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Když začne tempo změn uvnitř podniku zaostávat za tempem změn v okolním prostředí, 

blíží se konec.  

Jedinou otázkou zůstává, kdy k němu dojde.  

 

Jack Welch  
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ÚVOD 
 

Trh s tvrdým alkoholem je z hlediska marketingu víceméně neměnný. Všechny 

značky si zakládají na tradici (tzn. od kterého roku jsou produkovány), zemi původu 

a kvalitě (tzn. počtu destilací). Na tento fakt mě upozornil můj známý a nabídl mi 

k přečtení knihu, kterou vydala reklamní agentura TBWA, Změňte pravidla byznysu 

ve svůj prospěch – Metoda Disruption, jejímž autorem je Jean-Marie Dru a kolektiv 

jeho spolupracovníků. Navedl mě na myšlenku, že existují značky, které tyto 

osvědčené postupy úmyslně porušují, a získávají si tak také své (samozřejmě 

specifické) zákazníky. 

Kniha a metoda, kterou představuje na několika světových značkách, mě 

zaujala, protože vybočování ze stereotypů a stokrát omílaných pravidel je mi velice 

blízké. Rozhodla jsem se do této problematiky ponořit hlouběji a vybrat si ji za téma 

mé bakalářské práce. 

Navíc je studium marketingu a výzkum spotřebitelského chování na hranici 

sociologie a ekonomie, mně velice blízkým disciplínám, které se právě zde střetávají 

v ideální kombinaci.  

Práce je členěna do tří tématických celků. První pojednává o trhu s alkoholem 

obecně, převážně z pohledu ekonomie, druhá část se týká marketingu, především 

marketingového mixu a poslední je výzkumná část, v níž jsem skloubila informace 

získané od profesionálů z reklamní agentury TBWA a distributorů Absolut Vodky se 

svými znalostmi metod a technik sociologického výzkumu. 
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1. TRH S ALKOHOLEM A JEHO SPOTŘEBA 
 

Alkohol se v Evropě produkuje a konzumuje již po tisíce let. Obvykle byl 

vyráběn z jakýchkoli surovin dostupných v daném místě. Alkoholické nápoje se často 

používaly jako lék až do nástupu moderního lékařství na počátku dvacátého století. 

V důsledku pokroku, který mimo jiné přinesl industrializaci a zdokonalení 

komunikačních spojení byly také objeveny silnější, destilované nápoje. Na 

přelomu devatenáctého a dvacátého století  zasáhla většinu Evropy silná vlna 

„protialkoholického hnutí“ zaměřená na destiláty, která se však následně často 

měnila na odpor vůči všem alkoholickým nápojům. Tato vlna postupně ztrácela na 

síle až na konci dvacátého století téměř pozbyla významu. 

Evropa se významnou měrou podílí na celosvětovém trhu s alkoholem, pochází 

z ní čtvrtina celosvětové produkce alkoholu a více než polovina světové produkce 

vína. Na obchodech s alkoholem se Evropa podílí sedmdesáti procenty vývozu a 

téměř polovinou světových importů. Ačkoli je většina těchto obchodů realizována 

mezi státy Evropské unie, obchodování s alkoholem se podílí cca 9 mld. EUR na 

bilanci obchodu se zbožím v Evropské unii jako celku. 

Ekonomická úloha odvětví výroby alkoholických nápojů je v řadě evropských 

zemí významná. Spotřební daně u alkoholu v zemích evropské patnáctky činily 

v roce 2001 25 mld. EUR, při vyloučení prodejních a dalších daní placených v rámci 

dodavatelského řetězce. Díky relativně neelastické poptávce u alkoholu jsou 

průměrné daňové sazby mnohem lepším ukazatelem předvídající státní příjmy 

plynoucí z daní, než úroveň spotřeby alkoholu v dané zemi. 

Alkohol je dále spojen s velkým množstvím pracovních míst, včetně více než tři 

čtvrtě milionu míst v odvětví výroby nápojů (zejména vína) a mnoho dalších 

spojených se všemi částmi dodavatelského řetězce (např. pivnice a obchody). 

Trendy ve spotřebě alkoholu ale nevykazují žádnou obecnou korelaci s trendy 

v počtu pracovních míst v souvisejících oblastech. To nasvědčuje, že účinek změn ve 

spotřebě může být relativně malý. 

Na základě vyhodnocení existujících studií se celkové hmotné náklady na 

alkohol v Evropské unii v roce 2003 odhadovaly ve výši 125mld. EUR, odpovídající 

1,3% hrubého domácího produktu. To představuje přibližně stejnou hodnotu jako 
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částka nedávno zjištěná u tabáku. Nehmotné náklady udávají prostředky, které lidé 

vynakládají – především jako důsledek škod zaviněných alkoholem v oblasti 

kriminality, zdraví atd.. V roce 2003 se tyto náklady odhadovaly na částku 270 mld. 

EUR. Odhady berou v úvahu všechny měřitelné aspekty lidského života, které 

mohou být ovlivněny alkoholem. Obdobně platí, že uvedené odhady sice zohledňují 

některé pozitivní účinky alkoholu, ale neexistuje žádný výzkum, který by umožňoval 

zhodnotit další výhody plynoucí pro společnost. 

 

1.1 Konzumace alkoholu v Evropě1 

Evropská unie je regionem s největší spotřebou alkoholu na světě, i když 

současná spotřeba 11 litrů čistého alkoholu na 1 dospělou osobu za rok se ocitá na 

výrazně nižší úrovni než v 70.letech 20.století, kdy bylo dosaženo maxima 15 litrů. 

Alkohol pije většina Evropanů, ale 55 milionů dospělých (15%) ho nepije vůbec. 

S přihlédnutím k této skutečnosti a zohledněním nezaznamenané spotřeby dosahuje 

spotřeba na osobu konzumující 15 litrů za rok. 

Téměř polovina tohoto množství je konzumována ve formě piva (44%), 

zbývající kvantum je rozděleno mezi víno (34%) a destiláty (23%). 

Zatímco občané severských a středoevropských států konzumují převážně pivo, 

občané jižní Evropy konzumují ve větší míře víno (Španělsko může být považováno 

za výjimku). Přibližně 40% konzumace alkoholu ve státech evropské patnáctky se 

odehrává ve spojení s odpoledním či večerním jídlem. V jižní Evropě je však navíc 

v porovnání s jinými oblastmi typická konzumace alkoholu v průběhu oběda. 

Pití alkoholu do stavu opilosti se v jednotlivých státech liší, přičemž obyvatelé 

jižní Evropy udávají méně případů výskytu za měsíc. Švédsko má jeden nejnižších 

výskytů případů pití s cílem se opít v zemích evropské patnáctky. Souhrnně řečeno, 

dospělí udávají průměrně 5 stavů opilosti za rok, ale 17 případů nadměrného pití 

(tzn. Pět a více nápojů při jedné příležitosti) s cílem se opít. Za evropskou desítku je 

k dispozici mnohem méně údajů, obecně ale naznačují, že někteří lidé nahrazují 

konzumaci vína pitím destilátů, přičemž četnost pití alkoholu je nižší a frekvence 

                                                 
1 Alkohol v Evropě – Zpráva pro Evropskou unii, Souhrn – Peter Anderson a Ben Bumberg, Institute of 
Alcohol Studies, Anglie, červen 2006 (str.3 – 4), Dostupné z WWW: http://ec.europa.eu/health-
eu/doc/alcoholineu_sum_cz_en.pdf 
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výskytu případů pití s vyloženým cílem se opít vyšší než v zemích evropské 

patnáctky. 

Zatímco 266 milionů dospělých konzumuje alkohol v míře do 20 g (ženy), nebo 

40 g (muži) za den, více než 58 milionů dospělých (15%) konzumuje nad tuto míru 

a 20 milionů z nich (6%) konzumuje více než 40 g alkoholu (ženy) a 60 g (muži) za 

den. Zaměříme – li se na závislost, nikoli na úroveň spotřeby, můžeme dále odvodit, 

že v každém roce je závislých na alkoholu 23 milionů Evropanů (5% mužů a 1% 

žen). 

Na chování související s pitím alkoholu lze nahlížet také z hlediska 

socioekonomického statutu (SES), kdy u žen s nižším SES existuje nižší 

pravděpodobnost, že nebudou pít alkohol vůbec. Navzdory komplexní charakteristice 

některých aspektů pití se opíjení i vznik závislosti na alkoholu vyskytuje spíše u 

konzumentů s nižším SES. 

Ve všech kulturách, v nichž byly prováděny studie, pijí celkově více muži než 

ženy a konzumují i  větší množství alkoholu, přičemž mezi muži a ženami existují 

větší rozdíly s odhledem na rizikové chování. 

 

1.2 Regulování spotřeby alkoholu2 

Mezi nejvýznamnější mezinárodně uznávané úmluvy ovlivňující politiku 

regulování spotřeby alkoholu patří Obecná úmluva o clech a obchodu (GATT), 

týkající se zboží, a obecná úmluva o obchodu a službách (GATS). Minulost ukázala, 

že Světová obchodní organizace v některých případech upřednostňuje zdraví před 

obchodem (např. zákaz dovozů azbestu), třebaže k tomu, aby byly prosazeny, musí 

příslušné politiky projít řadou přísných testů. 

Mnohem větší vliv na tuto politiku však má v praxi obchodní právo Evropské 

unie. Většina přístupů k alkoholu vychází z „národní“ úpravy zdanění, což znamená, 

že státy nesmí přímo ani nepřímo činit jakékoli rozdíly, které by upřednostňovaly 

domácí výrobky před výrobky z kteréhokoli jiného státu EU. V rozporu s tím však 

stále vlivnější Evropský soudní dvůr jednoznačně podpořil zákaz reklamy 

                                                 
2 Alkohol v Evropě – Zpráva pro Evropskou unii, Souhrn – Peter Anderson a Ben Bumberg, Institute of 
Alcohol Studies, Anglie, červen 2006 (str.9 – 10), Dostupné z WWW: http://ec.europa.eu/health-
eu/doc/alcoholineu_sum_cz_en.pdf 
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v Katalánsku, když připustil, že „vskutku nelze popřít, že reklama funguje jako 

podnět ke konzumaci“. 

Standardizované nepřímé daně jsou dlouhodobým cílem EU vedoucím 

k omezení tržních zásahů v případech, kdy velké rozdíly v daňových sazbách mezi 

sousedícími zeměmi vedou ke zvyšujícímu se objemu nákupů v zahraničí. To snižuje 

státní příjmy země s vyššími daňovými sazbami a vytváří tlak na snížení daňových 

sazeb, jak se stalo v některých severských zemích. 

Mezinárodním orgánem nejaktivnějším v oblasti regulace spotřeby alkoholu je 

Světová zdravotnická organizace (WHO), jejíž evropská kancelář zodpovídá za 

několik iniciativ zaměřených na snížení škod způsobených alkoholem v 52 členských 

státech. 

Příkladem legislativního zásahu EU je ustanovení o reklamě na alkohol v její 

Směrnici o televizi bez hranic. Opatření EU, vztažená k regulaci spotřeby alkoholu, 

jsou však prosazována prostřednictvím měkkých zákonů ve formě nezávazných 

rozhodnutí a doporučení, která pouze vybízejí členské státy k tomu, aby jednaly 

určitým způsobem. 

Každý stát EU má implementováno množství zákonů a dalších nástrojů 

vyčleňujících alkohol z ostatního zboží obchodovatelného na jejich území.  

Prodej alkoholu je ve většině států EU omezován, v několika případech 

prostřednictvím monopolů maloobchodní sítě, častěji ale za pomoci licencí, kterými 

lze místa prodeje alkoholu regulovat. Více než jedna třetina zemí také omezuje 

prodejní dobu, přičemž v malém počtu zemí existuje rovněž omezení ve dnech 

prodeje nebo v hustotě výskytu prodejců mimo prodejnu. Všechny státy mají 

zakázáno v barech a hospodách prodávat alkohol mladistvím (dle zákonem 

stanovené věkové hranice), ale čtyři země prodej alkoholu neregulují vůbec.  

Marketing alkoholických nápojů je regulován na různých úrovních v závislosti 

na typu marketingové činnosti. Televizní reklamy na pivo jsou předmětem 

zákonných omezení (netýkajících se obsahu) ve více než polovině Evropy, včetně 

úplného zákazu v pěti zemích. To vedlo ke vzniku požadavku, aby dalších čtrnáct 

zemí také reklamu na alkohol zakázalo. Billboardy a tisk jsou regulovány méně a 

zhruba třetina zemí (zejména evropské desítky) je nereguluje vůbec. Sponzorství 

sportovních událostí podléhá omezením nejméně. 
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Zdanění alkoholických nápojů je další trvalou součástí programu regulace 

spotřeby alkoholu v evropských státech, ačkoli se daňové sazby v jednotlivých 

zemích výrazně liší. Tyto rozdíly jsou viditelné například u vína, kdy téměř polovina 

zemí nemá ustanovenou žádnou daň, ale pětina zemí má daňovou sazbu vyšší než 

1000 Eur, přepočteno na kupní sílu. Obecně lze říci, že průměrná daňová sazba je 

vyšší v severní Evropě a nižší v jihoevropském regionu a části střední a východní 

Evropy. 

Při sloučení různých oblastí politiky do jedné stupnice hodnocení striktnosti 

politiky regulování spotřeby alkoholu se nejvíce odlišuje Řecko (5,5 bodů) a Norsko 

(17,7 bodů). Možné maximum je přitom 20 bodů. 

 

1.3 Věkové hranice v oblasti konzumace a nákupu 

alkoholu3 

Minimální zákonem stanovený věk pro konzumaci alkoholu je nejnižší věková 

hranice, od které je možné konzumovat alkoholické nápoje. Ta se může lišit od 

minimální věkové hranice určené pro nákup alkoholických nápojů. 

Národní právní normy se všeobecně vztahují na konzumaci alkoholu 

v prostorách mimo domov. Jedinou zemí, která legislativně upravuje minimální věk 

pro domácí konzumaci, je Velká Británie, která určuje, že alkohol může být se 

souhlasem rodičů konzumován od věku 15 let. 

Bohužel ale otázka vymahatelnosti zákonů stanovující minimální věkové hranice 

pro konzumaci alkoholu představuje pro většinu vlád zásadní problém. 

Nižší počet zemí má zákonem stanovenou minimální věkovou hranici pro nákup 

alkoholu než pro konzumaci alkoholu. 

 

1.4 Segmentace trhu 

Segmentace trhu je proces rozdělení celého trhu na segmenty zákazníků tak, že  

požadavky a přání zákazníků uvnitř každého segmentu a z toho plynoucí nákupní a 

spotřební chování jsou podobné a rozlišitelné od potřeb a požadavků zákazníků v 

                                                 
3 ICAP Reports 4 - Věkové hranice v oblasti konzumace alkoholu, březen 1998, Dostupné z WWW: 
http://www.icap.org/portals/0/download/all_pdfs/Czech_content_pdf/ICAP_Reports_Czech/ICAP_Repo
rt4_Czech.pdf 
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jiných segmentech. Segmentace trhu připadá v úvahu, pokud je heterogenní trh 

rozčlenitelný do řady menších homogenních trhů z hlediska nároků a požadavků na 

provedení prvků marketingového mixu, a tedy i požadavků na rozdílné přístupy 

výrobce k zákazníkům. 

Segmentace trhu jako nástroj plánování nabývá celopodnikového významu. 

Usnadňuje tvorbu nejen podnikových strategických plánů, ale také funkčních plánů 

jak marketingových, tak nemarketingových oddělení. 

 

0br. 1 Fáze segmentace trhu 

 

 

 

 

 

Hlavními a nejčastěji používanými segmentační  faktory  vhodnými  pro  trh  

spotřebního  zboží jsou geografické  proměnné (podnebí,morfologie krajiny, 

teritorium, stát, region, velikost oblasti, typ osídlení), demografické  proměnné (věk, 

pohlaví, velikost rodiny, fáze životního cyklu rodiny), socioekonomické proměnné 

(příjem rodiny, povolání, vzdělání), etnografické proměnné (náboženství, rasa, 

národnost), fyziografické proměnné (kvantitativní a kvalitativní charakteristiky lidí), 

sociopsychologické proměnné (sociální třída, životní styl a typ osobnosti) a 

behavioristické proměnné (příčiny chování, stupeň připravenosti ke koupi, frekvence 

nákupu, uživatelský status, míra užívání, preference užitných vlastností, stupeň 

věrnosti značce, postoje k výrobku). 

Trh s alkoholem se svými vlastnostmi blíží monopolu v kombinaci s relativně 

koncentrovaným oligopolem. Motivy výběru spotřebitele totiž určuje převážně 

značka a loajalita k ceně. To téměř stoprocentně platí u piva, vína a některých druhů 

tvrdého alkoholu (např. whisky). Spotřebitelé vodky však mezi značkami tolik 

nerozlišují, cenu však ve většině případů sledují. Podrobněji se k tomuto fenoménu 

vrátím později. 
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K bližší specifikaci trhu s alkoholem budeme přistupovat následujícím 

způsobem. Alkohol budeme chápat jako výrobkovou kategorii, čirý alkohol jako 

výrobkovou variantu, dále vodku jako výrobek a poslední úrovní je konkrétní značka 

alkoholu. 

Tržní segment s alkoholem je velmi specifický, výrobková kategorie alkoholu 

totiž vykazuje charakteristické aspekty spotřeby. Alkohol je spotřební zboží, dle další 

tradiční typologizace se jedná o zboží denní potřeby (kam spadají potraviny) 

netrvanlivého charakteru (je to hmotné zboží, které se spotřebovává najednou nebo 

při několika použitích). Jenže toto vymezení je poněkud krkolomné a především 

neplatí za všech okolností. Alkohol nelze konzumovat vždy a všude. Například v USA 

je mimo zákon postavena konzumace alkoholu na veřejnosti, stejně tak jako požití 

alkoholu před řízením auta (v některých zemích je povolená určitá hladina alkoholu 

v krvi, rovná se přibližně 2dcl vína či sklenici piva). Mnoho konzumentů má požívání 

alkoholu spojené s určitou nevšední událostí. Ať už se jedná o oslavu narozenin či 

životního úspěchu nebo setkání s přáteli, odmítnutí přípitku sklenkou alkoholu je 

téměř společenským prohřeškem. Specifičnost tohoto druhu zboží je také v jeho 

schopnosti vyvolávat ve svých spotřebitelích závislost. Nehledě na to, že účinky 

alkoholu jsou ve větší míře zdraví škodlivé a mnoho konzumentů ve stavu opilosti 

vykazuje agresi a neschopnost racionálního uvažování. 

Výrobci alkoholických nápojů se musí tedy v ideální kombinaci řídit 

legislativními nařízeními, dodržovat zdravotně nezávadný a tudíž velmi nákladný 

postup výroby, čelit mnoha etickým výtkám a především si najít cestu ke svým 

zákazníkům. 

V Česku se ročně průměrně vypije 10,2 litru čistého alkoholu na osobu. Počet 

Čechů závislých na alkoholu může podle primáře Psychiatrické léčebny Bohnice Karla 

Nešpora přesahovat 600 000. Srovnáním s Velkou Británií, kde je zhruba sedm 

procent lidí starších 15 let závislých na alkoholu, došel k číslu asi 614 000 závislých s 

pomocí údajů o spotřebě alkoholu na obyvatele u nás a v Británii.4  

 

                                                 
4 Dostupný z WW: http://www.novinky.cz/clanek/139340-vice-nez-pul-milionu-cechu-je-zavislych-na-
alkoholu.html 
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Významným segmentem trhu s tvrdým alkoholem je právě trh s vodkou. Vodka 

je druh oblíbeného alkoholického nápoje obsahující obvykle 35–70 % alkoholu 

(nejčastější je 40%). Vodka je většinou čiré barvy, výrazně alkoholické až lihové 

chuti. Pojmenování pochází ze slovanského slova pro vodu. Konzumuje se buď čistá 

(zpravidla chlazená), nebo v koktejlech, smíchaná s jinými nápoji (alkoholickými či 

nealkoholickými).5  

V EU se v souvislosti s vodkou rozhořel spor poté, co skandinávské a pobaltské 

státy a také Polsko nesouhlasily s tím, aby názvem vodka byly označovány i destiláty 

například z vína. Ty podle nich charakteristice vodky neodpovídají, protože se nedrží 

tradiční receptury. Evropská komise předložila svůj návrh na úpravy označování 

lihoviny před dvěma lety. Členské země EU se na novém označování lihovin dohodly 

7.12.2007. Nové nařízení definuje všechny lihoviny a mělo by firmám pomoci uvádět 

výrobky na trh a zajistit větší srozumitelnost pro spotřebitele. Vodka vyráběná v 

Evropské unii z jiných surovin než z brambor a obilí bude i nadále moci nést 

označení "vodka". Na etiketě ale musí být uveden dovětek "vyrobená z" a název 

suroviny, z níž pochází. Vodka vyrobená z obilí a brambor bude označována pouze 

jako "vodka". V Česku destilovaná čirá lihovina totiž obvykle pochází z řepy, jablek či 

melasy, což podle Polska či skandinávských zemí není ta správná, tradiční surovina 

zajišťující správnou chuť a kvalitu. Ti požadovaly pro svoji vodku exkluzivní ochranu, 

jako je tomu v případě rumu. 

Boj o vodku je na místě, na rozdíl od jiných druhů alkoholu se jí ve světě daří. 

Ročně se jí vypije odhadem 4,5 miliardy litrů, 57 % z toho v Rusku, Evropa se pak 

podílí 11 %. Jenom známých značkových vodek se ročně vypije 1,3 mld. litrů. 

 

Vodka je obecně vnímána jako generický produkt vznikající spojením lihu a 

vody, jehož objednání ovlivňuje hlavně cena. Proto je u vodky tak důležité dostat 

značku konzumentovi do povědomí. V gastronomii se pije většinou míchaná 

(nejčastěji s džusem nebo energetickým nápojem), spotřebitelé nedělají rozdíly mezi 

jednotlivými značkami. Myslí si, že všechny vodky chutnají stejně a často si 

neuvědomují racionální rozdíl mezi jednotlivými značkami. Z výzkumu časopisu 

                                                 
5 Dostupný z WWW:http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodka 
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Barlife6 vyplynulo, že si hosté častěji objednávají konkrétní značku u ochucených 

vodek, než u vodek bez příchutí. Zároveň se ukázalo, že zatímco konzumenti čisté 

vodky přece jen občas požádají o konkrétní značku, u koktejlů a míchaných nápojů 

konkrétní značku nevyžaduje téměř nikdo. Z průzkumu vyšlo, že konkrétní značku 

vodky si objedná přibližně 43 % hostů a to v následujícím způsobem: 45% Finlandia, 

29 % Absolut , 16 % Smirnoff , 3 % Amundsen , 3 % Stolichnaya. 

Za substituty a tudíž hlavní konkurenty vodky na trhu s tvrdým alkoholem 

považují výrobci vodky ostatní druhy alkoholu čirého složení (tzn. gin a bílý rum), 

které společně s vodkou stoupají v oblibě. Společným rysem tohoto druhu nápojů je 

jejich kombinovatelnost s nealkoholickými  nápoji do podoby míchaných drinků, po 

nichž poptávka v současné době významně stoupá. Vše se tak děje na úkor 

„barevných alkoholů“. Tento stav se dá ale chápat jako jedna z mnoha módních vln 

a tak by se producenti vodky měli snažit, aby trvala co nejdéle. 

 

1.5 Vodka na českém trhu 

Kategorie vodek se na celkové spotřebě lihovin v České republice, která činí na 

legálním trhu zhruba 80 miliónů litrů ročně, podílí přibližně 22 %. Vývoj průměrné 

spotřeby alkoholu v České Republice byl následující. 7 

Obr. 2 Vývoj průměrné spotřeby alkoholu v ČR (1961-2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Dostupný z WWW:http://www.profesorkiwi.cz/clanek/anketa 
7 Dostupný z WWW: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=182 
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Na rozdíl od západoevropského trhu nejsou u nás ještě spotřebitelské 

preference zcela zavedené. To nabízí příležitost k budování nových značek, které se 

dokáží odlišit od konkurence. 

Mezi abstinenty český národ rozhodně nepatří: z průzkumu Market & Media & 

Lifestyle – TGI, který v 1. a 2. kvartálu roku 2007 uskutečnila agentura Median, 

vyplynulo, že tři čtvrtiny Čechů pijí alespoň někdy alkohol. Stávají se z nich přitom 

fajnšmekři: pijí jej o něco míň, zato však více sahají po kvalitnějších značkách. 

 

Mezi vodkami lze vymezit čtyři základní segmenty. Nejníže stojí levné vodky 

typu "konzumní" jako Silver Ice. Hned nad nimi jsou laciné značkové vodky s 

dominantními produkty Hanácká a Pražská vodka. Tyto dva segmenty představují 

zhruba 90 % českého trhu s vodkou. Následuje střední segment s vodkami, jako je 

Gorbatchov, Jeltzin a kam míří i Vodka Amundsen. Nikoliv již tak nevýznamný je 

prémiový segment s trojlístkem vodek Finlandia, Absolut a Smirnoff. Zatímco levné 

segmenty vydělávají na svém obratu, prémiový žije z vysokých marží. 

Předkládám základní charakteristiky hlavních konkurentů Absolut Vodky8 

rozšířené o dvě české vodky středního segmentu (Amundsen a Božkov). 

 

Finlandia Vodka si stále udržuje prvenství v kategorii 

prémiových lihovin prodávaných na českém trhu. Je vyrobená z 

přírodně filtrované ledovcové vody a šestiřadého ječmene, 

dokonale uzrálého v arktickém létě. Používané suroviny nesmí být vyráběny jinde 

než ve Finsku. Je mrazivě průzračná, sametově čistá, je vytvořena pro výjimečné 

okamžiky. Voda je při výrobě Finlandia vodky základem křišťálové čistoty a 

nenapodobitelné kvality. Finlandia vodka je jedinou vodkou na světě, která 

používanou vodu nepředčišťuje. Pro zachování dokonale průzračné čistoty vody 

vlastní společnost Primalco více než 800 chráněných hektarů krajiny, ze které jsou 

živeny prameny podzemních vodních zdrojů. 

Finlandia vodka je vyráběna výlučně z vybraného šestiřadého ječmene, který 

neobsahuje žádné toxiny ani pesticidy. Používaný druh ječmene umožňuje vyrobit 

škrob nejvyšší kvality. Dokonce i kvasnice používané pro kvašení destilátu jsou za 

                                                 
8 Dostupné z WWW: http://www.drinks24.cz/lihoviny-vodka-c-74_88.html 
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přísně stanovených podmínek kultivovány ve vlastních laboratořích, jakožto 

rozhodující faktor pro kvalitu výsledného produktu. 

Finlandia vodka se vyrábí v městečku Rajamäki. Historie zdejšího lihovaru se 

píše od roku 1888. Tehdy žilo v této malé vesnici vzdálené 45 km od Helsinek 15 

obyvatel. Dnes se zde vyrábí až 60 milionů litrů alkoholických nápojů ročně. 

Výrobcem Finlandia vodky je společnost Primalco Ltd. se sídlem v Helsinkách a 

vlastníkem značky Finlandia Brown-Forman. Při vstupu země do Evropské unie byl 

Finlandia vodce udělen ochranný status, jaký používají například světoznámé nápoje 

koňak či šampaňské. 

Na začátku nového milenia byla Finlandia vodka představena v nové lahvi, 

která představuje největší změnu balení v její historii. Nová láhev je o něco 

"jemnější", "vrásky" jsou mělčí, jako by "led" o něco roztál. 

Stejný druh alkoholu se používá i pro alkohol s názvem Koskenkorva, pouze 

jsou v receptu drobné obměny. Nyní tuto značku vlastní americká Brown-Forman 

Corporation. Smlouva mezi firmou Altia a holdingem Brown-Forman zajišťuje Altii 

výhradní právo pro výrobu Vodky až do roku 2017. 

První vodku Koskenkorva, která se dnes prodává v 60 zemích světa, vyrobila 

před více než půl stoletím. Ve Finsku je to stále nejprodávanější lihovina. Altia je 

největší firmou v oboru lihovin a vína ve Finsku se šedesátiprocentním podílem na 

trhu. Koskenkorva je v ČR známá a oblíbená; v 90. let byl jejím výhradním 

dovozcem Plzeňský Prazdroj, od roku 2005 nabízí tuto vodku Stock Plzeň, a to v 

podobě jemné obilné a ovocné Koskenkorva Peach. 

 

Vodka Smirnoff Red Label je nejoblíbenější a 

nejprodávanější premium vodka světa. Unikátní patentovaný 

způsob výroby, zaručující její nejvyšší možnou kvalitu a čistotu, 

autentické ruské dědictví, stejně jako originální pojetí reklamy, 

patří mezi hlavní důvody její popularity. Pro filtrační proces při výrobě Smirnoff 

vodky je používáno speciální dřevěné uhlí ze stromů vyznačujících se tvrdým 

dřevem. Smirnoff vodka byla oceněna zlatou medailí na Světové soutěži v San 

Francisku v roce 2003. Je prodávána ve 130 zemích na 6 kontinentech, na celém 

světě je prodávána ve stejném balení, které nyní doznává po nějaké době opět 
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změny. Nová láhev má modernější i elegantnější tvar a menší etiketu, aby mohla 

lépe vynikat křišťálová čistota Smirnoff. 

Smirnoff Vodka Ice s obsahem alkoholu 5% je známý klubový hit, osvěžující pití 

s příchutí citrónu. Nyní se také prodává Smirnoff Vodka Ice Black. 

 

Likérka Stock Plzeň-Božkov9 dnes ovládá český trh lihovin ze 

30 %. Většina zisku sice plyne z prodeje, bylinného likéru Fernet, 

nicméně firma nabízí i běžnou konzumní vodku a zhruba pět let 

též nízkoalkoholické vodky s příchutí - Icebreaker a Keglevich. Po 

téměř ročních přípravách uvedla v roce 2000 na trh svůj nový produkt Vodku 

Amundsen. Cílem likérky je obsazení minimálně 15 % českého trhu s vodkou do tří 

let. K tomu jí má dopomoci i rozsáhlá reklamní kampaň. Výjimečná jemnost a 

křišťálová čistota jsou charakteristické pro Vodku Amundsen. Vodka nese jméno 

nejslavnějšího polárníka všech dob, který celý svůj život obětoval kráse, čistotě a 

průzračnosti krajin věčného ledu. Právě takovou atmosféru, snoubící ledový chlad s 

žárem v těle, přináší vodka Amundsen. Vodka Amundsen je vyráběna 

z nejjemnějšího trojnásobně destilovaného lihu a kvalitní měkké plzeňské vody 

zbavené všech nežádoucích minerálních látek a sebemenších nečistot. 

Nenapodobitelnou chuť dodávají Vodce Amundsen nejen prvotřídní suroviny, ale 

rovněž osvědčená skandinávská technologie výroby. Ta spočívá v několikanásobné 

filtraci vodky přes aktivní dřevěné uhlí, které je speciálně pro Vodku Amundsen 

vyráběno z tvrdého dřeva javoru, břízy či buku. Díky kvalitním surovinám a 

speciálnímu výrobnímu postupu je čtyřicetiprocentní Vodka Amundsen dokonale 

čistá a lahodně jemná. Vodka Amundsen se prodává jako 40% lihovina v balení 0,5l.  

Dalším produktem Stocku je Božkov Vodka. Ta v dubnu roku 

2007 změnila vizáž. Modernizace etikety navazuje na 

předloňskou změnu designu lahve, do níž jsou Božkov Vodka, 

ale i další značky řady Božkov stáčeny. Etiketa kombinuje 

stříbrnou a modrou barvu, jež nejlépe odpovídají charakteru nápoje. Při tvorbě 

etikety byla využita technologie tzv. embossingu, kdy určité prvky (v případě etikety 

Božkov Vodky jde o erb a nápis „Vodka“) plasticky vystupují. Další pro nápojové 

                                                 
9 Dostupné z WWW: http://stock.cz 
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etikety nepříliš obvyklou technologií je použití lesklého parciálního laku pro střední 

modrý pruh etikety a nápis „Božkov“. Tyto náročné prvky zcela jasně odlišují originál 

od případných amatérských napodobenin. 

 

Absolut Vodka10 pochází z jižního Švédska. V roce 1896 

uvedl značku na trh Lars Ollson Smith. Absolut Vodka, 

jak ji známe dnes, byla v roce 1979 vytvořena inovací sto 

let starého produktu. Právě v tomto roce se proslavila 

reklamní kampaní ABSOLUT PERFECTION, která byla poprvé představena v USA. 

Absolut Vodka se vyrábí na jediném místě, ve městě Ahus, kontinuální destilací 

vysoce kvalitní ozimé pšenice za použití vody z vlastní studny. Po destilaci je produkt 

podroben čtyřfázovému filtračnímu procesu, který mu zajišťuje renomé jednoho z 

vůbec nejčistších destilátů na světě. Plní se do unikátních lahví, jež jsou 

vyplachovány samotnou Absolut Vodkou. Patří do kategorie čtyřicetiprocentních 

vodek a doporučený způsob konzumace je v ledově chladné podobě. 

Absolut Vodka je čtvrtá největší a třetí nejprodávanější značková lihovina na 

světě. Loni se vodky Absolut prodalo ve světě přes 128 milionů lahví, z toho polovina 

na americkém trhu. Je známá svou jedinečnou reklamní kampaní a úzkou spoluprácí 

s předními světovými umělci, designéry, módními návrháři. Je nejvýznamnějším 

produktem V&S Group (a to již od roku 1917), která v současné době působí na 126 

národních trzích (největší je trh Severní Ameriky a Západní Evropy, přičemž necelá 

polovina produkce směřuje do Spojených států a kde tím získává 50% celého trhu).  

Francouzská nápojová skupina Pernod Ricard zvítězila 31.3.2008 v aukci na 

koupi největšího švédského výrobce alkoholických nápojů Vin & Sprit; která vlastní 

značku vodky Absolut, jednu z největších a nejrychleji rostoucích značek lihoviny na 

světě. Švédská vláda výsledek soutěže potvrdila a dodala, že Pernod zachová firmu a 

její výrobu ve Švédsku. Pernod v aukci porazila americkou Fortune Brands, která 

byla vzhledem ke kontraktu na distribuci vodky Absolut na trhu USA považována za 

favorita. Dalšími uchazeči byly bermudská Bacardi a švédská investiční společnost 

EQT. 

Na většině trhů, právě jako na českém, distribuuje tuto značku firma Maxxium. 

                                                 
10 Dostupné z WWW: http://www.maxxium.cz/detail.php?num=2 
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Za největší konkurenty v celosvětovém měřítku považuje V&S produkty firem 

Diageo (která prodává Smirnoff, Captain Morgan, Tangueray), Pernod Richard 

(Stolichnaya, Malibu a Beefeater) a Bacardi-Martini.11 

 

Design je faktorem, který často společnosti poskytuje 

konkurenční výhodu. Je mocnou zbraní k diferenciaci a 

positioningu výrobků a služeb společnosti, souhrnem 

vlastností, které mají vliv na to, jak produkt vypadá a funguje 

s ohledem na požadavky zákazníků.12 

Hlavními a specifickými znaky značky Absolut jsou 

čistota, jednoduchost a perfekce. To se také odráží ve vzhledu samotného produktu. 

Jedinečný design lahve, inspirovaný tvarem medicínské lahve z 18.století, dokončili 

v roce 1979 Gunnar Roman a Lars Carlsson. Čiré sklo má zdůrazňovat vlastnosti 

produktu, čistotu a kvalitu. Navíc vyvolává rafinovaný efekt na barových policích, je 

totiž téměř neviditelná. Svou láhev dokázala firma jednoduchým způsobem 

patentovat i bez úřadů a to tak, že sklo přímo potiskla logotypem a navíc doplnila 

vyrytím medailonu vyobrazujícího Larse Ollsona Smitha. Specifický a 

nezapomenutelný tvar lahve se tak stal symbolem, který figuruje ve všech jejích 

reklamách. 

Firma záměrně zvolila kombinaci písma stříbrného rukou psaného Calson fontu 

(napovídající o tradici a kořenech Švédska) a jednoduchého modrého fontu Futura 

Extra Bold. 

Uzávěr je řešen jednoduše a elegantně. Matně stříbrné provedení 

neperforovaného kovu je třešinkou na láhvi. 

Do rodiny Absolut přibylo od uvedení čiré Absolut Vodky na trh roku 1979 

několik nových příchutí. První z nich byla Absolut Peppar (1986), následovaly Absolut 

Citron (1988), Absolut Kurant(1992), Absolut Mandarin (1999), Absolut Vanilia 

(2003), Absolut Raspberri (2004), Absolut Apeach(2005), Absolut Ruby Red (2006), 

Absolut Pears (2007) a jako poslední Absolut 100 (2007).  

 

                                                 
11 V&S Group / Annual Report 2007, Dostupné z WWW: http://www.vsgroup.com/upload/PDF-
files/V&S%20Annual%20Report%202007%20publ.pdf 
12 KOTLER, Philip. Marketing Management, 12.vydání, Grada Publishing 2007, ISBN978-80-247-1359-5 



 21

Obr. 3 Rodina Absolut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni členové rodiny však svým designem dodržují vytyčený vizuální koncept, 

v zásadě se liší jen barevným provedením. 

 

Dalším výrobkem výrobce ABSOLUT je zcela nová 

superprémiová vodka Level. Ztělesňuje dokonalou 

rovnováhu jemnosti a  charakteru, které je dosaženo 

unikátní kombinací dvou destilačních metod - kontinuální 

destilací pro čistotu a  jemnost a  dávkovou destilací pro 

osobitý charakter. Level má výraznou chuť, s náznakem 

citrusu a koření.  

Level je osobitý, nekonvenční produkt s vlastním 

stylem. Perfektní vyváženost a odlišnost od ostatních 

vodek podtrhuje i samotný název – Level = nejvyšší 

úroveň. To se týká také designérského klenotu – lahve. 

Je „zamražená“, štíhlá, s perfektně vyváženými 
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proporcemi. Nezaměnitelná jako její obsah.13 

 

2.  MARKETINGOVÁ STRATEGIE ABSOLUT 

VODKY 
 

2.1 Marketingový mix  

Každá firma si na základě charakteristik daného segmentu trhu a typu 

nabízeného produktu stanoví svou marketingovou strategii (ať už nákladovou 

strategii, která je snadněji aplikovatelná většími firmami nebo se soustředí jako 

většina malých firem  na vybraný tržní segment nebo malý tržní výklenek – tzv. 

niku). Formou realizace takové strategie je právě marketingový mix. 

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které vyjadřují vztah podniku k jeho 

podstatnému okolí, tzn. zákazníkům, dodavatelům, distribučním a dopravním 

organizacím, prostředníkům atd. Umožňují firmě upravit nabídku podle přání 

zákazníků na cílovém trhu. Jeho obsah tvoří homogenní systém čtyř marketingových 

nástrojů (tzv. 4P): produkt (Product), cena (Price), distribuce (Distribution) a 

propagace Promotion). 

 

Obr.4Marketingovýmix 

 

                                                 
13 Dostupné z WWW: http://www.maxxium.cz/detail.php?num=69, Dostupné z WWW: 
http://www.levelvodka.cz/press.php 
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Marketingovému mixu musí vždy předcházet strategické rozhodnutí týkající se 

segmentace, zacílení a umístění/pozicování (známé pod zkratkou STP). Je nutné 

přihlédnout také k fázi životního cyklu výrobku (pojetí PLC – Produkt Life Cycle).14 

 

Účinný marketingový mix vhodně kombinuje všechny proměnné tak, aby byla 

zákazníkovi poskytnuta maximální hodnota a aby byly splněny firemní marketingové 

cíle. Pro správné používání marketingového mixu, by se na něj marketér neměl dívat 

z pohledu prodávajícího, ale z hlediska kupujícího. Z produktu se pak stane 

zákaznická hodnota (Customer Value), z ceny zákazníkova vydání (Cost to the 

Customer), místo se přemění na zákaznické pohodlí (Convenience) a z propagace se 

stane komunikace se zákazníkem (Communication). Každá část marketingového 

mixu se musí co nejlépe přizpůsobit danému trhu a typu výrobku. Výrobce musí 

rozhodnout zda provést adaptaci těchto „4P“ a popřípadě zvolit způsob, jak jí nejlépe 

dosáhnout. 

 

Výrobek zaujímá nesporně dominantní pozici a proto je výrobní a výrobková 

politika vždy na prvním místě. Rozhoduje o tom, které výrobky mají být vyráběny a 

prodávány a jaké mají mít vlastnosti. Z hlediska těchto vlastností lze výrobky dělit na 

hmotné (vykazují fyzikální a chemické vlastnosti) a služby (které tvoří samu podstatu 

výrobku nebo vlastní výrobek doplňují). Na své zákazníky můžou výrobky působit 

také skrze charakteristiky spojené s image (jako je značka a design).  

Základní vlastnosti produktu tvoří tzv. jádro produktu (souhrn užitných 

vlastností výrobku, které jsou v zásadě měřitelné) a má 30% vlivu na rozhodování 

zákazníka, na jeho výrobu je třeba vynaložit 70% výrobních nákladů. Okolí produktu, 

které tvoří image, ovlivňuje volbu zákazníka ze 70%, avšak výrobní náročnost je jen 

30%. Různé kombinace uspořádání těchto vlastností pak vytváří celkový dojem a lze 

je snadno vysvětlit na pojetí tzv. komplexního, resp. totálního výrobku. 

 

 

 

 

                                                 
14  KOTLER, Philip. Marketing Management, 12.vyd., Grada Publishing 2007, ISBN 978-80-247-1359-5,  
(str 370) 
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Obr. 5  Struktura totálního a komplexního výrobku 

 

 

Životní cyklus výrobku (viz. Obr. 6) je doba, po kterou se výrobek udrží na trhu. 

Každý výrobek zažije zpravidla 4 základní etapy (zavedení, růst, zralost a úpadek). 

Charakteristiky jednotlivých etap uvádím v tabulce (viz. Obr. 7).  

 

Obr. 6 Životní cyklus výrobku 

 

Obr. 7 Tabulka charakteristik, cílů a strategií životního cyklu výrobku 

Fáze Zavádění Růst Zralost Úpadek 

Obrat Nízký Rychle 

stoupající 

Vrcholící Klesající 

Náklady na 

zákazníka 

Vysoké Průměrné Nízké Nízké 

Zisk Záporný Zvyšující se Vysoký Klesající 
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Zákazníci Novátoři Early adopters Většina Opozdilci 

Konkurenti Pár Zvyšující se 

počet 

Stabilní Snižující se 

počet 

Marketingové    

cíle 

Vytvořit znalost 

výrobku a 

podnítit jeho 

vyzkoušení 

Maximalizovat 

tržní podíl 

Maximalizovat 

zisk a bránit 

tržní podíl 

Snižovat 

náklady a 

dojit značku 

Strategie:  

výrobek 

Nabízet základní 

výrobek 

Nabízet 

výrobková 

rozšíření a 

záruku 

Diverzifikovat 

značky a 

modely 

výrobků 

Vyřadit slabé 

Strategie:  

cena 

Zvýšená kvůli 

výrobním 

nákladům 

Cena 

penetrující trh 

Cena 

vyrovnávající 

se nebo 

překonávající 

konkurenty 

Snížená cena 

Strategie: 

distribuce 

Vytvoření 

selektivní 

distribuce 

Vytvoření 

intenzivní 

distribuce 

Vytvoření ještě 

intenzivnější 

distribuce 

Selektivita – 

vyřazení 

neziskových 

provozoven 

Strategie:  

reklama 

Vytváření 

znalosti výrobku 

u early adopters 

a dealerů 

Vytváření 

znalosti a 

zájmu 

hromadného 

trhu 

Zvýrazňování 

rozdílů a výhod 

značky 

Snižování na 

úroveň 

potřebnou 

k udržení 

skalních 

věrných 

Strategie: 

podpora 

Silná podpora 

prodeje 

k upoutání 

pozornosti 

Snížená, aby 

se využila 

výhoda 

spotřebitelské 

poptávky 

Zvýšená 

k podnícení 

přechodu ke 

značce 

Snížená na 

minimální 

úroveň 
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Životní cyklus výrobku lze také zakreslit do tzv. Bostonské matice (viz. Obr. 8), 

což je pravděpodobně nejznámější metoda hodnocení výrobku pomocí portfolio 

analýzy. Je založena na myšlence kvantifikovat podíl strategické jednotky na tržním 

segmentu. Vychází ze dvou základních kritérií a sice podílu na trhu, který určuje míru 

sumárního vnímání spektra konkurenčních výhod, a růstu na trhu, který je chápán 

jako nárůst počtu subjektů kupujících produkt. S vysokými tržním podílem jsou 

spjaty stabilní objemově významné příjmy, kdežto s růstem trhu nejistota a náklady 

na proniknutí a udržení pozice na trhu. 

Výrobky v jednotlivých kvadrantech diagramu Bostonské matice pak můžeme 

charakterizovat jako Otazníky (zde začíná svou existenci většina výrobků, není 

snadné se v silné konkurenci uchytit, je třeba investovat do propagace, mají malý 

podíl na trhu, ale rostoucí tendenci; riziko je tedy malé), Hvězdy (jsou silnými 

kartami pro budoucnost,  předpokládá se, že budou hlavním zdrojem zisků, 

představují výrobky s vysokým tempem růstu a s velkým podílem na trhu), Dojné 

krávy (jsou v současnosti finančním zdrojem pro financování podnikových aktivit, 

mají vysoký podíl na trhu a nízký stupeň růstu), Hladoví psi (jejichž produkce je 

ztrátová či málo rentabilní, je na místě zvážit, zda pokračovat ve výrobě, utlumit ji 

nebo zcela opustit trh, na kterém mají tak nízký podíl). Jednotlivá pole nejen 

analyzují stávající situaci daného výrobku, určují i základní strategické a taktické 

parametry, které by měla firma respektovat v rámci životního cyklu produktů. 

 

Obr. 8 Bostonská matice (Analýza BCG- Boston Consulting Group) 
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Z hlediska systému kvantifikace konkurenčních výhod lze také využít analýzu 

silných a slabých stránek produktu (SSP). Základem této metody je úvaha, že silné 

stránky produktu a producenta určují jeho konkurenční výhody, slabé stránky pak 

jeho konkurenční nevýhody. Doporučený postup je sestavení dvou matic, přičemž 

první obsahuje všechny konkurenční produkty s jejich užitnými vlastnosti, druhá 

výčet všech konkurenčních producentů a tři kategorie - podíl producenta na trhu, 

podíl na vědomí a podíl na oblibě (viz. Obr.9). Vyhodnocení první matice umožňuje 

sestavit konkurenční výhody  (škála 7-9) a nevýhody (škála 0-4) jednotlivých 

produktů. Díky druhé matici jsme schopni stanovit hodnotu konkurenceschopnosti 

jednotlivých producentů na trhu v daném časovém intervalu. 
 

Obr. 9 Konkurenční matice silných a slabých stránek produktu 

 Užitná vlastnost 
Produkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 3 5 8 6 4 7 5 2 4 8 
B 2 6 4 3 5 8 9 5 3 2 
C 7 4 7 8 6 2 3 4 6 5 
D 5 2 3 7 5 6 1 2 3 8 
E 1 5 9 6 4 3 8 7 6 4 

 

Producent Podíl 
na trhu 
% 

Podíl na 
vědomí 
% 

Podíl 
na 
oblibě 
% 

A 11 9 21 
B 15 23 5 
C 0 2 4 
D 42 34 39 
E 32 32 51 

 

Sortiment výrobků je v případě trhu s vodkou relativně neměnný. Obměňují se 

jen varianty výrobků, jako je příchuť či vytváření v současné době velmi populárních 

míchaných nápojů v lahvích. Základní idea a směr je však neměnný, orientace na 

čistý destilovaný a kvalitní alkohol. 

 

Cena je dalším významným nástrojem obsaženým v marketingovém mixu. 

Přestože v posledních desetiletích stoupl význam necenových faktorů, cena dosud 

zůstává jedním z nejdůležitějších prvků určující tržní podíl a ziskovost. Jako jediný 
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totiž přímo vytváří finanční prostředky. Závisí například na platebních podmínkách, 

struktuře trhu, životním cyklu produktu resp. úvěrových podmínkách. Cena je jednou 

ze základních položek komunikace mezi kupujícím a prodávajícím a je součástí 

ohodnocení výrobku spotřebitelem, pro něhož je cena určitým symbolem kvality. Při 

vstupu na trh se může zvolit buď strategie zaváděcí nízké ceny v případě pronikání 

do již obsazeného segmentu trhu, a nebo naopak vysoké ceny v případě, že se 

jedná o unikátní výrobek na trhu. 

Cenu ovlivňují vnější faktory, tzv. ekonomičtí činitelé (kupní síla spotřebitele, 

inflace, konkurence), právní faktory (platná legislativa, postihy při nedodržení 

pravidel) a faktory společenské (sociální struktura obyvatel) a vnitřní faktory jako 

marketingové cíle, náklady na výrobek či začlenění ceny do organizace podniku.   

Firma musí při stanovení své cenové politiky zvažovat mnoho faktorů. Musí si 

vytyčit, zda za svůj hlavní cíl považuje přežití, maximalizaci současného zisku, 

maximalizaci tržního podílu, maximalizaci sbírání smetany na trhu nebo se chce stát 

lídrem v kvalitě produktů. Dále si musí zmapovat poptávku. V normálním případě 

jsou poptávka a cena v nepřímé úměře. V případě prestižního zboží křivka poptávky 

může s cenou stoupat. Někteří spotřebitelé totiž považují cenu za měřítko kvality. Je-

li však cena příliš vysoká, může úroveň poptávky klesnout. Poptávka vytváří cenový 

strop, který může společnost za svůj výrobek účtovat. Musí však také správně 

odhadnout úroveň nákladů, ty totiž vytvářejí spodní hranici ceny. 

Metody stanovení ceny jsou způsoby používané při tvoření cen. Hojně 

používanou je metoda nákladově orientovaná (nazývaná také kalkulace). Stanovuje 

se součtem nákladů na spotřebované suroviny, ke kterému se připočte přirážka 

(obchodní marže). Používá se ve všech oborech, ve kterých se může vyčíslit 

nákladovost výrobků. Výhodou jsou jasné vstupní náklady a teoreticky neomezená 

marže. Další metoda je orientovaná na konkurenci. Vychází z předpokládaných cen 

konkurence, resp. dominantního prodejce. Může se ale stát, že výnosy nebudou 

dostatečné a nepokryjí náklady. Dumpingová cena znamená, že cena nepokrývá 

náklady a že výroba je dotovaná. Nastavuje se za účelem likvidace konkurence, 

funguje na principu prodeje základního výrobku pod cenou. Prodejce se spoléhá, že 

vydělá na drahých doplňcích, náhradních dílech, servisu, službách a podobně. 

Metoda orientovaná na poptávku vytváří pohyblivou cenu, která závisí na ochotě 
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kupujícího koupit produkt. Čím více je spotřebitel ochoten zaplatit, tím více se cena 

zvyšuje. Poslední je metoda konkursní, která se používá v případě, že je firma v 

likvidaci. Správce musí prodat majetek firmy co nejrychleji a za co nejvýhodnější 

cenu. 

 

Distribuční politika definuje způsob umístění zboží na trhu nebo trzích, 

konkrétně cestu od místa vzniku do místa svého určení (spotřeby). Vychází ze 

správné segmentace trhu, ze které lze odvodit vhodnou strategii distribuce, aby 

se ekonomizovaly náklady na její zajištění a zároveň zaručila spolehlivost a 

včasnost dodávek.  

Základním typem distribuční cesty je cesta přímá, jež směřuje od výrobce/ 

dodavatele rovnou ke spotřebiteli/ uživateli. V nepřímé cestě se mezi výchozí a 

konečný subjekt zapojí distribuční prvek v podobě prostředníka, 

zprostředkovatele či podpůrného distribučního mezičlánku. Každá firma musí 

včas zvážit výhody a nevýhody zvoleného způsobu distribuce, aby 

optimalizovala svou stávající situaci na trhu vzhledem k jejím cílům. Volba mezi 

ztrátou kontroly výrobce nad zbožím, obtížností definovat konečného 

spotřebitele, nutností neustálé motivace distribučních mezičlánků a vyšší 

náročností na náklady na straně jedné a častým navazováním kontaktů s velkým 

počtem partnerů, zajištěním dobré informovanosti o výrobku či neekonomičností 

distribuce pro geograficky rozptýlený trh na straně druhé není vždy 

jednoduchým rozhodnutím. 

 

Komunikační politika je jednoznačně nejvíce kulturně podmíněnou 

složkou marketingu. Jejím cílem je zpravidla vytvoření žádoucí představy o firmě 

či jejích výrobcích a značkách. Za úkol má informovat a stimulovat současné, 

budoucí a potenciální spotřebitele ke kupnímu rozhodnutí. Pokud se jedná o 

prodejce výrobků jako alkohol, cigarety, léky a zbraně, nemělo by být 

opomenouto ani zákonodárství země. V úvahu připadá i zvážení doporučení od 

různých reklamních asociací či omezení plynoucí z etických kodexů. 

Reklama, podpora prodeje, Public Relations, osobní prodej a přímý 

marketing jsou označovány za hlavní složky komunikačního mixu. Blíže se budu 
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věnovat prvním třem nástrojům komunikace, protože právě ty jsou stěžejní i  

pro značku Absolut. 

Reklama je placená forma neosobní prezentace a propagace idejí, zboží 

nebo služeb s cílem vytvořit ve svých zákaznících preference značky nebo 

výchovy lidí. Při vytváření reklamy je nutné identifikovat cílový trh a motivy 

kupujících, následně se učiní pět rozhodnutí (tzn. 5M) – Poslání (mission)= Jaké 

jsou cíle reklamy, Peníze (money)= Kolik prostředků může být vynaloženo, 

Sdělení (message)= Jaké sdělení má být vysláno, Media (media)= Jaká média 

použít, Měření (measurement)= Jak vyhodnocovat výsledky.  

Dle stanovených cílů reklamy lze klasifikovat jednotlivé typy reklam. 

Informativní reklama je zaměřena na vytvoření povědomí o značce a znalosti 

novinek. Přesvědčovací reklama se snaží vytvořit obliby, preference, přesvědčení 

nebo kupní záměr. Připomínková reklama se zaměřuje na stimulaci 

opakovaného nákupu. Posilující reklama se zase orientuje na přesvědčení 

současných zákazníků, že učinili správnou volbu. Je-li produktová kategorie 

zralá, společnost je lídrem na trhu a užívání značky je nízké, správným cílem by 

měla být stimulace častějšího používání.  

Přestože se s výdaji na reklamu zachází jako s běžnými výdaji, je část 

z nich ve skutečnosti investicí do vytváření hodnoty značky. Při sestavování 

reklamního rozpočtu je nutné zohlednit několik faktorů, konkrétně stadium 

životního cyklu (zavedené značky věnují na reklamu méně v poměru k obratu), 

tržní podíl a spotřebitelskou  základnu (značky s vysokým podílem vynakládají 

také méně),  konkurenci a změť sdělení (pokud je konkurentů více, náklady jsou 

přirozeně vyšší), frekvenci reklamy (jež ovlivňuje účinnost) a nahraditelnost 

produktu (značky na méně diferencovaném trhu vyžadují silnou reklamu 

k dosažení odlišné image, což je příklad právě trhu s vodkou).  

Při snaze o nalezení nejefektivnějšího druhu média a tudíž zjištění 

požadovaného počtu a typu expozice (předvedení) cílovému publiku  se využívá 

výpočtu dosahu (R=reach), frekvence (F=frequency) a dopadu (I=impact). 

Celkový počet expozic se pak určí jako  E= R x F. Vážený počet expozic pak jako 

WE= R x F x I (WE=weighted numer of exposures). 
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Podpora prodeje (sales promotion) patří mezi klíčové ingredience 

marketingových kampaní, které účinně doplňují reklamu. Skládá se z většinou 

krátkodobých a nepravidelně užívaných pobídkových nástrojů navržených pro 

stimulaci rychlejšího či většího nákupu výrobku. Zatímco reklama nabízí důvod 

koupit, podpora prodeje nabízí speciální podnět ke koupi výrobku. Zahrnuje 

nástroje spotřebitelské podpory (vzorky, spotřebitelské soutěže, snížení ceny, 

vyzkoušení zdarma, nabídky vrácení peněz, stojany v místě prodeje a 

předváděčky), nástroje podpory obchodníků (snížení ceny, zboží zdarma, přínos 

na reklamu a vystavení) a nástroje podpory zaměřené na firmu a její prodejní 

sílu (veletrhy a konference). Charakteristické pro podporu prodeje je užití 

přímého a velmi intenzivního stimulu, který působí téměř okamžitě po vyhlášení. 

Po odeznění výhodné nabídky se chování a rozhodování spotřebitele často vrací 

do původní polohy. 

Na začátku devadesátých let byl poměr mezi reklamou a podporou prodeje 

přibližně 60:40. V současnosti reprezentuje u mnoha společností se spotřebním 

zbožím podpora prodeje více než 75%, přičemž přibližně 50% tvoří podpora 

obchodníků a 25% spotřebitelská podpora. Nahrazování reklamy podporou 

prodeje však v sobě skrývá nebezpečí, protože právě reklama typicky vytváří 

věrnost značce. Dominantní značky nabízejí pobídky méně častěji, protože 

většina pobídek subvencuje pouze stávající uživatele. 

Public relations (PR) je neosobní způsob komunikace, kterým firma 

vyjadřuje svůj vztah k další zainteresované veřejnosti.15 Vztahy s veřejností 

(=PR) zahrnují širokou škálu činností, jejíchž cílem je vytvoření kladných 

představ o organizaci a spoluvytváření podmínek pro realizaci jejích cílů, které 

tak podporují nebo ochraňují image firmy nebo jejích jednotlivých produktů. 

Narozdíl od reklamy ale neformulují PR nikde  a nikdy žádnou přímou nabídku 

ke koupi. Hlavní aktivitou oddělení PR je monitoring chování klíčových skupin, 

distribuce informací a komunikace za účelem vytvoření dobrého jména 

společnosti. Základní a konkrétní poslání Public Relations je udržování vztahů 

s tiskem (informovat o firmě v tom nejlepším světle), publicity produktů 

(zveřejňovat informace týkající se specifických produktů), korporátní komunikaci 
                                                 
15 Veřejnost je množina skupin, které mohou mít na činnost firmy určitý vliv. Zdroj: KOTLER, Philip. 
Marketing Management, 12.vyd., Grada Publishing 2007, ISBN 978-80-247-1359-5,  (str 370) 
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(podpora chápání společnosti prostřednictvím vnitřní a vnější komunikace), 

lobbing (jednání o podpoře či zamítnutí legislativních opatření se zástupci 

zákonodárců) a poradenství (doporučení managementu ohledně veřejných 

záležitostí a pozice společnosti). Jednotlivé nástroje Public Relations uvádím 

v tabulce (obr. 10).  

Kreativní Public Relations může ovlivnit mínění veřejnosti za zlomek ceny 

vydané na reklamu, protože firma neplatí za prostor nebo čas získaný v médiích. 

Platí pouze náklady spojené na vývoj příběhu (který má hlavní vliv na účinnost 

PR opatření) a jeho uvedení do oběhu. 

 

Obr. 10 Hlavní nástroje Public Relations a jejich funkce 

 

V roce 1999 zařadil časopis Advertising Age reklamní kampaň Absolut Vodky 

mezi deset nejlepších kampaní uplynulého století. Konkrétně se umístila za The 

Absolut Bottle, kterou vytvořila TBWA v roce 1981, na sedmé místo žebříčku. 16 

                                                 
16 Dostupné z WWW:http://adage.com/century/campaigns.html 

Publikace Při snaze oslovit a ovlivnit cílové skupiny 
v podobě výročních zpráv, brožur, článků, 
firemních novin a časopisů či audiovizuálních 
materiálů 

Události (eventy) K upozornění na nové produkty nebo na jiné 
aktivity firmy formou konferencí, seminářů, 
obchodních předváděcích akcí, výstav, soutěží 
a výročních oslav 

Sponzoring Pro podporu značky a jména společnosti 
sponzorováním sportovních utkání, kulturních 
událostí a jiných vysoce sledovaných událostí 

Zprávy Tvorba příznivých zpráv o firmě, jejích 
produktech a lidech a snaha získat média pro 
přijetí tiskových materiálů pro účast na 
tiskových konferencích 

Veřejná vystoupení Vyjádření do médií nejrůznějších typů pro 
úspěšné budování firemní image většinou skrze 
proslovy na podnikatelských sdruženích a 
konferencích 

Aktivity spojené s veřejnými službami Formou finanční účasti v příznivě hodnocených 
veřejných záležitostech 

Mediální identita Vytvoření dobře rozpoznatelné identity pomocí 
firemního loga, hlavičkových papírů, brožur, 
nápisů, firemních formulářů, vizitek, ale i 
uniforem a kodexu oblékání 
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Byla to právě firma TBWA, která vytvořila 

marketingový koncept pro značku Absolut, jež je pro 

ni tak specifický. Nazvala ho DISRUPTION. 

 

2.2 Koncept DISRUPTION17  

Disruption vznikl jako snaha vytvářet účinnější 

reklamní strategie dodávající značkám větší váhu. Za 

jejího zakladatele lze považovat JEAN – MARIE DRU a jeho kolektiv. Je formou 

prodeje, se kterou  přišla reklamní agentura TBWA na počátku 90.let a pojala ji za 

svou hned v několika odvětvích své činnosti.  

Jak sám autor ve své knize18 uvádí, „Disruption“ nás nutí nespokojovat se 

s řešeními, která jsou snadno po ruce, nutí nás odhalovat konvence a odkrývat 

hluboko ukryté pravdy. Tím nám otevírá oči a pomáhá odhalovat třeba právě fakt, 

že svět je komplikovaný a že je hloupost tvrdit, že tomu tak není. Koncept bojuje se 

stále rostoucí tendencí přílišného zjednodušování, což ovšem zdaleka neznamená, že 

by odmítal jednoduchost jako takovou. 

Podstatou konceptu je narušování statusu quo a překonávání konvenčního 

myšlení, tedy zpochybňování zavedených pořádků a znevažování osvědčených 

postupů. Tomu napomáhá i základní princip této metody- tvůrčí strategie a odvaha 

myslet neobvyklým způsobem. Konvenční myšlení říká, že nelze být dvěma věcmi 

najednou, musíte si vybrat: Buď, anebo. Nikdy bychom se ale neměli smířit s tím, že 

tvůrčí přístup je možný pouze na úkor strategického. Ideální je oba přístupy sladit. A 

právě to je podstatou Disruption. 

Základem konceptu je od počátku tříbodový proces:  

 

Konvence – Disruption – Vize 

 

Soubor nástrojů, které mají třífázový proces usnadňovat jsou systémově 

ověřené revoluční a flexibilní pomůcky, a jsou utvořeny tak, aby neomezovaly 

                                                 
17 DRU, Jean-Marie. Změňte pravidla byznysu ve svůj prospěch – Metoda Disruption, Grada Publishing, 
Praha 2006 
18 DRU, Jean-Marie. Změňte pravidla byznysu ve svůj prospěch – Metoda Disruption, Grada Publishing, 
Praha 2006 
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myšlenkový proces. „Tvůrčí destrukce musí probíhat jako nikdy nekončící proces a 

musí probíhat organizovaně“, řekl Peter Drucker.19 

Cílem metodologie je hledat nová vyjádření, formy a tvary a vyhýbat se 

zjevným postupům. Snaží se postihnout hluboce zakořeněné kulturní předsudky. 

Pro vysvětlení zpochybňování konvencí se často používá konkrétní příklad – 

„Fosburyho skok“ – nový styl skoku do výšky po zádech. Na Olympijských hrách 

v Mexiku ho v roce 1968 předvedl Dick Fosbury a tím zpochybnil konvenční 

představu o skoku do výšky, který do té doby byl překonáván čelem k laťce. 

Všechny doposud používané techniky byly rázem zastaralé. 

Koncept Disruption má mnohem větší potenciál, než s jakým ho reklamní 

agentura TBWA tvořila. Dalece totiž přesahuje oblast reklamy, je totiž použitelný pro 

podnikání jako celek. Metodologie Disruption se stala součástí vlastního způsobu 

uvažování a logických dedukcí. 

Koncept Disruption aplikovala TBWA na několik světových značek výrobců 

odlišných druhů zboží. Patří mezi ně Apple, Nissan, Playstation, McDonalds’, TAG 

Heuer, Danone a Absolut Vodka.  

Existuje sedm spouštěcích mechanismů disrupce, jsou to momenty v životě 

podniku, které signalizují, že nastal čas provést změny nebo se nad možností změny 

alespoň zamyslet. Úspěšné značky čelí nebezpečí, že začnou stagnovat v důsledku 

své vůdčí pozice. Preventivně by měly usilovat o úspěch pomocí vyvážené 

kombinace chování vyzyvatele a šampióna. Pokud se ale ocitnou již v jedné 

z následujících sedmi situacích, měly by se držet vyzyvatelských tradic, být 

vynalézaví a podnikaví.20 

1. Už to nejste vy, kdo udává krok ve svém oboru. Je to projev toho, že se 

příliš držíte tradic, které brání nekonvenčnímu myšlení. 

2. Začínáte stále více spoléhat na speciální nabídky a propagační akce. 

3. Připadáte si nepřemožitelní, uzavíráte se ve vlastním světě. Nedokážete 

sledovat měnící se dynamiku trhu a rozpoznávat nové potenciální konkurenty. 

                                                 
19 DRU, Jean-Marie. Změňte pravidla byznysu ve svůj prospěch – Metoda Disruption, 
Grada Publishing, Praha 2006, str. 12 
20  Autorem této typografie je Tom Carroll a Cindy Scott (DRU, Jean-Marie. Změňte 
pravidla byznysu ve svůj prospěch – Metoda Disruption, Grada Publishing, Praha 
2006, str. 41) 
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4. Mění se konkurenční prostředí a tudíž i současné konvence. 

5. Skladba zákazníků se vůbec nemění, protože nejste schopni využít nových 

demografických nebo společenských trendů. 

6. Skladba zákazníků se začíná měnit, což může znamenat, že vaše 

marketingové sdělení ztrácí aktuálnost. 

7. Nedokážete zformulovat jasnou vizi svého podniku, což se může projevit 

uvnitř podniku i navenek. Tato situace může být důsledkem podcenění jedné 

z předchozích nastíněných situací. 

 

Obecně platí, že nekonvenční podniky vyznávají stejné zásady a cíle 

dlouhodobě, což vnitřním i vnějším subjektům poskytuje pocit jistoty, důvěry a 

návaznosti. U takových společností vidíme, že se nesmírně rády odlišují, což ovšem 

neznamená, že milují změny. Změny se ve velkých organizacích často soustřeďují 

dovnitř a jejich motorem jsou rozhodnutí nejvyššího vedení a manažerské procesy. 

Vždy ale dojde k podcenění osobního odporu ke změnám, který narušuje vizi, že se 

změna přenese do všech úrovní celé struktury. Změna mnohdy ovlivní pouze jednu 

část organizace. 

Nekonvenční podnik se zaměřuje na  změny stavu věcí, jejich primárním cílem 

není měnit sebe sama. Podnět k nekonvenčnímu jednání je obvykle výsledkem 

pozorování vnějšího světa, nikoli výsledkem analýzy vlastního podniku. 

Základními rysy nekonvenční organizace je schopnost jednoduše vyjádřit vizi 

podniku (co tato vize znamená pro každého ze zúčastněných na jakékoli úrovni), 

důležitost činů, ne slov (klade důraz na hmatatelnost důkazů svých postupů), pohled 

na věci zvnějšku dovnitř (dokáže vnímat, kde se pohybuje, což posiluje vztahy 

s partnery, dodavateli a uživateli).  

Koncept Disruption vychází z předpokladu, že objevené myšlenky lze vytvářet 

pomocí systematického zpochybňování konvenčních přesvědčení a zažitých zvyklostí. 

Jedná-li se o obchodní stránku, vyplácí se koncept ve chvíli, kdy tyto objevené 

myšlenky přimějí cílové skupiny pozitivně přehodnotit nabídku podniku. 

Přestože mají marketingové týmy za úkol dosahovat maximálních výsledků 

v neustále náročnějším tržním prostředí, až příliš často se o to snaží pomocí 

tradičních marketingových postupů. 
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Ústřední role zákazníka se v poválečném marketingu projevila ve formě úvah 

typu „co kdybychom nejdříve zjistili, co zákazníci chtějí a pak jim to dodali“, 

v 60.letech pak přišel marketing založený na poskytování výhod.21 Dnes platí nejen 

to, že zákazník má vždycky pravdu, ale také že zákazník je navíc hrdina.22 Avšak 

nekonvenční názor spočívá v tom, že hrdinou je nápad, nikoli zákazník – skutečným 

úkolem podniku je přicházet s novými nápady, aby na ně zákazník nahlížel jako na 

hrdinu. Správné nekonvenční heslo by tedy mělo znít: „Všechno začíná nápadem“ 

nikoli „Všechno začíná u zákazníka“. 

Cílem marketingu je získat co největší podíl na trhu, ale pozornost je upřena na 

parametry vymezené výrobcem a na zavedené zvyklosti. Avšak trh je vhodné 

konkretizovat, položit si otázku, co vlastně prodáváme. 

Je doba svobody a volné tržní konkurence, kde má zákazník nesmírnou 

možnost výběru. Podniky tak bojují spíše o podíl na jeho mysli než o podíl na trhu. 

Proto by značky měly směřovat svou pozornost na podílení se na tvorbě osobního 

image. Výrobce si pak klade otázky, zda prodávat své zboží výhradně jen na místech 

k tomu určených (hodinky v hodinářství), zda v reklamě na určitý produkt musí být 

produkt hlavním prvkem a zda má vůbec být viděn ve své primární funkci.  

Konzistence marketingových strategií ovlivňuje jejich strnulost. Stále se 

používají modely výzkumu, které byly navrženy v naprosto odlišném spotřebním 

prostředí. Zastarávají a přesto jsou používány a přeceňovány. Konzistentní přístup 

by neměl vytvářet svazující model pro veškerou komunikaci, navíc často neusiluje o 

to, aby podstata značky byla jednoduchá, flexibilní a směřovaná do budoucna. Jde o 

podporu tvrzení, že značky jsou zosobněním podnikatelského nápadu. Právě reklama 

pro značku Absolut je dobrým příkladem dlouhodobé konzistentní kampaně, která se 

z původních obálek časopisů vydala objevovat nové mediální příležitosti, jež nabízí 

internet, sponzorské aktivity nebo soutěže, přičemž se neustále drží na špici 

kulturních trendů.  

                                                 
21 Jehož principy nejvýstižněji formuloval Theodor Levitt: „Zákazník nechce čtyřcentimetrový hřebík, 
nýbrž čtyřcentimetrovou díru“. Zdroj: DRU, Jean-Marie. Změňte pravidla byznysu ve svůj prospěch – 
Metoda Disruption, Grada Publishing, Praha 2006, str. 60 
22 Tuto myšlenku dokonale vystihl Henry Ford: „Kdybych se ptal lidí, co chtějí, řekli by si o 
nejrychlejšího koně“. Zrdoj: DRU, Jean-Marie. Změňte pravidla byznysu ve svůj prospěch – Metoda 
Disruption, Grada Publishing, Praha 2006, str. 60 
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Mnohdy však přílišné zdůrazňování podstaty značky znemožňuje rozvíjet její 

dynamiku. Je tedy nutné najít ideální poměr obojího. 

Cenným přínosem tohoto typu uvažování je skutečnost, že když nějakou 

konvenci zpochybníte, jste nuceni hledat alternativní řešení. Je důležité nedopustit, 

aby se chování řídilo zastaralými konvenčními představami, o jejichž zpochybnění 

jsme se ani nepokusili. 

Konvenční představa o značkách říká, že jde o přidání hodnoty k výrobku. 

Značka je chápána jako soubor hodnot, dojmů nebo asociací, které mohou 

v průběhu času zvyšovat hodnotu a význam výrobku či služby. Jen málo firem 

považuje značku za investici. Často je chápána jako náklad a jako každý náklad se 

ho firma snaží snížit na minimum pro zlepšení svých finančních výsledků. 

Při stanovování obchodních cílů začínají podniky obvykle na celopodnikové 

úrovni, následně vytyčují prodejní a marketingové cíle a až v samém závěru své 

komunikační cíle. Značkami se nejvíce zabývá právě tato poslední fáze řetězce. 

Podle Davida Ogilvyho je značka „představa, kterou má zákazník o vašem 

výrobku“. Poziční strategie značky není něco, co by podnik mohl opomíjet – pokud 

sám nevymezí své místo v myslích spotřebitelů, udělají to za vás. 

Posun k nekonvenčnímu uvažování mění také vývojovou strategii značky. 

Značka je zosobněním podnikatelského nápadu, ústředním prvkem celé organizace, 

kterou drží pohromadě a vyjadřuje její smysl.  

 

Obr. 11 Změna strategie 
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Značka by se měla stát chováním, způsobem života a způsobem myšlení 

zaměstnanců i zákazníků. 

Úspěšné firmy docílily situace, že se z jejich značek staly určité symboly. Pokud 

se tak stanou součástí kultury nebo životního stylu, začínají žít vlastním životem a 

jsou díky tomu odolnější vůči ekonomickým či konkurenčním hrozbám. Využívají 

hromadné sdělovací prostředky, které jim to značně usnadňují. Upoutávají pozornost 

v rámci svých cílových skupin i širší veřejnosti. Hodnota značky je totiž určena 

počtem lidí, kteří o ní vědí, nemusí kupovat konkrétní produkt. 

 

Absolut je dokonalým zosobněním koncepce Disruption. Svou strategii nestaví 

na rozdíl od ostatních výrobců tvrdého alkoholu na zdůraznění tradice a místa 

původu. (Whisky „prodává“ svůj irský nebo skotský původ, vodka Stoličnaja zase 

image imperiálního Ruska.)  

Značka Absolut je pojata jako značka životního stylu, nikoli alkoholu. Základem 

reklamní kampaně je jméno Absolut a průzračně čistá láhev, nenarušená papírovou 

etiketou. Nezapomenutelný motiv zobrazení lahve na čistém pozadí se brzy stal 

reklamním fenoménem. 

Určitým lákadlem svého druhu a současně filtrem svých spotřebitelů je také její 

cena, je totiž až o 20% vyšší než ceny jiných značek vodky.  

Tříbodový proces v případě Absolut je veden následně: 

 

Konvence:  Mimořádná kvalita značky alkoholu závisí na místě původu. 

 

Vize:   Absolut je značka životního stylu. 

 

Disruption:  Udělat z láhve určitý symbol a vytvářet příběh zaměřený na to, 

kdo a kde pije vodku Absolut. 
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2.3 Absolut Vodka na českém trhu 

 

 Absolut Vodka se do České republiky dováží od 

roku 1995, distribuuje ji firma Maxxium Czech23.  

Do roku 2003 se o oblast marketingu starala TBWA, 

jejímž produktem je například billboardová reklama 

„Absolut Prague“. Posledních pět let jsou veškeré 

komunikační aktivity v rukách Maxxia.  

Absolut Vodka na českém trhu v oblíbenosti udržuje již několik let stabilní 

druhou pozici za Finlandií. Nemá ani ambice konkurovat levnějším značkám v prodeji 

přepočteném na litry. Na třetím místě je pak Smirnoff. 24 

V prodeji své prémiové Level vodky je od uvedení na trh v květnu roku 2007 za 

stálicí svého segmentu, Gray Goose. Ani v nejbližších letech se neočekává, že by 

tuto zavedenou značku předstihla. 

Komunikační strategie Absolut Vodky je na českém trhu v souladu s globálními 

trendy. Liší se však rozpočtem a lokálními potřebami. Poslední 4 roky volí cestu 

nemasového způsobu podlinkové komunikace (BTL)25, konkrétně formou tiskových 

sdělení, propagačních materiálů přímo v barech a lounchů, na kterých představuje 

své nové produkty. Proto také vizuální koncept, který je ve světě v podobě kampaně 

Absolut World26 již v chodu, nelze uplatnit pro český trh, protože je vypracován pro 

nadlinkovou komunikaci. Láhev tedy zůstává ústředním motivem komunikační 

strategie s českým zákazníkem. 

Jako svou cílovou skupinu označuje Maxxium především majitele barů a 

barmany. Komunikace se spotřebiteli je šitá na míru právě barům, vždyť podíl 

prodeje je na těchto místech dosahuje až 80% oproti 20% v obchodních řetězcích. 

Primárně se orientuje na spotřebitele ve věku 25 až 30 let, sekundárně na 

věkovou skupinu 18 až 20 let. Další vlastnosti, které vykazují spotřebitelé je zájem o 

                                                 
23 Maxxium Czech, Pod Klaudiánkou 4b, Praha 4, Brand Manager Alice Vaňková 
24 Z rozhovoru s Alicí Vaňkovou, Maxxium Czech 
25 Podlinková komunikace - označení pro nemasové formy komunikace, charakterizuje je přesnější 
zacílení cílové skupiny (přímý marketing, reklama v místě prodeje , sales promotion, sampling atd). 
26 Tento koncept nestanovuje jako ústřední motiv vyobrazení lahve, jak je posledních 20 let pro 
Absolut Vodku charakteristické, ale představu, jak by to mohlo vypadat v ideáním světě, Absolutním 
světě. 
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lifestyle, design a módu. To s sebou nese další 

charakteristiky jako je vyšší střední vzdělání, vyšší střední 

příjmy a především koncentraci ve větších městech.  

Bary, které navštěvuje obchodní zástupce, získávají 

firemní reklamní předměty a vybavení baru a bonusy 

v případě dodržení určitých podmínek. Musí být osobité, 

moderní až exklusivní. Dalšími kritérii pro výběr baru je 

design a cenová úroveň. Příkladem pražských podniků je 

klub DC1, Jam Café nebo restaurace Beer Factory. 

Propagační cykly nejsou pravidelné, vážou se na klíčové aktivity a aktuální 

produkty. Každoročně ale globální marketing vytvoří před koncem roku jedinečný 

přebal láhve. Spotřeba prémiových zahraničních vodek totiž roste zvláště o Vánocích 

a na Silvestra. V roce 2006 proto přišli s „Absolut Blink Blink“ , v následujícím roce to 

byl projekt „Absolut disco“ s láhví podobající se diskokouli. Lokální marketing pak 

uspořádá několik převážně tanečních párty, kde tyto novinky uvede.  

Protože veškeré marketingové aktivity se odvíjí od výše rozpočtu, jež je 

centrálně přidělován ze Švédska, musí marketingoví experti hledat co nejefektivnější 

způsoby oslovování svých zákazníků. Vzhledem k cílové skupině neváhají využít 

nových moderních i často netradičních způsobů. Vždyť právě v barech, na internetu, 

v kulturně-informačních brožurách, lifestylových a designových časopisech je mohou 

oslovit nejúčinněji. 

V roce 2006 se konkrétní aktivity soustředily především do barů a 

velkoobchodů. Maxxium zavedlo tzv. „Absolut metr“, dohodu s podnikem, že 

v případě, že po předem dojednanou dobu vyhradí metrový exkluzivní prostor na 

policích baru jen produktům Absolut, dostane zdarma materiály pro bar. Těchto 

podmínek dostálo zhruba 200 podniků po celé republice. 

V roce 2007 byly aktivity četnější a viditelnější, stále však běžnému spotřebiteli 

téměř skryté.  

Jednou z nich byla „Absolut Academy“, vzdělávací program pro barmany, jehož 

koncept byl celosvětově přejat ze Švédska. Vznikla tak skupina „absolutně“ 

vzdělaných barmanů, kteří získali nejen běžné dovednosti barmana ale také znalost 

tipů na drinky s Absolut Vodkou. 
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V květnu byla předvedena prémiová vodka Level na barmanské show 

v doprovodu originálních modelů návrhářky Taťány Kovaříkové. V červnu pak na 

český trh dorazila nová hrušková příchuť v podobě Abslout Pears a s ní spojený 

lunch pro profesionály z oboru, barmany a novináře. 

Zajímavým avšak nepříliš medializovaným projektem byl první ročník „Absolut 

Elements“27. Již od dob Andyho Warhola je Absolut spojena s uměním, módou a 

designem. Na tuto výsadu navázala tato soutěž pro studenty uměleckých škol, jejímž 

cílem bylo vytvoření objektu inspirovaného stylem ABSOLUT, který najde dekorativní 

uplatnění v baru nebo restauraci. Veřejnost se o tomto alternativním projektu 

podpory umění měla možnost dozvědět až zpětně v několika málo časopisech 

popřípadě na roadshow, která byla po vyhlášení vítěze uspořádána ve větších 

městech ČR a spojena s upevněním povědomí o příchuti Absolut Pears. Nyní je 

vyhlášen již druhý ročník, termín pro zaslání soutěžních prací byl do 14.4.2008 a 

jeho tématem je „malířství, sochařství, plastika“. Odborná porota rozhodne, které 

práce budeme na podzim ve vybraných barech a klubech po celé České republice 

moci uvidět. 

 

Obr. 12 Absolut Elements 

             

 

Maxxium Czech si úspěšnost svých kampaní a prodeje Absolut Vodky kontroluje 

několika způsoby. Prvním z nich je výzkum spotřebního chování, který vypracovává 

TNS AISA. Je prováděn pomocí trackingových výzkumů, jež odhalují vnímání a 

                                                 
27 Dostupné z WWW: http://www.absolutelements.cz/ 
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povědomí o značce a spotřebu. Zohledňuje také v danou dobu probíhající 

marketingové aktivity, což pomáhá odhalit jejich účinnost. 

Dalšími jsou výzkumy trhu, které sledují nákupní chování a prodeje všech 

značek alkoholů na trhu od roku 1997 (v kartonech), díky čemuž pak lze vyčíslit 

podíly na trhu. Tyto výzkumy zadává firmám AC Nielsen a IWSR report.  

 

Obr. 13 Graf spotřebního chování – TNS AISA 

 

 

3. PŘÍPADOVÁ STUDIE - Percepce zákazníků v ČR 
 

3.1 Přípravná fáze 

 

Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je verifikace hypotézy, že i přes relativně zřídka pořádané 

promo akce a téměř žádné reklamy, je Absolut Vodka v povědomí uživatelů alkoholu 

pevně zakořeněna. Tato teze je podpořena faktem, že poslední reklama byla pro 

český trh vytvořena v roce 2002 (Absolut Prague), v té době byla dnešní cílová 
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skupina v pubertě či v adolescenčním věku, tudíž se mohlo stát, že reklamu 

nezaznamenali. 

Dílčími problémy je také zjištění, zda a jak Absolut Vodku lidé vnímají, 

popřípadě srovnání s dalšími vodkami na trhu, které respondenti uvádějí. 

Výdaje do reklamy jsou na domácím trhu zahraničních výrobců většinou dosti 

omezené, rozpočet přidělený nadnárodní centrálou je většinou nízký, a proto ho 

musí firmy využít co nejefektivněji. Nejvíce do reklamy investuje Finlandia (platí si 

spoty v televizi, billboardy a další propagační akce), aby si udržela a prohloubila své 

dominantní postavení. Smirnoff a Absolut v produkci velkoplošných reklam v období 

posledních tří let výrazně zaostávají a orientují se především na podlinkovou 

komunikaci (kromě reklam v časopisech). Absolut se soustředí na propagační aktivity 

v barech, lifestylové časopisy a podporu umění. 

 

Objekt výzkumu 

Objektem výzkumu je stovka respondentů. Předběžně jsem si stanovila 

následující kvóty dle charakteristik cílové skupiny Absolut Vodky, které se ale 

v závislosti na složení návštěvníků barů mírně zkreslily. 

 

18-26let (25 respondentů) 

25-30let (50 respondentů) 

30-35let (20 respondentů) 

35-40 let (5 respondentů) 



 44

 

V souvislosti s tím, že výzkum je prováděn v barech, do kterých Absolut Vodka 

své produkty distribuuje, směřuje do nich své promo aktivity a sama si je tedy 

vybírá, zužuje skupiny také dle dalších hledisek, převážně dle výše měsíčního příjmu. 

 

Volba techniky 

Výzkum je prováděn formou standardizovaného dotazování. Respondenti jsou 

dotazováni přímo v prostorech barů, které si společnost Maxxium sama vytyčila jako 

bary, do kterých orientuje své kampaně.28 

 

Dotazník 

Dotazník obsahuje veškeré náležitosti usnadňující jeho zpracování a uchování 

jako je číslo dotazníku, datum, čas a jméno baru. 

Osmnáct otázek je tématicky rozděleno do tří bloků. První obsahuje jedenáct 

otázek, týkajících se vztahu k alkoholu a vodce obecně. Tazatel v těchto otázkách 

úmyslně nezmíní žádnou značku vodky, aby zbytečně respondenty nesváděl 

k uvedení některé z nich. Druhá část dotazníku čítající sedm otázek se již konkrétně 

vztahuje k Absolut Vodce a jejím marketingovým aktivitám. Třetí blok obsahuje čtyři 

otázky ryze administrativního typu, které respondenty rozčlení do skupin podle věku, 

pohlaví, dosaženého vzdělání a výše měsíčního příjmu. Jako dodatkové otázky jsem 

na konec rozhovoru zařadila otázku týkající se předpokládané přibližné útraty a délky 

stráveného času v daném baru. Lze je také chápat jako otázky kontrolní ve vztahu 

ke spotřebě a měsíčnímu příjmu. Absolutní hodnoty, které z nich lze vyvodit, je ale 

nutné chápat s rezervou. 

Šest otázek je otevřených (aby zbytečně nezaváděli respondenta k odpovědi), 

tři polootevřené a ostatní jsou uzavřené. 

Plné znění dotazníku uvádím v příloze (str. 69). 

                                                 
28 Konkrétní jména a adresy barů: Club Café Vertigo (Havelská 4, Praha 1), Forbes 
Arena  (Klatovská 874, Praha 4), Techtle Mechtle (Vinohradská 47, Praha 2), Bowling 
bar F1 (Petržílkova 15, Praha 5), Jam Café (Národní 25, Praha 1), Postel Bar 
(Veletržní 14/924, Praha 7), DC1(Václavské náměstí, pasáž Koruna, Praha 1), 
Puberto Rico (Řipská 818/19, Praha 3), Club Touster (Sokolovská 152, Praha 8), Beer 
Faktory (Václavské náměstí 58, Praha 1) 
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Zpracování dat 

Nejdříve bylo nutné získaná data kódovat a připravit kódové klíče. Odpovědi 

z otevřených otázek jsem uspořádala do skupin pro zjednodušení  práce s daty. 

Získaná data byla z vyplněných dotazníků zanesena do počítače a zpracována 

v programu Microsoft Excel. Aplikací třídění prvního stupně jsem získala výčet 

absolutních a relativních četností.  Nejprve jsem uskupila výpovědi respondentů dle 

pohlaví, druhým třídícím znakem byl věk. V těchto podskupinách jsem pak hledala 

pravidelnosti a analyzovala je. 

Na některé otázky a jejich logickou vzájemnou závislost jsem aplikovala funkci 

kontingenčních tabulek, které mi ji pomohly odhalit.  

 

Vyhodnocení dat 

Vyhodnocení dat uvádím v příloze (str. 53-59). Obsahuje tři příklady tabulek při 

zpracování dat (řazené dle pohlaví, věku a dle odpovědí na otázku č.2) a tři stránky 

grafů pro podrobnější ilustraci získaných výsledků.  

Získané informace nejprve interpretuji nezávisle, pak je podrobuji srovnání 

s výzkumem spotřebního chování vypracovaný TNS AISA pro měsíc leden 2008. 

 

 

 

3.2 Vyhodnocení výsledků 

 

Interpretace dat 

Výzkum prokázal, že hypotéza stanovená na počátku se potvrdila. Cílová 

skupina Absolut Vodky má povědomí o jejích reklamách, konkrétní propagační 

aktivity konané na českém trhu si ale vybavuje ve výrazně menší míře. I přes tuto 

neznalost způsobenou špatným umístěním propagačních materiálů v barech a 

časopisech či nešťastně zvoleným způsobem komunikace s koncovým spotřebitelem, 

je Absolut Vodka pevně zakořeněna v myslích návštěvníků barů. 
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Nejprve uvedu získané výsledky týkající se značky Absolut, v druhé části 

nastíním, jak si stojí ve vztahu ke konkurenci. 

 

Značku Absolut znali téměř všichni respondenti (99%), ale na vyjádření nějaké 

asociace se značkou Absolut nebylo schopno odpovědět 11 respondentů, na určitý 

charakteristický prvek či dojem z reklamy dokonce 39 dotázaných. Většina z nich 

však nepatří do cílové skupiny Absolut. Obecně lze konstatovat, že častěji ve 

prospěch značky Absolut odpovídala věková skupina 25–30 let a 31-35 let.  

Nejvyšší četnost asociace spojené se značkou Absolut byla 26 a to u odpovědi 

„reklama“, alkohol či nějaký druh míchaného nápoje či příchuti byl zmíněn 19krát, 6 

respondentů si jako první vybavilo typický tvar lahve, 10 jich chápe značku jako 

symbol kvality, stylu či image a 5 z dotázaných si dokázalo spojit značku se 

Švédskem. Z odpovědí ostatních respondentů lze vyčíst určitou osobní zkušenost či 

dokonce konkrétní situaci, 5krát odpovídali „kocovina“ (což může znamenat buď 

kvalitu nápoje vysokým obsahem alkoholu, ale také možnost, že po takové 

zkušenosti už Absolut vodku pít nebude) a 7 respondentů se vyjádřilo v souvislosti 

s barem, kamarády a zábavou. 

Nejcharakterističtějším znakem reklam značky Absolut je podle odpovědí 

respondentů, jež se v závislosti na věku příliš nelišily, symbol lahve (18%), což se 

dalo očekávat, protože tato odpověď koresponduje s vytyčenou strategií. Opakovaly 

se také odpovědi, které jsou pro strategii značky klíčové. Silným dojmem na 

dotazované působí originalita, výstřednost a nápaditost reklam (15%). Po 5% získaly 

také odpovědi vyzdvihující styl, image, eleganci a kvalitu, stejně tak jako typické 

prvky corporate identity29 jako je typografie a modrá barva. Na určitou konkrétní 

reklamu nebo kampaň si vzpomnělo 15% respondentů. Informace, které svými 

aktivitami Absolut komunikuje, jsou vcelku úspěšně spotřebiteli přejímány. Ne vždy 

                                                 

29 Corporate identity je výsledkem koordinovaného chování firmy. Představuje jednotný vizuální styl 
firmy. Nejde pouze o obchodní (marketingovou) komunikaci, ale i ostatní pasivní a aktivní formy 
komunikace s okolím. Mluví se především o chování zaměstnanců, úrovni vnitřní kultury, způsobech 
řízení, stylu obchodní komunikace, kvalitě a ceně produktů a hlavně úrovni vizuální prezentace – 
logotyp, písmo, barevnost, firemní tiskoviny, internetová prezentace, firemní uniformy, dárkové 
předměty atd. Corporate identity musí být nejvyšší firemní normou, která řídí téměř všechny její kroky. 
Corporate identita musí být promyšlená, ucelená, použitelná a nadčasová. 
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se totiž podaří předat sdělení zákazníkovi takovým způsobem, jak ho marketingové 

oddělení značky koncipuje. 

Konkrétní promoaktivity jsou obecně málo viditelné a zapamatovatelné. Vůbec 

žádnou nevidělo 60 respondentů a dalších 13 dokázalo jen mlhavě popsat plakát či 

leták jako „absolut cokoli“. Deset respondentů si nebylo schopno vybavit žádnou  

promoaktivitu, ale poté, co jim byl předveden propagační materiál Absolut Pears, si 

uvědomili, že se s ním již někde setkali. Lze tedy konstatovat, že účinek takové 

aktivity má nedostatečný efekt. Jen 7 dotázaných si na kampaň Absolut Pears 

vzpomnělo spontánně. Jednotlivé propagační akce nejčastěji znala věková skupina 

25-30 let, většinu jich zaznamenala jedna třetina z nich.  

Stejně tak tomu bylo u dalších kampaní. Jen zlomek těch, kteří po předvedení 

materiálu odpověděli, že ho již někde viděli, mluvilo o této propagační akci 

v předchozí otázce. Navíc více než jedna třetina z nich si v otázce č.14 nebyla 

schopna vybavit jakoukoli aktivitu značky Absolut. 

 Padesát pět respondentů nevidělo žádný z předkládaných propagačních 

materiálů. Je asi nutné se zamyslet nad tím, proč je tato hodnota tak vysoká. Zda je 

způsobena tím, že je návštěvník baru apatický vůči vjemům z okolí nebo je 

promoaktivita nedostatečně či nevhodně komunikována. 

Znalost jednotlivých kampaní

27%
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Poslední otázka dotazníku byla nadstavbou a mapovala nadstandardní produkt 

značky Absolut. Vodku Level znalo 12 respondentů, jen polovina z nich ji opravdu 

ochutnala. 
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Spontánní vyslovení některé značky vodky kopíruje současnou rivalskou pozici 

Absolut Vodky a Finlandie, jež obě získaly kolem 35%. Smirnoff vodka výrazně 

zaostává svým ziskem pouhých 10%. V rámci cílové skupiny uvedlo Absolut 48% 

respondentů. Výrazně nižší zisk je ale u skupiny 18-24 let, kde Absolut získala 20% a 

Finlandia 50%. 

Zapamatovatelnost reklamy nejvíce vykazuje Absolut (35%), pak Finlandia 

(28%) a na třetí pozici se dostala Vodka 42 (13%), díky své televizní reklamě. Tyto 

hodnoty však byly často získány s pomocí tazatele. Přibližně 30% respondentů totiž 

bylo schopno popsat reklamu, nedokázali ji ale přiřadit ke značce. Ve sto procentech 

se tak stalo u Vodky 42. U vodky Finlandia často respondenti uváděli reklamní 

slogany „Vodka from the top of the world“ nebo „Když potká sob soba,…“, přibližně 

každý šestý však nevěděl, že je reklama právě pro tuto značku. Taková reklama pak 

nepřináší žádaný efekt, často vyvolá dokonce opačný. Když kreativa přebíjí značku, 

těží z reklamy celý sektor a konkurence. Navíc je nutné se zamyslet nad tím, zda to, 

že je reklama viditelná a lidé si jí vybavují, znamená, že si z ní odnáší právě ty 

informace, které o sobě značka sdělit chce. Reklamy Absolut byly ke značce 

respondenty přiřazeny přibližně v osmdesáti procentech případů. 

Při zjišťování souvislostí mezi předchozími otázkami jsem zjistila, že 21 

respondentů (z celkových 36), kteří si spontánně vybavili značku Absolut, ji také 

uvedli v následující otázce díky specifičnosti jejích reklam. U Finlandie jich bylo 16 ze 

34. Nejvýrazněji opět zabodovala Absolut u své cílové skupiny ale také u 

respondentů v třetí věkové kategorii. 

Při tvorbě pořadí třech značek v otázce nalézt určité souvislosti s předchozími 

otázkami a tedy i zdůvodnění, proč respondent uspořádal danou trojici právě 

takovým způsobem. Na první místo umístilo Absolut 48 respondentů, Finlandii 43 

respondentů a Smirnoff 9 respondentů. Opět jsem získala hodnoty pro Absolut vyšší 

u středových věkových skupin, Finlandia naopak vyhrává u mladších avšak stejným 

poměrem (cca 60% ku 30%). S umístěním Absolut Vodky na první místo a uvedení 

Absolut v otázce spontánní znalosti vodky se shodlo 32 respondentů, ve spojení se 

spontánním vyslovením reklamy jich bylo 26 a s objednáním Absolut Vodky na baru 

34. U Finlandie jsou hodnoty ve stejném pořadí 29, 19 a 38. 
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Oblíbenost zna ček - po řadí
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   AFS= 1.místo Absolut, 2.místo Finlandia, 3.místo Smirnoff 

 

Co se týká preference jednotlivých značek a jejich konzumace si v baru  

respondenti nejčastěji žádají o panáka Finlandie (43%) a Absolut (36%). Trend 

v odpovědích tříděných dle věkových skupin se pochopitelně projevil i ve spotřebě, 

Absolut získává 50% své cílové skupiny, Finlandia většinu věkové skupiny 18-24 let. 

Tato otázka byla často nelehce zodpovídána, mnoho respondentů nechtělo a 

nedokázalo odpovědět s odůvodněním, že si zkrátka objednávají „vodku“ a je jen na 

barmanovi, jakou jim nalije. Na místě tedy byla doplňující otázka, kdyby jim barman 

dal vybrat, jakou značku by si objednali. I tak nebylo schopno odpovědět 10% 

respondentů.  

Jedním z důvodů nezájmu o značku vodky při jejím objednáváním na baru je 

způsob její konzumace. Více než polovina respondentů totiž požívá vodku 

v míchaném drinku (55%), jen jedna třetina v čisté podobě. Vodku Finlandia si 

v míchaném drinku objednává dokonce dvojnásobek respondentů než v její čisté 

podobě. Zde je patrná tendence zvyku konzumace vodky. Zatímco mladší 

respondenti pijí z 60ti % vodku v míchaném drinku, se stoupajícím věkem se tento 

trend mění na konzumaci v čisté podobě. Věková skupina 36-40 let dokonce 

jednohlasně uvedla, že vodku pije čistou. 

Pro přehlednost uvádím graf zobrazující návyky dotazovaných při nakupování 

celé lahve vodky v obchodních řetězcích. 
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Nákup láhve vodky v off-trade
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Spojení otázek, týkající se periody v konzumaci vodky a poslední zkušeností 

s ní, přináší kromě odpovědi jako takové i možnost částečné kontroly odpovědí. 

Nejen, že čísla přibližně odpovídají, říkají také, že 14 z těch, kteří pijí vodku 

minimálně jednou týdně (18 dotázaných), pilo právě vodku Absolut. Z 35-ti 

respondentů konzumujících vodku zhruba jednou měsíčně jich právě 26 v posledním 

měsíci požilo Absolut Vodku. Z těchto hodnot však nelze vyvodit jednoznačné 

závěry, neboť počet respondentů není jediným faktorem ovlivňujícím celkové 

množství prodeje. Není zohledněna míra, se kterou se respondent alkoholovým 

radovánkám oddává. Tak tedy návštěvník baru, který si vodku dopřeje jen 

výjimečně, ovšem v množství deseti panáků, dorovná tři každotýdenní spotřebitele, 

kteří si ale objednají dva drinky za večer. 

Ze zjištění preferencí v konzumaci alkoholických nápojů mohu konstatovat 

národní fenomén konzumace piva, jež byl předvídatelný (41%). Tak vysoké 

preference vína (37%) jsem však nepředpokládala. Vyšší koncentrace konzumentů 

vína je z 80ti % u žen. Tvrdý alkohol obsadil svými 20% procenty třetí příčku, 

získané informace však potvrdily výše zmiňovanou oblibu čirých druhů tvrdého 

alkoholu (nejčastěji byl uveden bílý rum a vodka). V rámci cílové skupiny bylo 

zjištěno 11 vyznavačů tvrdého alkoholu, z nichž 10 nejčastěji konzumuje čirý 

alkohol. 

 

                                                 
30 Off-trade = prodej v obchodních řetězcích (On-trade = prodej v gastronomii) 
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Kromě preference jednotlivých druhů alkoholických nápojů, nezávisí odpovědi 

respondentů na pohlaví. Počet mužů a žen je v poměru padesát na padesát a 

v podobném poměru zůstává u většiny otázek. 

Z hlediska věku lze obecně konstatovat, že mladší lidé (věková skupina 18–24 

let) upřednostňují vodku Finlandia, zatímco věková skupina 25–30 let volí vodku 

Absolut, stejně tak jako lidé ve věku 31-35 let.  

Pokud sledujeme výsledky z hlediska výše měsíčního příjmu (jež má normální 

rozdělení), nejsilnější skupinou v rámci těch, kteří na otázky odpovídali „Finlandia“, 

je příjmová skupina do 20 tisíc korun a 20-30 tisíc korun. Zatímco ti, kteří uvedli 

Absolut Vodku, jsou příslušníky příjmové skupiny 20-30 tisíc korun a nad 30 tisíc 

korun. Pokud se ale jedná o samotné kupní rozhodnutí (kdy Finlandia získala 43% a 

Absolut 36%), je rozložení úměrné ve všech skupinách celkové hladině výsledků. 

Pochopitelná souvislost mezi věkem a výší měsíčního přijmu tak jen potvrzuje 

mé závěry. Mladí, kteří vydělávají méně, preferují Finlandii, starší, jejichž měsíční 

příjem je vyšší, upřednostňují Absolut.  

 

Srovnání s výzkumem TNS AISA (leden 2008) 

Nyní uvedu srovnání mého výzkumu s výzkumem TNS Aisa. Výsledky se liší, 

avšak rozdíl není způsoben pochybením. Závěry lze vyvodit obdobné. 

Spontánní povědomí o značce (křivka Spontaneous brand awareness) je u 

Absolut na úrovni 8%, což je nižší hodnota než jakou získala Finlandia (20%). 

Odpovídá otázce č.2 mého výzkumu, kde ale obě Absolut a Finlandia získaly zhruba 

kolem 35%.   

Pobízené povědomí o značce (křivka Promted brand awareness) dosahuje u 

Absolut opět nižší hodnoty (90%). Odpovědi na otázku č.9 ale vypovídají o hodnotě 

vyšší (99%).  

Z dotazníku získané množství těch, kteří někdy Absolut Vodku ochutnali je 

90%, což je opět hodnota vyšší než v grafu TNS AISA (50%). Těch, kteří Absolut 

Vodku pili poslední měsíc, jsem ve svém výzkumu získala 25%, TNS AISA 10%. 

Každotýdenní spotřebitelé se v mém výzkumu sešli v počtu 14%, v grafu však je 

hodnota opět nižší (5%). 
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TNS AISA měla kvóty na výběr respondentů shodné (pohlaví 50:50, věk 18-49 

let). Rozdílnost ve výsledcích byla tedy způsobena odlišným způsobem sběru dat. 

Dotazovala totiž obyvatele českých měst s počtem obyvatel nad 20 000. Vzhledem 

k tomu, že jsem svůj výzkum prováděla v prostředí pražských barů, jsou hodnoty 

výrazně vyšší a vypovídají výrazněji pro Absolut, protože zaměření na cílovou 

skupinu Absolut Vodky je silnější. Tím, že TNS AISA měla širší cílovou skupinu, 

obsáhla tak vyšší počet spotřebitelů mainstreamové Finlandie. 

Domnívám se, že efektivita mnou zvoleného designu výzkumu je vyšší, protože 

jsem použila metodu stejných parametrů, avšak na reprezentativnějším výběru 

respondentů. Pokud si firma konkrétně stanoví cílovou skupinu, kterou definuje i 

prostorově (v případě Absolut na zákazníky v baru), je dle mého názoru vhodnější 

dotazovat právě příslušníky daného prostoru a ne respondenty mimo něj. Navíc jsem 

toho názoru, že by výzkumník neměl dodržovat jen některé kvóty stanovené pro 

cílovou skupinu (pro TNS Aisa to byl věk) a jiné podmínky naopak opomenout.  

Pokud si však chceme zmapovat trh jako takový a v souvislosti s konkurencí, je 

použití širší cílové skupiny na místě. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Grafy spotřebního chování TNS AISA 
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3.3 Závěry a doporučení 

 

Hypotéza stanovená na počátku výzkumu se potvrdila. Přesto, že respondenti 

mnoho aktivit a reklam na Absolut Vodku neznají, neviděli je na českém trhu 

(mnoho je zná z ciziny či internetu), je vodka Absolut oblíbeným artiklem na pultech 

barů. Z velké části tomu napomohly investice vložené do tvorby značky a její image 

před více než dvaceti lety, z nichž dodnes značka Absolut těží. Tento efekt 

korunovali idea-makeři v reklamních agenturách, kteří vytvořili bezedný koncept 

reklam „Absolut cokoli“, jež styl a image značky jen podtrhl. 

Jak jsem naznačila, obrovský dopad má také internacionalizace trhu, a to díky 

možnosti cestovat a především možnosti komunikovat s celým světem skrze 

internet. Mnoho mladých se s reklamami a spoustou značek setkává v zahraničí a na 

domácím trhu pak posiluje poptávku, která ale na tomto trhu vytvořena nebyla. 

Jestli k tomuto jevu dojde je ale na firmě samotné. Záleží na tom, jak si dokáže 

veškeré své aktivity naplánovat a realizovat. 

Absolut nasměřovala svou strategii vhodným způsobem. K proniknutí na trh a 

úspěšný konkurenční boj na on-trade nestačí mít jen dobrou značku a cenu. Volba 

barmanů jako hlavní cílové skupiny a investice do programu, jež Maxxium nazývá 

Business 2 Bartender, se totiž obzvláště v případě vodky opravdu vyplácí. Vždyť 
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právě barman rozhodne, kterou značku vodky upřednostní a nalije svému 

zákazníkovi, jež si objednává „vodku“ (bez bližší specifikace). Je to tedy barman, kdo 

reálně tvoří poptávku po dané značce vodky. Je tedy nutné, aby komunikace 

fungovala prvotně s barem a skrze něj s koncovým spotřebitelem. 

Standardní podpory prodeje na baru jako letáčky, stojánky a další výzdoba baru 

pak hraje roli, pokud barman zklame a nenabídne právě „naši“ vodku. Při 

rozhodování konzumenta stojícího u baru se tak zvýší pravděpodobnost, že si „naši“ 

vodku objedná, když zahlédne nějaký propagační materiál. 

Avšak projevuje se zde jiné úskalí, a to právě týkající se koncového 

spotřebitele. Absolut sice může být spokojená, že její strategie funguje pro její 

stávající cílovou skupinu, avšak pro budoucnost zde visí hrozba. Mladí lidé (od 18ti 

let) totiž výrazně preferují konkurenční vodku Finlandia. Domnívám se, že by stálo 

za zvážení, zda se nyní neorientovat právě na tuto „krizovou skupinu“, která se 

během několika málo let stane cílovou skupinou a bez výraznějších zásahů své 

názory a spotřební zvyklosti nezmění.  

 Doporučovala bych tedy pokračovat v konceptu, který se prioritně orientuje na 

bar. Protože se dvě třetiny množství Absolut vodky konzumuje právě tam, je 

nejvýznamnějším pilířem prodeje. Vzhledem k tomu, že se jedná o vodku, kdy si 

spotřebitel málokdy žádá o určitou značku, bych nadále investovala do propagačních 

materiálů přímo v prostoru baru. Na jiných prostorech v gastronomických zařízeních 

bych ale rozpočet zbytečně nevyčerpávala. Plakáty, kterých si většina návštěvníků 

ani nevšimne, jsou poměrně nákladnou záležitostí v porovnání s její účinností. 

Inzerce v časopisech je také vhodná, zacílení na klíčové skupiny se tříbí 

s výběrem zaměření daného časopisu. Navíc jsou reklamní plochy Absolut většinou 

natolik nápadité a jedinečné a čtenář je jen málokdy přehlédne. Domnívám se, že by 

bylo vhodné najít způsob komunikace skrze internet, reklamní plochy nejsou tak 

drahé a při zohlednění cílové skupiny jsou velmi účinné. Nasadit spot do televize 

(adaptací zahraniční verze spotu pro český trh) bych však nedoporučovala. Televizní 

reklamou jsme přehlcení a většinu reklam jsme se naučili ignorovat. Náklady by tak 

rozhodně převýšily výnosy.  
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Aktivity Public Relations jsou v případě Absolut vodky nadmíru vhodné. Značka 

již nemusí posilovat své jméno jako takové, a může tedy ovlivnit mínění veřejnosti za 

zlomek ceny vydané na reklamu a neplatit za prostor v médiích. 

Vzhledem k tomu, že značka Absolut funguje sama o sobě, není třeba 

investovat do reklam a propagačních aktivit na českém trhu vyšší částky. Obzvláště 

v situaci, kdy je Absolut s prodejem (na malém trhu v České republice) spokojená. 

Aby sesadila z trůnu Finlandii, bude potřeba ještě mnoho času. V současné době, 

kdy byla firma prodána novému majiteli (Pernod Richard) se bude muset potenciálně 

nová strategie firmy teprve usadit. 
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ZÁVĚR 
 

Jak jsem ve svém výzkumu ukázala, firmy by neměly podceňovat tvorbu značky 

a snažit se za každou cenu minimalizovat náklady na její vývoj. Pokud je značka 

včetně strategie firmy (její image a korporátní identity) jednotná a funguje 

efektivně, dá se říci, že je to benefit, ze kterého může firma dlouhodobě těžit. 

V současné době, kdy nejen světový trh ale i český spotřebitel začíná 

upřednostňovat kvalitu a styl před cenou, sleduje trendy, módu a tříbí svůj vkus 

vlivem nepřeberného množství nejrůznějších podnětů, se vyplatí tyto trendy 

sledovat, přizpůsobovat jim své strategie a dokázat módních vln využít. Je vhodné 

zacílit své aktivity a využívat nových kanálů, které přináší neustále se vyvíjející 

technika a tím i osobnost spotřebitele. 

Značka Absolut vždy vycházela z přesvědčení, že spotřebitelé jsou chytří lidé 

s dobrým vkusem a že mají smysl pro humor. Zkrátka že mají stejné vlastnosti jako 

Absolut.31 Tuto zásadu se snaží dodržovat i česká divize pořádáním akcí jako jsou 

Absolut Elements, večírků s módními přehlídkami a jinými společenskými akcemi 

spojenými s uměním, designem a lifestylem. 

Jak říká Gary Hamel v knize Disruption, „Úspěšné podniky vycházejí z pevně 

stanovených základních hodnot, ale zároveň se přizpůsobují světu, který je 

v neustálém pohybu. Jde o to pochopit rozdíl mezi posvátným a neposvátným - mezi 

tím, co by se nikdy měnit nemělo, a tím, co měnit lze.“ Tak jako Absolut sází více 

než dvacet let na jedinečnou láhev a koncepty reklam „absolut cokoli“ a vyplácí se jí 

to a současně hledá nové komunikační kanály pod vlivem technického progresu a 

vývoje trendů v zájmech svých zákazníků. 

 

 

 

 

                                                 
31 KOTLER, Philip. Marketing Management, 12.vyd., Grada Publishing 2007, ISBN 978-80-247-1359-5,  
(str 609) 
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Příklad tabulky při zpracování dat 
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Příklad tabulky při zpracování dat 
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Příklad tabulky při zpracování dat 
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Příklad tabulky při zpracování dat 
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5.2 Grafy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66

 

 

 

 

 

 

 

 



 67

 

 

 

Otázka č.1: Jaký druh alkoholu 
perefujete? - celkov ě

36%

41%

23%

víno

pivo

tvrdý alkohol

Otázka č.1: Jaký druh alkoholu 
preferujete? - cílová skupina

40%

34%

26%

víno

pivo

tvrdý alkohol

Otázka č.2: Když se řekne "vodka", 
která zna čka Vás napadne? - celkov ě

36%

8%34%

10%

12%

Absolut 

Amundsen

Finlandia

Smirnoff

Ostatní

Otázka č.2: Když se řekne "vodka", 
která zna čka Vás napadne? - cílová 

skupina

48%

9%

25%

10%
8%

Absolut 

Amundsen

Finlandia

Smirnoff

Ostatní

Otázka č.3: Vzpomenete si na n ě jakou 
reklamu na vodku? - celkov ě

35%

9%28%

2%

13%

13% Absolut 

Amundsen

Finlandia

Smirnoff

Vodka 42

Neví

Otázka č.3: Vzpomenete si na n ěkajou 
reklamu na vodku? - cílová skupina

40%

10%19%

15%

3%

13%
Absolut 

Amundsen

Finlandia

Smirnoff

Vodka 42

Neví

Otázka č.4: Kupujete vodku jako celou 
láhev v obchod ě? - celkov ě

9%
8%

2%

16%
65%

Absolut 

Finlandia

Smirnoff

Ostatní 

Nekupuje

Otázka č.4: Kupujete vodku jako celou 
láhev v obchod ě? - cílová skupina

14%

5%

7%

12%62%

Absolut 

Finlandia

Smirnoff

Ostatní 

Nekupuje
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Otázka č.6: Kterou zna čku vodky 

kupujete nej častě ji v baru? - celkov ě

36%

43%

6%

4%
11%

Absolut

Finlandia

Smirnoff

Ostatní

Nepije

Otázka č. 6: Kterou zna čku vodky 
kupujete nej častě ji v baru? - cílová 

skupina

37%

25%

5%

25%

8%

Absolut

Finlandia

Smirnoff

Ostatní

Nepije

Otázka č.6: Kterou zna čku vodky 
kupujete nej častě ji v baru? - (18-25 let)

21%

56%

6%

3%

14%

Absolut

Finlandia

Smirnoff

Ostatní

Nepije

Otázka č.6: Kterou zna čku vodky 
kupujete nej častě ji v baru? - (31-40 let)

33%

44%

17%

0%

6%

Absolut

Finlandia

Smirnoff

Ostatní

Nepije

Otázka č.7: V jaké podob ě pijete 
nejčastě ji vodku? - celkov ě

9%

32%

4%

55%

Nepije

Čistá (Absolut 13%,
Finlandia 14%)

s příchutí

v míchaném drinku
(Absolut 20%, Finlandia
28%)

Otázka č.7: V jaké podob ě  pijete 
nejčastě ji vodku? - cílová skupina

10%

27%

4%

59%

Nepije

Čistá 

s příchutí

v míchaném drinku 

Otázka č.8: Jak byste se řadil (a) zna čky 
Absolut, Finlandia a Smirnoff? - celkov ě

31%

17%28%

15%

3%

6%

AFS

ASF

FAS

FSA

SAF

SFA

Otázka č.8: Jak byste se řadil (a) zna čky 
Absolut, Finlandia a Smirnoff? - cílová 

skupina

34%

26%

20%

15%

2%

3%

AFS

ASF

FAS

FSA

SAF

SFA
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Otázka č.16.A: Znáte kampa ň Absolut 
Pears?

27%

73%

ano

ne

Otázka č.16.B: Znáte kampa ň Absolut 
Disco?

17%

83%

ano

ne

Otázka č.16.C: Znáte kampa ň Absolut 
Shots?

17%

83%

ano

ne

Otázka č.8: Jak byste se řadil (a) zna čky 
Absolut, Finlandia a Smirnoff? - celkov ě 
(kvantifikovan ě  - čím nižší hodnota, tím 

lepší)

173; 29%

177; 30%

250; 41%
Absolut

Finlandia

Smirnoff

Otázka č.12: Co Vám asociuje zna čka 
Absolut?

26%

29%6%

11%

5%

5%

7%

11% reklama

nápoj (alkohol)

tvar lahve

kvalita, image

Švédsko

kocovina

bar

nic

Otázka č.13: Čím je pro Vás 
charakteristická n ěkterá z reklam 

Absolut? - celkov ě

18%

14%

15%

10%

4%

39%

láhev

nápad

konkrétní reklama

styl, kvalita

corporate identity

nic

Otázka č.16.A: Znáte kampa ň Absolut 
Pears? - cílová skupina

30%

70%

ano

ne

Otázka č.16.B: Znáte kampa ň Absolut 
Disco? - cílová skupina

20%

80%

ano

ne

Otázka č.16.C: Znáte kampa ň Absolut 
Shots? - cílová skupina

23%

77%

ano

ne
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5.3 Propagační materiály 
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Kampaň Absolut Pears  
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- plakáty a stojánky na stůl 

 

 

Kampaň Absolut Disco 

-plakáty a přebal lahve (viz foto) 
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Kampaň Absolut Shots 
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- plakáty a podtácky 

 

5.4 Dotazník 
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DOTAZNÍK                                                Č. ………… 

 
 
1. Jaký druh alkoholu preferujete?        a. víno           b. pivo        c. tvrdý alkohol (druh:.............…...) 
 
2. Když se řekne „vodka“, která značka Vás napadne?                           ….……………………………. 
 
3. Vzpomenete si na nějakou reklamu na jakoukoli vodku?        Značka:………………………………. 

                                                                                                           
4. Kupujete vodku jako celou láhev v obchodě?        a. ne          b. ano (značka: .……………..……) 
 
5. Pijete vodku?      a. NE, nikdy         
                                b. výjimečně        c. ANO, zřídka (1xměs)     d. ANO, často (min1x týdně) 
                                       
              6. Kterou značku vodky kupujete nejčastěji v baru?       ……………………………….. 
 
              7. Pijete vodku:              a. čistou              b. ochucenou           c. v míchaném drinku 
 
8. Kdyby jste měl seřadit následující značky, jaké by bylo pořadí? (od nejlepší, nejznámější, 
nejchutnější,    zkrátka jak chcete…) 
                                                             Absolut   ……        Finlandia    ……      Smirnoff    …… 
 
9. Znáte značku Absolut?                                  a. ano                       b. ne 
 
10. Ochutnal(a) jste někdy vodku Absolut?       a. ano                       b. ne 
 
               11. Pil(a) jste ji poslední:                    a. týden         b. měsíc         c. rok          d. déle 
 
 
12. Co Vám asociuje značka Absolut?            ………………………………………..…………… 
 
13.  Dokážete si vybavit některou reklamu Absolut Vodky,  
                                      čím je pro Vás charakteristická?        … … …………………………… 
 
14. Vzpomenete si na některou konkrétní reklamu nebo       a. ne 
                                             promo akci Absolut Vodky?       b. ano   …………………………… 
                
                15. Kdy zhruba to bylo? Poslední:             a. půlrok        b.rok        c. 5let       d. déle 
 
16. Viděl(a) jste někde následující materiály? 
                         A. Absolut Pears                                      a. ano                      b. ne 
                         B. Absolut Disco                                      a. ano                      b. ne 
                         C. Absolut Shots – tácky a kostka           a. ano                      b. ne 
                          
17. Znáte vodku LEVEL?                                                  a. ano                      b. ne 
 
                 18. Ochutnal (a) jste někdy vodku LEVEL?    a. ano                      b. ne  
 
 
Jste:                               a. muž             b. žena 
 
Věk:                               a. 18-24 let      b. 25-30 let          c.31-35 let                       d. 36-40 let 
 
Dosažené vzdělání:       a. základní      b. vyučen (a)        c. střední s maturitou      d. vysokoškolské 
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Měsíční příjem:               a. do 20tis       b. 20 – 30tis         c. nad 30tis                     d. nevydělává 
 
Přibližná útrata:                                                  Předpokládaný čas strávený v baru:                                        
 

Rozhovor proveden:        datum:                        čas:                          bar:                


