně k propagandě. 

„Jelikož neexistovala možnost soukromého podnikání a jediná konkurence byla mezi 

státními podniky, téměř tím zanikla veškerá konkurence.“ A reklamou se tedy 

pochopitelně zabývaly také pouze státní organizace. (Gončarov, 2009) 

V období po revoluci se na českém trhu objevily zkušené mezinárodní firmy, 

které využily nepřesné legislativy týkající se OOH reklamy. Důkazem toho je například 

v roce 1995 4000 billboardů v Praze a z toho polovina postavená nelegálně. (Strejcová, 

2012) 

Na konci 20. století se na českém trhu objevil také nový koncept venkovní 

reklamy a tím je citylight (více v kapitole 1.5.5). I přestože první citylight na území ČR 

postavila v roce 1992 firma euroAWK, o hlavní šíření se postarala firma JCDecaux, 

která v roce 1994 uzavřela velmi výhodnou smlouvu s hlavním městem Praha, díky 

které se stala jedním z hlavních hráčů na trhu venkovní reklamy v České republice. 

(ČTK, 2019) 

I přestože byla v roce 2020 trh venkovní reklamy značně ovlivněn pandemickou 

krizí spojenou s výskytem COVID-19, v roce 2021 se očekává opět nárůst, a to 

konkrétně o 5-7 %, uvedl výkonný ředitel asociace mediálních agentur Ondřej Novák. 

Tento nárůst Novák přičítá neočekávaným událostem jako jsou podzimní volby, letní 

olympiáda nebo fotbalové EURO. (ČTK, 2021) 

 

1.3.3. Funkce venkovní reklamy 

Hlavní funkcí venkovní reklamy je schopnost rozvíjet značku a zvyšovat o ní 

povědomí díky neustálému připomínání a opakování její přítomnosti prostřednictvím 

pohotového „předání jednoduchých myšlenek (logo, slogan, nová informace)“. 

(Přikrylová, 2010) 

Další z funkcí je využití specifické lokace (umožňuje regionální zacílení 
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či zacílení dle konkrétních aktivit), zároveň působí na kolemjdoucí 24h denně 

a umožňuje kreativní ztvárnění, díky čemuž může kvalitněji upoutat jak potenciálního 

tak cílového zákazníka (Karlíček, 2016). Tuto ideu podporuje i Masařová (2015), která 

je přesvědčena o tom, že venkovní reklama má funkci zasáhnout co nejširší skupinu 

zákazníků. Rozvádí tuto myšlenku ale ještě hlouběji. Podotýká, že velmi záleží 

na obsahu samotném. Pokud se však propojí kvalitní obsah s vhodný formátem, může 

venkovní reklama dosáhnout velmi efektivních výsledků. OOH má navíc schopnost 

oslovit široké spektrum obyvatel a tak v kombinaci s vhodně zvoleným obsahem 

a formátem se stává nejefektivnějším typem média. Venkovní reklama tedy inzerentům 

umožňuje představit svůj produkt či značku svým současným, ale převážně 

potenciálním zákazníkům. (Masařová 2019) 

 

1.4. VÝHODY A NEVÝHODY OOH REKLAMY 

OOH reklama jak bylo zmíněno již výše může být jedním z nejefektivnějších 

nástrojů firemní komunikace. Tento tip promoce s sebou nese mnoho výhod, má však 

i svá úskalí. (Lečtyř, 2008) Výhody i nevýhody tohoto formátu jsou představeny v 

následujících kapitolách. 

 

1.4.1. Výhody OOH reklamy  

 

●  pestrost formátů – OOH reklama disponuje velkou škálou formátů, 

kterým se blíže věnuje kapitola 1.5 (Vysekalová, 2018) 

 

● možnost kreativity – venkovní reklama skýtá nespočtem možností 

realizace, přináší zadavateli velkou variabilitu, prostor pro kreativitu a 

originální nápady (Karlíček, 2011) 

 

● údernost – vzhledem ke své možné prostorové velikosti může venkovní 

reklama využít údernosti, jak použitím grafického provedení, tak textu. 

Může použít originalitu, hubor či například moment překvapení (Lečtyř, 

2008) 
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● lokace – zadavatel si může vybrat geografii reklamního místa. Ideálně na 

základě bližších informací z předchozího výzkumu spojených 

s informacemi ohledně cílové skupiny (Lečtyř, 2008) 

 

●  trvání kampaně: 

○ Reklamní prostory se pronajímají minimálně po dobu několika 

týdnů, čímž zaručí dlouhou dobu komunikační kampaně a 

potenciálního vystavení. (Lečtyř, 2008) 

 

○ Působí na kolemjdoucí nepřetržitě, což zaručí velké množství 

audience a následně zvýšenou možnost oslovení většího množství 

potenciálních zákazníků. (Karlíček, 2011) 

 

○ Opakované vystavení zaručí zvýšenou efektivitu kampaně díky 

opakování sdělení a lehčí zapamatovatelnosti. (Karlíček, 2016) 

 

● diferenciace – v dnešní době, kdy je převážná většina komunikace online 

a prostřednictvím moderních technologií vytváří šanci pro odlišení se 

užitím tradiční komunikace (jako je například originální billboard, 

či potisk auta) (Kotler et al., 2016) 

 

1.4.2. Nevýhody OOH reklamy 

 

  Krátká doba vystavení cílového zákazníka reklamě a tím i snížená šance pro 

zapamatování si značky (Karlíček, 2011) 

● Omezené množství informací, vzhledem k malému prostoru pro sdělení, 

kdy inzerent není schopen vyjádřit celé sdělení, kvůli omezenému počtu 

znaků zprávy. (Vysekalová, 2018) 
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● Dlouhá doba příprav před publikací spojených s přípravou kampaně. 

Vzhledem k dlouhodobému pronajímání ploch a dlouhé době vytváření 

a instalace sdělení, díky čemuž chybí okamžitost a v případě nečekaných 

změn (například během pandemie) není možnost změny a tím pádem 

může v extrémních případech vyjít komunikace vniveč. (Vysekalová, 

2018) 

 

● Zákonná omezení značně ovlivňují OOH reklamu. Tomuto tématu se 

práce blíže věnuje v kapitole 1.7.1. (Vysekalová, 2018) 

 

● Vyhodnocení úspěšnosti kampaně je vzhledem formátu této komunikace 

velmi obtížné z důvodu nemožné měřitelnosti ovlivnění klíčového či 

potenciálního zákazníka. (Lečtyř, 2008) 

 

 

1.5. FORMÁTY A ASPEKTY VENKOVNÍ REKLAMY V ČR  

Jak bylo již zmíněno v kapitole 1.4.1., venkovní reklama disponuje širokou 

škálou formátů. Americké asociace venkovní reklamy tyto formáty člení na několik 

hlavních kategorií, kterými jsou: 

●  Billboardy 

●  Městský mobiliář 

●  Doprava 

●  Alternativní prostředky 

 

Bližší informace ohledně množství OOH reklam v roce 2020 dle jednotlivých 

druhů naleznete v diagramu v Obr. 8. 
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Obr. 8: Počet OOH reklam v USA v roce 2020 dle druhu 

Zdroj:(OAAA.org, 2018) 

 

1.5.1. Billboardy a jejich druhy 

Billboardy jsou, dle Americké asociace venkovní reklamy, standardizované 

velkoformátové reklamní displeje určené k vidění z delší vzdálenosti, obvykle více než 

50 stop (15 metrů). Je to nejrozšířenější druh venkovní reklamy. Billboardy jsou 

z pravidla velkého formátu a nacházejí se většinou poblíž silnic a dálnic. Dělí se na dva 

základní druhy – rotační a permanentní. Rotační druh se většinou pronajímají 

v několikaměsíčních intervalech, mění svoji lokaci přibližně jednou za 2 měsíce. 

Naopak permanentní billboardy jsou kupovány i naceněny individuálně dle lokace, 

frekvence místa apod. Pro zvýšení efektivity billboardu se často používá rozšíření nebo 

výřezy přesahující základní tvar struktury. (Out of Home Advertising Association of 

America, 2021) 

Mezi další tipy billboardu patří například o něco menší bigboard, smart board 

s vyšší kvalitou a vysokou konstrukcí, double bigboard (bigboard s dvěma plochami 

inzerce oboustranně), megaboard (umístěn například na budovách), dynamické 

backlighty (podsvícený bigboard), plachty různých rozměrů umístěných například 
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na budovách, backlightové (podsvícené) mosty a brány a mostní navigace. (Bigmedia, 

2021) 

Obr. 9: Billboard 

  

Zdroj: (Bigmedia.cz, 2021) 

Základní rozměry: 5.1 m x 2.4 m  

(Bigmedia, 2021) 

 

1.5.2. Bigboardy 

„Osvětlené nepřehlédnutelné nosiče o ploše 35m2“, dominují okolí a díky svému 

postavení a výšce působí exkluzivně. “Maximálně podporují zapamatovatelnost a image 

propagovaného produktu či služby a spolehlivě zajistí požadovaný efekt kampaně. 

Bigboardy jsou umístěny v nejlepších lokalitách s vysokou dopravní zátěží, 

na exponovaných křižovatkách a na klíčových místech české dálniční sítě“. Jsou ideální 

pro velké kampaně s geografickým záběrem po celé ČR díky svému velkému zásahu. 

Tento typ venkovní reklamy je vhodný pro aplikace kreativních řešení například 

umístění 2D a 3D efektů, které (jak již bylo zmíněno v kapitole 1.4.1.) přináší možnost 

kreativity, která má následně vliv na dopad a zvýšení efektivity celé kampaně. 

(Bigmedia, 2021) 
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Obr. 10: Bigboard 

  

Zdroj: (Bigmedia, 2021). 

 

1.5.3. Městský mobiliář 

V této kategorii venkovní reklamy se objevují reklamní displeje, které poskytují veřejné 

služby. Jedná se například o telefonické budky, informační tabule či lavičky. Jsou 

umístěny v těsné blízkosti chodců a nakupujících s účelem prezentovat marketingové 

sdělení kolemjdoucím v úrovni očí nebo v blízkosti cest, aby byla snadno pozorovatelná 

z auta. Mezi městský mobiliář dle americké asociace veřejné reklamy patří citylighty 

na autobusových zastávkách, lavičky, in - store reklama, reklama v nákupních centrech, 

pouliční panely či nosiče na kola. 

●  Citylighty na autobusových zastávkách – Skleněné vitríny s 

podsvíceným rámcem umožňují nepřetržitou viditelnost pro 

automobilovou a pěší dopravu na místech s vysokou populační 

koncentraci. Jedná se o nejpopulárnější formát reklamy městského 

mobiliáře. Vysoká grafická kvalita zaručuje efektivitu při dosažení 
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konkrétních cílových skupin. Zároveň také disponuje prostorem pro 

kreativitu díky možnosti vložení objektů mezi dvě skla (viz Obr. 11). 

Velmi často se tento prostor pronajímá ve spojení s jinými formami OOH 

reklamy. 

 

● Lavičky – Potisk laviček na veřejných místech (například na 

autobusových zastávkách). Používá se jak k dosažení konkrétních 

demografických segmentů, tak k pokrytí masového trhu. 

 

●  In-store reklama - Slouží ke stimulaci nakupujícího v okamžiku 

rozhodnutí o jeho nákupu. Tyto OOH reklamy se nacházejí 

v supermarketech, drogeriích nebo v nákupních centrech a mají různé 

formáty: panely nákupních košíků, displeje nad uličkou nebo v uličce, 

podlahová grafika, podsvícené displeje přední uličky nebo například 

digitální obrazovky. 

(OAAA.org, 2021) 
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Obr. 11: příklad využití citylight formátu pro marketingovou kampaň 

  

Zdroj: (OAAA.org, 2021) 

 

1.5.4. Doprava (polepy) 

Reklamní displeje připevněné k pohybujícím se vozidlům nebo umístěné 

ve společných prostorách tranzitních stanic, terminálů a letišť. Mezi ty patří například 

polepy prostředků veřejné dopravy, inzerce ve stanicích veřejné dopravy, využití 

prostoru na nákladních autech, polepy a speciální instalace na letištích či airborne13. 

Nejpopulárnějším druhem OOH reklamy v dopravě jsou bezpochyby polepy prostředků 

veřejné dopravy. I ty se dělí další podskupiny dle svého umístění a velikosti. Jsou jimi 

například celoplošný formát, king size (o velikosti 0.76 x 3.6m), queen size (o velikosti 

0.76 x 2.2m) či polepy uvnitř prostředků veřejné dopravy. 

 
13 velkoformátové reklamní panely v různých tvarech a velikostech tažené letadly. (Out of Home 

Advertising Association of America, 2021) 
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Obr. 12: celoplošný formát OOH reklamy v dopravě 

  

Zdroj: (OAAA.org, 2021) 

 

1.5.5. Světelná reklama 

Světelná reklama zahrnuje ve své komunikaci světelné prvky. Z historického 

hlediska se do 80. let používalo osvětlení pomocí trubic naplněných neonem či 

argonem. (Balák, 1962). Postupně se přešlo na využití LED technologií, které jsou nejen 

úspornější, ale mají zároveň delší životnost a kvalitnější svítivost. S příchodem LED 

technologie se reklama „dala do pohybu“. Speciální LED technologie obsahující diody 

s řídící jednotkou propojenou s počítačem. (Blazek, 2016). Světelná reklama umožňuje 

velkou kreativitu a díky svému jasu i větší upoutání kolemjdoucích či kolemjedoucích 

vystavených této reklamě. Již zmiňovaná agentura Big Media například nabízí díky 

využití moderních technologií kreativní LED aplikace či světelné nástavby svých 

billboardů či například podsvícení v závislosti na okolním jasu. (Bigmedia, 2021) 

  

Jeden z předních českých výrobců světelné reklamy, Rex reklama, tento druh 

komunikace dělí na následné podskupiny: 
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● Signtech velkoplošné reklamy – technologie vhodná na prosvětlení 

velkých ploch. Jedná se o speciální fólii podsvícenou LED. 

● Střešní reklamy – velké možnosti řešení od celoplošného formátu 

po vyrobení samostatných písmen 

● 3D světelné reklamy – tento formát se používá především v nákupních 

centrech. Je vytvořen z nesvětelné stěny, do které je frézován 

požadovaný motiv. 

● Jednostranné a oboustranné plošné reklamy – provedení s plastovým 

či hliníkovým rámem a čelo je z plexiskla. 

● Menuboardy – displej na kterém je zobrazena nabídka konkrétního 

podniku, v převážné většině dodávané do restaurací. 

● Interiérové reklamy – „Slouží především k prezentaci značky a 

nabízených produktů. Jsou vyráběny kombinací mnoha technologií. 

Reklamy vyrábíme z plexiskla, plastů, kovů, sendvičových materiálů a 

jejich kombinací.“ 

● Světelné obrazy – podsvícený rám s reklamou, prezentovaný například 

na straně regálů v obchodech apod., s možností mnoha provedení 

a zavěšení. 

● Světelné panely – jeden z nejelegantnějších formátů. Vytváří se pomocí 

průhledného plexiskla, do kterého je vygravírován požadovaný motiv 

s výsledkem efektu „plovoucího písma“. 

(Rex reklama, 2021) 

Obr.13: příklad světelné nástavby na billboardu 
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Zdroj: (Bigmedia, 2021) 

 

Obr. 14: příklad světelných panelů s plovoucím písmem 

  

Zdroj: (Rex-reklama.cz, 2021) 

1.5.6. Atypické či alternativní formáty 

Jak již bylo zmiňováno v předchozích kapitolách, v současnosti se nacházíme na 

vysoce konkurenčním trhu, kde je nejen komunikace nezbytná, ale zároveň je jedním 

z klíčů k úspěchu diferenciace, tedy odlišení se od svých konkurentů. (Kotler et al., 

2016) To také vedlo k hledání nových, atypických a alternativních formátů OOH 

reklamy. Těmi jsou například originální nápady komunikace či waterising. 

Originální nápady – možnost kreativity je jednou z hlavních výhod OOH reklam 

(Karlíček, 2011). Příklady atypické a velmi originální komunikace naleznete níže: 

Zpětné zrcátko – Britský poskytovatel internetového připojení Plusnet 

originálním způsobem využil billboardové plochy. Své sdělení „Snažíte se nechat rok 

2020 za zády? To půjde.“ napsal na billboard obráceně. Tímto způsobem je na první 

pohled nečitelný, ale pokud se řidiči „podívají zpět“ do zpětného zrcátka, teprve v této 

chvíli si sdělení mohou přečíst. (Michl, 2021) 
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Obr. 15: pohled na billboard kampaně Plusnet 

 

Zdroj: (Michl, 2021) 

 

Obr. 16: pohled ze zpětného zrcátka kampaně Plusnet 

  

Zdroj: (Michl, 2021).  
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Originální a aktuální kampaň: 

Netradiční využití prostoru ve své kampani použil Hornbach, který 19. 4. 2021 

odstartoval kampaň, ve které skvěle fyzicky propojit sdělení kampaně s formátem 

reklamy. Jedná se o vytvoření vertikální zahrady na fasádě domu a sdělení kampaně je: 

„zahrada může být kdekoliv“. (MediaGuru.cz, 2021) 

 

 

Obr. 17: fotografie kampaně firmy Hornbach 

 

Zdroj: (MediaGuru.cz, 2021) 

Watertising – je originální formát komunikace při využití efektu vody. „Je 

vytvářen řadou ventilů umístěných podél trubky zavěšené ve vzduchu. V tekutém displeji 

vznikají a mizí v určitých místech otvory, ty vytvářejí obrazce. Ventily jsou ovládané 

počítačem, který svým precizním nastavením/naprogramováním dávají vodní stěně 

pohyb.“ (Machová, 2010) 
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Obr. 18: příklad watertisingu pro firmu Jeep 

  

Zdroj: (MACHOVÁ, 2010)  

 

1.6. INOVATIVNÍ TRENDY OOH A DOOH 

1.6.1. Ambientní média  

 

Ambientní média slouží jako inovativní způsob OOH komunikace pro přilákání 

potenciálního zákazníka pomocí netradiční formy reklamního sdělení. Prostředky pro 

komunikaci v případě ambientních médií bývají převážně lepící fólie určené na podlahy, 

chodníky, vitríny či na zeď. Jedná se o umístění této reklamy na neobvyklých a 

nečekaných místech, často nekonvenčními metodami s cílem být prvním nebo jediným 

spuštěním reklamy. Klíčem k úspěšné kampani ambientních médií je výběr nejlepšího 

dostupného mediálního formátu v kombinaci s účinnou zprávou. Stěžejní pro úspěšnost 

této komunikace je kreativita, aktuálnost a načasování. (Luxton, 2000) Ilustrace 

úspěšných ambientních kampaní v Obr. 20, 21 a 22. 

  

 

 

 



46 

Obr. 19: Příklad kreativní komunikace použitím ambientního marketingu  na podlaze 

 

Zdroj: (Lum, 2021) 

 

 Obr. 20: Příklad kreativní komunikace použitím ambientního marketingu KitKat na 

lavičce 

  

Zdroj: (Lum, 2021). 
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Obr. 21: Příklad kreativní komunikace použitím ambientního marketingu neziskové 

organizace Feed SA 

  

Zdroj: (Lum, 2021).  

1.6.2. Moderní technologie  

Již zmiňovaná velká konkurence na trhu ve spojení s neustálým technologickým 

vývojem zapříčinily technologický posun i ve formátech venkovní reklamy. Spojení 

kreativního nápadu a technologie může vést k velmi efektivní komunikaci, díky které se 

mohou organizace přiblížit svým zákazníkům a odlišit se od svých konkurentů. 

Dronová show – Úplně jedním z nejnovějších konceptů OOH reklamy je využití 

světelných efektů za pomoci dronů. Jedná se o synchronizované vystoupení 

podporované zvukem, upravené přesně na míru dle požadavků klienta. „Drony mohou 

vytvořit na obloze show ve firemních barvách, seskupit obrazce do tvaru loga nebo 

názvu společnosti“. V Česku zájem o tento formát rapidně stoupá. (MediaGuru.cz, 

2021) První veřejnou show za účelem marketingové komunikace představila 6.4. 2021 
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Česká Spořitelna. Dronovou show nad Vltavou zahájila kampaň Jste #silnější na 

podporu sebevědomí čechů. (MediaGuru.cz, 2021). Další zajímavá forma, jak využít 

dronovou show se objevila 17.4. 2021 v Shanghai, kde firma Cyganes specializující se 

na hry vytvořila nejprve zajímavou show, kterou následně zakončila QR kódem, 

umožňujícím hrát hru přímo ve stejnou chvíli, kdy publikum sledovalo show. (Claeys, 

2021) 

 Obr. 22: dronová show v Shanghai 

 

Zdroj: (Claeys, 2021) 

Taxilight - autor diplomové práce je zároveň spolumajitelem firmy Carplo s.r.o., 

která stvořila původně startup s názvem Carplo, avšak z původního záměru po nějaké 

době tento projekt vyústil k vyvinutí unikátního produktu s názvem Taxilight. Taxilight 

představuje netradiční propojení světelné reklamy a reklamy na dopravních 

prostředcích. Jedná se o druh outdoorového média umístěného primárně na střechách 

vozů taxi služeb. Díky LED podsvícení panelu je tak oboustranný reklamní vizuál vidět 

24 hodin denně, zároveň je přesně v úrovni očí nejen zákazníků taxi, ale také převážně 

kolemjdoucích. Taxilight panely jsou plně homologované pro český trh a disponují 

velmi přesným a důmyslným modelem geo-populační analytiky v důsledku kterého mají 

zadavatelé k dispozici kompletní sociodemografická data o impresích, respektive lidech, 

kteří takovou reklamu zahlédli. Tento analytický model, který dokáže monitorovat 

imprese na základě času a pohybu automobilu byl vyvíjen třetí stranou, firmou Urban 
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Algorithmics ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze. 

(Taxilight.cz, 2021) 

Obr. 23: zobrazení TaxiLight panelu v provozu 

 

Zdroj: (TaxiLight.cz, 2021) 

 

Holopanely – Další z nových technologických trendů je využití takzvaných HLV 

(Holographic Light Vitrine) tedy holografických panelů, které na český trh představila 

firma Holomotion Media. Jedná se o vizuální nosiče nové generace zobrazující 3D 

pohyblivý video obsah. „Reklamní nosiče jsou vyrobeny z kalného skla a 

komaxitovaného kovu, obraz v HD kvalitě je podle potřeby emitovaný do jedné či obou 

stran. Střídající se desetivteřinové spoty jsou tak pozorovatelné ze všech úhlů, aniž by se 

rušily a jednotlivé panely je možné navzájem kombinovat, čímž se obraz zvětší.“. Tento 

druh reklamy má díky svým inovativním technologiím velkou impresi a díky svému 

umístění na velmi frekventovaných místech, zároveň i velký zásah. V tuto chvíli má 

firma Holomotion své HLV panely umístěné na 10 místech v obchodních centrech po v 

České republice i na Slovensku. Mezi jejich klienty patří zvučná jména jako je například 

Red Bull, Pilsner Urquell, HBO, Microsoft, Land Rover, KFC a mnoho dalších. Do 

budoucna by zakladatelé chtěli rozšířit své působení z marketingových platforem v 

obchodních centrech i do informačních a navigačních služeb ve veřejném sektoru. 

(Brejčák, 2020) Autor této diplomové práce stál na počátku projektu, neboť s jedním ze 

spolumajitelů v minulosti spouštěl jiný OOH mediální byznys a v současné době 
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pomáhá konzultačně s rozvíjením nového byznysových příležitostí pro Holomotion 

Media. 

 Obr. 24: zobrazení HLV panelu 

 

Zdroj: (Holomotion, 2021) 

 

1.7. SOUČASNÉ PROBLÉMY SPOJENÉ S VENKOVNÍ REKLAMOU NA 

ČESKÉM TRHU 

1.7.1. Legislativa a legislativní rámec  

Negativní dopady reklamy vedou k nutnosti regulace ať už z bezpečnostních důvodů 

například na silnicích z kvůli odvedení pozornosti řidičů od silničního provozu (Jiříček 

& Tauberová, 2017), tak z důvodů vizuálních, kde reklamy zakrývají důležité části 

historických budov (Podlesná, 2021). 

  

Zákon o regulaci reklamy - č. 40/1995 Sb. 

Tento zákon se sice vztahuje na reklamu jako obecnou, do ní však spadá 

 i reklama venkovní, čímž na ní má pochopitelně vliv také. Tento zákon mimo jiné 

“zakazuje klamavou reklamu, reklamu skrytou a reklamu založenou na podprahovém 



51 

vnímání. Dále také zakazuje šíření nevyžádané reklamy, a šíření reklamy, která je v 

rozporu s dobrými mravy, obsahuje nekalé obchodní praktiky, diskriminační prvky, 

prvky násilí a pornografie či snižuje lidskou důstojnost. Zákon rovněž reguluje 

umísťování reklamy v obcích, reklamu na humánní léčivé přípravky a rozsah působení 

na osoby mladší 18 let” Zároveň také omezuje reklamní agentury v rámci lokace 

reklamy například propagaci tabákových výrobků a alkoholu v blízkosti škol. Tento 

zákon doplňuje tzv. Kodex reklamy Rady pro reklamu, který se vztahuje na členy Rady 

pro reklamu. Je to soubor etických pravidel, mezi které patří například, že reklamní 

sdělení nesmí navádět k porušení právních zákonů nebo například reklamní sdělení 

nesmí navádět k činům proti životnímu prostředí a nadměrné spotřebě. (Vlčková, 2021). 

Zákon o regulaci reklamy mluví velmi volně na téma sexismus v reklamě. Od 21.4.2021 

se však obhájci mohou opírat o rozsudek soudu, který potvrzuje, že sexismus 

do reklamy nepatří a je až diskriminační. (Michl, 2021)  

Stavební zákon – č. 183/2006 Sb. 

Jeden z nejstěžejnějších zákonů ovlivňujících venkovní reklamu je zákon 

stavební. Jakákoliv stavba, která slouží k reklamním účelům je dle tohoto zákona stavba 

pro reklamu. „Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 

montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité 

stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba 

je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.“ Jakákoliv reklamní 

stavba tedy spadá pod tento zákon a musí splňovat veškeré požadované parametry, což 

značně komplikuje rozšíření působnosti OOH reklamy. (183/2006 Sb. Stavební zákon, 

2021)  

 

 Zákon o pozemních komunikacích - č. 13/1997 Sb. 

Jedním z nejdiskutovanějších témat posledních let, alespoň co se týče legislativy 

venkovní reklamy, byl zákon o pozemních komunikacích a jeho úprava v roce 2017, 

která vedla k povinnosti odstranit některé billboardy z okolí silnic a dálnic. Tento zákon 

byl upraven převážně kvůli bezpečnosti občanů, protože velká hustota reklam odváděla 

pozornost řidičů a tím je ohrožovala na zdraví. V roce 2019 ústavní soud však 

nevyhověl návrhu senátorů na jeho zrušení, i přesto je však v současné situaci v 

ochranné situaci více jak stovky nelegálních poutačů. (ČTK, 2021) 
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Nařízení hl. m. Prahy - č. 26/2005 Sb. – Zakazuje jakoukoliv reklamu na území Pražské 

památkové rezervace. Toto nařízení se nevztahuje na nabízení zboží, charitativní akce a 

prezentace politických hnutí a akce pořádané nebo schválené hl. městem Prahou. 

(Vyhláška 26/2005 - Portál hlavního města Prahy, 2021) O tento zákon se také opřela 

obhajoba v kauze odstranění LED billboardu nad Nuselským mostem, který následně 

musel být odstraněn. (Floriánová, 2021) Zároveň je také nutno zmínit, že tento zákon 

proběhl úpravou a rozšířením omezených zón. Od července roku 2021 bude zákaz 

reklamy platit nejen v nejpřísněji chráněné památkové oblasti, ale již ve všech 

památkových zónách a oblastech hlavního města Prahy. (Podlesná, 2021) Omezené 

zóny reklamy jsou zobrazeny na mapě Obr. 25. 

  

Obr. 25: zobrazení památkové chráněných území Hl. m. Prahy 

 

 

 

Zdroj: (Praha.eu, 2021) 
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Organizace v oblasti venkovní reklamy 

● Svaz provozovatelů venkovní reklamy – jeho členové přispívají „k odstraňování 

nelegálních ploch, které zhoršují pověst venkovní reklamy či zlepšují technická 

řešení billboardů, aby neohrožovaly cestující na silnicích a dálnicích.“ (SPVR, 

2021) 

● Sdružení českých firem venkovní reklamy – toto sdružení má cíl „hájit zájmy 

podnikatelů ve venkovní reklamě, ale také dalších subjektů působících na trhu 

s reklamou a přeneseně rovněž inzerentů“ (SČVR, 2021) 

● Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy – cílem této organizace je 

„vybudovat legální síť plakátování jako alternativu černému výlepu v ČR  

a integrovat do evropského systému prezentaci kultury a veřejného zájmu pro 

nízkorozpočtové a neziskové organizace.“ (APNR, 2021) 

● Asociace měření venkovní reklamy – organizace založená s cílem „nastavení 

jednotné měny pro obchodování, plánování a ocenění reklamních investic 

do OOH prostřednictvím syndikovaného výzkumu. Členy jsou společnosti a 

značky BigBoard Praha, Czech Outdoor, euroAWK, outdoor akzent, Railreklam 

a Super poster“. (MediaGuru.cz, 2020) Od 3.3.2021 je tato asociace v likvidaci. 

(rejstřík firem, 2021)  

  

Občanské iniciativy: 

● Kverulant.org – nezisková organizace protestující proti nezákonným aktivitám, 

na což dle Kverulanta „většina veřejnosti nemá čas“ (Kverulant, 2021) 

● Nechceme billboardy u silnic a dálnic – nevládní organizace s cílem omezit 

prezenci billboardů v okolí silnic a dálnic. (Nechceme billboardy u silnic a 

dálnic, 2021) 

  

Instituce upravující venkovní reklamu v ČR: 

● Rada pro reklamu – cíl této rady je „zajišťovat a prosazovat na území České 

republiky čestnou, legální, pravdivou, a decentní reklamu.“ (RPR, 2021) 
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1.7.2. Měření účinnosti OOH reklamy 

Měření účinnosti OOH reklamy je velmi obtížné nejen z důvodu obtížnosti 

získávání příslušných dat, ale také velké nepřesnosti a zkreslenosti dat zásahu kampaně. 

Z tohoto důvodu v České republice v roce 2014 vznikla asociace měření venkovní 

reklamy (AMVR). Ta měla za cíl „nastavení jednotné měny pro obchodování, plánování 

a ocenění reklamních investic do OOH prostřednictvím syndikovaného výzkumu.“ 

Zároveň s AMVR vznikl i projekt Měření Impact, což je projekt nezávislého měření 

reklamních nosičů v Čr. V tuto chvíli má Impact databázi s více než 16 000 reklamních 

nosičů. Tato databáze nosičů obsahuje data o lokalizaci, „mapu intenzity dopravy 

kvantifikující měření sledovanosti a studii mobility, přinášející data o mobilním chování 

reprezentativního vzorku mobilní populace 18+“. Tyto data získává pomocí kombinace 

dvou specializovaných softwarů – Inventory Mapping System (IMS) a Inventory 

Delivery System (IDS). IMS vyhodnocuje kvalitu a výkon nosičů a IDS počítá mediální 

ukazatele a vyhodnocuje kampaň jako celek. Tento projekt zároveň také spolupracuje 

s se společností MGE Data, která se specializuje na geomarketing14 a se společností 

Nielsen Admosphere, která se zabývá výzkumem v oblasti marketingových 

a mediálních výzkumů, analýz a zpracování dat. Díky tomuto projektu lze například 

zjistit jakou frekvenci, zásah či GRP15 může určitá kampaň dosáhnout. Vyhodnocení 

kampaní z roku 2020 naleznete v grafu Obr. 26. (Mediaguru, 2020) 

 

Společnost BigMedia, potažmo její majitel BigBoard, používají k měření reklamy dvě 

konkrétní platformy. Jednou z nich je BigPlan a druhou je platforma Plakátov.cz. 

Plakátov.cz pomáhá zadavateli vyhledat konkrétní inzertní plochu dle jeho preferencí. 

Zadáním konkrétních požadavků na lokaci a cenu inzerce si tak zadavatel snadno 

dohledá detailní informace ohledně požadované inzertní plochy. (Plakátov.cz) Nástroj 

BigPlan je jedineční na českém trhu. Společnost BigMedia, ve spolupráci s 

telekomunikační společností O2, má k dispozici data ohledně pohybu, chování a zájmu 

milionů uživatelů sítě O2, například konkrétní polohu, aktivitu na internetu, nákupy v e-

shopech, sledování TV či data z komunikace s operátorem. Tyto data slouží k 

přesnějšímu naplánování kampaně. Na základě cílové skupiny zadavatele je BigMedia 

 
14 Geomarketing – jakákoliv forma marketingu, která zahrnuje informace o poloze, aby se zlepšila 

pravděpodobnost, že se konkrétní zpráva dostane ke správnému spotřebiteli ve správný čas. 
(Geomarketing.com, 20021) 
15 GRP – Gross Rating Point – jednotka měřící velikost publika dosaženého konkrétním mediálním 

prostředkem nebo plánem během určitého časového období. (marketingdictionary.org, 2021) 
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schopná vytipovat plochy typu bigboard tak, aby byly co nejvíce zacílené na cílovou 

skupinu kampaně a tím zaručí větší efektivity výsledků celé komunikace. (Bigplan.cz, 

2021) 

Obr. 26: Vyhodnocení českých OOH kampaní roku 2020  

  

Zdroj: (MediaGuru.cz, 2020). 

 

1.7.3. Přesycení reklamou 

 

Jak bylo již zmíněno v kapitole 1.3.2., zahlcení reklamou bylo možné pozorovat 

již na začátku 90. let. Až 33 reklamních sdělení na budovu pouze v jedné pražské ulici 

je téměř až alarmující počet, obzvláště na prvorepublikovou dobu. (Vošahlíková, 1999). 

V současné době, je reklama nezbytnou součástí až samozřejmostí na vysoce 

konkurenčním trhu. (Vysekalová, 2018). Do jaké míry je ale vnímána pozitivně 

společností a zda se toto vnímání posouvá pozitivním či negativním směrem, na to se 

soustředí každoroční výzkum „Češi a reklama“. Výzkum z tohoto roku (tedy z roku 

2021) navíc zkoumá, zda se postoj k reklamě změnil v návaznosti na celosvětovou 

pandemii Covid-19. Z výzkumu vyplývá, že jsou Češi přehlcení reklamou převážně na 

komerční televizi. Přehlcení také stoupá na sociálních sítích, a to převážně na Youtube a 

Facebook (více viz Obr. 27). Již dlouhodobě je společností vnímána reklama jako 

manipulativní. 
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Díky shromažďování dat již od roku 1993, může Česká marketingová společnost 

(ČMS) srovnat a zhodnotit vývoj vnímání reklamy. Až třetina respondentů uvedla, že se 

reklama zhoršila k horšímu. Zároveň také ukazuje postoje k různým kontroverzním 

tématům. Nejhůře dopadla reklama na cigarety, nejlépe naopak na volně prodejné léky 

či pivo. I přesto, že je vnímání reklamy poměrně negativní, výzkum také ukázal, jak by 

si společnost představovala reklamu a jakým způsobem by pro ni byla přijatelnější. 

Dotazovaní si přejí, aby byla reklama „pravdivá, srozumitelná, bez násilí, důvěryhodná 

a bez vulgarit“. (Zemanová, 2021). 

 

Obr. 27: rozdělení komunikačních kanálů a jejich míry přesycení v ČR. 

Zdroj: (Zemanová, 2021) 

 

 

 



57 

1.7.4. Reklamní smog 

Reklamní či vizuální smog je definován jako „zamoření veřejného prostoru 

agresivní reklamou, která zastírá jedinečnost měst i krajiny.“ Reklamním smogem 

může být myšleno cokoliv, co je ve veřejném prostoru a může ovlivnit celkový pohled. 

Jedná se převážně o etické dopady, které ovlivňují celkový dojem z výhledu. Do těchto 

faktorů patří například křiklavé barvy fasád, velké množství dopravního značení, 

reklam, 

ale i například odpadky na ulici. „Vizuální smog podle odborníků negativně ovlivňuje 

pozornost řidičů na silnicích a dálnicích a podmínky k životu a zdraví osob, především 

ve městech.“ Tomu se například snaží zabránit hl. m. Praha svou novou vyhláškou 

o omezení venkovní reklamy, bližší informace byly již popsány v kapitole 1.7.1. 

Důležitým faktorem je, že se tomuto typu reklamy nelze vyhnout, na rozdíl například 

o té digitální či televizní. Nejen že ohrožuje bezpečnost, má také negativní dopad na 

architekturu místa, a navíc reálně snižuje efektivitu reklamy z důvodu zahuštění 

kolemjdoucího, který může pojmout pouze limitované množství informací. Veronika 

Rút Fullerová je nejen grafická designérka, ale převážně zakladatelka informačního 

webu vizuálnísmog.info a odbornice na reklamní smog v ČR. Fullerová stojí za 

vytvoření manuálu, který publikuje instrukce k užití reklamy na území města Brna – 

střed. Zároveň spolupracuje s několika firmami a pomáhá jim přetvářet venkovní 

vizualizaci jejich podniků, spolupracovala na příklad s Plzeňský Prazdroj na přetvoření 

vizuálu jejich několika tisíc provozoven.  Dále také vytvořila mapu vizuálního smogu 

(Obr. 28), ve kterém se snaží konkrétně popsat problém dle přidělených bodů na základě 

toho, jaký problém se ve vizualizaci vyskytl. (Fullerová, 2021) 
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Obr. 28: Mapa vizuálního smogu Brno 

 

Zdroj: (Fullerová, 2021).  

 

 

1.8. PROCES PLÁNOVÁNÍ OOH REKLAMY 

Proces plánování jakékoliv reklamy by měl podstoupit několika důležitými 

kroky, z důvodu zajištění efektivity reklamy. Pro strukturaci procesu plánování slouží 

takzvaný mediální plán. Je to dokument určující specifická média komunikace, cenu a 

načasování i očekávané výsledky kampaně. Proces plánování je rozdělen na několik 

fází, a to posouzení prostředí pro komunikaci, popis cílového publika, stanovení 

mediálních cílů, výběr mediálního mixu a následně nákup určených médií (viz Obr. 29). 

Mediální plán by měl obsahovat situační analýzu trhu (současnou situaci, analýzu 

komunikace konkurentů,), stanovení cílů komunikace (viz Obr. 30), strategii pro 

dosažení zmiňovaných cílů (např. kampaň s užitím billboardů a citylight formátů OOH 
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reklamy) a následně i detailní prvky postupu (např. podoba inzerátu). Jednou z 

nejdůležitějších částí je stanovení si přesných cílů, které následně usnadňují měření 

úspěšnosti kampaně. Prvním z možných cílů je frekvence, tedy „kolikrát bude průměrně 

příjemce v cílové skupině vystaven reklamě v určitém časovém období“. Dalším 

důležitým faktorem je například dosah kampaně tedy „počet lidí, kteří byli vystaveni 

působení reklamy během určitého období“. Dále se také může počítat již zmiňované 

GRP, tedy hrubý bodový rating, což je „hrubý dosah, vyjádřený v procentech, vztaženo 

k cílové skupině“. Zároveň je také nutné sledovat určitá kritéria (kvantitativní 

i kvalitativní), kterým jsou například dosah, geografická flexibilita, sezónní vlivy, 

schopnost budovat image, zájem o médium či emocionální vlivy. Díky mediálnímu 

plánu si specialisté mohou potvrdit, zda je zvolený komunikační kanál (například OOH 

reklama) opravdu vhodný pro specifickou kampaň. (Hálek, 2021) 
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Obr. 29: fáze procesu plánování reklamy 

  

  

Zdroj: (Hálek, 2021) 

  

Obr. 30: Mediální cíle 

  

Zdroj: (Hálek, 2021) 
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1.8.1. Zadání a význam správného briefu 

Zadání by se tedy mělo vyvíjet z výše zmiňovaného mediálního plánu. Jsou 

některé faktory, které jsou konkrétně u venkovní reklamy velkou výhodou. Tím jsou 

například velký dosah, velký počet míst a geografickou flexibilitu, efektivitu v poměru 

cena x kvalita, dlouhá životnost, velký výběr forem reklamy. Zároveň má ale OOH 

reklama také své stinné stránky a tím jsou například omezené množství informací pro 

sdělení, nízká selektivita publika, dlouhá doba realizace či množství legislativních 

omezení (viz kapitola 1.2.1.). (Hálek, 2021) 

 

 Některá měřítka OOH reklamy jsou velmi obtížné získat s přesností, a tak jsou 

mnohokrát až subjektivní. Z tohoto důvodu je zkušenost a expertíza stěžejní a pro 

přesnost měření se na plánování kampaně v mnohých případech používají speciální 

programy. „Dobré naplánování této formy reklamy vyžaduje znalost požadavků klienta, 

cílů kampaně, životního stylu cílové skupiny, a především znalost lokalit, kde reklamní 

nosiče mají být umístěny. Při nedodržení jediného ze zmíněných aspektů může lehce 

dojít k neefektivnímu využití finančních prostředků.“ Nejen kvůli obtížnosti měření 

výsledků a špatnému využití finančních prostředků, ale převážně kvůli dlouhé době 

realizace je nutné plánovat reklamní kampaň s předstihem. (Vlčková, 2012) Tomu, 

jak probíhá nákup outdoorových formátů se věnuje praktická část této práce. 

 

1.9. SOUČASNÁ SITUACE NA ČESKÉM TRHU 

 

Český trh venkovní reklamy je značně koncentrován. Díky tomu je na trhu 

pouze malé množství takzvaných „velkých hráčů“. Nejvýznamnějším provozovatelem 

OOH reklamy je skupina BigBoard, která se také postarala o akvizici menších firem. Z 

dat ohledně hrubého inzertního objemu v roce 2016 vyplývá, že jsou na trhu 3 klíčové 

firmy, a to jednak už zmiňovaná skupina BigBoard, JCDecaux, euroAWK. Dalšími, 

podstatně menšími, společnostmi nabízející OOH plochy jsou například Mediapharma, 

Super Poster či MediaChannel. (MediaGuru.cz, 2017) 
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1.9.1. Dodavatelé  

 

 BigBoard – Je největší poskytovatel OOH reklamních ploch na českém trhu. 

Podíl trhu této skupiny přesahuje 50 %. Mezi její firmy, které spadají do této skupiny 

patří například BigMedia, Outdoor akzent, Czech Outdoor, Railreklam či Metrozoom. 

Historie této společnosti sahá až do roku 1994, kdy se ještě jmenovala BigMedia. 

Po spojení s firmou Magnum byla v roce 2001 přejmenována na BigBoard. (Machová, 

2010) Od roku 2007 je společnost akciová s většinovým vlastníkem, slovenským JOJ 

Media. Expanze této firmy ale stále rostla a v roce 2012 do skupiny připojila hlavního 

provozovatele venkovní reklamy u českých silnic a dálnic Czech Outdoor. Následovala 

akvizice outdoor akzent v roce 2013 (Coufal, 2017) a v únoru roku 2018 koupila i 

společnost Railreklam specializující se na plochy v železniční dopravě. (MediaGuru.cz, 

2018) 

JCDecaux – Vstup této francouzské firmy na český trh v roce 1994 byl již 

popsán v kapitole 1.3.2., kde se zmiňují velmi výhodné podmínky uzavřené s Hl. 

městem Prahou na až nezvykle dlouhou dobu díky kterým se firma JCDecaux dostala 

do popředí na českém trhu. (ČTK, 2019) „Do skupiny JCDecaux ČR patří firmy Rencar 

(hromadná doprava), Europlakat (velkoplošná reklama) a CLV ČR (citilighty).“ 

(Coufal, 2017) 

euroAWK – Tato společnost je na českém trhu již od roku 1991. Následně se 

rozšířila i do dalších čtyřech evropských zemí. V tuto chvíli se specializuje na dva druhy 

nosičů venkovní reklamy, a to na citylight a billboardy. V tuto chvíli pokrývá více než 

2000 billboardů v rámci celé ČR a třetinu všech citylightů. (euroAWK, 2021) 

  

1.9.2. Objem tuzemských investic společností do OOH reklamních médií 

I přes celosvětovou pandemii spojenou s infekcí COVID-19 se v roce 2020 

reklamě dařilo. V porovnání s rokem předchozím byl zaznamenán nárůst investicí 

do reklamy až o 3 %. (MediaGuru.cz, 2021) Největší nárůst byl v oblasti online 

reklamy, do které se v roce 2020 investovalo téměř 40 miliard Kč. Jde o 15% nárůst, 

který se předpokládá, že bude i v roce letošním pokračovat, a to přibližně o 8 %. (SPIR, 

2021) Co se týče tradičních médií, z těch zaznamenala růst pouze televize. Rádio, tisk 
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i OOH reklama se v porovnání s předchozím rokem snížily. Nejvíce klesly investice 

do venkovní reklamy, a to až od 19 %. Příčinou tohoto propadu je velmi pravděpodobně 

situace spojená s pandemií, jako je například zákaz vycházení, omezení pohybu 

na veřejnosti a celkově tedy nižší dosah tohoto mediatypu. Nejvíce do reklamy v roce 

2020 investovaly firmy Lidl Česká republika, následně Kaufland Česká republika, 

Albert Česká republika, Alza.cz a SAZKA. (MediaGuru.cz, 2021) 

Obr. 31: Podíl investic do jednotlivých mediatypů v roce 2020 

 

Zdroj: (SPIR, 2021) 
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Obr. 32: Srovnání investic do reklamy za rok 2019 a 2020 dle komunikačního kanálu 

 

Zdroj: (MediaGuru.cz, 2021).  

 

 

Obr. 33: Přehled zadavatelů s největšími investicemi do reklamy v roce 2020. 

 

 

 

Zdroj: (MediaGuru.cz, 2021) 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

2.1. METODIKA PRÁCE 

 

Pro tuto část podkapitoly je ultimativním cílem přiblížení metod empirického 

výzkumu, které byly použity pro sběr primárních a sekundárních dat k analýze 

cenového prostředí mediálního trhu v ČR. 

 

2.1.1. Hlavní a dílčí cíle 

 

Praktická část této práce analyzuje a porovnává konkrétní příklady cenových 

nabídek inzertních ploch v rámci činnosti jednotlivých subjektů, resp. samotných 

provozovatelů neboli dodavatelů OOH mediálních ploch a mediálních agentur s cílem 

vyzkoumat a analyzovat na konkrétních příkladech cenové prostředí mediálního trhu 

OOH reklamy v České republice, potažmo jak trh OOH reklamy cenově reaguje 

na inzertní poptávku. Jako dílčí cíl se považuje provedení komparace ceníkových a 

tržních reálných nabídek při splnění totožných podmínek inzerce, tj.: objem, časové 

období a zadání v případě dodavatelů OOH mediálních ploch. Tento výzkum řeší 

generální netransparentnost v jednání různorodých subjektů v případě plánování inzerce 

primárně na reklamních mediatypech venkovních ploch v ČR. Výsledek práce pomůže 

pochopení samotného fungování byznysu v případě mediálního trhu OOH reklamy a 

nastíní proměnné, které do procesu cenotvorby přímou úměrou spadají. 

 

2.1.2. Hypotézy 

 

Během rešerše pro psaní této diplomové práce a probíraného tématu vyvstaly 

dvě hypotézy. První z nich je, že v případě velkých mediálních domů se díky velkému 

objemu a výhodnému “balíčkování” zpracovávaných poptávek na OOH mediální plochy 

mají šanci dostat klienti na nižší ceny oproti přímé poptávce u provozovatele venkovní 

reklamy. Jako druhou hypotézu je uvažováno, že jakékoliv ceníkové ceny OOH reklamy 

jsou ve většině případů pro zadavatele irelevantní a vždy probíhá cenotvorba na základě 

personalizované nabídky, kdy dochází k diskuzi několika variant dle mediatypu 

a několika dalších proměnných. 
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2.1.3. Metodologie výzkumu (metodika práce a metody zkoumání) 

V rámci této diplomové práce je využita komparativní metoda kvantitativního 

výzkumu, respektive analýza věcných skutečností neboli metoda cenové komparace. 

Dále kvantitativní metoda sběru dat pomocí PAPI16 a CAPI17 včetně osobního 

hloubkového kvalitativního rozhovoru s odborníkem z praxe v kombinaci s dotazovací 

částí.  

 

 Metoda dotazování byla zvolena z důvodu, neboť kombinace jak kvantitativního 

výzkumu, tak kvalitativní metody je nejvhodnější pro ověření stanovených hypotéz. 

Je důležité zmínit pro kontext jaké přináší výhody osobního dotazování. Především 

poskytuje detailnější odpovědi na otázky a pomáhá zkoumat dané téma více do hloubky. 

Velmi často se tato metoda využívá jako doplňková k dotazníkovému šetření. Její 

nevýhodou je bezpochyby časová náročnost, protože je nutné každý rozhovor zvlášť 

domluvit a připravit se na něj, nicméně v konečném důsledku se to vyplatí. (Surynek, 

Kašparová, Komárková, 1999). Pokud dojde k osobnímu dotazování, je nutné mít 

připravený dopředu scénář rozhovoru, může jít o rozhovor tzv. standardizovaný, 

částečně standardizovaný nebo nestandardizovaný. Tyto tři možnosti se dělí na základě 

formalizace. V rámci metodiky je využívána částečně formalizovaná metoda, tj. jsou 

přesně dané otázky a informace, které je nutné zjistit a zároveň je plně užíváno 

naslouchání, tedy nestandardizovaného rozhovoru ve kterém není předem určena 

struktura, ani otázky. Výzkumník není tak nucen získávat totožné informace od každého 

dotazovaného. Částečně standardizovaný rozhovor se tak nabízí jako dobrý kompromis 

mezi těmito dvěma předchozími možnostmi. V tomto případě výzkumník získává 

podobné informace od všech dotazovaných, nicméně otázky nejsou kladeny stejně, 

avšak je disponováno předem daným souborem témat. (Jeřábek, 1993) Metoda osobního 

dotazování byla zvolena pro získání bližších informací a vhledu od odborníka, který se 

venkovní reklamou praktickým způsobem dlouhodobě zabývá.  

 

V rámci osobního rozhovoru s vedoucím práce Ing. Alešem Pekárkem, který  

v současné době má na starosti nákup televizních médií v největší české mediální 

 
16 PAPI - (Pen and Paper Interviewing) je klasickou kvantitativní metodou sběru dat, při které tazatel 

vyplňuje s respondentem vytištěný standardizovaný dotazník. (SC&C, 2021) 
17 CAPI - (Computer Assisted Personal Interviewing) je kvantitativní metoda sběru dat, při které tazatel s 

respondentem prochází standardizovaný dotazník a odpovědi zaznamenává přímo do notebooku, 

netbooku nebo tabletu. (SC&C, 2021) 
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agentuře Médea a který v minulosti zastával manažerské role na pozicích obchodu 

a mediálního plánování v agenturách euroAWK či OMD, byl diskutován obecný stav 

mediálního trhu a nejrůznější vlivy na chod celého mediální byznysu v čele s 

mediálními agenturami a jejich vztahovými provázanostmi na dodavatele mediálních 

ploch OOH reklamy. Tento rozhovor se promítá v této práci u kapitol, které shrnují 

výsledné zkoumání a upřesňuje samotnou mediální praxi a doplňuje také kontext 

výzkumu. 

 

 Tematické okruhy samy vyvstávaly na základě společné diskuze a autorovo 

doptávání se bylo přirozeně navazující na vývoj hovoru. Scénář pro dotazování byl 

využit autorem pouze pro případ, že by některé z předem sepsaných osnov rozhovoru 

mělo být opomenuto. 

 

V rámci výzkumného souboru je srovnáváno ceníkových cen jednotlivých 

provozovatelů OOH reklamy. Konkrétně se jedná v případě skupiny BigBoard o jejich 

firmu BigMedia, dále o společnost JCDecaux, euroAWK a Holomotion Media. V této 

práci jsou zkoumány jejich konkrétní tržní reálné nabídky fiktivní kampaně pro globální 

realitní českou pobočku konzultační firmy Cushman & Wakefield na předem dané 

požadované plochy. Sběr dat probíhá během měsíce dubna v roce 2021 s jasně daným 

termínem a zadáním pro klientskou kampaň. V případě jakékoliv komunikace se 

subjekty je vycházeno z autorovy pozice marketingového stratéga a New Business 

Directora ve strategické digitální marketingové agentuře advertia digital. Klient 

Cushman & Wakefield o autorově zadání ví a má pověření za něj jednat ze své pozice 

vztahu marketingové agentury, respektive zajišťovatele inzertních ploch pro klienta. 

To znamená, že veškeré poptávky a nabídky jsou standardního reálného charakteru. 

Následně je provedena cenová komparace totožné fiktivní klientské kampaně u velkých 

mediálních agentur. Konkrétně se jedná o agentury Médea, OMG (Omnicom Media 

Group), Publicis a Dentsu. Nabídky od zmíněných mediálních agentur jsou 

porovnávány s nabídkami napřímo u významných provozovatelů OOH médií v ČR. 

Je nutno zmínit, že výstupní informace mohou být v budoucnu využity pro reálné 

plánování kampaně u klienta. 

 

 Na základě výsledných dat je provedena finální komparace a s podporou 
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ve kvalitativní výzkumné asistenci zpovídaných relevantních odborníků z prostředí 

mediální trhu venkovní reklamy je dosaženo cíle této diplomové práce. 

 

2.2. Cenová komparace (ceníková vs. tržní cena) 

 

V rámci této podkapitoly jsou srovnávány a zkoumány ceníkové nabídky 

několika jednotlivých a největších provozovatelů OOH reklamy. Konkrétně se jedná 

v případě skupiny BigBoard o jejich dceřinou firmu BigMedia, dále o společnost 

euroAWK, Holomotion Media a provozovatele ploch OOH reklamy JCDecaux. Po 

analýze oficiálních ceníkových nabídek jsou následně zkoumány konkrétní tržní 

a reálné nabídky od obchodního neboli nákupčího oddělení pro realitní tuzemskou 

pobočku globální konzultační firmy Cushman & Wakefield poptávající předem jasně 

definované a požadované OOH plochy. Zadání pro všechny zmíněné dodavatele je 

totožné pro ulehčení následné analýzy a komparace. Výsledkem tohoto zkoumání autor 

dochází k dílčímu cíli práce. 

 

> BigMedia 

 

 Společnost BigMedia je dceřinou společností BigBoard a největším 

poskytovatelem venkovních reklamních nosičů na českém trhu OOH reklamy. 

BigMedia je současně exkluzivním prodejcem ploch firmy BigBoard, ale také 

CzechOutdoor, News Advertising, Bilbo City, QEEP, Railreklam, News Advertising 

a outdoor akzent. Společnost disponuje největší sítí venkovní reklamy v Praze 

a krajských a okresních městech po celé České republice. (BigMedia, 2021) 

 

 Brief (zadání a specifikace mediální kampaně) pro nákupčího z firmy BigMedia 

pro klienta Cushman & Wakefield byl následující: 

 

~ OOH aktivační kampaň pro klienta z oblasti real estate consultingu 

 

Jméno klienta: Cushman & Wakefield  



69 

Rozpočet: 1 200 000 Kč bez DPH, cena vč. produkce plakátů 

 

Timing: červenec / říjen ~ Toto je důležité, prosím o dva komplexní návrhy. Našeho 

klienta zajímají ceny za takovou kampaň během července a separé také října.  

 

Trvání kampaně: 1 měsíc 

 

Lokace: Praha a okolí 10 - 15 km 

 

Požadované formáty (mediatyp):  

Billboard 5.1 m x 2.4 m  

BigBoard 9.6 m x 3.6 m 

CLV 

 

Primární cílová skupina: Retailoví zákazníci obchodních center, částečně brandingová 

kampaň, nicméně nezáleží na konkrétních lokacích OC 

 

Cíl kampaně: Zvýšení povědomí o značce a spravovaných OC ve prospěch byznysu 

klienta 

 

 *Do všech nabídek od dodavatelů OOH ploch by nemělo dojít ke zkreslení 

ve smyslu započítávání proměnných jako jsou ceny produkce jednotlivých plakátů pro 

různé mediatypy. 

 

Obr. 34: nabídka BigMedia 

Zdroj: (interní emailová konverzace s dodavatelem, 2021) 
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Výše uvedená je konkrétní obdržená nabídka pro poptávanou kampaň. Veškeré 

ceny jsou uvedené bez DPH, to platí pro všechny nabídky dodavatelů. V případě 

dodržení celkového objemu 1.2 mil. Kč bez DPH by společnost BigMedia byla schopna 

poskytnout slevy uvedené níže v tabulce. K zajímavému zjištění dochází, neboť ceny 

BigMedia v tomto roce nerozlišují sezónnost. V důsledku toho jsou ceny jsou stejné jak 

v červenci, tak i v říjnu.  

 

 Z nabídky lze jasně pozorovat, že standardní ceníková cena pro billboardy 

se pohybuje od 11 800 - 19 500 Kč, nicméně v rámci poptávaného objemu je společnost 

BigMedia ochotná slevit o 55 % na cenové rozmezí 5 310 - 8 775 Kč za 1 billboard 

na měsíc. Stejnou slevu 55 % nabízí v případě objednávky bigboardů u kterých je 

standardní ceníková nabídka 64 000 - 126 000 Kč za kus, po slevě se dostává autor 

na cenu 35 200 - 56 700 Kč bez DPH. 

 

 V případě CLV umístěných v metru se ceníková nabídka pohybuje od 6 500 Kč - 

14 900 Kč na 14 dní. CLV se standardně nakupuje v rámci CLV sítě na dobu 14 dní, 

proto autor automaticky přepočítává dobu kampaně z dvou týdnů na čtyři, resp. 1 měsíc 

pro usnadnění počtů. Tím se tak dostává na cenu 13 000 Kč - 29 800 Kč za měsíční 

kampaň. Oproti billboardům a bigboardům na tyto plochy poskytuje BigMedia 

při tomto objemu slevu 30 %, v důsledku toho se zadavatel dostává na cenu 9 100 Kč 

až 20 860 Kč při umístění měsíční kampaně na celkovou síť zhruba zhruba 161 ks CLV 

reklamních nosičů. 

 

 Dále bylo zjištěno, že BigMedia po dohodě s vedením nabídla 10 % zdarma 

v případě každého vybraného mediatypu zvlášť, to znamená při celkovém objemu 

konkrétně u měsíční kampaně 17 ks billboardů nebo 3 ks bigboardů či 16 ks CLV, 

popřípadě 10 % ploch na základě dospecifikování výběru formátů v metru. Dle propočtu 

tak vychází 10 % nabízených ploch zdarma na celkovou hodnotu inzertního prostoru 

v porovnání s ceníkovou nabídkou na jeden měsíc v případě billboardů od 200 600 Kč 

do 331 500 Kč, dále u bigboardů na hodnotovou cenu 192 000 Kč až 378 000 Kč 

a u CLV od 104 000 Kč až 238 400 Kč. Celková hodnota slevy je tak v případě 

billboardů a bigboardů 392 000 Kč až 709 500 Kč, dále u CLV 104 000 Kč až 238 400 

Kč v porovnání s ceníkovou nabídkou. V případě započtení koeficientní slevy 55 % 

na billboardy a bigboardy se dostáváme na hodnotu 176 400 Kč až 319 275 Kč a 30% 
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slevy u CLV na hodnotu 10 % reklamního prostoru v částce 72 800 Kč až 166 880 Kč.  

 

 Konečnou cenu bez uvedení nelze přesně z meritu věci definovat, neboť by 

záleželo již na úplně přesné nabídce, kde dochází k alokaci jednotlivých OOH ploch. 

Taková nabídka dává smysl, až v momentě, kdy se nejlépe uzavře rámcová smlouva 

o spolupráci, neboť v krátkém časovém horizontu již nemusí být aktuální z důvodu, 

že se každý den plochy prodávají. K úplnému pochopení, jak funguje v BigMedia nákup 

CLV panelů vysvětluje následující citace: “Jednotlivá CLV už nemají jednotnou 

ceníkovou cenu, ale jsou nově rozdělena do čtyř kategorií (A–D), přičemž jejich cena je 

ovlivněna několika faktory, jako je frekvence cestujících v dané stanici, tok cestujících 

a umístění daného CLV. Klient si tak může vybrat nosiče podle vlastních finančních 

možností a potřeb komunikace.” (BigMedia, 2021) Cena za CLV reklamní nosič se 

pohybuje v rozmezí od 6 500 Kč do 14 900 Kč na 14 dní. Nejdražší nosiče jsou 

umístěny přímo na nástupištích, kde je největší koncentrace cestujících a nejlevnější 

jsou na povrchu u vstupů do metra.  

 

 Obr. 35: propočet č. 1 

Zdroj: (excelový propočet cenové nabídky od BigMedia, 2021) 

 

  

> JCDecaux 

 

Brief (zadání) pro nákupčího z firmy JCDecaux pro klienta Cushman & 

Wakefield byl totožný jako v případě BigMedia. Níže je printscreen cenové nabídky,  

které jsem dostal od tohoto dodavatele. 
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Obr. 36: nabídka JCDecaux 

 

Zdroj: (interní emailová konverzace, 2021) 

 

 

Tyto data byly převedeny znovu do přehledného excelového souboru 

a po přepočtení vycházejí následovně - JCDecaux diferencuje slevy ploch na základě 

poptávaných období. To v praxi znamená, že nabídka na červencovou kampaň obsahuje 

slevy na billboardy a bigboardy 40 % oproti ceníkové nabídce a v případě CLV 

poskytuje navíc 14 dní kampaně zdarma. U říjnové tržní nabídky nabízí slevu 20 % 
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na všechny poptávané mediatypy, ale již v případě CLV ploch neposkytuje zdarma 14 

dní kampaně. 

 

Obr. 37: propočet č. 2 

 

Zdroj: (excelový propočet cenové nabídky od JCDecaux, 2021) 

 

 

 

> euroAWK 

 

Brief (zadání) pro nákupčího z firmy euroAWK pro klienta Cushman & 

Wakefield byl totožný jako v případě BigMedia a JCDecaux. 
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Obr. 38: nabídka euroAWK 

Zdroj: (interní emailová konverzace, 2021) 

 

Od dodavatele euroAWK přišly pouze cenové návrhy a rodné listy18 

pro umístění jejich billboardových ploch, přestože další OOH mediatypy jako jsou 

bigboardy a CLV mají také k dispozici. Sales manager nedokázal dodat do kýženého 

data návrhy i na tyto další plochy, nicméně lze konstatovat, že se sezónnost na cenách 

projevila. Červencová nabídka skýtala zhruba dvojnásobné množství billboardových 

ploch, které jsou k dispozici a zároveň byla sleva na plochy 50 % oproti 43 %, které 

byly nabízeny pro říjnovou kampaň. V tento moment se autor práce poprvé setkal 

s vyloženou nutností prozradit konkrétní název klienta pro kterého poptává OOH 

plochy. Viz citace z emailové konverzace “Dobrý den, pane Votrubo, to zní velice 

slibně, nicméně bych potřeboval specifikovat o jakého klienta se přesně jedná. Je to 

z důvodů, aby tento klient nepoptával na více stran a poté nedošlo k nějakému cenovému 

nedorozumění napříč agenturami.” (interní emailová konverzace, 2021) 

 

 

 
18 rodný list - bližší popis konkrétní reklamní plochy (interní emailová konverzace, 2021) 
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Obr. 39: propočet č. 3 

Zdroj: (excelový propočet cenové nabídky od euroAWK, 2021) 

 

 

> Holomotion Media 

 

Obr. 40 - nabídka Holomotion Media 

Zdroj: (interní emailová konverzace, 2021) 

 

Od dodavatele Holomotion Media si autor nechal zpracovat jen velmi zběžnou 

kalkulaci, protože se nejedná o klientem poptávaný mediatyp, který byl popsaný 

v briefu. Holomotion Media nabízí unikátní mediatyp HLV (Holomotion Vitrine) 

panelů umístěných primárně v obchodních centrech. Pro ilustraci se ovšem potvrzuje 
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jedna z hypotéz, že při vyšším počtu objednaných HLV mediálních ploch klesá cena a 

stejně tak při delší kampani lze razantně docílit slevy za kus HLV panelu. V případě 

objednání měsíční kampaně a 19 ks ploch je tržní nabídková cena okolo 20 000 Kč za 

panel. 

 

Obr. 41: Propočet č. 4 

 

Zdroj: (excelový propočet cenové nabídky od Holomotion Media, 2021) 
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2.3. Cenová komparace (mediální agentura vs. OOH provozovatel) 

 

 

V rámci této podkapitoly se zaměřuji na cenové nabídky oslovených mediálních 

agentur a následně se dostávám ke zkoumání hlavního cíle diplomové práce, kterým je 

srovnání výhodnosti nabídek od OOH provozovatelů versus mediálních agentur.  

 

> Médea 

 

Brief (zadání) pro mediální nákupčí z největší mediální agentury Médea pro 

klienta Cushman & Wakefield byl totožný jako v případech dodavatelů OOH ploch. 

 

Obr. 42: nabídka Médea 

Zdroj: (interní emailová konverzace, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43: propočet č. 5 
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Zdroj: (excelový propočet cenové nabídky od Holomotion Media, 2021) 

 

 Mediální agentura Médea by nakupovala OOH mediální plochy v případě 

červencové kampaně u dodavatelů BigMedia v případě bigboardů. CLV panely 

u dodavatele JCDecaux a v případě nákupu billboardů bylo uvedeno v cenové nabídce 

jako dodavatel neznámý - “Ostatní”. V červencové nabídce dochází vzhledem 

k okolnostem odlivu Pražanů mimo město v důsledku prázdnin a dovolených k výrazné 

slevě 65 % v případě billboardových ploch. U bigboardů ke slevě 58 % a u CLV 

dokonce Médea nabízí tzv. kickback, neboli na konci zúčtovacího období zaslání 

provize reklamní agentuře, která kampaň Médee zprostředkovala. Říjnové možnosti 

jsou omezenější co do počtu nabízených ploch také v důsledku plánovaných voleb 

do poslanecké sněmovny, a tím se paralelně zvyšuje celková cena ploch. 

 

 

> Omnicom Media Group 

 

Brief (zadání) pro mediální nákupčí z mediální agentury OMG (Omnicom Media 

Group)  pro klienta Cushman & Wakefield byl totožný jako v případech dodavatelů 

OOH ploch. 
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Obr. 44: nabídka Omnicom Media Group 

 

Zdroj: (interní emailová konverzace, 2021) 

 

 

Obr. 45: propočet č. 6 

Zdroj: (excelový propočet cenové nabídky od OMG, 2021) 

 

 Omnicom Media Group ve své nabídce představuje plochy, které lze nakoupit v 

různých cenových rozmezích pro oba měsíce. Viz citace z emailové konverzace: 

“Zásadní věc, která letos vstupuje do hry jsou volby na podzim, které vždy zvýší 

poptávku po plochách, takže osobně bych se určitě držel spíše července. Navíc se 

vzhledem k situaci dá očekávat velmi silný pohyb ve venkovním prostředí v rámci Prahy 

a okolí především v letním období.” (interní emailová konverzace, 2021) Také z tohoto 

důvodu je tržní nabídka pro červencovou kampaň výhodnější. Pokud by se mělo jít do 

většího detailu, resp. rozhodování kde budou plochy umístěny či jaké bude rozložení 

celkové mediální investice, tak by byl cenový návrh přesnější. To by bylo de facto 

stavění finální kampaně. 
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> Publicis 

 

 Brief (zadání) pro ředitelku OOH nákupu z agentury Publicis pro klienta 

Cushman & Wakefield byl totožný jako v případech dodavatelů OOH ploch. 

 

Obr. 46: nabídka Publicis 

Zdroj: (interní emailová konverzace, 2021) 
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Obr. 47: propočet č. 7 

Zdroj: (excelový propočet cenové nabídky od OMG, 2021) 

 

Mediální síťová agentura Publicis Groupe spadající pod komunikační holding 

WPP zaslala orientační nabídku s tím, že přesná nabídka s konkrétními OOH plochami 

by byla případně zpracovaná později (tj. žádné plochy nebudou u dodavatelů zatím 

rezervované). Autor práce byl dotázán, zda je částka myšlena jako “Net Net” bez DPH. 

Také mu bylo avizováno, že vzhledem k tomu, že Publicis s autorovo marketingovou 

agenturou advertia digital ještě nespolupracoval, tak by v případě realizace kampaně 

byla požadována platba předem. V rámci své nabídky chybí CLV nosiče, neboť nákupčí 

z firmy Publicis napsala toto: “Místo CLV jsem zvolila formát rollingboard (větší CLV), 

který zasáhne cílovku lépe, je také prosvětlený a navíc umístěný ve velké většině u 

semaforů na rušných křižovatkách nebo ulicích.. Tento formát zároveň zasáhne i ty části 

Prahy, kde není k dispozici tolik BGB, BLLB ploch. CLV plochy v Praze prodávané 

v rámci sítě by vzaly velkou část rozpočtu a kampaň by nebyla efektivní. CLV v metru 

zase necílí na zadanou skupinu.Plochy v Praze se obecně díky volbám budou v létě 

a na podzim hodně bookovat, takže doporučuji případně včasnou poptávku, ať je z čeho 

vybírat.” (interní emailová konverzace, 2021) Atypické oproti ostatním nabídkám bylo, 

že se v případě dvou rozličných měsíců neobjevila sleva v případě nabídky billboardů 

a bigboardů, ovšem v rámci nepoptávaných rollingboardů byla červencová tržní nabídka 

o 5 % výhodnější, než ta říjnová. 
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 > Dentsu 

 

 V případě agentury Dentsu došlo k ojedinělé situaci, kdy jejich oba kontaktovaní 

nákupčí OOH médií se rozhodli neposílat cenovou nabídku údajně na základě 

kapacitních možností. Zde je jejich vyjádření: “Díky za zaslání,  podívám se na to a 

proberu s naším ředitelem, nicméně stále nevidím žádný přínos pro nás jako agenturu. 

Uvidím ještě jak se domluvím, ale postup by měl být, že nabídky vám zpracuje dodavatel 

a následně my vám můžeme udělat kontra nabídku za jaké ceny jsme to schopni 

nakoupit my, vzhledem k našim objemům.”. (interní emailová konverzace, 2021) 

 
 
 
ZÁVĚRY ZKOUMÁNÍ 

 

Výsledek zkoumání dílčího a hlavního cíle s komentářem odborníka 

 

Autor této práce si dal v rámci zkoumání dílčí cíl. Konkrétně šlo o provedení 

komparace ceníkových a tržních reálných nabídek při splnění totožných podmínek 

inzerce, tj.: objem, časové období a zadání v případě dodavatelů OOH mediálních ploch. 

Na základě předložených jednotlivých cenových nabídek dodavatelů OOH mediatypů 

reklamy lze konstatovat, že mediální prostor je v dnešní době již komodita 

a tomu odpovídá i struktura ceny. Slevy v různých formách jsou standardní složkou 

obchodního jednání a poskytované plochy zdarma, objemové slevy či vrácení peněz 

(kickbacky) agentuře za zprostředkování klienta jsou standardním byznysovým 

postupem v případě provozovatelů outdoorových mediálních ploch. Níže budou 

popsány skutkové podstaty společně s patřičným dovysvětlujícím a doplňujícím 

komentářem odborníka s dlouholetou praxí, současně také vedoucího této diplomové 

práce, pana Ing. Aleše Pekárka, který v současné době má na starosti nákup televizních 

médií v největší české mediální agentuře Médea a který v minulosti zastával manažerské 

role na pozicích obchodu a mediálního plánování v agenturách euroAWK 

či OMD a má stejně tak zkušenosti z klientské pozice zadavatele.  

 

 Hypotéza v které bylo uvažováno, že jakékoliv ceníkové nabídky OOH reklamy 

jsou ve většině případů pro zadavatele irelevantní a vždy probíhá cenotvorba na základě 

personalizované nabídky, kdy dochází k diskuzi několika variant dle mediatypu 
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a dalších proměnných je tedy validní a byla potvrzena. Co se týká dalších proměnných, 

které mají vliv na cenotvorbu, tak jako primární lze považovat na jaké období, 

respektive sezónnost, jsou jednotlivé OOH plochy poptávány. V případě společnosti 

JCDecaux je běžnou praxí, že poskytuje v rámci letní nabídky CLV plochy zdarma, 

v autorově případě tomu tak bylo na 14 dní zdarma při definovaném objemu zakázky. 

Je to údajně tím, že ekonomicky produktivní část populace má v majoritě případů volno 

a plochy jsou v létě méně obsazené. Premisa je taková, že tento sociodemografický typ 

populace si nebere ve většině případů standardně volno na déle než 2 týdny, tudíž je 

pravděpodobné, že v případě měsíční kampaně ho může reklama zasáhnout v “druhé” 

vlně. Jedná se o historicky funkční model převzatý z Francie a dělá ho také společnost 

euroAWK. Touto letní akcí si JCDecaux zvyšuje šanci na získání klientské zakázky. 

Zde je nutné zmínit jak zásadní je vliv zadavatele na cenotvorbu dodavatele OOH ploch. 

Z praxe může částečně záležet na tom, že se jedná o nového klienta, ale stále platí 

pravidlo, které již bylo zmíněno, že vždy záleží na měsíci na kdy se outdoorové plochy 

poptávají. Nejlevnější období bývá během léta - nejvíce v červenci, ale také během 

ledna a února, kdy mají lidé méně finančních prostředků po Vánocích. 

 

 V případě firmy BigMedia a její nabídky na plochy zdarma se jedná o lákadlo 

pro potenciální klienty, nicméně z historického hlediska to jsou plochy, které vznikaly 

na městských pozemcích v 90. letech a v té době tehdejším stavitelům nešlo tolik 

o kvalitu. Stačilo plnit cíle a velcí zadavatelé typu Eurotel, Škoda aj. tyto sítě kupovali 

a nikdo příliš nehleděl na to, kde se nacházejí. Zaměstnanci, co tyto plochy stavěli byli 

finančně ohodnocováni na základě počtu postavených ploch, to znamená, že mnoho 

z těchto méně kvalitních ploch, kterým se v mediálním slangu také říká “křoví”, jsou 

nabízeny jako výhodná nabídka pro klienta zdarma. Nemusí tomu tak být nutně, 

častokrát může získat zadavatel plochy v last minute nabídce (typicky 10 dní před 

začátkem kampaně) na relativně přívětivých lokací co do počtu kolemjdoucích nebo 

kolemjedoucích aut. Dalším poznatkem z praxe je, že méně kvalitní plochy se dávají 

na charitativní účely. 

 

 Na druhou stranu kupříkladu největší OOH dodavatel BigMedia ve své nabídce 

operoval se slevami na všechny tři poptávané mediatypy a nerozlišoval na sezónnosti, 

což je relativně atypický úkaz, nicméně vzhledem k současné epidemiologické situaci 

má svá opodstatnění. Také je nutné dodat, že na základě názoru Ing. Aleše Pekárka 
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vlastní společnost BigBoard, potažmo BigMedia přes 70 % celkového objemu OOH 

trhu, což jí dává možnosti, které jiní provozovatelé nemají. V cenovém návrhu bohužel 

nebylo kalkulováno s konkrétními vybranými plochami a cenová nabídka byla tak 

dodána v různých cenových i slevových rozmezích. 

 

 V případě klienta EuroAWK bylo autorovi osvětleno, že nemohl získat nabídku 

na CLV plochy, neboť již společnost žádné nevlastní. Společnost BigMedia v současné 

době vlastní přejmenovanou původní firmu s nynějším názvem Metrozoom, která 

obhospodařuje veškeré pražské CLV plochy v metru. BigBoard Group získala tuto 

společnost na základě lobbingu a diplomacie. Není výjimkou, že v případě OOH 

byznysu bylo v minulosti u největších společností zapotřebí disponovat politickým 

krytím. Ten, kdo ho ztratil, tak přišel o smlouvy na městském nebo obecním majetku 

ve velkých městech. 

 

 Pro zajímavost autor zařadil do práce také mediálního dodavatele Holomotion 

Media, který provozuje inovativní formát OOH reklamy primárně v obchodních 

centrech. V tomto případě obecné nabídky lze pozorovat, že cenová politika se odvíjí na 

základě celkového objemu poptávaných ploch (resp. HLV sítě), ale stejně tak se cena 

procentuálně snižuje v momentě, pokud klient objednává delší kampaň. 

 

 Co se týče dílčího cíle práce, tak všechny autorovy otázky byly tímto 

zodpovězeny. Veškeré předložené nabídky měly stejnou kvalitu - billboardy a 

bigboardy v nabídce byly umístěny na hlavních pražských tazích, současně také 

splňovaly kritéria pokrytí oblastí 10 - 15 km od Prahy. Jednalo se o pravé plochy neboli 

o plochy, které vedly ve směru, co vede dvouproudá silnice. To znamená, že tyto 

mediatypy byly kolmé či šikmé, a to zaručuje celkovou dobrou vizibilitu těchto ploch. 

 

 Kromě dílčího cíle byl zkoumán hlavní cíl práce, který analyzoval a porovnával 

konkrétní příklady cenových nabídek inzertních ploch v rámci činnosti jednotlivých 

subjektů, resp. samotných dodavatelů OOH mediálních ploch a mediálních agentur s 

cílem vyzkoumat a analyzovat na příkladech cenové prostředí mediálního trhu OOH 

reklamy v České republice. Zde je nasnadě uznat, že autor píše akademickou práci a 

nemůže být považován za OOH mediálního experta, který umí bezchybně zadat takto 

rozsáhlou venkovní kampaň. Během kontinuálního vyhodnocování samotných nabídek 
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autor došel k závěru, že v případě konkrétního klientského zadání chyběl důležitý prvek, 

a to byla procentuální specifikace rozložení celkové investice 1 200 000 Kč do 

jednotlivých tří poptávaných mediatypů. Z toho vyplývá, že data poskytnutá 

provozovateli OOH ploch a mediálních agentur jsou částečně zkreslená, neboť každá 

z nabídek mohla být jinak rozsegmentovaná co do kvantity specifického mediatypu, což 

se v konečném důsledku odrazilo v rozdělení cen a různorodé cenové struktuře. Pravda 

je také, že by ani tak nebylo 100% možné získat naprosto přesné ceny, protože nebylo 

cílem dostat mediální plánovače do finální fáze plánování kampaně, který by stála 

dodavatele a mediální agentury v tomto případě fiktivní kampaně zbytečné náklady 

navíc. Pro lepší představu to v praxi znamená, že pokud by bylo jasně stanovené 

kupříkladu, že z celkového klientského rozpočtu 1 200 000 Kč půjde 500 000 Kč 

na billboardy, dalších 500 000 Kč do CLV nosičů a zbylých 200 000 Kč na bigboardy, 

tak by nedošlo k takové nekonzistenci v předložených nabídkách. Nelze tedy 

jednoznačně určit, který dodavatel či mediální agentura dodala nejvýhodnější nabídku, 

přestože PDF soubor přílohy č. 48 může částečně v obrysech napovědět. Nicméně i tak 

lze ze zaslaných nabídek vyhodnotit, že oproti dodavatelům nabídla největší mediální 

agentura Médea pro červencovou nabídku agenturní provizi 113 750 Kč (kickback) 

v případě výběru CLV pro zprostředkovatele, tedy pro autorovo marketingovou 

agenturu advertia digital. Pan Pekárek doplňuje, že je to v podstatě dodatečná slevaa 

vychází to znovu z praxe z 90. let. Mediální a reklamní agentury se v těch dobách 

dohodly, že v případě zprostředkování byznysu reklamní agenturou pro mediální 

agenturu získá reklamní agentura kromě bonusů a slev také ještě agenturní provizi. 

V praxi to znamená, že si reklamní agentura vezme třeba 15 % z klientské slevy 

a následně si je vyfakturuje na konci zúčtovacího období mediální agentuře.  

 

 To přivádí autora a odborníka z praxe k lehce sociologické sondě do vztahového 

fungování dodavatele OOH reklamních ploch vs. mediální agentury. Je daným faktem, 

že celkové roční obraty pro dodavatele OOH formátů reklamy jsou z velké části tvořeny 

zadavateli, respektive klienty mediálních agentur, které údajně dělají 40 - 70 % z obratu 

celého OOH dodavatelského trhu. V rámci autorovo výzkumu nelze z výsledné podstaty 

vyvrátit ani potvrdit tvrzení, že by dodavatelé měly nabízet horší nebo minimálně stejné 

ceny než mediální agentury, ale minimálně z titulu toho, že jsou tímto faktem OOH 

provozovatelé na mediálních agenturách bytostně závislí, dává smysl, že by OOH 

dodavatelé měli být velmi obezřetní, aby si svou nepozorností nepokazili vztahy 
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se svými chlebodárci neboli mediálními agenturami. Obecná praxe mediálního 

plánování a cenotvorby v OOH médiích je totiž taková, že na konci roku odvede  

provozovatel přibližně 15 až 35 % celkovou bonusovou složku ročního obratu zpět 

mediální agentuře jako odměnu za kontinuální zprostředkovávání klientských poptávek 

během celého roku nehledě na nutnost vydržování si svých partnerů v mediálních 

agenturách nejrůznějšími exkluzivními akcemi či zájezdy. 

 

 Pan Ing. Pekárek doplňuje jaké jsou tedy cíle obchodního ředitele provozovatele 

OOH médií - v prvé řadě jde o maximalizaci čistých tržeb v příslušném kalendářním 

roce a udržení vztahů s klíčovými zákazníky a partnery. Stejně tak je cílem udržení 

konzistentní cenové politiky a obecně udržování loajality a dobrých vztahů s mediálními 

agenturami. To znamená, že dodavatelé nenabízejí klientům zbytečně “podseknuté” 

nízké ceny a snaží si nerozhodit vztahy s agenturami. Historicky se na tuzemské 

mediální scéně stalo, konkrétně v roce 2012, že obchodní ředitel euroAWK 

se nedomluvil neboli neproběhla dohoda o bonusové smlouvě mezi zadavatelem 

a mediální agenturou. V jejímž důsledku přišlo euroAWK od klíčového partnera, 

mediální agentury, o 75 % méně poptávek v porovnání s předchozím rokem. Stejně tak 

autor může ilustrovat na konkrétním příkladu, že v případě pokud by bylo klientské 

zadání pro společnost Cushman & Wakefield ideálně zadané a následně by se 

porovnávaly jednotlivé nabídky agentur a dodavatelů mezi sebou, tak pokud by 

dodavatel předložil celkovou cenu nižší za totožný výkon jako navrhovala mediální 

agentura, tak riskuje rozházení si vztahů s mediální agenturou. Agentura díky 

monitoringu od společnosti Nielsen Atmosphere ex post vyzjistí počet a umístění ploch, 

který daný inzerent v konkrétním měsíci objednal. Provozovatelé OOH ploch mají 

deklaratorní povinnost každý měsíc zasílat reporty společnosti Nielsen Atmosphere 

kolik ploch pro daného klienta obsadili. 

 

 Relativně velkým překvapením pro autora této práce bylo odmítnutí zaslání 

cenové nabídky od holdingu Dentsu údajně kvůli kapacitním možnostem. Netypickým 

přístupem se stalo to, kdy OOH nákupčí kontroval na autorův email s žádostí a prosbou 

o nabídku, že standardně dává mediální agentura kontra nabídku vůči cenové nabídce 

napřímo poptávaného OOH dodavatele klientem. Mimo jiné, Dentsu vlastní ve svém 

portfoliu více mediálních agentur z důvodů, aby si mohli před svými navzájem 

si vysoce konkurujícími klienty ze stejných byznysových vertikál obhájit svou 



87 

nestrannost a údajnou datovou bezpečnost. 

 Samotná role mediální agentury v případě plánování OOH médií není tak 

zásadní jako například u televize nebo online médií, kde je přidaná hodnota a technická 

sofistikovanost vyšší, nicméně i tak mediální agentury na základě klientských zadání 

připravují kampaně na klíč a zadavatel ušetří v konečném důsledku mnoho času. 

Lze tvrdit, že v případě objednání OOH mediální kampaně skrz mediální agenturu by 

měl zadavatel získat výhodnější cenové podmínky, než v případě poptávání 

u dodavatelů napřímo. V případě identického zadání uvádí expert Ing. Pekárek, že 

nabídky mediálních agentur budou cenově srovnatelné, což v podstatě dokazuje 

i výzkum uvedený v práci. 

 

 Na konec praktické části je nutno dodat, že současná situace globální pandemie 

COVID-19 zapříčinila markantní vliv na současný tuzemský trh outdoorové reklamy. 

V důsledku menší poptávky v mediálních agenturách a na stranách dodavatelů došlo 

také ke snižování stavu zaměstnanců v nižších desítkách procent. V OOH mediálních 

obratech došlo během pandemie k celkovému poklesu tržeb reálně o 35 - 50 %. 
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CONCLUSIONS OF THE INVESTIGATION 

 

Result of the examination of the sub-objective and the main objective with 

expert commentary 

 

The author of this thesis has set himself a sub-objective in the research. Specifically, it 

was to make a comparison of list price and market real offers under identical advertising 

conditions, i.e.: volume, time period and assignment in the case of OOH media space 

suppliers. On the basis of the individual quotations submitted by OOH media 

advertising suppliers, it can be concluded that media space is nowadays already 

a commodity and the price structure corresponds to this. Discounts in various forms are 

a standard component of business dealings, and providing free space, volume discounts 

or kickbacks to the agency for brokering a client is a standard business practice 

in the case of outdoor media space operators. The facts will be described below, 

together with appropriate explanatory and supplementary commentary by an expert with 

many years of experience, also the supervisor of this thesis, Mr. Ing. Aleš Pekárek, who 

is currently in charge of television media buying at the largest Czech media agency 

Médea and who has previously held managerial roles in sales and media planning at 

euroAWK agencies or OMD, and is equally experienced in client procurement.  

 

 The hypothesis in which it was considered that any OOH advertising pricing 

offers are in most cases irrelevant to the client and there is always pricing based on a 

personalised offer, where several options are discussed according to the media type 

and other variables is therefore valid and has been confirmed. As for other variables that 

affect pricing, the primary one is the period or seasonality for which the OOH areas are 

demanded. In the case of JCDecaux, it is common practice to provide CLV space free of 

charge as part of the summer offer, in the author's case, this was for 14 days free of 

charge for a defined contract volume. This is allegedly because the economically 

productive part of the population has, in most cases, free and the areas are less occupied 

in the summer. The premise is that this socio-demographic type of population does not 

take more than 2 weeks off in most cases by default, so it is likely that in the case of a 

monthly campaign, the advertising may hit them in a "second" wave. This is a 

historically workable model taken from France and is also done by euroAWK. With this 

summer campaign, JCDecaux is increasing its chances of winning client business. It is 

important to mention here how crucial the influence of the client is on the pricing of the 
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OOH supplier. In practice, it may partly depend on the fact that it is a new client, but the 

rule that has already been mentioned is that it always depends on the month for which 

the outdoor areas are requested. The cheapest period tends to be during the summer - 

most in July, but also during January and February when people have less money after 

Christmas. 

 

 In the case of BigMedia and its offer of free space, this is a lure for potential 

clients, but historically these are areas that were built on city land in the 1990s 

and at that time the developers of the time were not so about quality. It was enough to 

meet the targets and big clients like Eurotel, Škoda etc. bought these networks and 

nobody paid much attention to where they were located. The employees who built these 

areas were financially rewarded based on the number of areas built, meaning that many 

of these lower quality areas, also called "scrub" in media slang, are offered as a free 

bargain to the client. This is not necessarily the case, often times a client can get space 

in a last minute bid (typically 10 days before the campaign starts) in relatively friendly 

locations in terms of the number of people passing by or cars passing by. Another 

observation from practice is that lower quality spaces are given to charitable causes. 

 

 On the other hand, for example, BigMedia, the largest OOH supplier, operated 

with discounts on all three media types in demand in its offer and did not differentiate 

on seasonality, which is a relatively atypical phenomenon, but nevertheless has its 

justification given the current epidemiological situation. It should also be added that, 

based on the opinion of Ing. Aleš Pekárek's opinion, BigBoard, or BigMedia, owns over 

70% of the total OOH market volume, which gives it opportunities that other operators 

do not have. Unfortunately, the price proposal did not take into account specific selected 

areas and the price offer was thus delivered in different price and discount ranges. 

 

 In the case of the EuroAWK client, it was explained to the author that he could 

not obtain a quote for CLV space as the company no longer owns any. BigMedia 

currently owns the renamed original company, now called Metrozoom, which manages 

all of Prague's CLV space in the metro. BigBoard Group acquired this company through 

lobbying and diplomacy. It is not uncommon in the OOH business for the largest 

companies to have political cover in the past. Those who lost it lost contracts on city or 

municipal property in major cities. 



90 

 

 For the sake of interest, the author also included a media supplier Holomotion 

Media, which operates an innovative format of OOH advertising primarily in shopping 

centres. In this case of a general offer, it can be observed that the pricing policy is based 

on the total volume of space demanded (or the HLV of the network), but equally 

the price is reduced in percentage terms when the client orders a longer campaign. 

 

 As far as the sub-objective of the thesis is concerned, all the author's questions 

have been answered by this. All the submitted bids were of the same quality - the 

billboards and bigboards in the bid were placed on the main Prague routes, at the same 

time they also met the criteria of covering areas 10 - 15 km from Prague. These were 

true areas, or areas that ran in the direction of the two-lane road. This means that these 

mediatypes were perpendicular or oblique, and this guaranteed the overall good 

visibility of these areas. 

 

 In addition to the sub-objective, the main objective of the thesis was 

investigated, which was to analyse and compare specific examples of advertising space 

pricing within the activities of individual entities, or OOH media space suppliers and 

media agencies themselves, in order to test and analyse the pricing environment of the 

OOH advertising media market in the Czech Republic using examples. Here it is easy to 

acknowledge that the author is writing an academic paper and cannot be considered an 

OOH media expert who can flawlessly commission such a large-scale outdoor 

campaign. During the continuous evaluation of the bids themselves, the author came to 

the conclusion that an important element was missing in the case of a particular client 

assignment, and that was the percentage specification of the distribution of the total 

investment of CZK 1,200,000 across the three media types requested. This suggests that 

the data provided by OOH operators and media agencies is partly biased, as each of the 

bids may have been segmented differently in terms of the quantity of a specific media 

type, which ultimately resulted in a different price distribution and pricing structure. 

It is also true that it would still not have been 100% possible to get completely accurate 

prices, as it was not the intention to get the media planners to the final planning stage of 

the campaign, which would have cost the suppliers and media agencies unnecessary 

extra costs in this case of a fictitious campaign. To give a better idea, this means 

in practice that if it had been clearly stated, for example, that out of the total client 
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budget of CZK 1,200,000, CZK 500,000 would go to billboards, another CZK 500,000 

to CLV media and the remaining CZK 200,000 to bigboards, there would not have been 

such inconsistency in the bids submitted. It is therefore not possible to clearly identify 

which supplier or media agency has submitted the most advantageous bid, although the 

PDF file in Annex 48 may give some indication. Nevertheless, it can still be assessed 

from the bids submitted that, compared to the suppliers, the largest media agency, 

Médea, offered an agency commission of CZK 113 750 (kickback) for the July bid 

in the case of the selection of CLV for the intermediary, i.e. the author's marketing 

agency, advertia digital. Mr Pekárek adds that this is essentially an additional discount 

and is again based on practice from the 1990s. In those days, media and advertising 

agencies agreed that if an advertising agency brokered business for a media agency, 

the advertising agency would receive an agency commission in addition to bonuses and 

discounts. In practice, this means that the ad agency would take, say, 15% of the client's 

discount and then invoice the media agency at the end of the billing period.  

 

 This brings the author and practitioner to a slightly sociological probe into the 

relational workings of an OOH advertising space supplier vs. a media agency. 

It is a given fact that the total annual turnover for OOH ad format suppliers is largely 

made up of the principals or clients of media agencies, who reportedly make up 40-70% 

of the turnover of the entire OOH supplier market. In the author's research, it is not 

possible to refute or confirm the claim that suppliers should offer worse or at least the 

same prices as media agencies, but at least by virtue of the fact that OOH operators are 

intrinsically dependent on media agencies, it makes sense that OOH suppliers should be 

very cautious not to spoil their relationships with their breadwinners, or media agencies, 

through inattention. General media planning practice and pricing in the OOH media is 

that at the end of the year, the operator takes approximately 15% to 35% of the total 

bonus component of the annual turnover back to the media agency as a reward for 

continuously facilitating client enquiries throughout the year, notwithstanding the need 

to retain their media agency partners with various exclusive events or tours. 

 

 Mr. Ing. Pekárek adds what are the goals of the sales director of the OOH media 

operator - first of all, it is about maximizing net sales in the respective calendar year and 

maintaining relationships with key customers and partners. Equally, the aim is to 

maintain a consistent pricing policy and generally maintain loyalty and good 
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relationships with media agencies. This means that suppliers do not offer unnecessarily 

'undercut' low prices to clients and try not to break relationships with agencies. 

Historically in the domestic media scene, specifically in 2012, the commercial director 

of euroAWK did not negotiate or agree on a bonus contract between the client 

and the media agency. As a result, euroAWK received 75% fewer enquiries from its key 

partner, the media agency, compared to the previous year. Similarly, the author can 

illustrate with a specific example that if the client brief for Cushman & Wakefield was 

ideally set and the subsequent agency and supplier bids were compared against each 

other, if the supplier submitted a lower overall price for the same performance as the 

media agency's proposal, it would risk unravelling its relationship with the media 

agency. Thanks to ex post monitoring by Nielsen Atmosphere, the agency will know the 

number and placement of spaces that a given advertiser has ordered in a particular 

month. OOH space operators have a declaratory obligation to send Nielsen Atmosphere 

monthly reports on how much space they have occupied for a given client. 

 

 A relatively big surprise for the author of this paper was the refusal to send 

a quotation from Dentsu Holding, allegedly due to capacity. An uncharacteristic 

approach was when an OOH buyer responded to the author's email requesting and 

asking for a quotation, stating that by default a media agency gives a counter-offer 

against a quotation directly requested by the client from an OOH supplier. Among other 

things, Dentsu owns multiple media agencies in its portfolio for reasons of being able to 

defend its impartiality and supposed data security to its highly competitive clients in the 

same business verticals. 

 

 The role of the media agency itself is not as crucial in the case of OOH media 

planning as, for example, television or online media, where the added value and 

technical sophistication is higher, but even so, media agencies prepare turnkey 

campaigns based on client briefs and the client ultimately saves a lot of time. It can be 

argued that if an OOH media campaign is commissioned through a media agency, 

the client should get better pricing terms than if they enquire directly with suppliers. 

In the case of an identical assignment, the expert Ing. Pekárek that the offers of media 

agencies will be comparable in price, which is basically proved by the research 

presented in the paper. 
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 At the end of the practical part, it should be added that the current situation 

of the global pandemic COVID-19 has caused a significant impact on the current 

domestic outdoor advertising market. There have also been staff reductions in the lower 

tens of percentages as a result of less demand in media agencies and on the supplier 

side. OOH media sales saw an overall decline of 35-50% in real terms during the 

pandemic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



94 

 

3. PŘEHLED POUŽITÝCH PRAMENŮ 

3.1. KNIHY 

ALLEN, C., Semenik, R.J. & Close Scheinbaum, A., 2016. Advertising and Integrated 

Brand Promotion. 7. ed., Massachusetts: Cengage Learning. ISBN 978-12 – 851- 

87815.  

ANON., 2016. Understanding Media and Culture: An Introduction to Mass 

Communication, Minneapolis: University of Minnesota Libraries Publishing. ISBN 978-

19-461-35261. 

BALÁK, Jaromír, 1962. Světelná reklama. Praha: Vydavatelství obchodu. Knižnice 

propagace (Vydavatelství obchodu). 

CHRISSANTHOS, S.G., 2019. The Year of Julius and Caesar: 59 BC and the 

Transformation of the Roman Republic, Baltimore: Johns Hopkins University Press. 

ISBN 978-14-2142-969-4. 

 

FREY, Petr a Jiří MIKEŠ. Marketingová komunikace: nové trendy 3.0. 3., rozš. vyd. 

Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-237-6. 

 

GODIN, S., 2020. Tohle je marketing!, Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-

2567-8. 

HESKOVÁ, M., & ŠTARCHOŇ, P., 2009. Marketingová komunikace a moderní trendy 

v marketingu, Praha: Oeconomica. ISBN 978-80-2451-520-5. 

 

JEŘÁBEK, Hynek, 1993. Úvod do sociologického výzkumu., Praha: Karolinum. ISBN 

80-706-6662-5. 

JUREČKA, V., 2017. Makroekonomie, Praha: Grada Publishing.  ISBN 978-80-271-

0251-8. 

KARLÍČEK, M., & Král, P., 2011. Marketingová komunikace: jak komunikovat na 

našem trhu. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5769-8. 

 



95 

KARLÍČEK, M. et al., 2018. Základy Marketingu, 2. vydání, Praha: Grada Publishing. 

ISBN 978-80-247-5869-5. 

 

KATZ, Helen E., 2010. The media handbook: a complete guide to advertising media 

selection, planning, research, and buying. New York, 2017. ISBN 978-1138689169. 

KOTLER, P., KARTAJAYA, H. & SETIAWAN, I., 2016. Marketing 4.0, New Jersey: 

Wiley. ISBN 978-1-119-34120-8. 

KOTLER, Philip & Kevin L. KELLER, 2013. Marketing management. 4. vyd. Přeložil 

Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, 2013. 164 s. ISBN 978-80-247-4150-5. 

 

KOTLER, PHILIP. & Kevin L. KELLER, 2014. Marketing Management. 14. vyd., 

Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4150-5. 

LOBATO, R., 2019. Netflix Nations: The Geography of Digital Distribution, New 

York: NYU Press. ISBN 978-14-798-4151-6. 

 

MACHKOVÁ, Hana & Jiří MIKEŠ, 2019. Mezinárodní marketing: strategické trendy a 

příklady z praxe. 4. vyd. Praha: Grada, 2015. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5366-9. 

 

MASAŘOVÁ, Klára & Jiří MIKEŠ, 2014. Billboard - součást outdoorové reklamy, 

aneb, Žijeme v džungli?: nové trendy 3.0. 3. vyd. Ostrava: Key Publishing. ISBN 978-

80-7418-206-8. 

MILLER, D., 2017. Building a Storybrand, Nashville: HarperCollins Publishers. ISBN 

978-0-7180-3332-3. 

MOUDRÝ, M., 2008. Základy marketingu, Praha: Computer media. ISBN 978-80-

7402-002-5. 

 

PŘIKRYLOVÁ Jana, JAHODOVÁ Hana, 2010. Moderní marketingová komunikace, 

Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-3622-8. 

 

SURYNEK, Alois, Eva KAŠPAROVÁ a Růžena KOMÁRKOVÁ, 1999. Metody 

sociologického a sociálně psychologického výzkumu. Praha: Vysoká škola ekonomická. 



96 

ISBN 80-707-9203-5. 

VAŠTÍKOVÁ, M., 2014. Marketing služeb – efektivně a moderně. 2. vyd., Praha: Grada 

Publishing. ISBN 978-80-247-5037-8. 

VEČEŘA, P., 2015. Úvod do dějin tištěných médií, Praha: Grada Publishing. ISBN 978-

80-247-4178-9. 

VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla., 1999, Zlaté časy české reklamy, Praha: Karolinum, ISBN: 80-

7184-715-1. 

VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 4.vyd. Praha: Grada, 

2018. ISBN 978-80-247-5865-7. 

ZAMAZALOVÁ, M., 2010. Marketing: 2. 2. vyd., Praha: C.H. Beck., ISBN 978-80-

7400-115-4. 

 

3.2. ODBORNÉ ČLÁNKY 

BLAZEK, M. ‘LED allegedly murders neon’, Spirit of Progress [online], 2016 [cit. 

2021-4-26]. DOI: 10.3316 Dostupné z: 

https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.307977139962250. National Library of 

Australia.  

COUFAL, Vojtěch. Regulace venkovní reklamy v České republice. Praha, 2017. 

Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická. Národohospodářská fakulta. Vedoucí 

práce Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. 

 

GUNDLACH, G. T. and Wilkie, W. L. ‘The American Marketing Association’s New 

Definition of Marketing: Perspective and Commentary on the 2007 Revision’,  [online], 

2009, [cit. 2021-4-26]. Journal of Public Policy & Marketing, 28(2), pp. 259–264. DOI: 

10.1509/jppm.28.2.259. Dostupné z: databáze SAGE journals 

GONČAROV, Pavel. Etické a ekonomické aspekty reklamy. Olomouc, 2009, 

Diplomová práce. Univerzita Palackého. Vedoucí práce: Jiří Řezník, Ph.D 

GORDON, R. (2012) ‘Re-Thinking and Re-Tooling the Social Marketing Mix’,[online], 

2012, [cit. 2021-4-29], Australaian Marketing Journal, 20(2), pp. 122–126. DOI: 

10.1016/j.ausmj.2011.10.005. Dostupné z: databáze SAGE journals 

https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.307977139962250
https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.307977139962250


97 

KOTÍKOVÁ, Halina & Jaroslav ZLÁMAL. Základy Marketingu. Olomouc, 2006. 

Studijní text rozvoj modulární skladby ekonomických disciplín. Univerzita Palackého v 

Olomouci. 

 

KORBELOVÁ, Edita. Výzkum venkovní reklamy ve vybraném městě. Plzeň, 2015. 

Diplomová práce. Západočeský univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. Vedoucí práce 

Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. 

 

KOTLER, P., ‘The Role Played by the Broadening of Marketing Movement in the 

History of Marketing Thought’,[online], 2005, [cit. 2021-4-20], Journal of Public Policy 

& Marketing, 24(1), pp. 114–116. DOI: 10.1509/jppm.24.1.114.63903. Dostupné z: 

databáze JSTORE 

LONDHE, B.R., Marketing Mix for Next Generation Marketing. [online], 2014, [cit. 

2021-4-28], Procedia Economics and Finance, 2014(11), pp.335-340. DOI: 

10.1016/S2212-5671(14)00201-9 Dostupné z: databáze ResearchGate 

MACHOVÁ, Radka. Problematika venkovní reklamy v České republice. Olomouc, 

2010. Bakalářská práce. Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii. Doc. 

ing. Jaromír Novák, CSc.  

MANSER PAYNE, E., PELTIER, J.W. and BARGER, V.A., "Omni-channel 

marketing, integrated marketing communications and consumer engagement: A 

research agenda", [online], 2017, [cit. 2021-5-1],  Journal of Research in Interactive 

Marketing, Vol. 11 No. 2, pp. 185-197. ISSN: 2040-7122 Dostupné z: databáze 

ResearchGate 

NORTH, S.N.D., 1884. The newspaper and periodical press, 10. vydání., Washington: 

Government Printing Office. 

PERŠL, Dominik. Formáty venkovní reklamy, jejich vývoj a využití 3D reklamy. Praha, 

2018. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická. Fakulta mezinárodních vztahů. 

Vedoucí práce Ing. Michal Andera, Ph.D. 

 

VLČKOVÁ, Andrea. OOH reklama na českém trhu. Praha, 2012. Diplomová práce. 

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů. Vedoucí práce Ing. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Elizabeth%20Manser%20Payne
https://www.emerald.com/insight/search?q=James%20W.%20Peltier
https://www.emerald.com/insight/search?q=Victor%20A.%20Barger
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2040-7122
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2040-7122


98 

Přemysl Průša, Ph.D. 

 

3.3. ELEKTRONICKÉ ZDROJE 

ALSOP, T., 2021. Augmented reality (AR) and virtual reality (VR) market size 

worldwide from 2016 to 2020. In Statista  [online]. [cit. 2021-04-06]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/591181/global-augmented-virtual-reality-market-

size.  

ANTONELLI, W., 2020. A beginner's guide to Instagram, the wildly popular photo-

sharing app with over a billion users. Business Insider. [online]. [cit. 2021-04-18].  

Dostupné z: https://www.businessinsider.com/what-is-instagram-how-to-use-guide.  

APNR.cz, ©2021. [online]. [cit. 2021-04-28]. Dostupné z: https://www.apnr.cz/o-

asociaci.   

BIGPLAN.CZ, ©2021. [online] [cit. 2021-05-02]. Dostupné z:  

<https://bigmedia.cz/bigplan/#cilove-skupiny.  

BIGMEDIA.CZ, ©2021. Kreativita. [online]. [cit. 2021-04-24]. Dostupné z: 

https://bigmedia.cz/kreativita . 

BREJČÁK, P., 2020. Zaujmout na první pohled. Češi v Praze představili unikátní 

holografické reklamní panely, se kterými chtějí do světa. CzechCrunch [online]. [cit. 

2021-04-25]. Dostupné z: https://www.czechcrunch.cz/2019/12/zaujmout-na-prvni-

pohled-cesi-v-praze-predstavili-unikatni-holograficke-reklamni-panely-se-kterymi-

chteji-do-sveta/.  

CLAEYS, B., 2021. Huge QR code fly over the sky of Shanghai - QR code drone 

marketing Shanghai. Qrcode-tiger.com [online]. [cit. 2021-04-25]. Dostupné z: 

https://www.qrcode-tiger.com/huge-qr-code-fly-over-the-sky-of-shanghai-qr-code-

drone-marketing-shanghai.  

ČTK, 2021, Zákaz billboardů u dálnic a silnic první třídy dál platí, rozhodl Ústavní 

soud. iROZHLAS [online]. [cit. 2021-04-27]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/billboard-dalnice-silnice-i-tridy-ustavni-soud-

reklamy_1902191409_ako.  

https://www.statista.com/statistics/591181/global-augmented-virtual-reality-market-size/
https://www.statista.com/statistics/591181/global-augmented-virtual-reality-market-size/
https://www.businessinsider.com/what-is-instagram-how-to-use-guide
https://www.apnr.cz/o-asociaci
https://www.apnr.cz/o-asociaci
https://bigmedia.cz/bigplan/#cilove-skupiny
https://bigmedia.cz/kreativita
https://www.czechcrunch.cz/2019/12/zaujmout-na-prvni-pohled-cesi-v-praze-predstavili-unikatni-holograficke-reklamni-panely-se-kterymi-chteji-do-sveta/
https://www.czechcrunch.cz/2019/12/zaujmout-na-prvni-pohled-cesi-v-praze-predstavili-unikatni-holograficke-reklamni-panely-se-kterymi-chteji-do-sveta/
https://www.czechcrunch.cz/2019/12/zaujmout-na-prvni-pohled-cesi-v-praze-predstavili-unikatni-holograficke-reklamni-panely-se-kterymi-chteji-do-sveta/
https://www.qrcode-tiger.com/huge-qr-code-fly-over-the-sky-of-shanghai-qr-code-drone-marketing-shanghai
https://www.qrcode-tiger.com/huge-qr-code-fly-over-the-sky-of-shanghai-qr-code-drone-marketing-shanghai
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/billboard-dalnice-silnice-i-tridy-ustavni-soud-reklamy_1902191409_ako
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/billboard-dalnice-silnice-i-tridy-ustavni-soud-reklamy_1902191409_ako


99 

ČTK, 2019, Analýza: Smlouva Prahy a JCDecaux na provoz přístřešků MHD je 

nevýhodná. Metropole dostává výrazně méně peněz než jiná města. Hospodářské noviny 

(iHNed.cz)[online] . [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: https://domaci.ihned.cz/c1-

66623740-prazsky-magistrat-ma-s-provozovatelem-pristresku-mhd-jcdecaux-

nestandardne-dlouhou-smlouvu-nevyhodna-je-i-financne. 

ČTK, 2021, Objem reklamy na billboardech se může zvýšit o 5-7 %. MediaGuru.cz. 

[online]. [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/04/objem-reklamy-na-billboardech-se-muze-

zvysit-o-5-7/.  

 EUROAWK.CZ, ©2021. O společnosti. [online]. [cit. 2021-05-01]. Dostupné z:  

https://www.euroawk.cz/o-spolecnosti/.  

FLORIÁNOVÁ, E., 2021. Kontroverzní LED obrazovka u Nuselského mostu doblikala, 

začala demontáž, iDNES.cz. [online]. [cit. 2021-04-25]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/nuselsky-most-billboard-reklama-odstraneni-praha-

magistrat-hrib.A210224_111740_praha-zpravy_flo.  

FOLKENFLIK, D., 2009. Newspapers Wade Into An Online-Only Future. NPR.org. . 

[online]. [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: 

https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=102162128?storyId=102162128

&t=1618673023828 . 

FULLEROVÁ, V., 2021. Vizuální smog. Informační portál o reklamě ve veřejném 

prostoru. Vizualnismog.info. [online].  [cit. 2021-04-28]. Dostupné z: 

http://vizualnismog.info.  

GEOMARKETING.COM, ©2021. Geomarketing: What Is Geomarketing?. [online].  

[cit. 2021-04-28]. Dostupné z: https://geomarketing.com/geomarketing-101-what-is-

geomarketing.  

HÁLEK, V., 2021. Prezentace k přednáškám z předmětu PRODEJ A REKLAMA. 

Halek.info. [online]. [cit. 2021-04-30]. Dostupné z: https://halek.info/prezentace/sell-

prednasky1/sellp2-print.php?projection&l=11#strana01.  

HOLOMOTION.CZ, ©2021. HOLOMOTION. [online]. [cit. 2021-04-28]. Dostupné z:  

https://www.holomotion.cz.  

https://domaci.ihned.cz/c1-66623740-prazsky-magistrat-ma-s-provozovatelem-pristresku-mhd-jcdecaux-nestandardne-dlouhou-smlouvu-nevyhodna-je-i-financne
https://domaci.ihned.cz/c1-66623740-prazsky-magistrat-ma-s-provozovatelem-pristresku-mhd-jcdecaux-nestandardne-dlouhou-smlouvu-nevyhodna-je-i-financne
https://domaci.ihned.cz/c1-66623740-prazsky-magistrat-ma-s-provozovatelem-pristresku-mhd-jcdecaux-nestandardne-dlouhou-smlouvu-nevyhodna-je-i-financne
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/04/objem-reklamy-na-billboardech-se-muze-zvysit-o-5-7/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/04/objem-reklamy-na-billboardech-se-muze-zvysit-o-5-7/
https://www.euroawk.cz/o-spolecnosti/
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/nuselsky-most-billboard-reklama-odstraneni-praha-magistrat-hrib.A210224_111740_praha-zpravy_flo
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/nuselsky-most-billboard-reklama-odstraneni-praha-magistrat-hrib.A210224_111740_praha-zpravy_flo
https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=102162128?storyId=102162128&t=1618673023828
https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=102162128?storyId=102162128&t=1618673023828
http://vizualnismog.info/
https://geomarketing.com/geomarketing-101-what-is-geomarketing
https://geomarketing.com/geomarketing-101-what-is-geomarketing
https://halek.info/prezentace/sell-prednasky1/sellp2-print.php?projection&l=11#strana01
https://halek.info/prezentace/sell-prednasky1/sellp2-print.php?projection&l=11#strana01
https://www.holomotion.cz/


100 

IDNES.cz. ©2021, iDNES Premium Svět exkluzivních článků a zábavy. [online]  [cit. 

2021-05-02]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/premium.  

INZERTNIVYKONY.CZ. ©2021. Průzkum inzertních výkonů SPIR 2020. [online]. 

[cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://www.inzertnivykony.cz/.  

JIŘÍČEK, P. & D. TAUBEROVÁ, 2017. Billboardy u silnic končí. Odvádějí pozornost 

řidičů. Deník.cz. [online]. [cit. 2021-04-26]. Dostupné z: 

https://www.denik.cz/z_domova/billboardy-u-silnic-konci-odvadeji-pozornost-ridicu-

20170827.html.  

KAYDOTE, Olujimi., 2014, Marketing Communications [online]. London: Bookboon 

[cit. 2021-03-31]. ISBN 978-87-403-0674-3. Dostupné z: 

http://digitalknowledge.cput.ac.za/bitstream/11189/7063/1/Marketing_Communications

_KayodeO.pdf. 

KUBIŠTOVÁ, D. & B. NAVRÁTILOVÁ, 2021. ‚Mediální scéna se může zásadně 

přepsat.’ Jak vidí šéfredaktoři budoucnost zpravodajských titulů? iROZHLAS.[online]. 

[cit. 2021-05-02]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/media-a-

koronavirus-ekonomicka-krize-zpravodajske-weby-zpravodajstvi-

online_2004060600_ban.  

KVERULANT, ©2021. O KVERULANTOVI. kverulant.org. [online]. [cit. 2021-04-

28]. Dostupné z:  https://www.kverulant.org/o-kverulantovi/.  

LEČTYŘ, I., 2008. Outdoor (Out-of-home). Focus-age.cz. [online]. [cit. 2021-05-02]. 

Dostupné z:  https://www.focus-age.cz/m-journal/media/medialni-nosice/outdoor--out-

of-home-__s377x450.html.  

MARKETING DICTIONARY.ORG, ©2021. Gross Rating Point (GRP). Common 

Language Marketing Dictionary. [online]. [cit. 2021-04-28]. Dostupné z: 

https://marketing-dictionary.org/g/gross-rating-point/.  

MEDIAGURU.CZ, ©2017. Přehled trhu venkovní reklamy. MediaGuru.cz. [online]. 

[cit. 2021-04-30]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/typy-

medii/outdoor/prehled-trhu-venkovni-

reklamy/#:~:text=Venkovn%C3%AD%20reklama%2C%20neboli%20out%20of,%2C%

20t%C4%9Blocvi%C4%8Dny%2C%20firmy%20atp.  

https://www.idnes.cz/premium
http://www.inzertnivykony.cz/
https://www.denik.cz/z_domova/billboardy-u-silnic-konci-odvadeji-pozornost-ridicu-20170827.html
https://www.denik.cz/z_domova/billboardy-u-silnic-konci-odvadeji-pozornost-ridicu-20170827.html
http://digitalknowledge.cput.ac.za/bitstream/11189/7063/1/Marketing_Communications_KayodeO.pdf
http://digitalknowledge.cput.ac.za/bitstream/11189/7063/1/Marketing_Communications_KayodeO.pdf
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/media-a-koronavirus-ekonomicka-krize-zpravodajske-weby-zpravodajstvi-online_2004060600_ban
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/media-a-koronavirus-ekonomicka-krize-zpravodajske-weby-zpravodajstvi-online_2004060600_ban
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/media-a-koronavirus-ekonomicka-krize-zpravodajske-weby-zpravodajstvi-online_2004060600_ban
https://www.kverulant.org/o-kverulantovi/
https://www.focus-age.cz/m-journal/media/medialni-nosice/outdoor--out-of-home-__s377x450.html
https://www.focus-age.cz/m-journal/media/medialni-nosice/outdoor--out-of-home-__s377x450.html
https://marketing-dictionary.org/g/gross-rating-point/
https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/typy-medii/outdoor/prehled-trhu-venkovni-reklamy/#:~:text=Venkovn%C3%AD%20reklama%2C%20neboli%20out%20of,%2C%20t%C4%9Blocvi%C4%8Dny%2C%20firmy%20atp
https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/typy-medii/outdoor/prehled-trhu-venkovni-reklamy/#:~:text=Venkovn%C3%AD%20reklama%2C%20neboli%20out%20of,%2C%20t%C4%9Blocvi%C4%8Dny%2C%20firmy%20atp
https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/typy-medii/outdoor/prehled-trhu-venkovni-reklamy/#:~:text=Venkovn%C3%AD%20reklama%2C%20neboli%20out%20of,%2C%20t%C4%9Blocvi%C4%8Dny%2C%20firmy%20atp
https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/typy-medii/outdoor/prehled-trhu-venkovni-reklamy/#:~:text=Venkovn%C3%AD%20reklama%2C%20neboli%20out%20of,%2C%20t%C4%9Blocvi%C4%8Dny%2C%20firmy%20atp


101 

MEDIAGURU.CZ, ©2018. BigMedia začala digitalizovat své venkovní plochy. 

MediaGuru.cz. [online]. [cit. 2021-04-30]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/10/bigmedia-zacala-digitalizovat-sve-venkovni-

plochy/.  

MEDIAGURU.CZ, ©2020. AMVR zpřístupňuje data o kampaních v outdooru. 

MediaGuru.cz. [online]. [cit. 2021-04-28]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/03/amvr-zpristupnuje-data-o-kampanich-v-

outdooru/.  

MEDIAGURU.CZ, ©2020. IDnes počet předplatitelů premium se zvýšil na 56 tisíc.. 

MediaGuru.cz. [online]. [cit. 2021-05-01]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/09/idnes-pocet-predplatitelu-premium-se-

zvysil-na-56-tisic/.  

MEDIAGURU.CZ, ©2021. Česká spořitelna má nový koncept, ke startu využila stovku 

dronů. MediaGuru.cz. [online]. [cit. 2021-04-25]. Dostupné z:  

https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/04/ceska-sporitelna-ma-novy-koncept-ke-startu-

vyuzila-stovku-dronu/.  

MEDIAGURU.CZ, ©2021. Dronová show využitelná pro marketing je v Česku. 

MediaGuru.cz. [online]. [cit. 2021-04-25]. Dostupné z:   

https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/04/dronova-show-vyuzitelna-pro-marketing-je-

v-cesku/.  

MEDIAGURU.CZ, ©2021. Hornbach vytváří v kampani gigantickou zahradu na fasádě 

domu. MediaGuru.cz. [online]. [cit. 2021-04-25]. Dostupné z:   

https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/04/hornbach-vytvari-v-kampani-gigantickou-

zahradu-na-fasade-domu.  

MEDIAGURU.CZ, ©2021. Reklamní investice do médií loni mírně rostly, nejvíc vložil 

Lidl. MediaGuru.cz. [online]. [cit. 2021-05-01]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/02/reklamni-investice-do-medii-loni-mirne-

rostly-nejvic-vlozil-lidl.  

MICHL, P., ©2021. Odzvonilo sexistické reklamě v Česku? Soudní rozhodnutí přináší 

průlom – Marketing Journal. Focus-age.cz. [online]. [cit. 2021-04-27]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/10/bigmedia-zacala-digitalizovat-sve-venkovni-plochy/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/10/bigmedia-zacala-digitalizovat-sve-venkovni-plochy/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/03/amvr-zpristupnuje-data-o-kampanich-v-outdooru/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/03/amvr-zpristupnuje-data-o-kampanich-v-outdooru/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/09/idnes-pocet-predplatitelu-premium-se-zvysil-na-56-tisic/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/09/idnes-pocet-predplatitelu-premium-se-zvysil-na-56-tisic/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/04/ceska-sporitelna-ma-novy-koncept-ke-startu-vyuzila-stovku-dronu/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/04/ceska-sporitelna-ma-novy-koncept-ke-startu-vyuzila-stovku-dronu/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/04/dronova-show-vyuzitelna-pro-marketing-je-v-cesku/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/04/dronova-show-vyuzitelna-pro-marketing-je-v-cesku/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/04/hornbach-vytvari-v-kampani-gigantickou-zahradu-na-fasade-domu
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/04/hornbach-vytvari-v-kampani-gigantickou-zahradu-na-fasade-domu
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/02/reklamni-investice-do-medii-loni-mirne-rostly-nejvic-vlozil-lidl
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/02/reklamni-investice-do-medii-loni-mirne-rostly-nejvic-vlozil-lidl


102 

https://www.focus-age.cz/m-journal/praxe/legislativa/odzvonilo-sexisticke-reklame-v-

cesku--soudni-rozhodnuti-prinasi-prulom__s353x15888.html.  

MICHL, P., 2021. Tento billboard u silnice uvidíte jen ve zpětném zrcátku – Marketing 

Journal. Focus-age.cz.[online]. [cit. 2021-04-25]. Dostupné z: https://www.focus-

age.cz/m-journal/aktuality/tento-billboard-u-silnice-uvidite-jen-ve-zpetnem-

zrcatku__s288x15667.html.  

NECHCEME BILLBOARDY U DÁLNIC A SILNIC.CZ, ©2021. Nechceme 

billboardy u dálnic a silnic. [online]. [cit. 2021-04-28]. Dostupné z: http://nechceme-

billboardy.cz/index.php.  

OAAA.ORG, ©2021. BUS SHELTERS.  Out of Home Advertising Association of 

America.org [online]. [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: 

https://oaaa.org/AboutOOH/OOHBasics/OOHMediaFormats/BusShelters.aspx 

OAAA.ORG, ©2021. OOH MEDIA FORMATS. Out of Home Advertising Association 

of America.org [online].[cit. 2021-04-23]. Dostupné z: 

https://oaaa.org/AboutOOH/OOHBasics/OOHMediaFormats/OOHMediaFormats.aspx.  

OXFORD LEARNERS DICTIONARIES, ©2021. Definition of AI abbreviation from 

the Oxford Advanced Learner's Dictionary: AI abbreviation. [online]. [cit. 2021-04-18]. 

Dostupné z:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ai?q=AI.  

OXFORD LEARNERS DICTIONARIES,©2021. Definition of augmented reality from 

the Oxford Advanced Learner's Dictionary: Augmented reality. [online]. [cit. 2021-04-

18]. Dostupné z: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/augmented-

reality?q=augmented+reality.  

OXFORD LEARNERS DICTIONARIES, ©2021. Definition of Influencer from the 

Oxford Advanced Learner's Dictionary: Influencer. [online]. [cit. 2021-04-18]. 

Dostupné z: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/influencer?q=influencer.  

OXFORD LEARNERS DICTIONARIES,©2021. Definition of VR abbreviation from 

the Oxford Advanced Learner's Dictionary: VR abbreviation. [online]. [cit. 2021-04-

18]. Dostupné z:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/vr?q=vr.  

https://www.focus-age.cz/m-journal/praxe/legislativa/odzvonilo-sexisticke-reklame-v-cesku--soudni-rozhodnuti-prinasi-prulom__s353x15888.html
https://www.focus-age.cz/m-journal/praxe/legislativa/odzvonilo-sexisticke-reklame-v-cesku--soudni-rozhodnuti-prinasi-prulom__s353x15888.html
https://www.focus-age.cz/m-journal/aktuality/tento-billboard-u-silnice-uvidite-jen-ve-zpetnem-zrcatku__s288x15667.html
https://www.focus-age.cz/m-journal/aktuality/tento-billboard-u-silnice-uvidite-jen-ve-zpetnem-zrcatku__s288x15667.html
https://www.focus-age.cz/m-journal/aktuality/tento-billboard-u-silnice-uvidite-jen-ve-zpetnem-zrcatku__s288x15667.html
http://nechceme-billboardy.cz/index.php
http://nechceme-billboardy.cz/index.php
https://oaaa.org/AboutOOH/OOHBasics/OOHMediaFormats/BusShelters.aspx
https://oaaa.org/AboutOOH/OOHBasics/OOHMediaFormats/OOHMediaFormats.aspx
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ai?q=AI
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/augmented-reality?q=augmented+reality
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/augmented-reality?q=augmented+reality
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/influencer?q=influencer
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/vr?q=vr


103 

PLAKATOV.CZ, ©2021. Co je Plakátov. Plakátov.cz. [online]. [cit. 2021-04-30]. 

Dostupné z: https://plakatov.cz/o-nas.  

PODLESNÁ, V., 2021. Praha má být čistější, omezí reklamu i v širším centru | 

Ekonews.cz [online].  [cit. 2021-04-26]. Dostupné z: https://www.ekonews.cz/praha-

ma-byt-cistejsi-omezi-reklamu-i-v-sirsim-centrupraha-se-ma-ocistit-omezi-reklamu-i-v-

sirsim-centru/.  

REJSTŘÍK-FIREM.KURZY.CZ, ©2021. Asociace měření venkovní reklamy, z.s. v 

likvidaci, Rejstrik-firem.kurzy.cz.  [online]. [cit. 2021-04-28]. Dostupné z: 

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/03568547/asociace-mereni-venkovni-reklamy-z-s-v-

likvidaci/.  

REX-REKLAMA.CZ, ©2021. Signtech velkoplošné reklamy. [online]. [cit. 2021-04-

25]. Dostupné z: http://www.rex-reklama.cz/signtech-velkoplosne-reklamy/. 

REX-REKLAMA.CZ, ©2021. Světelné panely - plovoucí písmo. [online]. [cit. 2021-

04-25]. Dostupné z: http://www.rex-reklama.cz/svetelne-panely-plovouci-pismo/.  

RPR.CZ, ©2021. Rada pro reklamu. [online]. [cit. 2021-04-28]. Dostupné z: 

https://www.rpr.cz/cz/profil.php.  

SC&C.CZ, 2021. Naše metody – SC&C.cz [online]. [cit. 2021-04-30]. Dostupné z: 

https://scac.cz/sluzby/nenasli-jste-co-jste-hledali/nase-metody/.  

SCVR.CZ, ©2021. SČVR | Sdružení českých firem venkovní reklamy. [online]. [cit. 

2021-04-28]. Dostupné z: https://www.scvr.cz/.  

SPVRCR.CZ, ©2021. SPVR - Svazu provozovatelů venkovní reklamy. [online]. [cit. 

2021-04-28]. Dostupné z: https://www.spvrcr.cz/. 

TAXI LIGHT.CZ, ©2021. Posouváme hranice venkovní reklamy | TAXILIGHT          . 

Taxilight.cz [online]. [cit. 2021-04-25]. Dostupné z: https://www.taxilight.cz/#co-je-

taxilight.  

WIND, Yoram Jerry., 2008. MIT Slope Managemente Review. [online].  

Massachusetts, [cit. 2021-03-31]. Dostupné z: https://sloanreview.mit.edu/wp-

content/uploads/1999/11/8f066a7bbf.pdf 

https://plakatov.cz/o-nas
https://www.ekonews.cz/praha-ma-byt-cistejsi-omezi-reklamu-i-v-sirsim-centrupraha-se-ma-ocistit-omezi-reklamu-i-v-sirsim-centru/
https://www.ekonews.cz/praha-ma-byt-cistejsi-omezi-reklamu-i-v-sirsim-centrupraha-se-ma-ocistit-omezi-reklamu-i-v-sirsim-centru/
https://www.ekonews.cz/praha-ma-byt-cistejsi-omezi-reklamu-i-v-sirsim-centrupraha-se-ma-ocistit-omezi-reklamu-i-v-sirsim-centru/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/03568547/asociace-mereni-venkovni-reklamy-z-s-v-likvidaci/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/03568547/asociace-mereni-venkovni-reklamy-z-s-v-likvidaci/
http://www.rex-reklama.cz/svetelne-panely-plovouci-pismo/
https://www.rpr.cz/cz/profil.php
https://scac.cz/sluzby/nenasli-jste-co-jste-hledali/nase-metody/
https://www.scvr.cz/
https://www.spvrcr.cz/
https://www.taxilight.cz/#co-je-taxilight
https://www.taxilight.cz/#co-je-taxilight
https://sloanreview.mit.edu/wp-content/uploads/1999/11/8f066a7bbf.pdf
https://sloanreview.mit.edu/wp-content/uploads/1999/11/8f066a7bbf.pdf


104 

ZEMANOVÁ, M., 2021. Studie: Češi a reklama 2021 – Marketing Journal. Focus-

age.cz. [online]. [cit. 2021-04-28]. Dostupné z:  https://www.focus-age.cz/m-

journal/aktuality/studie--cesi-a-reklama-2021__s288x15714.html  

 

3.4. ZÁKONY A DALŠÍ ZDROJE 

AKA, 2021, Investice do reklamy loni neklesly, dosáhly téměř 120 miliard korun 

(Tisková zpráva) 11. 2. 2021.  [online]. [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: 

https://aka.cz/novinky/zprava-o-reklame-2020/.   

LUXTON, S & DRUMON, L., 2000, What is this thing called Ambient Advertising? in 

ANZMAC (Aust & New Zealand Marketing Academy Conference) 2000 Visionary 

Marketing for the 21st Centry: Facing the Challenge. Griffith University, Gold Coast, 

pp. 734 - 738, Australian and New Zealand Marketing Academ y Conference 

(ANZMAC 2000), Gold Coast Qld, Australia, 28/11/00. 

OAAA.ORG, 2018. Planning of OOH Media, Washington. OUT OF HOME 

ADVERTISING ASSOCIATION OF AMERICA  [cit. 2021-04-26]. Dostupné z:  

https://oaaa.org/Portals/0/PlanningforOOHMedia_08_20.pdf.  

PRAHA.EU, ©2021. Vyhláška 26/2005 (Portál hlavního města Prahy). [online].  [cit. 

2021-04-27]. Dostupné, z: 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_pre

dpisech/rok_2005/vyhlaska_cislo_26_ze_dne_29_11_2005.html.  

SPIR, 2021. NetMonitor - FAQ - často kladené dotazy. . [online].  [cit. 2021-04-30]. 

Dostupné, z: https://www.netmonitor.cz/sites/default/files/faq_netmonitor_0.pdf.  

SPIR, 2021. Rok 2020 ve znamení online života přinesl rostoucí výdaje do reklamy: 40 

miliard Kč (Tisková zpráva) 15. 3. 2021. [online].  [cit. 2021-04-30]. Dostupné z: 

https://www.spir.cz/sites/default/files/prilohy/TZ_SPIR_inzertni_vykony_2020.pdf.  

Zákony pro lidi.cz ©2021. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích. [online] .  

[cit. 2021-04-27]. Dostupné z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13.  

Zákony pro lidi.cz ©2021. 183/2006 Sb. Stavební zákon. [online] .  [cit. 2021-04-27]. 

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183#cast3.  

https://www.focus-age.cz/m-journal/aktuality/studie--cesi-a-reklama-2021__s288x15714.html
https://www.focus-age.cz/m-journal/aktuality/studie--cesi-a-reklama-2021__s288x15714.html
https://aka.cz/novinky/zprava-o-reklame-2020/
https://oaaa.org/Portals/0/PlanningforOOHMedia_08_20.pdf
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2005/vyhlaska_cislo_26_ze_dne_29_11_2005.html
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2005/vyhlaska_cislo_26_ze_dne_29_11_2005.html
https://www.netmonitor.cz/sites/default/files/faq_netmonitor_0.pdf
https://www.spir.cz/sites/default/files/prilohy/TZ_SPIR_inzertni_vykony_2020.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183#cast3


105 

Teze Diplomové práce 

  



106 

 

 



107 
 



108 

 

 

 

 



109 

 

 

 

 



110 

4. SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1 - složky marketingového mixu (obrázek - diagram) 

Příloha č. 2 - komunikační mix (obrázek - diagram) 

Příloha č. 3 - srovnání hodnoty reklamního prostoru v roce 2019 a 2020 (obrázek - 

tabulka) 

Příloha č. 4 - první vydání masového média The Sun (obrázek) 

Příloha č. 5 - vývoj celkových výdajů do internetové inzerce v mld. Kč v ČR (obrázek - 

graf) 

Příloha č. 6 - členění e-marketingu (obrázek - diagram) 

Příloha č. 7 - optimalizace měnící se role tradičního a digitálního marketingu (obrázek - 

diagram) 

Příloha č. 8 - počet OOH reklam v USA v roce 2020 dle druhu (obrázek  

- diagram) 

Příloha č. 9 - billboard (obrázek)  

Příloha č. 10 - bigboard (obrázek)  

Příloha č. 11 - příklad využití citylight formátu pro marketingovou kampaň (obrázek)  

Příloha č. 12 - celoplošný formát OOH reklamy v dopravě (obrázek)  

Příloha č. 13 - příklad světelné nástavby na billboardu (obrázek) 

Příloha č. 14 - příklad světelných panelů s plovoucím písmem (obrázek)  

Příloha č. 15 - pohled na billboard kampaně Plusnet (obrázek)  

Příloha č. 16 - pohled ze zpětného zrcátka kampaně Plusnet (obrázek) 

Příloha č. 17 - fotografie kampaně firmy Hornbach (obrázek) 

Příloha č. 18 - příklad watertisingu pro firmu Jeep (obrázek) 

Příloha č. 19 - příklad kreativní komunikace použitím ambientního marketingu  na 

podlaze (obrázek)  

Příloha č. 20 - příklad kreativní komunikace použitím ambientního marketingu KitKat 

na lavičce (obrázek) 

Příloha č. 21 - příklad kreativní komunikace použitím ambientního marketingu 

neziskové organizace Feed SA (obrázek)  

Příloha č. 22  - dronová show v Shanghai  (obrázek)  

Příloha č. 23 -  zobrazení TaxiLight panelu (obrázek) 

Příloha č. 24 - zobrazení HLV panelu (obrázek)  

Příloha č. 25 - zobrazení památkové chráněných území Hl. m. Prahy (obrázek)  
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Příloha č. 26 - vyhodnocení českých OOH kampaní roku 2020 (obrázek - graf) 

Příloha č. 27 - rozdělení komunikačních kanálů a jejich míry přesycení 

v ČR. (obrázek - graf) 

Příloha č. 28 - mapa vizuálního smogu Brno (obrázek - diagram) 

Příloha č. 29 - fáze procesu plánování reklamy (obrázek - diagram) 

Příloha č. 30 - mediální cíle (obrázek - diagram) 

Příloha č. 31 - podíl investic do jednotlivých mediatypů v roce 2020 (obrázek - graf) 

Příloha č. 32 - srovnání investic do reklamy za rok 2019 a 2020 dle komunikačního 

kanálu (obrázek - tabulka)  

Příloha č. 33 - přehled zadavatelů s největšími investicemi do reklamy 

v roce 2020 (obrázek - tabulka)  

Příloha č. 34 - nabídka BigMedia (obrázek - tabulka)  

Příloha č. 35 - nabídka JCDecaux (obrázek - seznam)  

Příloha č. 37 - propočet č. 2 (obrázek - tabulka)  

Příloha č. 38 - nabídka euroAWK (obrázek - e-mail)  

Příloha č. 39 - propočet č. 3 (obrázek - tabulka)  

Příloha č. 40 - nabídka Holomotion Media (obrázek - tabulka)  

Příloha č. 41 - propočet č. 4 (obrázek - tabulka)  

Příloha č. 42 - nabídka Médea (obrázek - tabulka)  

Příloha č. 43 - propočet č. 5 (obrázek - tabulka) 

Příloha č. 44 - nabídka Omnicom Media Group (obrázek - e-mail)  

Příloha č. 45 - propočet č. 6 (obrázek - tabulka) 

Příloha č. 46 - nabídka Publicis (obrázek - e-mail)  

Příloha č. 47 - propočet č. 7 (obrázek - tabulka) 

Příloha č. 48 - excelová tabulka propočtů cenová analýza (obrázek - tabulka) 

 

 

 

 

 

 

 

 


