
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. 

 


