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1 Úvod 

S problematikou novinářských cest jsem se seznámila během školní praxe, kterou jsem 

absolvovala v turistickém oddělení Obchodního institutu Portugalského velvyslanectví 

– ICEP. Během praxe jsem se měla možnost podílet přímo na organizaci jedné z 

novinářských cest, a to cesty do Lisabonu a okolí.  

Této konkrétní zkušenosti jsem plánovala věnovat celou prakticko-analytickou 

část své bakalářské práce. Zpracovala jsem své poznatky formou případové studie, která 

popisovala a hodnotila nejen organizaci a plánování cesty, ale také její průběh a 

výsledky. Na základě teoretických znalostí načerpaných při studiu materiálů pro 

vypracování mé bakalářské práce jsem pak závěr studie věnovala korekcím pochybení, 

které organizaci a plánování novinářské cesty do Lisabonu a okolí doprovázely. Studie 

však byla nakonec zařazena do kategorie důvěrných materiálů, a proto jsem musela 

změnit obsah prakticko-analytické části. 

Abych se co nejméně odchýlila od tezí, vyhledala jsem a analyzovala článek, 

který vznikl díky účasti redaktora na zmiňované novinářské cestě. Při analýze jsem 

pracovala jen s fakty zmíněnými v samotném článku a veřejně přístupnými 

informacemi. 

Teoretickou část práce jsem věnovala komunikaci, marketingové komunikaci, 

public relations a marketingu cestovního ruchu, přičemž mou snahou bylo ukázat, že 

problematika novinářských cest sahá do všech těchto oblastí, a nese si tak znaky každé z 

nich. 

Novinářské cesty jsou prostředkem public relations, které spadá do oblasti 

marketingu. Aktivity public relations nemají za cíl přímý prodej, ale jsou podpůrnými 

pilíři v procesu prodeje. Z toho důvodu musí být public relations řízené, a to v souladu 

s veškerými marketingovými aktivitami. 

Marketingová komunikace a public relations jsou postaveny na bázi obecné 

komunikace. Znalost zákonitostí obecné komunikace, jejích úskalí, možností, výhod a 

nevýhod je tak nutností pro práci ve všech komunikačních oblastech marketingu.  

Cestovní ruch je komplexní systém zasahující do velkého množství souvisejících 

oborů. Marketing cestovního ruchu má proto svá specifika. Obecným cílem marketingu 

je prodat produkt. Produktem v kontextu cestovního ruchu se rozumí destinace. 

Novinářské cesty z oblasti cestovního ruchu jsou podpůrnou aktivitou v procesu 

propagace, a posléze prodeje určité destinace. 
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2 Komunikace 

 

2.1 Komunikace obecně 

Komunikace je proces, prostřednictvím kterého jsou si jedinci schopni předávat 

informace. Děje se tak na úrovni verbální i neverbální, záměrně i nezáměrně. Z 

Festingerovy Teorie kognitivní disonance vyplývá, že hlavní funkcí komunikace je 

udržování orientace jednotlivců k sobě navzájem a k předmětům okolí. Motivem k 

jejímu vzniku je úsilí o dosažení rovnováhy nebo její obnovení. „Existence nesouladu je 

psychologicky nepohodlná, a proto motivuje člověka ke snaze omezit nesoulad a 

dosáhnout souladu.“ 1 

 

2.1.1 Komunikační proces 

 

Obrázek 2.1: Komunikační proces2 

 

Komunikačního procesu se účastní dvě hlavní strany, které jsou nazývány zdroj a 

příjemce. Od zdroje pochází první nástroj komunikace, kterým je sdělení. Sdělení, které 

chce zdroj předat příjemci, musí projít procesem kódování, což je přeměna zamýšleného 

sdělení v systém znaků řízená zdrojem. V následujícím kroku si zdroj vybere vhodné 

                                                 
1 „The existence of dissonance, being psychologically uncomfortable, will motivate the person to try to 

reduce the dissonance and achieve consonance“, FESTINGER, Leon. A Theory of Cognitive Dissonance. 

California: Stanford University Press, 1957, str. 3. 
2 BOYD, Harper W., WALKER, Orville C., LARÉNCHÉ, Jean-Claude. Marketing Management: a 

strategic aproach with a global orientation. Richard D. Irwin, 1995, str. 353. 
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médium, jež je druhým z hlavních nástrojů komunikace. Prostřednictvím média je 

otevřen komunikační kanál k příjemci. Příjemce zaznamená věcnou podobu sdělení, 

systém znaků vytvořený zdrojem, a dekóduje ho. Příjemce porozumí sdělení, na které 

nějak odpoví. Odpověď může mít například podobu nákupu, ale například také podobu 

zpětné vazby. V případě neosobní komunikace je zdroj nucen zpětnou vazbu vyhodnotit 

na základě odpovědi příjemce. 

J. Janoušek popsal strukturu komunikačního procesu3 a rozdělil ji do devíti fází: 

 

1. motivace mluvčího, 

2. intence mluvčího, 

3. smysl sdělení pro mluvčího, 

4. kódování mluvčím, 

5. promluva s věcným obsahem sdělení, 

6. dekódování příjemcem, 

7. smysl sdělení pro příjemce, 

8. odhad intence mluvčího příjemcem, 

9. efekt sdělení na příjemce včetně jeho motivace. 

 

V případě, že mluvčí komunikuje vědomě, komunikuje s určitým záměrem, intencí. 

„Intencionalita v sobě zahrnuje vztah původce sdělení k sobě, vztah k příjemci sdělení a 

vztah k obsahu sdělení.“4 

První čtyři fáze komunikačního procesu se týkají jen mluvčího, poslední čtyři 

fáze naopak příjemce. V průběhu procesu vzniká jistá asymetrie v komunikaci. Mluvčí 

má možnost anticipovat významovou strukturu sdělení. Teprve když mu dá jasnou 

věcnou formu, přichází na řadu příjemce, který zprávu dekóduje a může jen 

rekonstruovat motivaci a intenci mluvčího. 

Jediná pátá fáze komunikačního procesu je pro oba/ všechny jeho účastníky 

shodná. To je ale pravda jen do určité míry. Komunikace je totiž narušována různými 

nežádoucími vlivy. Tyto vlivy popsali v roce 1949 američtí vědci a matematikové 

Claude Elwood Shannon a Warren Weaver a označili je termínem šumy. 

                                                 
3 JANOUŠEK, Jaromír. Verbální komunikace a lidská psychika. Praha: Grada Publishing, 2007, str. 51. 
4 VÝROST, Jozef. Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing, 2008, str. 218. 
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2.1.2 Komunikační šumy 

Komunikační šumy dělí DeVito do čtyř kategorií5. 

2.1.2.1 Fyzické 

Mezi fyzické šumy patří rušivé vlivy ze zdrojů, které jsou mimo mluvčího a posluchače, 

například: hluk, chrastění telefonu, neúplná kompatibilita počítačových programů. Do 

této skupiny se řadí i vizuální šumy, třeba rozmazané písmo v novinách nebo nejasná 

fotografie. 

2.1.2.2 Fyziologické 

Jak napovídá název, fyziologické šumy jsou způsobeny vlastní fyziologickou bariérou 

mluvčího nebo posluchače. 

2.1.2.3 Psychologické 

Když je posluchač předpojatý vůči sdělovaným faktům nebo je například 

nesoustředěný, může dojít ke kognitivní interferenci – zkreslení vnímání sdělení. 

2.1.2.4 Sémantické 

Sémantika je vědní obor zabývající se významem slov. K vzájemnému nepochopení 

může dojít kvůli rozdílné interpretaci použitých slov. Mluvčí může užít výraz 

v obecném smyslu slova, ale neuvědomí si, nebo ani neví, že mluví s odborníkem, 

v jehož odvětví má stejné slovo svůj specifický význam. Komunikace je pak narušena 

sémantickým šumem. 

 

2.1.3 Vnitřní řeč 

Na pozadí komunikace jedince stojí jeho vnitřní řeč, jež je souborem významů a jejich 

vědomých i nevědomých propojení. Obsahuje také škálu komunikačních kódů 

získaných během života.  

Vnitřní řeč se uplatňuje: 

 

 v komunikaci intrapersonální, kdy jedinec provádí svou introspekci,  

 v komunikaci interpersonální, kde dochází k interakci s dalším jedincem,  

 v komunikaci se skupinou,  

 v prostředí masové komunikace. 

                                                 
5 DE VITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing, 2001. 
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Dva jedinci, jejichž vnitřní řeč je utvářena podobnými zkušenostmi, mají větší šanci si 

porozumět. Jejich vnitřní řeč obsahuje stejné kódy a stejná významová propojení. U 

takových jedinců je širší pole sdílených významů. Jedinec může sdílet významy tehdy, 

když „jeho zkušenost a zkušenost jiných spadá pod totéž diskursivní významové 

univerzum“.6 

Vnitřní řeč ale podle některých vědců není jen souborem faktických významů 

slov a jejich syntagmatických vztahů. Vnitřní řeč pracuje i se slovy, významy a vztahy 

asociativního charakteru. 

 

2.1.4 Myšlenkové mapy 

Výsledek výzkumů lidského mozku ve vztahu ke komunikaci přinesl teorii 

myšlenkových map. „Po funkční stránce jsou všechny mozky na celém světě víceméně 

stejné. V čem se nejvíce odlišujeme, je, s jakou asociační bohatostí si v něm 

strukturujeme vazby různých neuronálních okruhů.“7 

Myšlenkové mapy se dají popsat jako sítě asociačně vzájemně propojených 

pojmů. Pro jejich asociativní charakter se s nimi dá pracovat jen velmi obtížně, protože 

spojení mezi dvěma pojmy vzniká nejen na základě potřeb a logického uvažování, ale i 

na základě emoce, podvědomí, náhody. Pro všechna sdělení, tím více pro ta 

marketingová, platí, že má-li se jeho obsah dostat k příjemci, musí být v souladu s 

myšlenkovou mapou příjemce. 

Lidský mozek má omezenou kapacitu, a proto si vybírá, které vjemy zaznamená 

a které ne. Tomuto jevu se říká selektivní percepce.8 Když se mluvčímu podaří vystavět 

sdělení tak, aby bylo v souladu s myšlenkovou mapou příjemce, réma9, nadhodnota 

celého sdělení, se včlení do jeho myšlenkové mapy. V případě, že mluvčí uvede réma 

v kontextu, který se v dané věci neshoduje s kontextem příjemce, příjemce si sdělení 

nezapamatuje, neuvěří mu nebo dojde ke zkreslení sdělení. 

                                                 
6 VÝROST, Jozef. Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing, 2008, str. 217. 
7 HORKÝ, Milan. Zákazníkův mozek na konkurenčním trhu. Trend Marketing. 2009, říjen, str. 40. 
8 NĚMEC, Robert. Proč vaši všudypřítomnou reklamu nikdo nevidí?. robertnemec.com. 13. 5. 2006 

<http://marketing.robertnemec.com/reklamu-nikdo-neuvidi> 
9 Věcná podstata sdělení je ohraničená tématem diskuze. Diskuze se rozvíjí díky rématu, což je složka 

sdělení, která přináší nová, dosud neznámá fakta. Réma je mluvčím včleňováno do již známého 

tematického podhoubí tak, aby příjemce pochopil smysl nových informací a byl schopen si je zařadit. 
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Pro myšlenkovou mapu platí, že čím je asociační síť hustší, tím těžší je na ni 

navázat, včlenit do ní poselství svého sdělení. 

2.1.5 Selekce sdělení 

Selektivní percepce – selekce sdělení nebo jeho částí, se řadí mezi komunikační šumy, 

konkrétně do skupiny psychologických šumů (viz kap. 2.1.2.3). Sdělení může projít 

třemi druhy selekce: 

 

 Selektivní pozornost – Selective exposure  

 Selektivní zkreslení – Selective perception 

 Selektivní zapamatování – Selective retention10 

 

2.1.5.1 Selektivní pozornost 

Kotler v kontextu selektivní pozornosti aplikuje vzorec:11 

 

 
Vzorec 2.1: Selektivní pozornost 

 

Z tohoto vzorce odvozuje, že výrazná reklamní činnost nabízející snadný zisk či hrozící 

vážným trestem, snadněji upoutá pozornost příjemce. Síla odměny či trestu je 

nesrovnatelně vyšší než nutnost vynaloženého úsilí. 

W. Boyd vysvětluje selektivní pozornost jinak. Příjemce podle něj zaznamenává 

jen taková sdělení, která jsou mu předkládána v takové formě a skrze taková média, 

která jsou v souladu s jeho hodnotami. Ostatní sdělení shledává nudnými a obtěžujícími. 

2.1.5.2 Selektivní zkreslení 

Příjemce má tendenci odmítat sdělení (nebo jeho části), která nezapadají do jeho 

systému hodnot, nejsou v souladu s jeho postoji. Pokud se jedná jen o částečnou 

                                                 
10 Toto členění selektivní percepce používá W. Boyd ve své knize Marketing Management: a strategic 

aproach with a global orientation. Richard D. Irwin, 1995, str. 354. Pro účely bakalářské práce jsem 

použila český překlad Doc. Ing. Václava Dolanského, CSc. Výše uvedeného dělení (viz KOTLER, 

Philiph. Marketing Managemen: analýza, plánování, realizace, a kontrola. Praha: Victoria publishing, 

1992, str. 614.) 
11 KOTLER, Philiph. Marketing Managemen: analýza, plánování, realizace, a kontrola. Praha: Victoria 

publishing, 1992, str. 614. 
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disproporci mezi postojem, který je příjemci nabízen, a postojem, jenž je příjemci 

vlastní, má příjemce snahu postoje sladit. Tímto způsobem dochází ke zkreslení sdělení. 

2.1.5.3 Selektivní zapamatování 

Příjemce rychleji zapomíná taková sdělení, která jsou jen obdobou jeho postojů. Lépe si 

pamatuje sdělení, která mu navíc přináší nový poznatek. 

2.1.5.4 Selekce sdělení a myšlenkové mapy 

V rozdílu vnímání selektivní pozornosti u Kotlera a Boyda (viz kap. 2.1.5.1) je patrný 

určitý vývoj, který směřuje k nejnovějším poznatkům o schopnosti lidského vnímání. 

Příjemce zaznamená jen takové sdělení, které je v souladu s jeho myšlenkovou mapou 

(viz kap. 2.1.4). Teorie myšlenkových map zastřešuje a doplňuje charakteristiky 

selektivního přijímání sdělení. 

Kotlerův vzorec selektivního vnímání ztratil ve světle nových poznatků význam. 

Výrazný titulek zaujme takového příjemce, jehož myšlenková mapa obsahuje alespoň 

podvědomý zájem o typ sdělení, které titulek nabízí. Teprve sdělení, které již zaujalo, je 

postupně zpracováváno. V případě, že není v souladu se stavbou myšlenkové mapy 

příjemce, je vyhodnoceno jako chybné, nebo je příjemcem zkresleno. Když sdělení 

odpovídá myšlenkové mapě příjemce, ale nepřesahuje její asociační síť, je rychle 

zapomenuto. 

Marketingoví pracovníci se v dnešní době zajímají hlavně o rozpoznání 

struktury myšlenkové mapy svých potencionálních zákazníků – cílové skupiny. Cílová 

skupina není dnes definovaná věkem, pohlavím či vzděláním, ale hlavně myšlenkovou 

mapou. Určitá požadovaná myšlenková mapa tak může spojovat potencionální 

zákazníky – muže a ženy různého věku, vzdělání i různých národností. Ideálním 

nástrojem pro komunikaci s cílovou skupinou složenou z jedinců s podobnými 

myšlenkovými mapami je internet (viz kap. 4.4.1). 

2.1.5.5 Automobil v myšlenkové mapě 

Příkladem, na kterém lze zřetelně popsat fungování myšlenkových map, je prodej auta 

na počátku minulého století a dnes. 

 

Na počátku minulého století byl automobil novým vynálezem, a proto na něj neměl 

běžný člověk vysoké nároky. Jeho myšlenková mapa, v jejímž centru stál pojem 

automobil, nebyla ještě příliš rozvinutá. Myslel-li na koupi automobilu, zajímala ho 

jeho cena, značka, barva a co tomu řeknou sousedi. Dnes je situace jiná. Pojem „auto“ 
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je spojován s podstatně větší škálou pojmů: výkon, spotřeba, design, značka, cena, 

bezpečnost, pohodlí, hlučnost, dostupnost servisu i co tomu řekne soused. „Proto je 

velmi podstatné pochopit myšlení vašeho spotřebitele a zjistit, jaký okruh vjemů je 

ochotný a připravený vnímat.“12 Na základě pochopení myšlenkové mapy 

potencionálního kupce/ skupiny kupců je možné zasadit sdělení do odpovídajícího 

kontextu, vyhovět všem požadavkům a navíc připojit a prodat přidanou hodnotu 

produktu.  

 

2.2 Řízená komunikace 

Řízená komunikace sleduje strategii nebo taktiku firmy, která vede k naplnění 

strategických či taktických firemních cílů.  

 

2.2.1 Aplikace Lasswellova komunikačního modelu 

Firma řídí své komunikační aktivity na základě odpovědí na otázky vycházející 

z Lasswellova modelu komunikace13: 

 

 Kdo jsem? 

 Co chci sdělit? 

 Proč to chci sdělit? 

 Komu to chci sdělit? 

 Jak to chci sdělit?  

 

Základem řízené komunikace je nalezení a vytvoření firemní identity. Teprve na jejím 

základě lze postavit ucelenou komunikaci. Firma musí přesně vědět, co je podstatou 

sdělení, co je jeho cílem a jakou má vyvolat reakci. Sdělení vždy směřuje od mluvčího 

k příjemci. V případě řízené komunikace se jedná o předem definovanou cílovou 

skupinu. Aby mělo sdělení požadovaný dopad, je třeba zvážit, jaký komunikační kanál 

je pro danou cílovou skupinu, ale také pro daný typ sdělení, nejlépe použít. 

 

                                                 
12 NĚMEC, Robert. Proč vaši všudypřítomnou reklamu nikdo nevidí?. robertnemec.com. 13. 5. 2006 

<http://marketing.robertnemec.com/reklamu-nikdo-neuvidi> 
13 GLOZMAN, Zhanna M., TUPPER, David E. Communication disorders and personality. New York: 

Springer, 2004, str. 17. 
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2.2.2 5M 

Metoda pěti „M“ je součástí řízeného procesu tvorby komunikační strategie. 5M14 

označuje pět hlavních rozhodnutí firmy v otázkách řízení komunikace: 

 

 Mission – Poslání 

 Money – Peníze 

 Message – Sdělení 

 Media – Média 

 Measurement – Měření 

 

Poslání, respektive jaké jsou cíle komunikace, by se dalo ztotožnit s otázkou: Proč to 

chci sdělit? Čeho chci dosáhnout? Peníze otázky z předchozí kapitoly (viz kap. 2.2.1) 

nezohledňují, neboť jsou založeny na čistě komunikačním modelu. V marketingu je ale 

nutné se ptát: Jaké finanční prostředky jsou k dispozici? Sdělení je nevyhnutelným 

produktem každé komunikace. I proto je zmíněno v obou shrnutích, která 

vyjmenovávají nutná rozhodnutí předcházejících komunikaci samé. Čtvrté „M“ média 

se opět shoduje s otázkou podle Lasswella, a to: Jak to chci sdělit? Měření je nezbytné 

pro kontrolu výsledného efektu celé komunikace. 

Metoda pěti „M“ nepočítá s otázkami vlastní firemní identity, ani charakteristiky 

příjemce. Proto by měla následovat až po definování firemní identity a identifikaci 

cílových skupin a jejich myšlenkových map. 

 

2.3 Integrovaná komunikace 

Integrovaná komunikace přináší nový náhled na řízenou komunikaci. Dříve byly 

marketingové aktivity prováděny odděleně. Ztrácel se tím však synergický efekt. Ten 

spočívá ve vzájemném propojení a interakci marketingových nástrojů i nástrojů PR, 

které způsobují, že jeden nástroj podporuje účinek druhého. Aktivity takto nejen lépe 

poutají pozornost spotřebitele, ale také efektivněji a řízeně rozvíjejí jeho myšlenkovou 

                                                 
14 KOTLER, Philiph., KELLER, Kevin L. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2007, 

str. 606. 
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mapu. Následující obrázek15 je grafickým znázorněním propojení všech 

marketingových nástrojů a nástrojů public relations. 

 

 
Obrázek 2.2: Integrovaná komunikace 

 

2.3.1 Zásady integrované komunikace 

Integrovaná komunikace v sobě zahrnuje public relations, strategický marketing i 

marketingový plán. Pro dosažení maximální efektivity komunikace takticky navzájem 

propojuje všechny marketingové nástroje a nástroje PR. Všechny nástroje jsou přitom 

tvořeny v souladu s firemní identitou. Jednota komunikace je tedy založena na firemní 

identitě, která odráží nejen firemní strategii, ale i firemní kulturu. 

Pro integrovanou komunikaci platí, že komunikace musí být jednotná a 

koordinovaná. Zároveň musí zasahovat do všech aktivit firmy, pronikat všechna 

oddělení a být osvojena všemi zaměstnanci. 

 

                                                 
15 DE PELSMACKER, Patrick. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003, str. 30, obr. 

1.1 Marketingový mix a integrovaná marketingová komunikace. 
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2.4 Marketingový mix 

Marketingovým mixem se rozumí soubor marketingových nástrojů sestavený za účelem 

dosažení marketingových cílů. Jedná se o nástroje taktické, spadající do 

marketingového plánování. Tradičně se nástroje marketingového mixu dělí do 

takzvaných 4P: 

 

 Product – Výrobek 

 Price – Cena 

 Place – Místo 

 Promotion – Komunikace a podpora 

 

2.4.1 4P 

„Označení 4P je dílem E. Jeroma McCarthyho z Minnesota State University v USA“16 

2.4.1.1 Výrobek 

Kategorie výrobku v sobě zahrnuje tři úrovně: 

 

 První je jádro výrobku. Jedná se o určení samotné funkce výrobku.  

 Druhá úroveň popisuje hmotnou stránku výrobku, jeho design, materiál, z jakého 

je vyroben, jeho obal atd.  

 Třetí úroveň se týká takzvaného rozšířeného produktu17. Pojem rozšířený 

produkt skrývá vše, co není součástí produktu samého, ale přímo se ho týká. 

Jedná se například o servis výrobku, či jeho instalaci. 

 

2.4.1.2 Cena 

Do kategorie ceny patří vedle deklarované ceny různé druhy slev, možnost koupě na 

splátky a další. Jde o kompletní cenovou politiku. 

2.4.1.3 Místo 

Kategorie místo zahrnuje marketingové nástroje spojené jak s distribucí produktu, tak 

s jeho skladováním a umístěním na prodejně. 

                                                 
16 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2008, str. 147. 
17 DE PELSMACKER, Patrick. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003, str. 24. 
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2.4.1.4 Komunikace a podpora 

Obsahuje nástroje komunikačního nebo také propagačního mixu (viz kap. 2.4.3). 

 

2.4.2 4C 

4C18 je označení marketingového mixu nahlíženého z pohledu zákazníka. Z 4P 

(výrobek, cena, místo a podpora) se tak stane: 

 

 Řešení potřeb zákazníka – Customer solution 

 Zákazníkovo vydání – Customer cost 

 Dostupnost řešení – Convenience 

 Komunikace se zákazníkem – Communication 

 

Pohled zákazníka nabývá na trhu na významu. 

 

2.4.3 Komunikační mix 

Komunikační mix lze podle jeho hlavních nástrojů rozčlenit na čtyři kategorie: 

 

 Propagace 

 Podpora prodeje 

 Public relations 

 Osobní prodej 

 

2.4.3.1 Propagace 

Propagace v sobě zahrnuje nástroje, které jsou nástroji placenými a mají neosobní 

charakter. 

2.4.3.2 Podpora prodeje 

Tato kategorie je tvořena dílčími nástroji využívanými pro rychlou a krátkodobou 

stimulaci nákupu či prodeje výrobku nebo služby. 

                                                 
18 KOTLER, Philiph., KELLER, Kevin L. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2007, 

str. 58. 
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2.4.3.3 Public relations 

Public relations zahrnují různé formy neplacených nástrojů, prostřednictvím kterých 

firma zlepšuje, udržuje nebo chrání svou image či image výrobku. 

2.4.3.4 Osobní prodej  

Nástroji osobního prodeje jsou všechny formy osobních setkání zástupce firmy 

s potenciálním zákazníkem či skupinou zákazníků, které mají za cíl realizovat prodej 

výrobku. 

 

3 Marketing cestovního ruchu 

Následující obrázek graficky znázorňuje překrytí v oblasti cestovního ruchu a 

marketingu. Zároveň ukazuje, že i pro marketing cestovního ruchu platí integrace jeho 

aktivit do celkové strategie. 

 
Obrázek 3.1: Oblast cestovního ruchu v systému integrované komunikace 

 

Cestovní ruch je systémem velkých možností, ale také úskalí, protože je ovlivňován 

mnoha činiteli, kteří nemají vždy stejný záměr. Cestovní ruch jako systém je otevřený 

všem vlivům. Vytváří komplexní strukturu různorodých možností, které nejsou vždy ve 

vzájemném souladu. Uvnitř systému proto vznikají konflikty a vládne zde konkurenční 

prostředí. Existuje však vzájemná vnitřní provázanost faktorů a činitelů podílejících se 
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na tvářnosti systému. Všichni, kteří v systému působí, mají povinnost zodpovědnosti 

vůči tomuto systému. 

Specifický charakter systému cestovního ruchu se odráží i v podobě jeho 

marketingu. Marketing cestovního ruchu se liší od marketingu zaměřeného na produkt. 

Zákazníkům zajímajícím se o cestovní ruch není nabízen produkt, ale služby. Služba má 

jiný charakter. Nemá hmotnou podobu. Má charakter výroby, neboť je místně a časově 

vázaná. Zároveň je pomíjivá, zákazník nikdy nebude mít identické vjemy dvakrát, a to 

ani při využití stejné služby. Služba z oblasti cestovního ruchu a náklady na ni jsou totiž 

podmíněny mnoha faktory. Na její tvorbě se podílí více poskytovatelů, ať už přímo 

nebo nepřímo. 

Existují dvě skupiny faktorů, které mají podíl na konečné podobě služeb 

cestovního ruchu. Jsou to faktory kontrolovatelné a nekontrolovatelné. Do 

nekontrolovatelných faktorů patří všechno to, co poskytovatelé služeb nemají možnost 

ovlivnit, nebo je tato možnost velmi omezená. A. Morrison hovoří o takzvaném 

marketingovém prostředí pohostinství a cestovního ruchu19. Marketingové prostředí je 

tvořeno konkurencí, legislativou a právními omezeními, ekonomickým prostředím, 

technologickou úrovní a pokrokem, společenským a kulturním prostředím a dostupnými 

organizačními cíli a zdroji. Kontrolovatelné faktory jsou faktory zahrnuté do 

marketingového mixu. 

 

3.1 Marketingová situační analýza 

Marketingová situační analýza se provádí při vstupu firmy na trh, při každé inovaci 

jejích postupů, při uvedení nového produktu nebo změně tržního prostředí. „Smyslem 

provádění analýzy je nalezení správného poměru mezi příležitostmi, jež přicházejí 

v úvahu ve vnějším prostředí a jsou výhodné pro podnik, a mezi schopnostmi a zdroji 

podniku.“20 

Marketingová situační analýza je dvojího typu. Typy se odlišují podle toho, jestli 

se firma chystá nově vstoupit na trh, nebo zda chce zjistit míru proveditelnosti svého 

nového záměru. 

 

                                                 
19 MORRISON, Alastair M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha: Victoria Publishing, 1995, 

str. 29. 
20 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2009, str. 96. 
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3.1.1 Analýza trhu 

Při vstupu na trh je třeba udělat jeho komplexní analýzu. Podle Morrisona je 

nejdůležitějších šest jejích částí21, a to analýza: 

 

 prostředí, 

 potenciálního trhu, 

 hlavní konkurence, 

 místa a společnosti, 

 služeb a produktů, 

 marketingové pozice a plánu. 

 

Analýza prostředí popisuje, jak kontrolovatelné a nekontrolovatelné faktory ovlivňují 

daný trh. Další analýzou – analýzou potenciálního trhu – se zjišťuje, zda je trh 

dostatečně velký, a je tedy možné na něj vstoupit. Analýza hlavní konkurence je 

zaměřena na primární konkurenci a její působení na trhu. Místo a společnost mají vliv 

na působení firmy. Mohou jejím záměrům napomáhat, ale i škodit. Předpokládaný vliv 

místa a společnosti ukazuje jejich analýza. Analýza služeb a produktů se obrací 

k potřebám a přáním zákazníka. Zkoumá, jaké služby a produkty jsou mu poskytovány 

a jaké by mu měly být poskytovány. Závěrečná analýza marketingové pozice a plánu 

vyhodnocuje, jakou má firma šanci na trhu prosadit se. 

 

3.1.2 Analýza podnikatelských příležitostí 

Analýza podnikatelských příležitostí zkoumá míru proveditelnosti firemních záměrů. 

Jednou z metod analýzy příležitostí je takzvaných 5C: 

 

 Company – Společnost 

 Collaborators – Spolupracující subjekty 

 Custommers – Zákazníci 

 Competitors – Konkurenti 

 Climate – Prostředí 

 

                                                 
21 MORRISON, Alastair M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha: Victoria Publishing, 1995, 

str. 120. 
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Jedná se o analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, kde první „C“ zastupuje analýzu 

vnitřního prostředí a ostatní „C“ jsou součástí analýzy prostředí vnějšího. Páté „C“ 

zkoumá makroekonomické faktory ovlivňující podnikatelské prostředí pomocí analýzy 

PEST. 

3.1.2.1 PEST analýza 

PEST analýza sleduje a rozebírá Politické a legislativní, Ekonomické, Sociální a 

kulturní, Technické a technologické faktory ovlivňující podnikatelské prostředí. 

3.1.2.2 SWOT analýza 

SWOT analýza je metodou zkoumání silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

„Cílem SWOT analýzy je to, do jaké míry jsou současná strategie firmy a její specifická 

silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají 

v prostředí.“22 SWOT analýzu lze ale využít i ve vztahu k taktickému marketingovému 

plánu. 

3.1.2.2.1 SWOT analýza Portugalska jako turistické destinace 

SWOT analýza Portugalska jako turistické destinace23 je zařazena za účelem zavedení 

měřítka pro posouzení přínosu článku, který vznikl na základě novinářské cesty do 

Lisabonu a okolí (viz kap. 6.2). Protože cesta byla organizována turistickým oddělením 

ICEPu24, jehož cílem bylo tímto způsobem dosáhnout zvýšené míry pozornosti české 

veřejnosti a následné popularizace Portugalska, je SWOT analýza doplněna o fakta 

relevantní jen pro české turisty. Do této kapitoly je zařazena jako konkrétní ukázka 

analýzy SWOT. 

 

Silné stránky 

 Portugalsko je členskou zemí EU 

 Cenová hladina Portugalska je srovnatelná s cenovou hladinou ČR 

 Pověst bezpečné země 

 Jazyková vybavenost obyvatel 

                                                 
22 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2009, str. 97 
23 FERNANDES, António. Turismo e desenvolvimento: O caso de Portugal. [online, pdf], duben 2007, 

[cit. 2009-11-24], <http://www2.egi.ua.pt/cursos/files/ENIT/Palestra sobre Turismo Portugal - UA Abril 

2007.pdf> 
24 ICEP – Instituto de Comercio da Embaixada Portuguesa – Obchodní institut Portugalského 

velvyslanectví 
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 Příznivé klimatické podmínky 

 Přímé letecké spojení Praha–Lisabon 

 Bohaté kulturní a historické dědictví 

 Rozmanitost přírodních krás 

 Čisté pláže 

 Jedna z nejvýznamnějších golfových destinací na světě 

 Zavedené turistické oblasti (Lisabon, Algarve, Madeira) 

 

Slabé stránky 

 Nízké povědomí Čechů o Portugalsku 

 Zastínění Španělskem 

 Chybějící symbol země 

 Absence přímých leteckých linek do měst hlavních turistických oblastí (Algarve, 

Porto, Madeira) 

 Nedostatek obyvatel ve vnitrozemí 

 Neorganizovanost turisticky činných osob, institucí a organizací 

 Nekvalifikovaná pracovní síla v oblasti turismu 

 Přetížení hlavních turistických oblastí 

 Sezónnost návštěvnosti země 

 Nedostatečná infrastruktura 

 

Hrozby 

 Pokračující mýtus o chladném moři a mírném počasí 

 Propagace turisticky vybaveného Algarve zastíní jiné lokality 

 Nedostatečná adaptace v souladu se světovými trendy 

 Nedostatečný technologický rozvoj, a to i v hotelnictví a pohostinství 

 

Příležitosti 

 Zavedení nízkonákladové letecké dopravy z ČR do Portugalska 

 Ztotožnění Portugalska s fakty v ČR již známými (portské, fotbal, golf, Lisabon, 

Joao Barroso) 
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 Objevení a zdokonalení nových nevšedních směrů z oblasti turismu 

 Rozšíření poptávky o turistické zvláštnosti (vinařská, golfová, venkovská 

turistika) 

 Využití dostupných finančních zdrojů na podporu turismu a jeho zázemí 

 Přilákání pozornosti zahraničních společností, které by mohly dopomoci 

k rozvoji turistické nabídky země 

 Zlepšení spolupráce privátního a veřejného sektoru 

 Spolupráce se Španělskem v oblasti turistických aktivit (cesta do Santiaga de 

Compostela, korida) 

 Zviditelnění zvláštních událostí, a to hlavně mimosezónních 

 Turistický rozvoj vnitrozemských oblastí 

 

3.2 4P+4P marketingového mixu cestovního ruchu 

4P tradičního marketingového mixu jsou pro specifický systém cestovního ruchu 

nedostatečná, a proto došlo k jejich doplnění o další 4P: 

 

 People – Lidé 

 Packiging – Balíčky 

 Program – Program 

 Partnership – Spolupráce 

 

3.2.1 Produkt 

Samotnou kategorii produktu je nutné ve spojitosti s oblastí cestovního ruchu chápat 

velmi komplexně. Spotřebitelem konečného produktu cestovního ruchu je turista. 

Turista je označení jedince, jenž stráví více než 24 hodin na místě, které není místem 

jeho trvalého bydliště či dlouhodobého pobytu. Stěžejním pojmem při definici produktu 

cestovního ruchu je tedy místo – destinace, kterou turista navštíví. Vzhledem ke 

komplexnosti systému cestovního ruchu však nelze pojem destinace chápat jen ve 

smyslu „místa“. Je nezbytné za pojmem vidět souvislost se vším, co destinace turistovi 

nabízí. Jde například o možnost poznávání místa a lidí, relaxace, účasti na akcích, 

konajících se v dané destinaci, a další benefity, které mohou být právě pro svou místní 

specifičnost hlavním motivem k návštěvě destinace. 
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Pojem destinace bude dále v práci používán jako synonymum produktu 

cestovního ruchu. Tento pojem je však vždy chápán v této zmíněné šíři a komplexnosti. 

 

3.2.2 Produkt a lidé 

První „P“ – lidé – doplňuje tradiční kategorii produktu. Zatímco hmotný produkt je 

charakterizován svým účelem, vzhledem, kvalitou, servisem atd., služby cestovního 

ruchu stojí zejména na lidech, kteří je poskytují. Přidání kategorie lidé odráží základní 

rozdíl charakteru hmotného produktu a služby. Produkt hovoří sám za sebe, v případě 

služby musí hovořit lidé. Bez lidí není služeb. 

Kategorie lidé má však zároveň poukázat na to, že přímým účastníkem služeb 

jsou vedle jejich poskytovatelů také zákazníci. Služby jsou jimi tedy přímo 

ovlivňovány. 

I v případě tradičních 4P již bylo myšleno na zákazníka, a tak vznikla 4C (viz 

kap. 2.4.2). Je však zjevné, že v případě marketingu produktu se jedná o zohlednění 

zákazníkova přání a potřeb, ne o zohlednění jeho přímého působení. 4C se proto dají 

využít i v případě služeb cestovního ruchu, musí být ale stále doplněna o specifická 4P. 

Kategorie lidé tedy neodráží jen fakt, že bez lidí není služeb, ale také to, že 

služba je interakcí poskytovatele se zákazníkem. 

 

3.2.3 Balíčky, programy a cena 

Balíčky jako druhé „P“ cestovního ruchu označují kompletování služeb cestovního 

ruchu za výhodnější cenu. V některých studiích odborníci dochází k závěru, že tradiční 

kategorie ceny je v případě cestovního ruchu plně nahrazena novými kategoriemi 

balíčky a programy. Přičemž pojmem programy se vyzdvihuje programová orientace 

turistických zájezdů. Cena turistického zájezdu závisí na programu a balíčku služeb 

poskytovaných v rámci zájezdu, ale v momentě sestavení zájezdu a jeho uvedení na trh 

se z něj stává neměnný produkt, který je prodáván dle cenové politiky tradičního 

marketingového mixu. 

A. Morrison také spojuje kategorii balíčků s programy, ne však za účelem 

nahrazení tradiční kategorie ceny, ale ke zdůraznění faktu, že nástroje těchto dvou 
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kategorií „pomáhají firmám zvládnout problém vyrovnanosti nabídky a poptávky nebo 

omezit neprodejnost zásob.“25 

 

3.2.4 Spolupráce 

Kategorie spolupráce, stejně jako kategorie lidé, dokazuje specifičnost marketingu 

cestovního ruchu. Tentokrát však nejde jen o rozdíl marketingu produktu a služeb, ale o 

samotné specifikum systému cestovního ruchu. V rámci systému cestovního ruchu 

působí mnoho poskytovatelů různorodých služeb. Firma podnikající v oblasti 

cestovního ruchu musí při sestavování programu zájezdu nebo vytváření výhodných 

balíčků navázat kontakt s poskytovateli a kombinovat jejich služby – spolupracovat. 

 

3.3 Faktory ovlivňující spotřební chování individuálních zákazníků 

Faktory ovlivňující spotřební chování individuálních zákazníků jsou dvojího druhu: 

 

 Osobní 

 Mezilidské 

 

3.3.1 Osobní 

Osobní faktory jsou dány vnitřními hodnotami a prožíváním každého individua. Každé 

individuum má své potřeby a svá přání. Přání je potřeba, které si je jedinec vědom a 

prahne po jejím uspokojení. Některých svých potřeb si jedinec vědom není a k jejich 

odhalení a uspokojení musí být motivován. Velmi subjektivním faktorem ovlivňujícím 

spotřební chování jednotlivce je jeho vnímání neboli uspořádávání vjemů, na jehož 

základě si jedinec vytváří obraz okolního světa. Dalším faktorem je poznávání. „Máme 

sklon vědět něco o všem, co děláme“26, a to nás vede k poznávání. Jedinec má svou 

osobnost, jejíž charakter se promítá do jeho životního stylu. Obojí tvoří faktory 

ovlivňující jedincovo rozhodování. V neposlední řadě bychom sem zařadili sebeúctu 

                                                 
25 MORRISON, Alastair M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha: Victoria Publishing, 1995, 

str. 48 
26 MORRISON, Alastair M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha: Victoria Publishing, 1995, 

str. 79 
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jedince. Každý ji má nastavenou jinak. Zatímco jeden pokládá za zábavné například 

chození po horách, jiný to shledává nevhodné svého postavení. 

 

3.3.2 Mezilidské 

Člověk je tvor společenský, a proto dbá na to, jak společnost reaguje na jeho počínání. 

Jedinec stojí na svých kulturních kořenech. Na formování jedince se podílí i subkultury, 

referenční skupiny a sociální skupiny, do kterých se ten který člověk zařazuje. V každé 

společnosti jsou názoroví vůdci (opinion leaders), jež jsou příkladem pro ostatní. Firma, 

která svou nabídkou osloví a získá názorového vůdce, získá i další členy skupiny, do 

které názorový vůdce patří. Nejdůležitějším mezilidským faktorem ovlivňujícím jedince 

v jeho rozhodování je jeho rodina. Nejedná se jen o potřebu jedince být v názorové 

shodě se svými nejbližšími, ale také o objektivní omezení. Manželé v důchodovém věku 

se budou rozhodovat jinak než rodiče malých dětí nebo mladý pár. 

 

4 Public relations 

Public relations v kontextu integrované komunikace je součinitelem všech 

marketingových aktivit. Cílem public relations však není prodej, ale jeho podpora. 

Aktivity public relations podporují marketingovou strategii a plán ve dvou rovinách. 

První rovinou je podpora strategická, zaměřená na dobré jméno firmy, či značky. Druhá 

rovina je taktická. Spadají do ní aktivity public relations, jejichž výstupem je informace 

o aktuálních záměrech či nabídce firmy. Morrison hovoří o public relations 

dlouhodobém, jež má za cíl budování vztahů, a krátkodobém, jež dává impulz 

k uveřejňování zpráv a sdělení aktuálního charakteru. K dlouhodobému a krátkodobému 

public relations přidává ještě nečekané PR, jež si vynucují krizové situace. 

 

4.1 Public relations vs. marketingová komunikace 

Public relations není zaměřeno na prodej. Bude proto vždy na rozdíl od marketingové 

komunikace upřednostňovat budování dobré reputace firmy před momentálním ziskem. 

Právě pro svůj neprodejní charakter působí výstupy aktivit public relations 

důvěryhodněji než reklama, a proto jsou přijímány lépe. To platí i pro reklamou obtížně 

dosažitelné publikum, do kterého patří opinion-leadři, odborníci nebo například 

investoři. Sdělení vysílaná prostřednictvím kanálů public relations jsou jak časově, tak 
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obsahově flexibilní. Sdělení marketingové komunikace se dlouze připravují a jsou 

omezovány legislativou. Příprava reklamních materiálů není jen časově náročná, ale 

žádá si také značně finance. Náklady na aktivity public relations jsou podstatně nižší. 

Velkou nevýhodou public relations je, že nekomunikuje přímo. Jeho sdělení jsou 

k příjemcům posílána vždy přes prostředníka – médium. Fakt, že „novináři hlídají 

vstupy“27 public relations, je jednou z jeho největších nevýhod. Média, tato třetí strana 

účastnící se firemní komunikace, jsou činná, i když o to firma nestojí. Proto další 

nevýhodou public relations je nedostatečná kontrola sdělení týkajících se firmy či jejích 

produktů. Poslední nevýhodou je obtížné měření efektivity public relations. Zatímco 

marketingová komunikace je vedena za cílem prodat určitý produkt, lze proto její 

efektivitu pozorovat například na zvýšení objemu prodeje, public relations má za cíl 

ovlivnit mínění veřejnosti, které lze změřit jen velmi obtížně. 

 

4.2 Prostředky public relations 

Prostředky public relations dělí různí odborníci různým způsobem. V této kapitole je 

uveden jeden z nejznámějších systémů PENCILS Philipha Kotlera, poté Pelsmackerovo 

členění podle komunikačních kanálů a na závěr ukázka strukturování prostředků public 

relations z publikace Pergamon Flexible Learning. V následující kapitole 4.3 jsou 

všechny tyto systémy uvedeny ve vztahu k cestovnímu ruchu, případně přímo 

k novinářským cestám, a porovnány. 

 

4.2.1 PENCILS 

Philiph Kotler označuje soubor prostředků public relations, které slouží k vytvoření a 

udržení dobrých vztahů s cílovými skupinami, slovem PENCILS: 

 

 P = publications – publikace 

 E = events – události 

 N = news – novinky 

 C = community involvment activities – angažovanost ve věcech komunity 

 I = identity media – nosiče a projevy identity 

 L = lobbying activity – lobbying 

                                                 
27 DE PELSMACKER, Patrick. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003, str. 303. 
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 S = social responsibility activities – nástroje sociální odpovědnosti 

 

4.2.2 Prostředky PR podle komunikačních kanálů 

Pelsmacker28 třídí prostředky public relations na základě komunikačních kanálů, 

kterými jsou vedeny, přičemž každý kanál je nasměrován ke specifické cílové skupině: 

 

 Marketingový kanál 

 Interní kanál 

 Externí kanál 

 

Marketingový kanál je využíván při komunikaci s obchodními partnery firmy. Interní 

kanál je namířen k zaměstnancům firmy a vede komunikaci s cílem vyškolit, 

informovat, motivovat atd. Externí kanál je kanálem, který směřuje k veřejnosti trojího 

typu: k veřejnosti a jejím cílovým skupinám, k veřejnosti z finančních kruhů a k 

médiím. 

 

4.2.3 Prostředky podle Pergamon Flexible Learning 

V knize od Pergamon Flexible Learning jsou uvedeny pouze prostředky public relations 

považované za stěžejní. I tak je ale vidět, že dělení se opět liší.29 Prostředky public 

relations jsou zde děleny na: 

 

 Tiskové zprávy – Press releases 

 Sponzorování – Sponsorship 

 Zvláštní události – Publicity stunts 

 Reklamu společnosti – Corporate advertising 

 Lobbing – Lobbying 

 Šeptanda – Word of mouth 

 

                                                 
28 DE PELSMACKER, Patrick. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003, str. 311, tab. 

10. 3. 
29 Pergamon Flexible Learning. Management Extra: reputation management. Elsevier, 2005, str. 75, 

tab. 5.1. 
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4.3 Prostředky public relations ve vztahu k cestovnímu ruchu 

 

4.3.1 PENCILS v cestovním ruchu 

Struktura PENCILS třídí přehledně, a přitom dostatečně zevrubně, prostředky public 

relations. Bude proto reprezentativní ukázkou souboru prostředků public relations, který 

se vztahuje k oblasti cestovního ruchu. 

4.3.1.1 Publikace 

Publikace jsou pro PR cestovního ruchu velmi důležité. Jedinci, kteří chtějí někam 

vycestovat, většinou sami aktivně vyhledávají informace. Kupují si cestovatelské 

časopisy, listují v katalozích a pročítají turistické průvodce. 

4.3.1.2 Události 

V rámci aktivit public relations jsou pořádány zvláštní události , které mají za cíl 

seznámit účastníky s destinací či turistickou zajímavostí. Příkladem je 

kulturněspolečenská činnost Institutu Camões,30 který průměrně jednou za týden pořádá 

akci zaměřenou na nějakou z oblastí lusofonní kultury31. Tak zpřístupňuje kulturu 

portugalskou, brazilskou, angolskou, mozambickou a kultury dalších portugalsky 

mluvících zemí za účelem vyvolání zájmu české veřejnosti o tyto oblasti. 

4.3.1.3 Novinky 

Novinky jsou v obecném smyslu nové věci nebo informace o nových věcech, například 

o produktech či službách. Novinka z oblasti cestovního ruchu ale nemusí mít aktuální 

charakter. Jedná se o novinku ve smyslu rozšíření povědomí o dané věci. Příkladem 

může být například pro většinu Čechů dosud neznámý fakt, že jedním ze základních 

pilířů portugalské kultury je korida. V momentě, kdy se tato informace dostane do 

českých masových médií, dá se považovat za novinku, i když je zmínka o prvních 

býčích zápasech v Portugalsku již velmi dávného data32 a o novinku v obecném smyslu 

slova tedy rozhodně nejde. 

                                                 
30 „Portugalské centrum Instituto Camões Praga (Centro de Língua Portuguesa) je výsledkem dohody o 

spolupráci mezi Karlovou univerzitou a Institutem Camões Portugal. Působí v oblasti jazykového a 

kulturního vzdělávání s cílem šířit portugalský jazyk a kulturní rozmanitost portugalsky mluvících zemí.“  

INSTITUTO CAMÕES PORTUGAL. Portugalské centrum Praha. www.institutocamoes-praga.cz. 

[cit. 2. 12. 2009], <www.institutocamoes-praga.cz/cantrum.php.> 
31 Lusofonní kultura – kultura portugalsky mluvících zemí 
32 První zmínky o koridě na Iberském poloostrově jsou ze 7. Století 
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4.3.1.4 Angažovanost ve věcech komunity 

Angažovanost ve věcech komunity s cestovním ruchem souvisí jen okrajově. Protože 

ale „většina lidí věří, že firma s dobrou reputací má také nejlepší produkt, a nikdy 

nekoupí produkt firmy, o které nic neví“33, má angažovanost ve věcech komunity 

potenciál zlepšit reputaci destinace a tím pozitivně ovlivnit její návštěvnost. Česká 

republika je ve světě kritizována za nedostatečnou angažovanost v otázce romských 

menšin. Negativní kritika kazí reputaci země a snižuje její pozici i na žebříčku 

konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu. 

4.3.1.5 Identita 

4.3.1.5.1 Identita destinace 

Subjekty působící v samotné destinaci se spolupodílejí na formování identity destinace. 

Tvoří uzavřenou společnost, která má možnost na základě řízené vnitřní komunikace 

cíleně přetvářet a regulovat projevy identity destinace. 

Příkladem snahy o formování části identity destinace je nová vyhláška 

Pražského magistrátu34, která stanovuje podmínky provozování taxislužeb v Praze. 

Praha má kvůli nepoctivým taxikářům i jejich provozovatelům velmi pošramocenou 

pověst. Pražské taxíky musí mít nově podle vyhlášky žlutou barvu a klimatizaci. Vozy 

nesmějí být starší osmi let atd. 

4.3.1.5.2 Identita organizace 

Existují firmy, které mají zájem na propagaci určité destinace. Někdy se jedná o 

destinaci zcela neznámou, která se věřejnosti obtížně přibližuje. Proto může organizace 

zvolit takový postup, že bude nejprve budovat svou vlastní identitu, posilovat brand 

awareness35. Když firma vstoupí do povědomí veřejnosti, může pak efektivněji zaměřit 

                                                                                                                                               
MANUEL, Antônio., PAULO, Emílio. Casa de Manolete – A Tourada. casademanolete.blogspot.com. 

27. 1. 2009, <casademanolete.blogspot.com/2009/01/tourada-sua-historia.html> 

V roce 2004 probíhaly v městečku Caldas de Rainha oslavy 500. výročí tradiční koridy 

GOMES, Francisco. 500 anos de corridas de touros. Jornal Oeste Online. [online], 

13. 8. 2004, <www.oesteonline.pt/noticias/noticia.asp?nid=6766> 
33 DE PELSMACKER, Patrick. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003, str. 302 
34 EXNER, Oskar. Taxikáři jsou poctivější, výjimky ale odstrašují (Portál hlavního města Prahy). 

www.praha.eu. 28. 4 2009, 

<www.praha.eu/jnp/cz/home/doprava_v_praze/taxisluzba/taxi_budou_moci_vyuzit_i_autobusova.html> 
35 Povědomí o značce 
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její pozornost na danou destinaci (viz kap. 2.1.4 Myšlenkové mapy a 2.1.5 Selekce 

sdělení). 

Cestovní kancelář Snail Travel36 je expertem na Portugalsko. Zpočátku 

propagovala sama sebe a kvalitu svých služeb, dnes se podílí na aktivitách 

podporujících Portugalsko jako turistickou destinaci a jméno cestovní kanceláře na 

obálkách cestovatelských časopisů či propagačních letáků je zárukou kvality. 

4.3.1.6 Lobbing 

Lobbing je snaha o ovlivnění politických rozhodnutí. Lobbing má spojitost s cestovním 

ruchem pouze v případě, když se jedná o ovlivnění rozhodnutí týkající se této oblasti. 

4.3.1.7 Nástroje sociální odpovědnosti 

Nástroje sociální odpovědnosti mají na cestovní ruch podobný vliv jako angažovanost 

ve věcech komunity. Země pověstná sociálně odpovědným chováním získává na 

reputaci. Například v roce 2003 nebyl incomingový cestovní ruch z Rakouska v plné 

síle.37 Bylo to v době nejintenzivnějšího brojení rakouských státních orgánů i 

zájmových skupin proti jaderné elektrárně Temelín. Tento fakt mohl mít vliv na 

rozhodování rakouských turistů při výběru místa, které navštíví. 

 

4.3.2 Pergamon Flexible Learning v cestovním ruchu 

V knize od Pergamon Flexible Learning je mezi prostředky public relations uvedena i 

šeptanda. Ostatní uvedené systémy s ní nepočítají. Šeptanda je však fenoménem, který 

se v cestovním ruchu uplatňuje ve velké míře a je pro tuto oblast velmi typický.  

Šeptanda je neřízené rozšiřování sdělení, které jde tzv. od úst k ústům. Šiřiteli 

informací jsou tedy sami zástupci veřejnosti. Výhoda šeptandy je ta, že informaci 

sděluje člověk člověku známému, blízkému, a proto mají jeho slova velkou váhu. Velké 

nebezpečí je, že šeptandu nelze kontrolovat, ani usměrňovat. 
                                                 
36 Cestovní kancelář Snail Travel International „byla založena v roce 1998 jako specializovaná kancelář 

na oblast Portugalska a portugalsky hovořících zemí.“  

SNAIL TRAVEL INTERNACIONAL. Snail Travel – Váš partner na krásnou dovolenou. 

www.snailtravel.cz. 

[cit. 15. 5. 2009], <www.snailtravel.cz/index.php/dokument/2> 
37 V roce 2003 navštívilo ČR 165 283 turistů, v roce 2004 již 183 871 turistů 

CZECH TOURISM. CzechTourism. [online, pdf], 

[cit. 2009-04-28], <www.czechtourism./vyzkumy-czechtourism> 
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Šeptanda je jednou ze součástí marketingové techniky, která se nazývá virální 

marketing. Technika využívá toho, že lze vytvářet sdělení, která příjemce předurčují 

k tomu, aby se stal po jejich obdržení šiřitelem. Výhodou jsou nízké mediální náklady. 

Hlavní nevýhodou je pak absence možnosti kontroly šíření sdělení. Jediné, jak docílit 

kontroly nad obsahem sdělení, je vytvořit takové sdělení, které je dostatečně zajímavé, 

aby bylo posíláno dál a přitom aby při změně formy či obsahu tuto atraktivitu neztratilo. 

Příkladem takového materiálu je třeba vtipné, krátké video, které člověka zaujme, proto 

ho pošle svým známým, kteří ho přepošlou dál. 

 

4.3.3 Členění podle Pelsmackera v cestovním ruchu 

Při plánování PR aktivit cestovního ruchu je nutné počítat se dvěma cílovými 

skupinami. Pelsmackerovo členěnízdůrazňuje z výše uvedených dělení nejlépe, že 

cílovou skupinou komunikace v rámci public relations není jen veřejnost, obchodní 

partneři a zaměstnanci firmy, ale i zaměstnanci médií. Aktivity public relations 

cestovního ruchu se zaměřují vedle veřejnosti právě na zástupce médií. Pelsmacker 

vyčleňuje této problematice zvláštní kategorii, a tou je mediální PR. 

Vzhledem k důležitosti mediálního PR v souvislosti s problematikou 

novinářských cest je mu věnován samostatný oddíl (4.4). 

 

4.4 Mediální PR 

Mediální PR se zabývá využíváním médií a vztahy s jejich zástupci. Pro práci s médii je 

zásadní vybrat vhodné médium pro své sdělení, vybudovat si dobrý vztah s novináři, 

kteří firemní sdělení zpracovávají a předat jim sdělení takové formy a takového obsahu, 

aby bylo srozumitelné a zajímavé pro novináře a vhodné i zajímavé pro médium, které 

zastupuje. 

 

4.4.1 Internet 

Internet je médiem budoucnosti. Odkazují na něj a pracují s ním už i jiná masová média. 

Internet nabízí audiovizuální prostředky, interaktivní prostředí, aktuální informace, ale i 

rozsáhlý archiv. Je dovršením procesu globalizačního zmenšování světa.38 Od 

                                                 
38 O tomto jevu pojednává kniha BAUMAN, Zygmunt. Globalizace: důsledky pro člověka. Praha: Mladá 

fronta, 1999. 
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devadesátých let, kdy se stal internet médiem dostupným veřejnosti, se počet jeho 

uživatelů rychle rozrůstá. V dnešní době svět podléhá novému trendu – využívání 

mobile devices.  

Mobilní zařízení zajišťují, že má člověk internet, a tudíž celý svět, všude 

s sebou. Firma Apple dosáhla nesmírných zisků, když uvedla na trh svůj Apple 

iPhone39, který je optimalizovaný pro připojení a snadný přístup k internetu. Mnohé 

internetové stránky mají vedle běžného zobrazení speciální zobrazení pro mobilní 

připojení. Google při tvorbě nových vyhledavačů počítá s připojením přes mobilní 

telefony.40 Titulek článku v Hospodářských novinách hlásí: „Data jsou pro operátory 

klíčovým zdrojem nových příjmů.“ Podle telefonních operátorů dnes využívá internet 

v mobilu asi 2,2 milionů Čechů.41 

Internet poskytuje nový druh socializace osvobozené od rasismu a xenofobie, od 

předsudků týkajících se věku, pohlaví atd. Na internetu se sdružují skupiny stejných 

zájmů, vyměňují si zkušenosti a navzájem si pomáhají své koníčky rychleji rozvíjet, ale 

také lépe prosazovat. Nový rozměr socializace na území masového média je velmi 

dobře marketingově využitelný. Formování zájmových skupin na internetu není ničím 

jiným než formováním cílových skupin s podobnými myšlenkovými mapami. 

Propagace, která se shoduje tematicky i svou formou s místem na internetu, kde je 

použita, má tak větší potenciál zaujmout jeho návštěvníky ( viz kap. 2.1.4 Myšlenkové 

mapy a 2.1.5 Selekce sdělení). Interaktivnost internetu navíc nabízí téměř okamžitou a 

jasnou zpětnou vazbu, například v podobě diskuze pod článkem. 

4.4.1.1 Blogy 

Relativní novinkou, jejíž standard se ustavuje právě v těchto letech, jsou blogy. Blog je 

internetový prostor upravený tak, aby ho mohli spravovat i běžní uživatelé internetu. 

Jeden každý blog je tedy veden jedním editorem, případně skupinou editorů se stejným 

                                                 
39 V USA uvedený v červnu 2007, v Evropě v listopadu 2007 

ECONOMIA. Hit letošních vánoc?. Marketing&Media, [online], mam.ihned.cz. 

14. 12. 2007, <http://mam.ihned.cz/c1-34009892-hit-letosnich-vanoc> 
40 ECONOMIA. Google předvedl nové vyhledávání pro počítač i mobi. Marketing&Media, [online], 

mam.ihned.cz. 13. 5. 2009, 

<http://mam.ihned.cz/c1-37088750-google-predvedl-nove-vyhledavani-pro-pocitac-i-mobil> 
41 ECONOMIA. Přes dva miliony Čechů využívá internet v mobilu. Hospodářské noviny, [online], 

digiweb.ihned.cz. 23. 1. 2009, 

<digiweb.ihned.cz/c1-33286180-pres-dva-miliony-cechu-vyuziva-internet-v-mobilu> 
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zájmem. Blogy jsou většinou využívány jako veřejně přístupné deníky, diskuzní fóra, 

fotogalerie, ale také jako informační portály. Díky masovému dosahu internetu má i 

blog potenciál oslovit velké množství čtenářů celého světa. Charakter blogu je zároveň 

srovnatelný se zájmovým časopisem. Blog je zaměřen na určitou oblast zájmu. To 

znamená, že jeho čtenáři ho vyhledávají a čtou proto, že se jejich zájem shoduje se 

zaměřením blogu. Zacílení blogu je tedy přesnější než u masových médií obecného 

charakteru. Technologický vývoj blogů navíc dosáhl vysoké kvality grafiky. Design 

blogu a doprovodný obrazový materiál článků jsou schopny plně konkurovat 

časopisům. Na rozdíl od časopisu blog není místně vázán, mají k němu přístup všichni 

ti, kteří mají přístup k internetu. 

Výhody blogů již začali pracovníci public relations využívat ve velké míře. 

Americká studie však ukázala, že marketéři podléhají zdánlivé nenáročnosti internetové 

propagace. Blogeři si proto často všímají, že „oslovující marketéři zjevně nevěnovali 

jejich blogům patřičnou pozornost, protože jim zasílali obsahově i geograficky 

irelevantní nabídky...“42. Agentura Text100 provedla globální výzkum týkající se 

spolupráce blogerů a pracovníků PR. Zjistila, že nejotevřenější kontaktu pracovníků PR 

jsou v Asii a Pacifiku (93 %), následují Američané (89 %) a nakonec Evropané (87 %). 

Za poslední půlrok dostal každý americký bloger nabídku ke spolupráci od nějakého 

pracovníka PR, v Evropě je to 86 % blogerů a v Asii 70 %.43 

 

4.4.2 Vztah s novináři 

Nevýhoda public relations je, že konečné zpracování firemního sdělení probíhá 

nezávisle na firmě. Sdělení může být odmítnuto nebo podlehnout komunikačním 

šumům, a tak může dojít k jeho zkreslení. Aby k problémům v komunikaci a ke 

změnám obsahu a formy sdělení docházelo co nejméně, je třeba mít s novináři dobrý 

vztah, založený na vzájemné důvěře a pochopení, jak dokládá kupř. následující citát 

Jane Johnston: „Jednou z nejdůležitějších věcí pro vytvoření fungujícího vztahu s médii 

je dosažení vzájemné důvěry.“44 

                                                 
42 HORKÝ, Milan. Nepřeháníte to trochu?. Trend Marketing, 2009, říjen, str. 41. 
43 Tamtéž. 
44 „One of the most important parts of establishing a working relationship with the media is the 

development of mutual trust.“ 

JOHNSTON, Jane. Media relations: issues and strategies. Sydney: Allen & Unwin, 2008, str. 56. 
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Následující obrázek45 ukazuje sociálně-psychologické aspekty působení public 

relations, které vedou k vytvoření vztahu důvěry. 

 

 
Obrázek 4.1: Sociálně-psychologické aspekty PR 

 

Obrázek popisuje komunikaci dvou stran – organizace a veřejnosti. Analogicky lze 

hovořit o komunikaci organizace s novinářem. Rozdíl bude ve výběru prostředků public 

relations, neboť komunikace s veřejností je komunikací masovou nebo skupinovou. 

Komunikace s novináři je interpersonální nebo skupinová. 

Je důležité uvažovat o novináři ve dvou rovinách – osobní a profesní. Novinář je 

zástupcem média. Bude proto vyžadovat informace relevantní pro dané médium. 

Novinář je ale také člověk, který má své myšlenkové mapy. V kapitole 2.4.5 je o 

selektivním vnímání napsáno, že sdělení, která nejsou v souladu s vnímáním jedince, 

s jeho myšlenkovou mapou, mohou být jedincem zapomenuta či zkreslena. 

Existuje několik zásad pro komunikaci v rámci public relations, které musí být 

dodržovány i při komunikaci s novinářem: 

 

 Ucelenost komunikace a jednotnost jejích prvků 

 Pravdivost a transparentnost komunikace 

 Soustavnost a systematičnost komunikace 

 

                                                 
45 SVOBODA, Václav: Public relations moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, 2006, str. 18. 
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4.4.3 Forma a obsah sdělení 

Forma a obsah sdělení rozhodují o jeho uveřejnění a o správnosti jeho uveřejnění, tedy i 

o jeho účinnosti. V první řadě musí sdělení zaujmout již při zběžném zhlédnutí. Hlavní 

informace sdělení by měly být: 

 

 Kdo jste? 

 Titulek 

 Krátké shrnutí46 

 

Když je firma novináři známá a má s ním vybudovaný vztah, bude novinář věnovat 

sdělení více času. Když zná firma novináře a médium, které zastupuje, pošle mu sdělení 

v takové formě a takového obsahu, který bude vhodný pro médium a pochopitelný pro 

novináře. Kvalitu vztahu odráží i fakt, že se novinář může na firmu obrátit o doplňující 

informace nebo že firma obdrží před vydáním od novináře článek k revizi. 

 

4.5 Měření efektivity public relations 

Měření efektivity public relations je obtížné. Zjednodušeně by se dalo říct, že se měří 

dva aspekty aktivit PR – kvantita a kvalita. Kvantitativní měření odráží míru a charakter 

aktivit PR, zatímco kvalitativní měření nabízí obraz jejich účinku. Srovnávacím 

měřítkem při měření efektivity public relations jsou jeho předem stanovené cíle. 

Aktivity public relations lze pro účel měření rozdělit do pěti úrovní47: 

 

 Interní – aktivity, jejichž iniciátorem je sama firma. 

 Taktická úroveň výstupů – aktivita médií. 

 Úroveň vztahů – hodnocení vzájemného dialogu mezi firmou a jejími partnery, 

médii i veřejností. 

 Pokrytí a působení – porovnání sdělení formulovaného firmou s uveřejněným 

sdělením. 

 Výsledná úroveň – sledování posunu v mínění veřejnosti a v míře jejich znalostí. 

 

                                                 
46 JOHNSTON, Jane. Media relations: issues and strategies. Sydney: Allen & Unwin, 2008, str. 68. 
47 LEINEMANN Ralf., BAIKALTSEVA, Elena. Media relations measurement: determining the value of 

PR to your company´s success. Hants: Gower Publishing Company, 2004, str. 14. 
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5 Novinářské cesty 

Novinářské cesty, jinak také označované anglickým výrazem press trips, jsou někdy 

nazývány fam trips. „Fam“ je zkratkové slovo odvozené od slova familizariation neboli 

„osvojovací“, „seznamovací“. V anglicky psané literatuře se dále používají výrazy 

educationals trips – vzdělávací cesty, media trips – mediální cesty nebo media visits – 

mediální návštěvy. Všechny tyto výrazy jsou většinou používány jako synonyma. 

Někdy se však například pod pojmem fam trip myslí „cesta skupiny potencionálních 

obchodních partnerů, agentů cestovních kanceláří“. Termínu fam trips je tedy užito 

v širším slova smyslu než press trips – novinářské cesty. 

Obrázek graficky znázorňuje integraci novinářských cest. Novinářské cesty jsou 

jedním z prostředků public relations, který podporuje marketingové cíle. 

 

 
Obrázek 5.1: Novinářské cesty v systému integrované komunikace 

 

Firma využívající novinářské cesty osloví novináře z vybraných médií a vyšle je na 

předem pečlivě připravenou cestu do vybrané lokality. Novinářské cesty jsou 

uskutečňovány za účelem obeznámení novinářů s problematikou, která by měla být 

tématem jejich článků, jež jsou nástrojem propagace a vytváření, rozšiřování a 

zpřesňování myšlenkových map spotřebitelů.  

 



- 41 - 

5.1 Zaměření novinářských cest 

Novinářské cesty mohou být zaměřeny na různé oblasti zájmu. Novinářské cesty 

cestovního ruchu zvou žurnalisty přímo do turistické destinace, aby osobně vyzkoušeli 

to, o čem mají informovat veřejnost. Předmětem zájmu však nemusí být vždy 

navštívená destinace (viz kap. 3.2.1). 

 

5.1.1 Novinářské cesty jako úplatek 

Okolo novinářských cest se točí velká polemika o jejich etičnosti (dále viz kap. 5.5). 

Existují novinářské cesty, o kterých není třeba polemizovat, aby byly považovány za 

úplatek. Náplní takových cest jsou konference novinářů v atraktivní turistické lokalitě, 

která nijak nesouvisí s předmětem konference. Příkladem může být konference konající 

se na Malorce, která má českým novinářům představit nový počítačový software 

uváděný na český trh . Náklady na cestu a pobyt jsou přitom plně hrazeny organizující 

firmou. 

 

5.1.2 Novinářské cesty maximálního efektu 

Někdy není nutné podniknout novinářskou cestu kvůli představení produktu, který není 

vázán na místo. Novinářská cesta má smysl v případě, že jsou potřeba specifické 

podmínky určité destinace, aby se docílilo maximálního efektu produktu. Příkladem 

takových produktů jsou terénní automobily. 

Hummer je terénní auto původně navržené pro vojenské účely. Dosáhl však 

značné popularity i mezi civilními obyvateli. K úplnému představení takového auta není 

česká krajina dostačující. Lépe poslouží například Grand Canyon. 

 

5.1.3 Novinářské cesty cestovního ruchu 

Novinářské cesty cestovního ruchu jsou cestami zaměřenými na propagaci určité 

destinace. Novináři jsou pozváni do dané destinace, aby o ní napsali článek. 

5.1.3.1 Novinářské cesty více cílů 

Novinářské cesty cestovního ruchu mají vždy za cíl představení dané destinace. 

Novinářské cesty mohou být také organizovány za účelem představení dvou produktů. 

Prvním produktem je destinace samotná a druhým produktem je služba či výrobek, jež 

jsou s destinací nějak spojeny. 
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Zmíněný Hummer je jednou z atrakcí Grand Canyonu48. Novinářská cesta do 

Grand Canyonu spojená s jízdou Hummerem má při správném naplánování a 

komunikaci s novináři potenciál posloužit jako materiál k propagaci Grand Canyonu 

jako turistické destinace i Hummera jako terénního vozu. 

Běžnějším příkladem novinářské cesty více cílů je novinářská cesta 

spolupořádaná turistickou kanceláří a dopravcem. Například cesta do Portugalska 

organizovaná Velvyslanectvím Portugalské republiky by mohla být uskutečněna za 

spoluúčasti společnosti TAP Portugal, jediného přepravce nabízejícího přímé lety z ČR 

do Portugalska. Společným cílem obou podílejících se organizací by tak bylo, aby 

novináři napsali článek o Portugalsku s informací o TAP Portugal a nabídce jejich 

přímého letu. Tato informace je nejen propagací společnosti, ale i propagací destinace. 

Ta je díky TAP Portugal lehko dostupná. 

 

5.2 Subjekty účastnící se novinářské cesty 

Podobu novinářských cest ovlivňují vždy nejméně čtyři zúčastněné subjekty. 

 

5.2.1 Destinace 

Prvním subjektem je destinace. V pojetí marketingu bereme destinaci spíše jako objekt, 

produkt k prodeji. Z hlediska specifik cestovního ruchu je však zřejmé, že destinace 

jako produkt je z velké části založena na službách. Služby poskytují lidé. Lidé tvoří 

systém schopný vývoje, který aktivně působí v konkurenčním prostředí. Právě aktivní 

působení a schopnost vývoje dělá z destinace subjekt v procesu realizace novinářské 

cesty. 

 

5.2.2 Veřejnost 

Firma organizující novinářskou cestu má za cíl oslovit vybranou část veřejnosti. 

Plánování novinářské cesty je vedeno poznatky firmy o charakteru této části veřejnosti 

– cílové skupiny, a o možnostech jejího oslovení. 

 

                                                 
48 GRAND CANYON HUMMER TOURS. Hummer tours. 

[cit. 19. 11. 2009], <www.grandcanyonhummertours.com> 
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5.2.3 Média a jeho zástupci 

Třetím subjektem v procesu vytváření novinářských cest jsou média a jejich zástupci.  

Firma nemá možnost sama oslovit vybranou cílovou skupinu. Užívá proto média jako 

nástroj své komunikace. Firma má možnost si s novináři vytvořit pevné pouto důvěry a 

porozumění. Zástupci médií jsou však nezávislými činiteli, kteří mají faktické 

povinnosti jen vůči redakci, ve které pracují, a morální povinnosti vůči veřejnosti, které 

shrnuje etický kodex. Z tohoto faktu vyplývají hlavní hrozby a obtíže, se kterými se 

firma musí vypořádat (viz kap. 5.2.4.1). 

 

5.2.4 Firma 

Firma je čtvrtým a nejdůležitějším subjektem. Je iniciátorem, organizátorem a tvůrcem 

novinářské cesty. Firma se přímo účastní všeho, co se novinářské cesty týká, kromě 

formování jejích výstupů. Fakt, že konečné výstupy – sdělení, jsou formovány 

nezávislými subjekty stojícími mimo firmu – novináři, s sebou nese hlavní obtíže, 

hrozby a nástrahy. Tyto nežádoucí vlivy mohou být eliminovány pečlivou přípravou 

novinářské cesty. 

5.2.4.1 Obtíže a hrozby 

5.2.4.1.1 Atraktivita sdělení 

Firma se často potýká s rozporem mezi svými záměry a požadavky oslovených 

novinářů a jejich redakcí. Zatímco firma většinou usiluje o rozšíření povědomí 

veřejnosti o fakta nepříliš známá, redakce médií hledají zajímavé detaily týkající se již 

známých skutečností a informace o trendech. 

Například Česká republika usiluje o to, aby turisté přijíždějící do země 

navštěvovali vedle Prahy i turisticky nevyužívané regiony. Regiony v porovnání 

s Prahou, která je světově proslulá a turisticky velmi zajímavá, ale nejsou dostatečně 

atraktivní. Tento fakt se bezesporu odrazí i v zájmu novinářů o novinářskou cestu do 

regionů, které neposkytují dostatečně poutavou látku ke zpracování článku. 

5.2.4.1.2 Neřády destinace 

Firma musí pečlivě zvážit, kam novináře zavede a kam ne. Zatímco firma zaměřená na 

cestovní ruch má za hlavní cíl prodat destinaci (viz kap. 3.2.1), cílem média zaměřeného 

na cestovní ruch a destinace cestovního ruchu je zveřejňovat čtenářsky zajímavé 

informace. Může se proto stát, že místo přírodních krás destinace navštívené v rámci 
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novinářské cesty se ve svém článku novinář zaměří na chudobu obyvatel, nejistou 

politickou situaci nebo například zdravotní rizika. 

 

5.3 Zásady organizace novinářských cest 

V kapitole 5.2 se hovoří o subjektech ovlivňujících podobu novinářských cest. Podoba 

novinářských cest je daná plánem. První dva subjekty – destinace a veřejnost, ovlivňují 

plánování nepřímo. Média a jejich zástupci vždy zasahují do plánu přímo. Firma je 

dominantním subjektem v procesu tvorby novinářských cest. Jako taková plánuje 

novinářskou cestu a následně ovlivňuje realizaci všech částí plánu, a to i těch, jichž není 

přímým účastníkem. Protože firma nemá přímou a úplnou kontrolu nad realizací plánu, 

je jejím cílem zajistit, aby bylo odchýlení od plánu co nejmenší. Existuje několik zásad, 

jejichž dodržení předchází komplikacím a následným odchýlením od plánu a 

plánovaných cílů. 

 

5.3.1 Destinace 

Destinace ve smyslu definovaného pojmu (viz kap. 3.2.1) je strukturou, tvořenou mnoha 

činiteli, skýtající mnoho možností, ale zároveň hrozící rozličnými riziky. Destinaci je 

nutné pečlivě analyzovat. Z analýzy se odvodí příležitosti a cíle její propagace, ale také 

rizika. Při plánování novinářských cest musí být rizikům věnována zvláštní pozornost. 

Je nutné je zohlednit a zvážit jejich možný nežádoucí vliv na danou konkrétní 

novinářskou cestu. 

 

5.3.2 Cílová skupina 

Určení a charakterizace cílové skupiny patří k základu každé správně vedené řízené 

komunikace. Cílová skupina má vliv na výběr médií. 

 

5.3.3 Média a novináři 

Výběr novinářů je dán několika faktory. Novinář musí mít k dispozici médium, 

prostřednictvím něhož osloví cílovou skupinu, kterou si firma stanovila. Médium musí 

být vhodné pro přenos sdělení, jež chce firma předat. Sdělení a záměr firmy musí být 

v kompatibilní se záměry redakce, kterou novinář zastupuje . Novinář by měl být firmě 

známý, ideálně by již mezi ním a firmou měl být vybudován vztah vzájemné důvěry. 
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V neposlední řadě by se mělo pohlížet na pozvané novináře jako na skupinu lidí, kteří 

by se neměli navzájem rušit – ať už na profesní nebo osobní úrovni. 

 

5.3.4 Jednota 

Plán a jeho cíle je nezbytné formovat na základě firemní strategie, všechna taktická a 

dílčí rozhodnutí pak na základě daného plánu a jeho cílů. Tato zásada je naprosto 

stěžejní a platí pro jednání firmy jako celku i pro jednání každého jejího zaměstnance. 

 

5.4 Tvorba novinářských cest cestovního ruchu 

V kapitole o řízené komunikaci (viz kap. 2.2) je zmíněno několik otázek, které si firma 

musí položit před realizací komunikace. Stejné otázky si lze položit i před realizací 

novinářské cesty. 

 

5.4.1 Kdo jsem? 

5.4.1.1 Identita destinace 

Otázka „Kdo jsem?“ pátrá po identitě. V případě novinářských cest je hlavní propagace 

identity destinace. Destinace musí být tedy analyzována. Na základě výsledků analýzy 

se pak formulují hlavní rysy identity, případně její plánovaný vývoj. 

5.4.1.2 Identita firmy 

Při organizaci novinářských cest vychází firma ze své vlastní firemní identity. 

Komunikace firmy s novináři je vedena v souladu s firemní strategií, marketingovou 

strategií, marketingovým plánem i strategií public relations, proto novinářské cesty jako 

součást PR nejsou výjimkou. Firemní kultura je pak pro novináře zárukou spolehlivosti 

a kvality jednání. 

 

5.4.2 Komu sděluji? 

Firma má při organizaci novinářské cesty dvě cílové skupiny. Jednou jsou novináři – 

účastníci cesty, tou druhou jsou cílové skupiny z řad veřejnosti. Obě cílové skupiny 

mají konkrétní charakteristiku vypracovanou na základě toho, co chce firma sdělit. 
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5.4.3 Co sděluji? 

5.4.3.1 Veřejnost 

Novinářské cesty cestovního ruchu podporují propagaci destinace. Předmětem sdělení 

budou tedy informace o dané destinaci. 

5.4.3.2 Novináři 

V případě novinářů jsou sdělení komplexnější a objemnější, protože slouží jako 

podkladový materiál k jejich vlastnímu výstupu. Zároveň lze sdělit i základní informace 

o záměrech firmy, které by se měly stát novinářovým vodítkem při zpracovávání faktů. 

 

5.4.4 Proč sděluji? 

5.4.4.1 Novináři 

V komunikaci na základě public relations je novinář prostředníkem mezi firmou a 

veřejností. Firma mu předává informace za účelem jejich zveřejnění. Protože musí být 

novinář uvědomělým prostředníkem, jsou mu předávány i informace formující jeho 

postoj k firmě a k destinaci a rozšiřují současně jeho znalosti:„Novinářské cesty jsou 

podstatnou součástí programu public relations, neexistuje žádná náhrada hlubokého 

působení vyvolaného mediální návštěvou. Jedná se o nejlepší „inzerci“, kterou si 

můžete koupit.“49 

Konkrétní cíl může být například uveřejnění článku vyzdvihujícího přírodní 

krásy Ukrajiny, čistotu a klid hor a zmínku o otevřenosti obyvatel vůči turistům. 

5.4.4.2 Veřejnost 

I u veřejnosti je záměrem formovat její postoje a zvyšovat povědomí o propagované 

destinaci, vždy ale s cílem podpořit zároveň hlavní marketingový cíl, kterým je prodej. 

Obecně řečeno je cílem novinářských cest cestovního ruchu vyvolání zájmu o danou 

destinaci, který by vedl zástupce veřejnosti k jejímu navštěvování. Za účelem 

organizace konkrétní novinářské cesty se formulují konkrétní cíle, například zlepšení 

image Ukrajiny, dostat do povědomí veřejnosti obraz Ukrajiny jako země krásných hor 

vhodných pro pěší turistiku. 

                                                 
49 „Press trips are an important part of a public relations program as there is no substitute for the in-

depth coverage that is generated by a media visit. It is the best advertisement you cyn buy.“ 

HONEY, Martha. Ecotourism and sustainable development: who owns paradise?. Washington: Island 

Press, 2008, str. 57 
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5.4.5 Jak sděluji? 

5.4.5.1 Novináři 

Prostředkem sdělení informací novinářům je samotná novinářská cesta. Vedle ní však 

existují doplňující informace. Vhodným prostředkem těchto informací je například 

osobní setkání s novináři před cestou nebo několik dní po návratu z cesty. Dále je 

možné zaslat tištěné informační materiály, souhrnně se nazývají anglickým výrazem 

press kit. 

5.4.5.2 Veřejnost 

Veřejnosti jsou sdělení zprostředkována médii. Jejich pečlivý výběr je stejně důležitý 

jako pečlivé a uvážené sestavení programu novinářské cesty. Během organizace 

novinářské cesty i během její realizace se úročí kvalita vztahu s novinářem. V případě, 

že se firma s novinářem zná, nejenže pak oba subjekty navzájem dobře rozumí svým 

sdělením, ale také si mohou sdělovat i to, co nemá být předmětem článku, ale může 

ovlivnit jeho podobu. 

 

5.4.6 Peníze 

Novinářské cesty mohou být financovány několika způsoby. Novinář může být hostem 

organizátorské firmy, která hradí všechny jeho výdaje spojené s programem cesty. 

Některé redakce povolují účast svých novinářů na novinářských cestách jen pod 

podmínkou, že se bude redakce spolupodílet na financování cesty. Snaží se tím předejít 

podezírání novináře veřejností z ovlivnění, poskytnutí protislužby v podobě článku 

s pozitivním hodnocením. Často je cesta spolufinancovaná několika firmami. Jedná se o 

firmy, které mohou díky článku získat publicitu. Většinou jde o dopravce, ubytovací 

zařízení nebo například muzea. 

 

5.4.7 Měření 

Změřit efektivitu novinářské cesty lze několika způsoby. Každý způsob se zaměřuje na 

jiný aspekt novinářské cesty a PR komunikace. 

5.4.7.1 Úroveň výstupů 

Prvním měřítkem je, jestli účastníci cesty uveřejnili nějaký článek, či ne. Jestliže nějaký 

účastník nezpracoval žádný výstup z cesty, je nutné hledat chybu. Měl možnost něco 
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uveřejnit? Byl program cesty vhodný vzhledem k charakteru média, pro které novinář 

pracuje? Je komunikace mezi firmou a novinářem dostatečná, aby mohl novinář požádat 

o nutné doplňující informace? 

5.4.7.2 Úroveň vztahů 

Podle průběhu novinářské cesty se dá zhodnotit, jaký je vztah s novináři z hlediska 

kvality. Dobrou kvalitu vztahu ukazuje například komunikace před realizací cesty, přání 

novinářů týkající se programu, následné dotazy či jejich chování při případné nečekané 

události během cesty atd. Například fakt, že novinář zašle článek k revizi před jeho 

vydáním, je velmi pozitivní a značí velkou důvěru novináře ve firmu. 

5.4.7.3 Úroveň působení 

Účinnost novinářské cesty ukáže kvalitativní porovnání novinářského výstupu s cíli 

novinářské cesty. Obsahuje článek všechny informace, které byly stanoveny v cílech 

novinářské cesty? Neobsahuje informace, které jsou z hlediska cílů public relations 

nežádoucí? Má článek formu a obsah, které směřují k naplnění cílů působení 

novinářského výstupu vypracovaného na základě novinářské cesty? 

 

5.5 Etika novinářských cest 

Novinářské cesty jsou „malým, špinavým tajemstvím turistického průmyslu.“50 Některé 

redakce neposílají své novináře na novinářské cesty. Nechtějí riskovat, že by se dostaly 

do rozporu s etikou a etickými pravidly sepsanými v etických novinářských kodexech. 

 

5.5.1 Novinářské etické kodexy 

Důvod vzniku novinářských kodexů vysvětluje Irena Válová ve svém článku 

Novinářská etika a svoboda: „Všechny tyto elaboráty vznikají s podporou majitelů tisku 

a televizí: jako obrana před státem, který všude na světě vyhrožuje tisku, že pokud se 

nezreguluje sám, omezí jeho svobodu politici zákony.“51 

                                                 
50 „the dirty little secret of the industry“ 

HONEY, Martha. Ecotourism & certification: setting standards in practice. Washington: Island Press, 

2002, str. 21. 
51 VÁLOVÁ, Irena. Novinářská etika a svoboda. Hospodářské noviny [online], 25. 2. 2005, 

<http://hn.ihned.cz/c1-15707100-irena-valova-novinarska-etika-a-svoboda> 
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Etický kodex novináře Syndikátu novinářů České republiky, kodexy řady dalších 

evropských zemí a například i kodex brazilský nebo americký navazují především na 

zákonem daná základní práva na svobodu projevu a na informace a konkretizují je. 

I přes stejný základ etických kodexů jsou mezi nimi značné rozdíly. Například 

v Británii novináři musí počítat s nedotknutelností „Official Secrets Act“, což by bylo 

pro Američany nemyslitelné. V brazilském kodexu zase nalezneme dva body týkající se 

povinnosti novináře „bránit státní suverenitu ve smyslu politickém, ekonomickém, 

sociálním a kulturním“ a „chránit brazilský jazyk a kulturu s ohledem na kulturní 

rozmanitost“.52 

 

5.5.2 Etický kodex novináře a novinářské cesty 

Tato kapitola se zabývá kontradikcemi novinářských cest a novinářské etiky. Některé 

body Etického kodexu novináře Syndikátu novinářů České republiky53 dávají prostor pro 

polemiku o etice novinářských cest. 

Všechny citace použité v následující podkapitole jsou výňatky z výše zmíněného 

Etického kodexu novináře Syndikátu novinářů České republiky. 

5.5.2.1 Kontradikce 

Z hlediska problematiky novinářských cest a etiky vyznívá nejzajímavěji Článek 2 

Požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice, bod c – „Novinář je povinen 

nepřijímat žádné hodnotné dary nebo výhody, které by měly souvislost s jeho 

novinářskou činností, zvláště pak z důvodů zveřejnění nebo zatajení nějaké informace.“ 

Zjednodušeně by se dalo říci – nepřijímat úplatky. Úplatky definuje Václav Moravec ve 

svém článku Mezi lepším a horším takto: „Rozumí se jimi především finanční a hmotné 

výhody, které se nabízejí novináři při jeho práci. Peníze nebo dárky dávají subjekty, 

které se stávají objektem zpravodajství, v očekávání příznivého zpravodajství. Za 

                                                 
52 „VII – defender a soberania nacional em seus aspectos político, econômico, social e cultural 

VIII – preservar a língua e a cultura do Brasil, respeitando a diversidade e as identidades culturais“ 

FENAJ. Código de ética dos jornalistas brasileiros. [online, pdf], [cit. 2009-14. 12.], 

<www.fenaj.org.br/federacao/cometica/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf> 
53 SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Syndikát novinářů České republiky – Etika. 

syndikat-novinaru.cz. 2008, <http://syndikat-novinaru.cz/1/5/36/etika/eticky-kodex> 
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úplatky je možné považovat i volné vstupenky na koncerty, sportovní utkání atd.“ 54 Je 

možné za úplatek považovat i novinářskou cestu? 

Novinářské cesty jsou často organizované a placené subjektem zainteresovaným 

na dobrém vyznění reportáže či jiné zprávy, která má na základě cesty vzniknout.  

Organizátor předpokládá, že dojde ke zveřejnění informací získaných během 

novinářské cesty a za tím účelem ji pořádá. Nepřijímat žádné dary, které by měly 

souvislost s jeho novinářskou činností, zvláště pak z důvodů zveřejnění nějaké 

informace. Některé nadnárodní společnosti dokonce občas zvou novináře na schůzi, 

která se koná v jiné zemi, než odkud novinář pochází, aby představily svůj nový 

produkt. Cesta do ciziny je tak pro novináře příjemným bonusem, obzvlášť jedná-li se o 

třídenní pobyt a konference je hned první den. Ze své podstaty jde tedy taková 

novinářská cesta jednoznačně proti požadavkům a etickým hodnotám tohoto bodu. 

Z hlediska tohoto faktu by měla veřejnost hodnotit novináře účastnícího se novinářské 

cesty, který by fakta či zážitky z cesty použil jako podkladový materiál nebo impulz ke 

vzniku reportáže či jiného sdělení, jako někoho, kdo nejednal eticky.  

Na sdělení uveřejněné na základě novinářské cesty se můžeme také dívat jako na 

propagaci, reklamu dané věci, oblasti, firmy. Učiníme-li tak, postavíme novináře do 

rozporu s bodem d druhého článku: Novinář je povinen „nezneužívat povolání novináře 

k činnosti reklamního pracovníka a nepřijímat žádnou odměnu přímou nebo nepřímou 

od zájemců o reklamu, odmítnout podílet se na publikování skryté reklamy.“ 

Organizátor cesty většinou také sestavuje kompletní program pobytu, i když 

přihlíží k případným konkrétním přáním účastníků. Náplň cesty je složena z toho 

nejlepšího, co mohou destinace a firma nabídnout. Nikdo nedává zbytečně na odiv horší 

stránku věci. Předkládá novináři jen jednu stranu pravdy. Zde se dostáváme do rozporu 

s článkem 1:„Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace, konkrétně 

s bodem g - Novinář je povinen odmítat jakýkoli nátlak na zveřejnění nepravdivé, nebo 

jen částečně pravdivé informace.“ Hostitel dostává pod tlak svého hosta právě svou 

štědrostí. Ten se pak, chtě nechtě, cítí hostiteli zavázán. 

Je-li organizátorem novinářské cesty státní instituce, jde novinář i proti bodu h 

článku 1: „Novinář je povinen odmítat jakékoli zásahy státních orgánů, jež by mohly 

ovlivnit pravdivost sdělení.“ 

                                                 
54 MORAVEC, Václav. Etika a česká média – mezi lepším a horším. Britské listy. [online], 12. 10. 2005, 

<www.blisty.cz/art/25385.html> 
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Další dva body relevantní z hlediska problematiky novinářských cest říkají toto: 

„Novinář je povinen dbát na rozlišování faktů od osobních názorů. Nic neomlouvá 

nepřesnost nebo neprověření informace, každá uveřejněná informace, která se ukáže 

jako nepřesná, musí být neprodleně opravena.“ 

Novinářské cesty nabízejí novinářům možnost osobního prožitku. Je důležité a 

přínosné, aby zažili na vlastní kůži to, o čem podávají zprávu. Zpráva tím může získat 

nový náboj, bude živější, bohatší. Novinář jednající podle etických zásad je ale ten, 

který se musí vyvarovat smísení faktů se svými názory pod tlakem neobvyklého 

prožitku. 

Bodu a třetího článku kodexu: „Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují 

autoritu médií.“ Za předpokladu, že platí, že během novinářské cesty je možné odhalit 

jen jednu stranu mince, musí si správný novinář jednající v souladu s kodexem dohledat 

doplňující informace k absolvované cestě, aby si ověřil to, co viděl a zažil, a co mu bylo 

prezentováno. 

 

5.5.3 Blogeři a problémy s etikou 

Blogeři se potýkají s problémem, zda zůstat jen „malými dobrými blogery“ nebo 

„příjímat peníze za své příspěvky.“55 

Úroveň blogu je dána hodnotou PageRank, kterou vypočítává program Googlu 

na základě množství a PageRank jiných stránek odkazujících na daný blog. PageRank je 

nejjasnějším a nejdostupnějším ukazatelem, kterým se mohou firmy řídit při výběru 

kandidátů pro akci v rámci aktivit public relations – například novinářských cest. 

Aktuálně se však hovoří o problému, jak by se měl autor článku, který vznikl na 

základě zážitku placeného třetí stranou, zachovat z hlediska etiky. Zatímco jedni 

odsuzují „sponzorované články“, jiní je schvalují. Někteří ze zastánců však kladou 

důraz na to, že článek musí být viditelně označen jako sponzorovaný a sponzorující 

firma musí být uvedena – buď u článku, nebo na samostatné stránce sponzorů. Druhá 

strana říká, že každý publikující musí sám dodržovat jisté etické principy, z nichž 

jedním je nezaujatost sdělení, a to i v případě toho, že se jedná o sdělení postavené na 

základě sponzorované akce. 

                                                 
55 BLOGSIRE. Do You Want To Be a Paid Blogger or Do You Want a Good PR. 4. 12. 2007, 

<www.blogsire.com/myblog/opinion/do-you-want-to-be-a-paid-blogger-or-do-you-want-a-good-pr> 
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V diskuzi hraje roli také problém sponzorovaných článků a PageRank. 

PageRank, který je ukazatelem popularity internetové stránky, závisí i na odkazech, 

které se nalézají na stránce samé. V případě umístění odkazu sponzorské společnosti na 

stránky, kde byl uveřejněn sponzorovaný článek, PageRank stránky klesá, neboť je 

odkaz na společnost hodnocený jako placený odkaz. 

Kvůli tomuto problému se může stát, že blog, který má vysoké hodnocení, a je 

proto vyhledáván PR specialisty, doplatí nakonec na svou poctivost – uveřejňování 

sponzorů a klesne mu PageRank na nulu. Společnosti nespolupracují s blogery s nízkým 

PageRank. Když bloger nechce přijít o své hodnocení a neodkazuje z toho důvodu na 

sponzorské společnosti, vystavuje se reálnému riziku, že bude nařčen z neetického 

jednání a zatajování původu článku. 

 

6 Analýza článku Sociál na konci světa 

Plné znění článku je v Příloze 1. 

 

6.1 Časopis Sociál 

Časopis Sociál je studentský časopis Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 

v Praze. Vychází v nákladu 500 kusů a oslovuje cílovou skupinu čítající asi 4 000 lidí, 

většinou studentů Fakulty sociálních věd56. Studenti vysokých škol jako cílová skupina 

se z marketingového hlediska dají charakterizovat jako skupina mladých lidí s kladným 

vztahem k poznávání, avšak bez výrazné ekonomické síly a finančních prostředků. 

 

6.2 Článek Sociál na konci světa 

Článek vydaný 1. prosince 2006 ve studentském časopise Sociál s názvem Sociál na 

konci světa byl napsán z podnětu Velvyslanectví Portugalské republiky. Pracovníci 

velvyslanectví v polovině října roku 2006 zorganizovali novinářskou cestu do Lisabonu 

a okolí, na kterou pozvali „kromě zástupce Sociálu také editora časopisu Euro, 

investigativní novinářku MF Dnes a dva novináře z cestovatelských měsíčníků.“57 

                                                 
56 UK – MEDIA. UK media –mediální skupina studentůUniverzity Karlovy. [cit. 20. 5. 2009], 

<www.ukmedia.cz> 
57 BENDA, Martin. Sociál na konci světa. Sociál. [online], 1. 12. 2006, <http://social.ukmedia.cz/social-

na-konci-sveta> 
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Novináři strávili v Portugalsku pět dní a kromě Lisabonu navštívili města Alcobaca, 

Tomar, Óbidos, Santarém, Fátima, Nazaré a Setúbal. Některá z měst náleží do kraje 

Estremadura, který je po Algarve ekonomicky nejsilnějším a turisticky 

nejnavštěvovanějším krajem. Městečko Santarém a Tomar však náleží do kraje 

s názvem Ribatejo, jež patří mezi oblasti Portugalska ve vnitrozemí, kde se stále 

drží tradiční slavnosti a řemesla. 

 

6.2.1 Analýza novinářské cesty ve vztahu k článku 

Tato kapitola kopíruje strukturu teoretické části práce, konkrétně kapitoly 5.2, protože 

má za cíl analyzovat proces tvorby novinářské cesty odvozený z faktů v článku Sociál 

na konci světa. 

6.2.1.1 Kdo jsem? 

6.2.1.1.1 Identita destinace 

O destinaci ve vztahu k článku podrobně hovoří předchozí kapitola (6.2.1). SWOT 

analýza destinace je obsahem kapitoly 3.1.2.2.1. 

6.2.1.1.2 Identita firmy 

Organizátorem cesty do Lisabonu a okolí bylo Portugalské velvyslanectví v České 

republice. V článku se hovoří o zaměstnankyni velvyslanectví takto: „milá slečna 

[…]absolventka oboru španělština/portugalština na FF UK.“58 V případě, že 

Portugalské velvyslanectví má definovanou firemní kulturu, která je uplatňována v plné 

míře, vyplývá z článku, že velvyslanectví dbá na dobré vystupování a odbornost svých 

zaměstnanců. 

6.2.1.2 Co sděluji? 

6.2.1.2.1 Novináři 

„Není pochyb o tom, že země na nás měla zapůsobit dojmem kulinářského ráje.“59 

Autor článku se dohaduje o záměru portugalského velvyslanectví ve vztahu k programu 

novinářské cesty. Lze se tedy domnívat, že novinářům nebylo sděleno nic o záměrech 

velvyslanectví. Byly jim sděleny jen informace týkající se destinace. 

                                                                                                                                               
 
58 BENDA, Martin. Sociál na konci světa. Sociál. [online], 1. 12. 2006, <http://social.ukmedia.cz/social-

na-konci-sveta> 
59 Tamtéž 
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Autor článku byl obeznámen s turistickými návyky Čechů ve vztahu 

k Portugalsku. Další informace v článku jsou obecnými fakty, které lze nalézt 

v průvodci. Sdělením, které odkrývalo vlastní prožitek, by se dalo nazvat říjnové 

koupání v Atlantiku, navštěvování restaurací, ubytování a samozřejmě dostatek volného 

času a příležitostí pro styk s místním obyvatelstvem. 

6.2.1.2.2 Veřejnost 

Podle informací v článku chtělo velvyslanectví sdělit české veřejnosti, že Portugalsko je 

zemí: 

 

 kde se dá strávit luxusní dovolená, 

 která je plná zajímavostí - od architektury po gastronomii, 

 kde se dá koupat i mimo sezónu, 

 která má dobrou infrastrukturu, 

 jejíž obyvatelé jsou přátelští a umí cizí jazyky. 

 

6.2.1.3 Komu sděluji? 

6.2.1.3.1 Novináři 

Složení skupiny účastníků novinářské cesty bylo do značné míry nesourodé. Cesty se 

účastnili dva novináři z cestovatelských měsíčníků, novinářka z MF Dnes a editor 

magazínu Euro a redaktor časopisu Sociál. 

6.2.1.3.2 Veřejnost 

V článku je několikrát zmíněno slovo luxus a jediné téma, o kterém je detailněji 

pojednáno, je gastronomie. Z toho se dá usuzovat, že cílovou skupinou, kterou měl 

článek oslovit, by měli být dobře finančně zajištění jedinci se zájmem o gastronomii. 

Cílovou skupinou Sociálu jsou vysokoškolští studenti a zaměstnanci, až na 

výjimky se jejich profil naprosto míjí s profilem cílové skupiny definované na základě 

obsahu článku. 

6.2.1.4 Proč sděluji? 

6.2.1.4.1 Novináři 

Co přesně bylo cílem velvyslanectví ve vztahu k samotným novinářům, jaké konkrétní 

cíle si vytyčilo, nelze z článku vyčíst. Zbývá jen konstatovat, že novináři byli 
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prostředníky mezi velvyslanectvím a veřejností. Cílem velvyslanectví bylo poskytnout 

novinářům materiál k uveřejnění. 

6.2.1.4.2 Veřejnost 

Forma a obsah článku vedou k domněnce, že cílem velvyslanectví ve vztahu 

k veřejnosti bylo rozšířit znalosti české veřejnosti o Portugalsku. Ukázat Portugalsko 

jako zemi na evropské úrovni, kde se dá strávit i luxusní dovolená zahrnující výlety po 

okolí, ochutnávání místních specialit a koupání v moři. 

6.2.1.5 Jak sděluji? 

6.2.1.5.1 Novináři 

Luxusní přeprava, ubytování a stravování nebyly z hlediska výběru redaktora Sociálu 

jako účastníka novinářské cesty vhodné. Pro redaktora studentského časopisu by byla 

vhodnější novinářská cesta skromnějších poměrů, kde by hlavní součástí programu bylo 

poznávání portugalské přírody a kultury odrážející se v běžném životě. Program cesty 

by kladl větší důraz na zážitky než na poznávání. Novinářská cesta takového charakteru 

by byla pravděpodobně přínosnější i pro novináře cestovatelských měsíčníků. 

6.2.1.5.2 Veřejnost 

Bylo užito tištěného média jako nosiče sdělení. V první polovině článku redaktor 

Sociálu vyjadřuje své nadšení nad tím, že strávil luxusní dovolenou s významnými 

novináři. Druhou polovinu věnuje informacím o Portugalsku. První polovina je psaná až 

literárním stylem, zatímco druhá polovina je velmi zkratkovitá. Poslední odstavec 

článku je oživením a shrnuje celkový autorův dojem z Portugalska a jeho obyvatel. 

Článek je zakončen vtipnou citací pouličního nápisu. 

6.2.1.6 Peníze 

Vzhledem k nedostatku informací nelze sestavit přesný rozpočet. Pro hrubou představu 

lze odhadnout přibližnou výši některých nákladů: 

 

Zpáteční letenka business třídy Praha – Lisabon = cca 10 000 Kč 

Noc v luxusním hotelu cca 100 eur = cca 2500 Kč / 4 noci = 10 000 Kč/osoba 

Oběd v restauraci + ostatní jídla dne = 100 eur = cca 2500 Kč / 5 dnů = 12 500 

Kč/osoba 

Výdaje na přepravu = 40 000 Kč 

Přibližná částka za novinářskou cestu na osobu činí 50 000 Kč. 
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6.2.1.7 Měření 

Redaktor časopisu Sociál uveřejnil článek. Avšak Portugalsko redaktora nezaujalo 

natolik, aby to přebilo jeho osobní zážitek z luxusní dovolené ve společnosti 

renomovaných novinářů. Článek nemá dobré předpoklady pro oslovení cílové skupiny 

periodika. 

6.2.1.7.1 Analýza článku ve vztahu k destinaci 

Ve článku je zmíněno několik důležitých informací, které mohou být zásadní pro 

rozhodnutí  potencionálního zákazníka, zda je pro něj destinace lukrativní, nebo ne. 

Zároveň se tyto informace dotýkají stěžejních témat v rámci Portugalska jako turistické 

destinace. Pro jejich výčet je použito kategorií a bodů SWOT analýzy (viz kap. 

3.1.2.2.1). Vedle jejich roztřídění je také zvážena výpovědní hodnota každé informace. 

SWOT analýza – silné stránky 

 Přímý let 

Pro českého občana je důležitá informace, že do Portugalska létá společnost 

TAP Portugal, neboť přímé letecké spojení je jednou z výhod destinace. 

V článku je však tento fakt postižen jen povrchně. Autor zmiňuje sice jméno 

letecké společnosti, ale nezmiňuje to, že jde o přímé letecké spojení, ani odkud 

kam létá. TAP Portugal je jediná společnost létající z České republiky do 

Portugalska bez mezipřistání. Už pouhé zmínění jména společnosti je dostačující 

pro čtenáře, kteří přemýšlejí o cestě do Portugalska. Pro takové, kteří by byli 

v počáteční fázi rozhodování, kam na dovolenou, není tato informace žádným 

způsobem motivující, i když by mohla být. 

 Gastronomie jako součást kultury 

Nadpis „Kulinářské orgie“60 velmi výrazně vyzdvihuje nedílnou součást 

portugalské kultury, a tou je jídlo. Důležitost gastronomie je citelná i v běžném 

životě Portugalců. Jde tedy o živý kulturní projev. Nedostatkem článku však je, 

že jsou informace o gastronomii uváděny v kontextu s luxusními restauracemi a 

ne v kontextu portugalské kultury. Proto nebudí ve čtenáři dojem, že je 

gastronomie jedním z nedílných a reprezentativních prvků národní kultury. 

                                                 
60 BENDA, Martin. Sociál na konci světa. Sociál. [online], 1. 12. 2006, <http://social.ukmedia.cz/social-

na-konci-sveta> 
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 Manuelinská gotika – světový originál 

Manuelinská gotika zmíněná v poslední třetině článku je portugalským 

architektonickým unikátem. Vzhledem k tomuto faktu by měla být zřetelněji 

uvedena a podrobněji popsána. Manuelinský sloh je v článku uveden ve vztahu 

s městy Acobaca, Tomar, Óbidos a Santarém. Přesto, že v nich „nechybí nějaká 

památka zdobné, tzv. manuelinské gotiky“61, je v některých z nich jen těžko 

k nalezení nebo k rozpoznání. Proto by měl být vyzdvižen a jmenován klášter 

v Alcobace (Mosteiro de Alcobaca), který je nejen reprezentativní památkou 

manuelinské gotiky, ale i památkou UNESCO, a manuelinské okno v Tomaru, 

které je jedním z nejvíce ceněných manuelinských děl. 

 Fátima – poutní místo  

Městečko Fátima je významným poutním místem, protože se v něm, jak se píše i 

v článku, zjevila Panna Maria. Mnozí lidé, kteří putují do celosvětově známého 

Santiaga de Compostela, navštíví i Fátimu, a to buď před tím, než vstoupí na 

„Portugalskou cestu“ do Santiaga de Compostela, nebo cestou zpět. V článku je 

však Fátima uvedena jako místo se „zástupy polských či slovenských 

věřících“62. Jedná se o charakteristiku, která je pro nevěřící Čechy silně 

odpudivá. České turisty z řad věřících patrně také nebude lákat poutní místo, kde 

budou čekat ve frontě před oltářem, aby mohli zapálit svou svíčku a pokleknout 

na znamení úcty. 

 Klima a moře 

Informace o říjnovém koupání v Atlantiku je velmi pozitivní, neboť ukazuje, že 

Portugalsko je zemí slunce a moře a zároveň vyvrací mýtus o studeném oceánu a 

nevhodných podmínkách pro dovolenou u moře. 

 Jazyková vybavenost 

V závěru článku je zběžná, avšak velmi důležitá zmínka o tom, že obyvatelé 

Portugalska umí cizí jazyky. Jazyková vybavenost Portugalců je jednou z výhod 

destinace. 

 

 

                                                 
61 BENDA, Martin. Sociál na konci světa. Sociál. [online], 1. 12. 2006, <http://social.ukmedia.cz/social-

na-konci-sveta> 
62 Tamtéž 
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SWOT analýza – příležitosti 

 Vnitrozemská slavnost mimo sezónu 

Hned dvěma příležitostem nahrává zmínka o gastronomickém festivalu 

v městečku Santarém. Městečko leží ve vnitrozemí. Článek tedy propaguje 

místo jež stojí mimo hlavní turistický zájem, ale má co nabídnout. Festival se 

navíc koná v říjnu. Ten, kdo by se ho chtěl zúčastnit, musí zem navštívit mimo 

sezónu. Nedostatkem článku je však opět to, že se autor Santarému nevěnuje 

dost na to, aby uvedl alespoň, kde se v Portugalsku nalézá. 

V souvislosti se Santarémem by se dalo navíc pohovořit o tom, že jde o 

typického reprezentanta malých vnitrozemských portugalských měst. 

Podobných je hned několik v okolí a v každém se párkrát do roka koná nějaká 

městská slavnost zaměřená na tradiční řemesla, hudbu, tance, jídlo nebo poctu 

svému patronovi. 

 Portské a něco navíc 

Velké množství Čechů zná portské. Je to pojem, který je již součástí nějaké jeho 

myšlenkové mapy. V článku je o portském zmínka, která má velký potenciál 

upoutat čtenářovu pozornost. Jak se rozvíjí článek, rozvíjí se i čtenářova 

asociační síť. Čtenář však pozornost neudrží příliš dlouho. Autor článku bohužel 

píše velmi rozvláčně, místo toho, aby informace sděloval jasně, a tak čtenář 

pravděpodobně nezaznamená nebo neudrží informaci, že je Portugalsko, kromě 

země portského vína, také zemí mořských plodů, pečeného masa a žloutkových 

zákusků. 

 Lisabon a okolí 

Díky programu novinářské cesty pojednává článek i o Lisabonu a okolních 

městech. Lisabon je alespoň jako název Čechům znám. Čtenář si ho proto má 

opět kam zařadit a nabízí se možnost na něj dále navázat. První, co se ale čtenář 

o Lisabonu dočte je, že „není [...] zrovna nejmalebnější město Evropy...“63. Toto 

konstatování vyvolává dojem, že je Lisabon něčím nedostatečný. Někdo by to 

mohl vnímat dokonce tak, že je Lisabon ošklivý. Pravdou ale je jen to, že se 

Lisabon nemůže rovnat předním kulturním evropským metropolím, jako je 

například Paříž nebo Praha. 
                                                 
63 BENDA, Martin. Sociál na konci světa. Sociál. [online], 1. 12. 2006, <http://social.ukmedia.cz/social-

na-konci-sveta> 
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Ostatní města jsou v článku prakticky jen vyjmenovaná, a proto patrně zcela 

uniknou čtenářově pozornosti. Není tak vůbec využitý potenciál navázat na 

čtenáři známý prvek – Lisabon, a sdělit mu, že když se tam vydá, může navštívit 

ještě okolní zajímavá města. 

SWOT analýza – slabé stránky 

 Algarve, Madeira 

Algarve a Madeira jsou nejnavštěvovanějšími a turisticky přetíženými 

portugalskými oblastmi. V povědomí Čechů nejsou Algarve ani Madeira nijak 

zapsané. Je proto zbytečné je zmiňovat. Nejenže zmínka o nich nebude mít 

efekt, ale nadměrná propagace Algarve, která by zastiňovala jiná turisticky 

zajímavá místa, je dokonce v seznamu hrozeb analýzy SWOT. 

 Dálnice z fotbalového mistrovství 

V článku se píše o „obzvláště kvalitní“64 síti dálnic. Jednou z portugalských 

slabých stránek je nedostatečná a nekvalitní infrastruktura. Článek tím, že se 

zmiňuje jen o dálnicích a navíc pouze o dálnicích v navštíveném regionu, 

zanechává ve čtenáři dojem, že je portugalská infrastruktura dokonce velmi 

kvalitní. Autor článku však ve své stručnosti neříká nic ani o mýtném, ani o 

ostatních dálnicích a silnicích. V tomto případě však stručnost není na škodu 

propagaci destinace. 

 Zastínění Španělskem 

„Tourists in Portugal, don´t be so loud or go to Spain!“65 Tímto heslem 

opsaným ze zdi neznámého portugalského domu autor vtipně uzavírá krátké 

pojednání o portugalské mentalitě i celý článek. Z hlediska propagace destinace 

se autorovi článku povedlo mnohem víc. Vtipem upoutal čtenáře a sloganem 

podtrhl jasné vymezení Portugalska vůči Španělsku. Překonal tak jednu z velmi 

slabých stránek Portugalska jako turistické destinace. 

                                                 
64 BENDA, Martin. Sociál na konci světa. Sociál. [online], 1. 12. 2006, <http://social.ukmedia.cz/social-

na-konci-sveta> 
65 Tamtéž 
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7 Závěr 

Moje práce měla za úkol pojednat o zařazení, funkci a využití novinářských cest jako 

prostředku public relations. 

V úvodu práce jsem nastínila, jak široká je znalostní základna studia marketingu 

a jeho komunikačních složek. Snažila jsem se zdůraznit důležitost vzájemné integrace 

firemní strategie se strategií marketingovou i strategií public relations. Ukázala jsem, 

jak ovlivňuje marketing a public relations přenesení do systému cestovního ruchu a 

rozebrala jsem specifika tohoto systému ve vztahu k oblasti marketingu a PR. Po 

zmínce o teoretických hlediscích jsem se zaměřila konkrétně na novinářské cesty, které 

jsou jedním z prostředků public relations. Snažila jsem se vytvořit jejich logické členění 

a rozebrat specifika tvorby novinářské cesty na základě obecnější struktury z oblasti 

řízené komunikace. Připojila jsem i pojednání o etice novinářských cest, které je 

aktuálním tématem. V závěru jsem aplikovala některé teoretické poznatky za účelem 

analýzy článku, který vyšel na základě účasti jeho autora na novinářské cestě. 

Mou snahou bylo ukázat, jak důležitá je komplexní znalost problematiky a jednota 

všech jejích aspektů, a to i v případě plánování takové dílčí části, jako jsou novinářské 

cesty. 
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8 Summary 

In the communication process there is sender and receiver. Sender has the intention 

to share/send a message. First he has to encode it and than use some communication 

channel/medium. The receiver has to decode it. Than he perceives it somehow. The 

degree of perception depends on the communication noises, level and proportion of 

sender’s and receiver’s mind map. Mind map is a complex of logically but also 

associatively related chains of meanings. All those generalities form the base of 

marketing communication. 

  The marketing communication is more focused on the questions Who am I?, 

What I want to say?, Why I want to say it?, To whom?, How? and more What is the 

cost?, How measure a  results? Further marketing describes and shows how to use and 

combine marketing tools to prosper from their synergic effect. The intention of 

marketing communication is to build up a tactic plan for reaching the goals – the profit 

in marketing area and goodwill in public relations. There are many models named for 

example 4P, 4C, or PENCILS in PR. 

By adding the area of tourism, marketing communication gains some specific 

traces. So the companies working in marketing of tourism offer services, instead of 

products. More, there are controlled and uncontrolled factors in tourism system. So the 

first thing what the company has to do when entering the market, but also during its 

operating in it, is to work out a marketing situation analysis as for example SWOT or 

PEST. The marketing mix model for tourism area is extended by more 4Ps. 

The press trips issue is related to everything already described. The company 

organizing press trips has to develop the marketing tactic and has to count with all 

specific traces of tourism. The company communicates directly with journalists – 

abiding principals of medial PR, and also indirectly with public or its defined part – 

using media. Furthermore some ethical questions are present and they can lead to the 

conclusion that using press trips as a tool of PR means influence journalists and trick the 

public. 

Putting aside the ethics, there is the right way how to use press trips, which is 

demonstrated also in the practical part of the thesis, containing the analysis of the 

article, which is a result of author’s participation on the press trip to Lisbon and 

surrounding area. 
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11 Přílohy 

Příloha č. 1: Sociál na konci světa (článek) 

Sociál na konci světa 

Autor: Martin Benda | 1. 12. 2006 | Rubrika: Zahraničák |  

Práce v Sociálu se začíná vyplácet. Jeho redaktorům se totiž může stát to, co jinak 

zažívají jen novináři z velkých zavedených médií. Totiž že je nějaká země pozve k sobě 

na luxusní výlet. Já jsem se takto v polovině října dostal až do Lisabonu. 

 

Portugalská ambasáda vybrala pět českých novinářů. Kromě zástupce Sociálu také 

editora časopisu Euro, investigativní novinářku MF Dnes a dva novináře z 

cestovatelských měsíčníků. Po celou dobu se o nás starala milá slečna z velvyslanectví, 

jinak také absolventka oboru španělština/portugalština na FF UK.  

Let business třídou společnosti TAP Portugal předznamenal i průběh celého výletu. 

Celých pět dní, které jsme měli v Lisabonu a přilehlém kraji strávit, se totiž neslo ve 

znamení luxusu, těžké pohody a mírného obžerství. Spalo se v nejlepších hotelech, v 

ještě lepších restauracích se jedlo.  

Kulinářské orgie 

Není pochyb o tom, že země na nás měla zapůsobit dojmem kulinářského ráje. 

Obřadným stolováním jsme ostatně strávili zhruba třetinu veškerého času. A to 

nepočítám návštěvu gastronomického festivalu ve městě Santarém.  

Průměrný oběd českého novináře v Portugalsku vypadal zhruba takto: Nejdříve portské 

či sladký muškát, který naladí chuťové kalíšky na očekávaný předkrm. Ten osciluje 

mezi ovčím sýrem, sušenou šunkou a chobotničkovým salátem. Mezitím je aperitiv 

vystřídán vínem stolním, které doprovodí hlavní chod: tj. kůzlečí steaky, případně 

grilovaní rejnoci. Sladkou tečku zajistí jedna ze stovek variací žloutkových zákusků. Na 

samý závěr se podává silná brazilská káva (nekafařům přišel vhod výběr z azorských 

melounů).  

Lisabon a okolí  

Pokud se z Čechů někdo vydá do Portugalska, většinou míří do teplého Algarve či na 

Madeiru. Ostatní kraje, včetně toho lisabonského, stojí prozatím stranou většího zájmu. 

Přitom má oblast co nabídnout. Samotný Lisabon sice není – kvůli velkému zemětřesení 

roku 1755 – zrovna nejmalebnější město Evropy, ale i tak má osobitou atmosféru.  
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Ve staré kopcovité čtvrti brázdí úzké uličky ještě užší muzeální tramvaje, zatímco v 

ultramoderní čtvrti Parco dos Nacoes, zbudované pro potřeby Expa ´98, dnes 

zamilovaní Lisaboňané vzhlíží k osmnáctikilometrovému mostu Vasco de Gamy, jenž 

přetíná široké ústí řeky Tejo.  

Alcobaca, Tomar, Obidos či Santarém jsou starobylá městečka v lisabonském kraji, v 

nichž nechybí nějaká památka zdobné, tzv. manuelinské gotiky. Fátima, místo zjevení 

Panny Marie, nepřekvapí zástupy polských či slovenských věřících. Nazaré a Setúbal 

jsou zase přímořská letoviska, kde se překvapivě dalo i v říjnu koupat (pověsti o 

studeném Atlantiku se nepotvrdily).  

Všechna tato místa jsou propojena obzvláště kvalitní sítí dálnic (vystavěné díky 

nedávnému fotbalovému mistrovství). Krajina je zvlněná, z velké části navíc pokryta 

eukalyptovými háji. Ty živí portugalské papírentsví, ale původně čínské rostlině se daří 

tak dobře, že se z ní stává nežádoucí plevel a také téma místní politiky.  

Země je to veskrze přívětivá. Její obyvatelé mají srdce na dlani, umí cizí jazyky a jsou i 

o něco rozvážnější než se na běžný jižní národ patří. Na domeček pod lisabonským 

hradem někdo nastříkal nápis „Tourists in Portugal, don´t be so loud or go to Spain!“ 


