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Abstrakt 
V této práci se věnuji problematice neziskového sektoru v České republice, 

konkrétně se pak zaměřuji na komunikační aktivity nadace Rakovina věc veřejná v roce 

2010. V první části práce je stručně zanalyzován historický vývoj a současný stav 

neziskového sektoru v České republice. Důraz je kladen především na neziskové 

organizace, které se zabývají problematikou nádorových onemocnění. Těžiště mé práce 

spočívá v analýze komunikačních aktivit nadace Rakovina věc veřejná v roce 2010. 

Třetí kapitola se zaměřuje především na public relations, jakožto hlavní pilíř 

marketingové komunikace nadace Rakovina věc veřejná. Stručně zanalyzovány jsou 

jednotlivé oblasti public relations.  Ve čtvrtém oddílu se výrazněji věnuji především 

event marketingu, který  hraje nejdůležitější roli v komunikaci nadace Rakovina věc 

veřejná jak směrem k veřejnosti, tak směrem k možným sponzorům. Zhodnoceny jsou 

dva nejvýznamnější eventy nadace Rakovina věc veřejná.  

Pátá část představuje analýzu komunikace nadace Rakovina věc veřejná na 

internetu, která je vedena prostřednictvím webových stránek, ale také prostřednictvím 

nového média, sociální sítě Facebook. 

Šestá část mé práce pojednává o stále oblíbenější formě marketingu, o 

tzv.celebrity marketingu. V sedmé kapitole zmiňuji sponzoring, který je nezbytně 

důležitý pro existenci nadace Rakovina věc veřejná. Osmá kapitola je zaměřena na 

konkurenci nadace Rakovina věc veřejná. Prostřednictvím SWOT analýzy doporučuji 

určité změny v komunikace nadace Rakovina věc veřejná. 
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Abstract 
This work primarily deals with situation of non-profit sphere in Czech republic. 

Concretely, I focus on communication activities of the Rakovina věc veřejná foundation 

in year 2010. 

In the first part I addres the historical and present situation in non-profit sphere in Czech 

republic.  

I accent especially non-profit organisations, which are dealing with cancer 

diseases,which represents the Rakovina věc veřejná foundation as well. The third part is 

about the importance of public relations. Next part is about event marketing, which is 

being widely used and plays  very important role by gaining the financial assets. I assess 

two main events, which the foundation Rakovina věc veřejná presented in year 2010. 

The fifth part deals with internet communication, which is presented through 

web pages of the Rakovina věc veřejná foundation and its profile on social network 

Facebook. Also grows the popularity of celebrity marketing, which is analysed in 

chapter six.  

Chapter seven handles with the importance of sponzoring for the Rakovina věc 

veřejná foundation.  

Last chapter is focused on competition between the Rakovina věc veřejná 

foundation and organisation Liga proti rakovině Praha. Through SWOT analysis I 

recommend certain changes in the communication of the Rakovina věc veřejná 

foundation. 
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2. Profil nadace Rakovina věc veřejná 
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Tato část kapitoly se zaměří především na profil nadace jako takové; datum založení, komu konkrétně 
nadace pomáhá, lidé stojící za nadací, její hlavní cíle a pilíře, známé osobnosti podporující nadaci, 
zdroje a  způsob použití prostředků nadace. Nedílnou součástí bude také krátké shrnutí dosavadních 
komunikačních aktivit, konkrétně do konce roku 2009. 
 
3. Analýza marketingové komunikace nadace-Rakovina věc veřejná v roce 2010 
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Rakovina věc veřejná na facebooku. Krátce zhodnocen bude také hlavní internetový 
projekt nadace Rakovina věc veřejná – Miliónový projekt.  
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Úvod 
 

Téma své bakalářské práce jsem si zvolila z důvodu dlouhodobého zájmu o 

neziskový sektor. Tato sféra je v současnosti nepostradatelnou součástí každé moderní 

vyspělé společnosti. Za poslední desetiletí došlo a stále dochází v tomto sektoru k velké 

transformaci a především k růstu významu a důležitosti marketingové komunikace.  

 

Při výběru tématu bakalářské práce hrály velkou roli i mé osobní sympatie 

k nadaci Rakovina věc veřejná, jejíž činnost dlouhodobě aktivně sleduji. Ačkoli nadace 

Rakovina věc veřejná působí na českém trhu více než 14 let, dává o sobě vědět 

především během dvou uplynulých let. Souvisí to především s rozvojem a 

zefektivněním její marketingové komunikace, přičemž je kladen důraz na nové formy 

komunikace jako je např. nadační profil na Facebooku či využívání stále oblíbenějšího 

celebrity marketingu. Díky propracovanější marketingové komunikaci se tak nadace 

Rakovina věc veřejná dostává do širšího povědomí občanů České republiky.  

Tato práce se snaží podat ucelený pohled na stav neziskového sektoru v České 

republice se zaměřením na neziskové organizace zabývající se problematikou 

nádorových onemocnění. Nádorová onemocnění představují v současné době strašáka 

celé společnosti. Problém neleží pouze v onemocnění jako takovém, ale především 

v neinformovanosti veřejnosti a s tím spojené podceňování preventivních prohlídek. 

Zejména proto je tedy důležitá činnost neziskových organizací, které se snaží 

informovat veřejnost o rizicích nádorových onemocnění,  upozorňovat na důležitost 

prevence a v neposlední řadě se snaží získávat finanční prostředky na výzkum 

protinádorových léčiv. Mezi takové organizace patří i nadace Rakovina věc veřejná, 

jejíž komunikační aktivity a zhodnocení jejích konkrétních projektů v roce 2010, je 

těžiště mé bakalářské práce. 

Důraz je kladen především na public relations nadace Rakovina věc veřejná a 

jeho nástroj event marketing. Právě event marketing představuje hlavní pilíř 

komunikace nadace. Zhodnoceny jsou dvě největší benefiční akce nadace Rakovina věc 

veřejná v roce 2010. Zaměřuji se ale také na netradiční formy komunikace jako je 

sociální síť Facebook či poměrně nová forma marketingu tzv. celebrity marketing.  
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Cílem práce je pomocí deskriptivní analýzy podat ucelený pohled na 

komunikační aktivity nadace Rakovina věc veřejná 2010 a ze získaných poznatků 

navrhnout možná doporučení pro zlepšení celkové komunikace. 

Hlavní informační zdroj pro mne byly webové stránky nadace Rakovina věc 

veřejná a také nadační profil na Facebooku. 

Vzhledem k zaměření práce jsem byla nucena upravit původní teze, a to 

především strukturu práce, kdy jsou nejdůležitější aktivity nadace Rakovina věc veřejná 

rozděleny do samostatných kapitol, a to zejména z důvodu přehlednosti celé bakalářské 

práce. Kapitola „Direct marketing“ byla v tezích mé bakalářské práce řazena jako 

samostatná, ale vzhledem k tomu, že nadace Rakovina věc veřejná využívá především 

internetového mailingu, je tedy tato kapitola řazena jako podkapitola „Internetové 

komunikace“. 

Upravena je i metoda práce, tj analýza deskriptivní, která je vhodnější pro 

zpracovávaný materiál. Doplněny a upraveny jsou také odborné knihy, které slouží 

především jako teoretický základ mé práce. 

V tezích své bakalářské práce rovněž uvádím, že součástí kapitoly „Nadace 

Rakovina věc veřejná“ bude také krátké zhodnocení jejích aktivit od roku jejího 

založení do roku 2009. Toto zhodnocení však není možné, neboť z veřejně dostupných 

zdrojů nelze dohledat, jaké projekty a jaké benefiční akce nadace pořádala. 

Komunikační aktivity nadace lze hodnotit tedy až od června roku 2008, veškeré 

informace o projektech nalezneme na internetových stránkách nadace. 
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1. Neziskový sektor a neziskové organizace 
1.1 Vymezení pojmu neziskový sektor 

 

Neziskový sektor a neziskové organizace se zásadně liší od komerčních a 

ziskových organizací a to především tím, že nejsou založeny za účelem podnikání a tím 

tedy není jejich cílem vytvářet zisk. Neziskový sektor si klade za cíl především 

uspokojit konkrétní potřeby občanů a komunit za účelem dosažení užitku a to nejčastěji 

v podobě veřejné služby. Ve své bakalářské práci užívám především termín nestátní 

neziskový sektor1, jehož ucelenou definici přinesli ve svých studiích profesoři  Salamon 

a Einheier. Autoři chápou nestátní neziskový sektor jako „soubor institucí, které existují 

vně státních struktur, avšak slouží v zásadě veřejným zájmům na rozdíl od zájmů 

nestátních2. Nestátní neziskový sektor bývá také často označován jako „třetí sektor“, 

tedy jako sektor působící mezi státem a trhem3. Často se také můžeme setkat s pojmem 

občanský sektor, který zdůrazňuje propojenost neziskového sektoru s občanskou 

společností.4 

 

                                                
1 Termín „nestátní neziskové instituce“ je prosazován „Radou vlády pro nestátní neziskové organizace“), která je  
stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem vlády České republiky.  Rada se zabývá především 
vymezením organizací, které jsou založeny fyzickou nebo právnickou osobou vůči státním neziskovým organizacím. 
Činnost nestátních neziskových organizací stanovují následující zákony: 

• Obecně prospěšné společnosti, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Občanská sdružení, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 

• Církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby, zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě nábož.vyznání a 
postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Nadace a nadační fondy, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
2 SALAMON, L.M., ANHEIER, H.K. In search of the nonprofit sector. In The Question of Definitions. 2/1992. 

3 FRIČ, P.  Neziskový sektor v ČR. Praha: Eurolex Bohemia, 2001.s.11. ISBN 80-86432-04-1. 

4 FRIČ, P.  Neziskový sektor v ČR. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. s. 11. ISBN 80-86432-04-1. 
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Americký sociolog Lester M. Salamon se pokusil vyřešit nestátní neziskový 

sektor pomocí strukturálně operacionální definice. Neziskový sektor se tedy podle této 

definice skládá z organizací, které mají těchto pět společných rysů:  

1) Organizace jsou do určité míry institucializovány. 

2) Mají soukromou povahu, jsou institucionálně oddělené od státní správy. 

3) Neziskové organizace sice dosahují zisku, ale své zisky nemůžou rozdělovat 

mezi pracovníky či vedení organizace, vzniklý zisk musí vložit zpět k rozvoji 

dané organizaci anebo k plnění svých cílů. 

4) Jsou samosprávné, autonomní: řídí svou vlastní činnost, mají interní pravidla 

řízení, nejsou řízeny zvenčí. 

5) Mají určitý prvek dobrovolnosti: jako určitý znak dobrovolnosti postačuje např. 

dobrovolná správní rada5. 

Oblasti působení neziskových organizací jsou široké, zmiňme alespoň ty nejdůležitější 

jako je např. zdravotní péče, oblast kultury a umění, ekologická témata, ochrana 

lidských práv, vzdělávání, výzkum, dobročinné organizace apod. 

1.2 Počátky neziskového sektoru v České republice 
 

Neziskový sektor má v dějinách českých zemí velmi silnou tradici. Počátky 

myšlenky o svobodném sdružování občanů a tím také první hrubé základy neziskového 

sektoru můžeme nalézt již v dobách osvícenství. Již tehdy začaly vznikat spolky na 

podporu vzdělávání, na podporu umění, rozvoje infrastruktury, a dokonce první nadace.  

Již tehdy si lidé uvědomili důležitost těchto spolků a právě proto je osvícenství 

jakýmsi prapředkem celého neziskového sektoru, který známe dnes, a který se dále 

velmi silně rozvíjel6.  

 

                                                
5 SALAMON, L..M., ANHEIER, H.K., SOKOLOWSKI W. and associates. The emerging sector, The John Hopkins 
University Institute for Policy Studies. Baltimore, USA, 1996. 

6 FRIČ, P.  Neziskový sektor v ČR. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. s. 38. ISBN 80-86432-04-1. 
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Definitivně byl potvrzen význam neziskového sektoru ve 20. století. A ačkoli 

byly moderní české dějiny poznamenány téměř půlstoletím absencí základních 

demokratických práv občanů, kdy bylo nežádoucí jakékoli zakládání organizací 

sdružovacího charakteru7 (v roce 1948 omezil totalitní politický systém sdružování 

občanů pouze na masové organizace, v období Pražského jara následovalo chvilkové 

uvolnění atmosféry, které vedlo ke zvýšenému zájmu občanů o věci veřejné, avšak 

v roce 1968 bylo toto období uvolňování opět přerušeno, a to vpádem vojsk Varšavské 

smlouvy do Československa)8, jsou občanské aktivity neziskového charakteru v lidech 

v České republice zakořeněny.  

Velkého rozvoje a vysokého významu dosáhl neziskový sektor po roce 1989, 

kdy se Česká republika po dlouhých letech konečně naplno osvobodila od 

komunistických okovů. Právě demokratická společnost a decentralizovaný stát jsou 

předpokladem úspěšného fungování neziskového sektoru. To potvrzují i slova Václava 

Havla při projevu „Co je občanská společnost“ v USA v roce 1999, kterého ve své eseji 

Útržky z historie občanské historie cituje Petr Anderle: „ …myslím, že člověk nemusí být 

velkým ekonomem či počtářem, aby přišel na to, že občanská společnost se 

vyplácí…většina neziskových aktivit neslouží jen těm, kdo se jich účastní, ale přináší 

obecný prospěch, tedy výsledky, z nichž se tak či onak můžou těšit všichni…je jednou ze 

základních dimenzí občanské společnosti a zároveň jednou z forem či podmínek jejího 

rozvoje je tedy decentralizovaný stát…“9 

1.3 Neziskový sektor v České republice dnes 
 

V současné době je neziskový sektor součástí každé moderní společnosti a zároveň 

ukazatelem ekonomické, kulturní, ale i občanské vyspělosti. Rozvoj neziskového 

sektoru v České republice je silně hmatatelný v posledním desetiletí. Souvisí především 

s rozvojem demokracie a také s vládní snahou vyřešit problematiku zabezpečování 

sociálních jistot občanů České republiky. 

                                                
7 ANDERLE, Petr. Www.neziskovky.cz [online]. 2008. Neziskovky. Dostupné z WWW: <www.neziskovky.cz>. 

8 FRIČ, P.  Neziskový sektor v ČR. Praha: Eurolex Bohemia, 2001.  ISBN 80-86432-04-1. 

9 ANDERLE, Petr. Www.neziskovky.cz [online]. 2008. Neziskovky. Dostupné z WWW: <www.neziskovky.cz>. 
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V dnešní době dochází mimo jiné v oblasti neziskového sektoru k velké 

transformaci a růstu nových trendů, které jsou spojeny především s marketingovou 

komunikací. Stále vzrůstá oblíbenost cause related marketingu a celebrity marketingu.  

Čím dál častěji volí také neziskové organizace netradiční formy komunikace 

(sociální sítě, důraz na komunikaci na internetu) a zaměřují svou pozornost na nevšední 

projekty, které by přilákaly pozornost potencionálních sponzorů.  

 

1.4 Marketing neziskového sektoru 
Marketing byl prapůvodně vyvinut pro účely vytvoření zisku s cílem uspokojit 

zákazníka, tedy pro ryze ziskové komerční účely. Postupný vývoj však ukázal, že lze 

marketing aplikovat i pro účely sektoru neziskového. 

Stále rostoucí konkurenční prostředí, s tím spojená soutěživost mezi 

jednotlivými subjekty neziskového sektoru o získání vhodných partnerů, problémy 

s financováním neziskové sféry, stále náročnější požadavky a aktivity spojené 

s fungováním neziskového sektoru, vedly k nevyhnutelné potřebě marketingu 

v neziskových organizacích.  

Radim Bačuvčík v knize Marketing neziskových organizací definuje marketing 

neziskového sektoru jako „specifickou aplikaci obecného (generického) marketingu na 

prostředí organizací, které nepracují na komerční bázi.“10  V této souvislosti je nutné 

objasnit také pojem sociální marketing, jelikož se oba tyto termíny překrývají a velmi 

často se můžeme setkat s problémem vymezením obou pojmů. Radim Bačuvčík uvádí, 

že zatímco „marketing v neziskové organizaci je standardní složkou jejího řízení (ve 

smyslu marketingu managementu) a může být prováděn velmi podobným způsobem jako 

v podnikatelské organizaci, sociální marketing je specifický nástroj určený k prosazení 

určitých myšlenek, změně názorů, postojů, předsudků, hodnot a v konečném důsledku 

samozřejmě také chování lidí…Je tedy možné říci, že sociální marketing je jedním 

z nástrojů marketingu neziskových organizací...“11  

Neziskový sektor využívá marketingové komunikace především k zefektivnění a 

ke zviditelnění své komunikace a činností a k získání nových partnerů a dárců.  

 

                                                
10 BAČUVČÍK, R. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM 2010. s. 29. ISBN978-80-87500-01-9. 

11 BAČUVČÍK, R. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM 2010. s. 29. ISBN978-80-87500-01-9. 
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Důležitou roli v marketingové komunikaci neziskového sektoru hraje 

komunikační mix, pomocí něhož informuje širokou veřejnost o svých aktivitách i 

cílech.  

Hlavní roli pak v komunikačním mixu hraje public relations, pomocí něhož se 

neziskový sektor snaží především o budování povědomí u široké veřejnosti, což může 

vést mimo jiné i k zájmu soukromých subjektů o podporu dané neziskové organizace.  

Zároveň se pomocí nástrojů public relations snaží ovlivňovat postoje veřejnosti 

směrem k dané organizaci a také vytvářet celkovou pozitivní image dané neziskové 

organizace. 

 

1.5 Neziskové organizace zabývající se problematikou 

nádorových onemocnění 
Jak vyplývá z údajů Českého statistického úřadu, bylo v říjnu roku 2010 v České 

republice evidováno 71 164 občanských sdružení, 449 nadací, 1199 nadačních fondů a 

1916 obecně prospěšných společností.12 

Stále se zvyšuje počet neziskových organizací se zdravotnickou tématikou, 

konkrétně organizací, které se zabývají výzkumem a léčbou nádorových onemocnění.  

 

Nádorová onemocnění se v dnešní době stávají strašákem celé společnosti, 

v České republice objeví lékaři karcinom u 66 000 lidí ročně. Statistiky uvádějí, že 

každý třetí obyvatel České republiky onemocní rakovinou a každá čtvrtý na ni zemře. U 

mužů v České republice je nejčastěji se vyskytujícím zhoubným onemocněním 

karcinom plic, v roce 2003 jím onemocnělo 4600 mužů. Ve stejném roce onemocnělo 

6000 žen karcinomem prsu13. Dalším zneklidňujícím faktem je, že Česká republika 

dlouhodobě obsazuje 1. místo v Evropě v četnosti výskytu rakoviny tlustého střeva a 

bohužel zaujímá i přední místa v Evropě co do počtu onkologicky nemocných14. 

                                                
12 Csu.cz [online]. 2010 [cit. 2011-05-17]. český statistický úřad. Dostupné z WWW: <csu.cz>. Albertina: Firemní 
monitoring 

13 Http://www.linkos.cz/pacienti/co_vedet.php?a=1 [online]. 2007 [cit. 2011-03-03]. Linkos.cz. Dostupné z WWW: 
<http://www.linkos.cz/pacienti/co_vedet.php?a=1>.  Za rok 2010  

14 Http://www.linkos.cz/pacienti/co_vedet.php?a=1 [online]. 2007 [cit. 2011-03-03]. Linkos.cz. Dostupné z WWW: 
<http://www.linkos.cz/pacienti/co_vedet.php?a=1>. 
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Velký problém nepředstavují pouze onemocnění jako taková, ale také vysoká 

neinformovanost obyvatel o jednotlivých druzích nádorových onemocnění a 

podceňování důležitosti preventivních prohlídek.  

Lidé se velice často bojí otevřeně hovořit o nádorových onemocněních, což 

představuje jen další negativní krok v boji s těmito často neviditelnými nepřáteli.  

 

Počet onemocnění stále stoupá, avšak počet úmrtí na nádorová onemocnění zůstává 

stejný anebo dokonce klesá, což jasně ukazuje na stále se zlepšující diagnostiku a léčbu 

samotnou.  

Úspěšnost léčby pacientů s rakovinou je v České republice srovnatelná se 

Spojenými státy a zbytkem Evropy a jak udává Světová zdravotnická organizace, 

přežívá v dnešní době díky moderním způsobům léčby až 66 % pacientů s nádorovým 

onemocněním15.  

Naprosto zásadní je tedy i činnost neziskových organizací, které se snaží 

informovat veřejnost o rizicích nádorových onemocnění, upozorňovat na důležitost 

prevence (pravidelné kontroly u lékaře, screeningy). Společně s těmito aspekty jdou 

ruku v ruce vzdělávací programy pro lékaře, zavádění nových poznatků z vědy do 

praxe, zlepšení financování výzkumu protinádorových léčiv. Z hlediska budoucího 

vývoje je činnost těchto neziskových organizací a jejich finanční podpora nezbytně 

nutná pro snížení počtu jedinců, kteří každoročně rakovinou v České republice 

onemocní. 

O dosažení výše zmíněných cílů se snaží i mnohé neziskové organizace 

zabývající se léčbou a prevencí nádorových onemocnění. K nejznámějším organizacím 

patří Liga proti rakovině, Mamma Help a Kapka naděje. 

 

1.5.1 Liga proti rakovině 

 

Liga proti rakovině je nezisková organizace založená roku 1990, mezi jejíž 

hlavní cíle patří především nádorová prevence, výchova ke zdravému životnímu stylu, 

podpora onkologického výzkumu a také zlepšení kvality života onkologických pacientů.  

                                                
15 Http://www.linkos.cz/pacienti/co_vedet.php?a=2 [online]. 2007 [cit. 2011-03-03]. Linkos.cz. Dostupné z WWW: 
<http://www.linkos.cz/pacienti/co_vedet.php?a=2>. 
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Liga proti rakovině dále pořádá rekondiční pobyty pro nemocné, zřízena je i 

nádorová telefonní linka, kde odborníci odpovídají na otázky týkající se nádorových 

onemocnění.  

Je možné domluvit si i osobní setkání. K hlavním projektům této neziskové 

organizace patří především protikuřácké výchovné programy pro děti a mládež „ Já 

kouřit nebudu a vím proč“. Jedná se o dlouhodobý projekt určený dětem v mateřských 

školách, do kterého se zapojilo v minulém roce více než 60 škol16.  

Cíl tohoto projektu je jasný: informovat děti už od útlého věku o nebezpečí 

kouření a tím vytvářet aktivní prevenci.  

Mezi další komunikační aktivity Ligy proti rakovině patří celostátní sbírka 

Český den proti rakovině, která má již v České republice dlouholetou tradici a těší se 

velké podpoře veřejnosti. Cílem této akce je především preventivně působit na širokou 

veřejnost a z prodeje kvítku měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti 

rakovině17. 

1.5.2 Mamma Help 

Další nevládní organizace, která se zabývá nádorovými onemocněními, je 

nezisková organizace Mamma Help. Tato organizace byla založena roku 1990 a 

sdružuje ženy s diagnózou rakoviny prsu. Jako hlavní cíle si klade zlepšit kvalitu života 

onkologicky nemocných žen, zároveň informovat širokou veřejnost o výskytu, prevenci 

a možnostech léčby rakoviny prsu a v neposlední řadě se snaží zlepšit péči o 

onkologicky nemocné18.  

Komunikační aktivity neziskové organizace Mamma Help jsou zaměřené 

především na jednotlivé kampaně, které se snaží pomoci ženám, které onemocněly 

rakovinou prsu. Takovou kampaní je i kampaň „ Umíme žít naplno“, která probíhá již 

od roku 200819.  

                                                
16 Http://lpr.cz/index.php/hlavni-projekty [online]. 2002 [cit. 2011-03-03]. Lpr.cz. Dostupné z WWW: 
<http://lpr.cz/index.php/hlavni-projekty>. 

17 Http://denprotirakovine.cz/index.html [online]. 2006 [cit. 2011-03-03]. Denprotirakovine.cz. Dostupné z WWW: 
<http://denprotirakovine.cz/index.html>. 

18 Http://www.mammahelp.cz/mammahelp-o-nas.php [online]. 2009 [cit. 2011-03-07]. Mammahelp. Dostupné z 
WWW: <http://www.mammahelp.cz/mammahelp-o-nas.php>. 

19 Http://www.mammahelp.cz/umime-zit-naplno.php [online]. 2009 [cit. 2011-03-07]. Mammahelp. Dostupné z 
WWW: <http://www.mammahelp.cz/umime-zit-naplno.php>. 
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Hlavním poselstvím je motivovat ženy, které onemocněly (anebo jsou již po 

léčbě) rakovinou prsu, aby se nevzdávaly a žily svůj život jako před nemocí.  

Součástí kampaně je i získávání prostředků na speciální programy pro ženy. 

Tuto kampaň podpořilo i mnoho známých osobností jako např. Eva Jiřičná, Eva 

Holubová, Petra Černocká. 

Organizace Mamma Help spolupracuje například i s firmou Avon, která 

každoročně věnuje část prostředků z akce „Červnový pochod proti rakovině“ na provoz 

bezplatné Avon linky proti rakovině prsu. Tato linka je provozována v pražském 

Mamma Help centru. 

1.5.3 Kapka naděje 

Velmi mediálně známou organizací, která se zaměřuje na pomoc dětem trpící 

leukémií je nadace Kapka naděje. Hlavní tváří a zároveň ředitelkou nadace je Vendula 

Auš Svobodová, která nadaci v roce 2000 sama založila.  

Nadace podporuje transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské 

klinice MOTOL v oblastech psychosociální péče, zlepšení diagnostiky a podpory 

vědeckých aktivit. Kapka naděje shromažďuje také finanční prostředky na pomoc při 

výstavbě transplantační jednotky20. 

Marketingová komunikace je zaměřená především na organizaci benefičních 

eventů s cílem získání finančních prostředků pro dětskou kliniku Motol. Tyto eventy 

jsou velmi silně mediálně podpořeny, benefiční koncerty pravidelně vysílá televize 

ČT1. V září roku 2010 představila ředitelka nadace nový projekt nazvaný „Aby děti 

mohly zlobit“. Hlavní myšlenka kampaně je jednoduchá. Dětské zlobení patří ke 

každému zdravému dítěti. Protože je prioritou nadace pomáhat dětem k uzdravení, je 

radostí každý projev zdraví- i zlobení.  Představena byla i nová image kampaň, se 

kterou se budou lidé setkávat v televizi, časopisech, rádiu, ale i outdooru21. 

                                                
20 Http://www.kapkanadeje.cz/cz/o-kapce-nadeje/hlavni-cile [online]. 2005 [cit. 2011-03-07]. Kapkanadeje. Dostupné 
z WWW: <http://www.kapkanadeje.cz/cz/o-kapce-nadeje/hlavni-cile>. 

21 Http://www.kapkanadeje.cz/cz/uvod/archiv-aktualit/2010/aby-deti-mohly-zlobit [online]. 2010 [cit. 2011-03-08]. 
Kapkanadeje. Dostupné z WWW: <http://www.kapkanadeje.cz/cz/uvod/archiv-aktualit/2010/aby-deti-mohly-zlobit>. 
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2. Nadace Rakovina věc veřejná 

2.1 Vznik nadace Rakovina věc veřejná 
Nadace Rakovina věc veřejná (dále už jen nadace RVV) je neziskovou 

organizací, která byla založena roku 1997 v Olomouci.  

Zakladateli nadace jsou prof. MUDr.Vladimír Mihál, CSc. a doc., MUDr. 

Marián Hajdúch, CSc., kteří jsou zároveň i členy Správní rady nadace RVV od roku 

jejího vzniku až do současnosti. Nadace byla založena v roce 1997 s jasným cílem a to 

pomáhat financovat výzkum nových protinádorových léčiv a diagnostiku nádorových 

onemocnění v Laboratoři experimentální medicíny, která působí při Dětské klinice 

Fakultní nemocnice v Olomouci. Laboratoř experimentální medicíny v Olomouci je 

mimo jiné držitelem mnoha patentů a velmi často spolupracuje s podobnými pracovišti 

a univerzitami a to nejen v Evropě, ale také v USA. 22 

 

2.2 Poslání a aktivity nadace Rakovina věc veřejná 
Základním těžištěm nadace je již zmíněné financování výzkumu 

protinádorových léčiv. Vědečtí pracovníci v Laboratoři experimentální medicíny se 

snaží konkrétně o vývoj nových preparátů s novými mechanismy účinku, dále menší 

toxicitu všech léků a také o vývoj léčebných postupů, které jsou založeny na 

imunoterapii s využitím modifikovaných nádorových antigenů ve formě 

protinádorových vakcín. 

Mezi další aktivity nadace patří informování široké veřejnosti o problematice 

nádorových onemocnění a s tím i spojená prevence, podpora a vzdělávání odborníků, 

poskytování stipendií pro studenty a odborníky řešící onkologické a biomedicínské 

projekty (v letošním roce je to např. projekt EHP/Norsko, jehož cílem je zlepšení 

výzkumné infrastruktury a s tím spojené zlepšení zdravotního stavu dětí, které trpí 

astmatem a poruchami autoimunity), financování specializovaných vyšetření, léčebných 

pobytů jak v České republice, tak v zahraničí.  

                                                
22 Http://www.vecverejna.cz/nadace/o-nadaci [online]. 2009 [cit. 2011-03-08]. Vecverejna. Dostupné z WWW: 
<http://www.vecverejna.cz/nadace/o-nadaci>. 
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2.3 Orgány nadace Rakovina věc veřejná 
Mezi hlavní orgány nadace patří správní rada nadace23, která má šest členů a k jejím 

hlavním úkolům patří: 

a) rozhodování o organizačních věcech nadace, týkající se zejména statutů, cílů a 

finančních záležitostí, 

b) schvalování výroční zprávy nadace včetně roční účetní uzávěrky, 

c) jmenování a odvolání jednatele a v případě potřeby také na dobu určitou 

zástupce jednatele, 

d) rozhodování o zrušení nadace. 

Dále k hlavním orgánům nadace RVV patří vědecká rada a v neposlední řadě ředitel 

nadace24, který odpovídá za praktickou realizaci činností nadace, přípravu jednání 

správní rady a vědecké rady nadace, výroční zprávu nadace a také za uzavírání a 

rozvazování smlouvy s pracovníky nadace.  

 

2.4 Vize nadace Rakovina věc veřejná 
Nadace RVV má řadu cílů, kterých by chtěla dosáhnout v budoucnosti. Jedním 

z takových cílů je stát se nejvýznamnější nadací, která se zabývá problematikou léčby a 

prevence rakoviny v České republice. Dále společně s mediálními partnery pracovat na 

zviditelňování nadace a vzbudit aktivní zájem u široké veřejnosti o nádorová 

onemocnění a jejich prevenci a v neposlední řadě propojit aktivity špičkových 

oborových pracovišť v boji s onkologickými onemocněními.  

 

 

                                                
23 Http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/lide-za-nadaci [online]. 2008 [cit. 2011-03-10]. Vecverejna. Dostupné z 
WWW: <http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/lide-za-nadaci>.viz příloha “Lidé stojící za nadací” 

24 Http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/stanovy-nadace [online]. 2008 [cit. 2011-03-10]. Vecverejna. Dostupné 

z WWW: <http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/stanovy-nadace>. 
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2.5 Zdroje financování nadace Rakovina věc veřejná 
Jak již bylo zmíněno, nadace RVV je nestátní neziskovou organizací. Veškeré 

finanční prostředky na podporu výzkumu protinádorových léčiv tedy pochází z výtěžků 

z benefičních akcí a veřejných sbírek, z výtěžků z pořádání konferencí a školení a 

v neposlední řadě z dobrovolných příspěvků, darů fyzických a právnických osob.  

V současné době má nadace RVV stálé generální, hlavní a mediální partnery, 

kteří ji každoročně podporují. Mezi ně patří např. generální partner podporující nadaci 

již od roku 2007, společnost Star group Czech s.r.o. 

 

2.6 Komunikační aktivity nadace Rakovina věc veřejná do roku 

2009 
Ačkoli jsem chtěla v této kapitole své bakalářské práce stručně zhodnotit veškeré 

komunikační aktivity nadace RVV od roku jejího založení, tedy od roku 1997, není to 

možné, protože z veřejně dostupných zdrojů nelze dohledat, jaké projekty a jaké 

benefiční akce nadace pořádala. Komunikační aktivity nadace lze hodnotit tedy až od 

června roku 2008, veškeré informace o projektech nalezneme na internetových 

stránkách nadace. 

Od roku 2008 se nadace RVV soustředí na budování ucelené marketingové 

komunikace, s jasnou komunikační strategií. Zaměřuje se především na pořádání 

benefičních akcí s cílem získat finanční prostředky pro Laboratoř experimentální 

medicíny v Olomouci. Benefičními akcemi se nadace snaží především vybudovat 

určitou tradici. Proto byly benefiční akce jako Módní přehlídka, Benefiční koncert či 

Benefiční kalendář pořádány jak v roce 2008, tak v roce 2009. Většinu benefičních akcí 

zároveň podpořili známí umělci či sportovci, jakými jsou např. Láďa Kerndl, Bára 

Basiková, Ondřej Hejma, Jaromír Bosák či Tomáš Ujfaluši. 

  I tím se stávají tyto eventy zajímavé nejen pro média, ale také pro potencionální 

partnery nadace a hlavně pro širokou veřejnost.  

Benefiční akce jsou nedílnou součástí komunikačních aktivit nadace RVV. 

Většinou se jedná o jednorázové eventy, které nejsou spojeny s dlouhodobými projekty, 

např. celoročními.  
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Ačkoli se nadace RVV snaží svou komunikační strategii pomalu měnit a více 

prosazovat spojení benefičních eventů a dlouhodobějších projektů, odehrává se to jen ve 

velmi omezeném prostoru. Proto i v závěru své práce navrhuji jako jedno z vhodných 

zlepšení celkové komunikace zaměřit se na projekty dlouhodobějšího charakteru. 

Velký krok, který vedl ke zviditelnění nadace, byl uskutečněn v říjnu roku 2009, 

a to když se patronkou nadace RVV stala modelka Vlaďka Erbová, která má své osobní 

zkušenosti s nádorovým onemocněním.  Patronkou nadace je Vlaďka Erbová až do 

současnosti, podporuje prakticky veškeré projekty nadace. 

V roce 2008 a 2009 se nadace RVV profilovala jak pomocí nadlinkové 

komunikace, tak pomocí komunikace podlinkové.  

Komunikační kanál, který nadace nejvíce využívala, byl internet. Nadace RVV  

se profilovala na svých internetových stránkách, ale také na internetových stránkách 

svých mediálních partnerů (např. www.stastnezeny.cz, www.aerobic.cz , 

www.rodinaaja.cz), kde byly zveřejňovány tiskové zprávy z jednotlivých benefičních 

akcí, ale také informace o jednotlivých projektech. 

V průběhu roku 2008 a 2009 se nadace RVV také silně profilovala v tištěných 

médiích a to formou pozvánek na benefiční akce nadace. V tištěných médiích jako jsou 

např. časopisy Geo, Juicy, Moje psychologie, Žena a život se objevila pozvánka ve 

formě inzerátu na benefiční koncert houslistky Gabriely Demeterové.  

Jedním ze silně využívaných  komunikačních kanálů byl také outdoor, konkrétně 

billboardy a reklama na telefonních budkách. 

 

2.7. Hlavní projekty a benefiční akce nadace Rakovina věc 

veřejná v letech 2008-2009 
V roce 2008 byl veřejnosti představen I. Ročník benefičního kalendáře, jehož 

výtěžek z prodeje putoval na konto nadace RVV. Hlavním vizuálem kalendáře se staly 

architektonické památky města Olomouc ve spojení se známými osobnostmi české 

kultury a sportu. Charitativní kalendář podpořili např. hokejista Jiří Dopita, fotbalista 

Tomáš Ujfaluši či zpěvák Láďa Kerndl25. 

                                                
25 Http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/beneficni-kalendar-s-pamatkami-mesta-olomouce-a-osobnostmi--pro-
rok-2008 [online]. 2008 [cit. 2011-03-10]. Vecverejna. Dostupné z WWW: 
<http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/beneficni-kalendar-s-pamatkami-mesta-olomouce-a-osobnostmi--pro-
rok-2008>. 
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V tomto roce byla také poprvé uvedena benefiční módní přehlídka s podtitulem 

„České trendy 2008“. Modely pro tuto akci vytvořily známé české návrhářky Jiřina 

Tauchmanová, Helena Fejková a Martina Nevařilová. S módní přehlídkou byla spojena 

i dobročinná dražba, jejíž výtěžek byl poukázán nadaci Rakovina věc veřejná26. 

Naopak se v tomto roce konal již II. ročník benefičního koncertu houslistky 

Gabriely Demeterové ve prospěch nadace RVV. 

Komunikační aktivity roku 2009 plynule navazují na aktivity z roku 2008, 

s jasným cílem vytvářet projekty s tradicí. 

Hlavním projektem začátku roku 2009 byl benefiční kalendář, jehož výtěžek 

z prodeje byl poukázán na konto nadace. Kalendář byl i tento rok nafocen ve spolupráci 

se známými osobnostmi (v kalendáři se objeví herečka Dana Morávková, farář 

Zbigniew Czendlik, sportovní komentátor Vladimír Bosák či zpěvák Ondřej Hejma). 

Avšak tentokráte byl hlavní tématikou golf s hlavním sdělením „Pomáháme vyhrát 

velké zápasy“27. 

V září roku 2009 se opět uskutečnila charitativní módní přehlídka z dílny 

návrhářky Jiřiny Tauchmanové. Do benefiční akce se zapojily modelky České MISS, 

které předvedly veškeré modely bez nároku na honorář. 

Novým projektem roku 2009 se stal projekt s názvem „Zacvičíme proti rakovině, 

den zdraví a pohybu“, jehož cílem bylo povzbudit širokou veřejnost k provozování 

aktivního sportu, upozornit na nebezpečí nádorových onemocnění a současně představit 

projekt Laboratoře experimentální medicíny „Posílení výzkumné infrastruktury pro 

individualizaci léčby chronicky nemocných dětí“. Tvářemi akce se stala cvičitelka Olga 

Šípková a cvičitel Václav Krejčík. Výtěžek ze vstupného byl poukázán na konto 

nadace28. 

 

 

 

                                                
26 Http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/modni-prehlidka-znamych-ceskych-navrharu-spojena-s-beneficni-
drazbou [online]. 2008-25-09 [cit. 2011-03-10]. Vecverejna. Dostupné z WWW: 
<http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/modni-prehlidka-znamych-ceskych-navrharu-spojena-s-beneficni-
drazbou>. 

27 Http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/kalendar-2009 [online]. 2009-14-01 [cit. 2011-03-10]. Vecverejna. 
Dostupné z WWW: <http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/kalendar-2009>. 
28 Http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/den-zdravi-a-pohybu-s-olgou-sipkovou-a-vaclavem-krejcikem [online]. 
2009-17-05 [cit. 2011-03-10]. Vecverejna. Dostupné z WWW: <http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/den-
zdravi-a-pohybu-s-olgou-sipkovou-a-vaclavem-krejcikem>. 
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3. Analýza marketingové komunikace nadace Rakovina 
věc veřejná 
 
3.1 Public relations 

Public relations patří k základním prvkům komunikačního mixu a pro nadaci 

Rakovina věc veřejná (dále už jen nadace RVV), stejně jako pro neziskové organizace 

obecně, představují zároveň hlavní pilíř komunikace. Prostřednictvím svých PR aktivit 

si neziskové organizace budují dobrou pověst a reputaci, která hraje klíčovou roli 

v možnostech financování z veřejných zdrojů29.  

Philip Kotler definuje public relations těmito slovy: „Jedná se o budování 

dobrých vztahů s různými cílovými skupinami díky získávání příznivé publicity, 

budování dobrého image firmy a řešení či odvrácení nepříznivých fám, pověstí a 

událostí.“30 

Kotler dále uvádí, že se public relations pomalu ale jistě dostávají do centra 

marketingové komunikace. Stále více firem totiž vnímá dobré public relations jako 

účinný nástroj při budování značek.31  

Jeho slova potvrzují i Al a Laura Riesovi ve své knize The fall of advertising and 

the rise of PR. V této knize Riesovi jasně uvádějí, že éra reklamy dosáhla svého vrcholu 

a dnes již pomalu končí a na její místo se dostávají právě public relations32. 

Prostřednictvím public relations se nadace RVV snaží budovat povědomí u 

široké veřejnosti, což může mimo jiné vyvolat i zájem o sponzorování nadace. Při 

budování pozitivní a důvěryhodné image nadace RVV hrají v očích veřejnosti nedílnou 

úlohu public relations, s čímž je spojená i pozitivní publicita.  

Níže se zaměřím na konkrétní oblasti public relations, které nadace RVV v roce 

2010 využívala. 

 

 

                                                
29 BAČUVČÍK, R. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM 2010.  s. 92. ISBN 978-80-87500-01-9. 

30 KOTLER, P.  Moderní marketing.  Grada, 2007. s. 888. ISBN 978-80-247-1545-2. 

31 KOTLER, P. Moderní marketing.  Grada, 2007. s. 889. ISBN 978-80-247-1545-2. 

32 RIESE, A., RIESE, L. The fall of advertising and the rise of PR. HarperBusiness, 2002. ISBN 9780060081980. 
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3.1.1 Event marketing 

V současné době je event marketing velmi oblíbenou formou public relations. 

V době, kdy ztrácí reklama na své účinnosti představuje event marketing významný 

nástroj pro upoutání zájmu veřejnosti. Pod tímto pojmem chápeme zinscenování 

zážitku. Jak uvádí Jana Přikrylová a Hana Jahodová „ Tyto zážitky mají za úkol vyvolat 

psychické a emocionální podněty, které podpoří image firmy a její produkty s cílem 

dlouhodobě udržet vztahy mezi firmou a jejími cílovými skupinami. Síla event 

marketingu spočívá především v jedinečnosti a neopakovatelnosti.“33 Event marketing 

je hojně využíván např. při uvádění nového produktu na trh, při otevírání nových 

obchodních center, stejně tak představuje i zajímavý prostor pro zlepšení vztahu a 

komunikace mezi vedením firmy a jejími zaměstnanci. Dnes se zároveň event 

marketing snaží o větší atraktivitu akcí, tudíž jsou velmi často využívány nejmodernější 

technologie ( např. iPhony, internet, vizualizace) pro jejich realizaci.  

Event marketing hraje zásadní roli v komunikaci neziskových organizací. 

Představuje totiž hlavní zdroj získávání finančních prostředků pro uskutečňování jejich 

cílů. Benefiční eventy také představují účinnou formu seznámení veřejnosti s danou 

problematikou a také se jejich prostřednictvím neziskové organizace snaží oslovit média 

a tím si tak budovat povědomí u široké veřejnosti. 

Event marketing je základním pilířem celkové komunikační strategie nadace 

RVV. Během roku 2010 bylo nadací zorganizováno mnoho benefičních akcí na podporu 

výzkumu protinádorových léčiv v Laboratoři experimentální medicíny v Olomouci.  

Ve své bakalářské práci zanalyzuji dvě zásadní benefiční akce. Tou první je 

Putovní výstava fotografií Pavly Hodkové na podporu nadace RVV. Tento projekt 

probíhal po celý rok 2010 a byl doprovázen mnoha benefičnímu eventy – vernisážemi. 

Jeho hlavním cílem bylo upozornit veřejnost na nebezpečí nádorových onemocnění a 

vyzvat občany, aby nebyli lhostejní ke svému zdraví. Druhou benefiční akcí je již 

tradiční Módní show Jiřiny Tauchmanové pro nadaci RVV, jejímž cílem je získat 

prostředky na podporu protinádorových léčiv, získat nové partnery a také se dostat do 

širšího povědomí veřejnosti skrz média. Oba projekty jsou zanalyzovány v samostatné 

kapitole „Event marketing“ (kapitola č. 4). 

 

                                                
33 PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace, Grada, 2010. s. 117. ISBN 978-80-247-
3622-8. 
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Velmi důležitý event představuje také tisková konference, která souvisí s media 

relations. Nadace RVV uspořádala tiskovou konferenci určenou především pro novináře 

na začátku roku 2010. V lednu roku 2010 obdrželi novináři e-mailem pozvánku na 

společnou snídani spojenou s tiskovou konferencí, která se konala v hotelu Jalta na 

Václavském náměstí v Praze34.  

Na tiskové konferenci byly přítomny všechny tváře nadace RVV. 

Odprezentovány byly všechny projekty a benefiční akce, které si nadace přichystala pro 

rok 2010. Jednalo se o představení Benefičního koncertu Pavla Šporcla v Brně, Výstavy 

fotografií Pavly Hodkové na podporu nadace RVV, Módní show Jiřiny Tauchmanové, 

Benefiční koncert jako pocta zpěváku Karlu Černochovi. Zároveň byly na této tiskové 

konferenci představeny nové projekty nadace RVV jako je např. Milionový projekt či 

kalendář s novou patronkou nadace RVV, Vlaďkou Erbovou. 

3.1.2 Internetová komunikace 

Nejčastěji využívanou PR aktivitou, kterou nadace RVV uplatňuje na internetu, 

je komunikace prostřednictvím oficiálních nadačních webových stránek. Touto cestou 

nadace RVV informuje veřejnost a své partnery o nových projektech a benefičních 

akcích. Kromě nadačních webových stránek využívá nadace RVV také webové stránky 

svých mediálních partnerů, kde jsou zveřejňovány především tiskové zprávy nadace. 

  Na začátku roku 2010 odstartovala nadace RVV rovněž samostatný internetový 

projekt a také se zaměřila na dosud nevyužívané internetové formy komunikace, a tím je 

profil na sociální síti Facebooku, který byl nadací založen na začátku dubna roku 2010.  

Pozitiva a negativa webových stránek, samostatný internetový projekt a 

komunikace nadace RVV na Facebooku jsou zhodnoceny v samostatné kapitole 

„Internetová komunikace“ (kapitola č. 5). 

3.1.3 Celebrity relations 

Stále častěji proniká i do neziskových organizací poměrně nová forma 

marketingové komunikace, tzv. celebrity relations. Celebrity relations můžeme chápat 

jako využívání známých osobností pro záměry neziskových organizací.  

                                                
34 Http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/tiskova-konference-v-hotelu-jalta [online]. 2010-18-01 [cit. 2011-03-
15]. Vecverejna. Dostupné z WWW: <http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/tiskova-konference-v-hotelu-jalta>. 
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Může se jednat o formu, kdy se stane osobnost patronem neziskové organizace a 

tím ji zastupuje na veřejných či jiných akcí.35 V roce 2010 se stala patronkou nadace 

známá česká modelka Vlaďka Erbová, jednou z hlavních tváří nadace se stal také 

sparťanský kapitán Tomáš Řepka. Celebrity marketingu je věnovaná samostatná 

kapitola (kapitola č. 6). 

 3.1.4 Media relations 

Jak již bylo zmíněno, hrají při budování důvěryhodné image nadace RVV 

nedílnou úlohu public relations, s čímž je spojená i pozitivní publicita. Patrick De 

Pelsmacker definuje publicitu jako „termín používaný k popisu toho, jak média 

informují o novinkách ve firmě a nových produktech. Zpravidla představuje výsledek PR 

aktivit.“36 Cílem publicity je seznámit širokou veřejnost s aktivitami nadace, proto se o 

ní mluví také jako o informační složce public relations. S termínem „publicita“ je 

zároveň spjat termín „media relations“.  

Sdělovací prostředky, média, mají zásadní vliv na širokou veřejnost, protože 

představují hlavní zdroj informací. Pro neziskové organizace hrají klíčovou roli 

v přenosu informací jak k široké veřejnosti, tak především v získávání nových sponzorů. 

Podle  Jany Přikrylové a Hany Jahodové se pojmem media relations (vztahy 

s médii) jedná „o takovou formu spolupráce s novináři, jejímž cílem je zveřejnění 

žádoucích informací a iniciování pozitivní publicity. Je nutno mít na zřeteli, že jde o 

činnost s dlouhodobou návratností, vycházející z respektu k nezávislosti, objektivnosti a 

zájmu médií.“37 

Jedním z hlavních cílů, na které se nadace RVV v roce 2010 zaměřila, bylo 

zefektivnění své komunikace s médii, a tím se zároveň snažila docílit většího povědomí 

u široké veřejnosti. 

Důraz kladla nadace především na komunikaci on-line, jelikož se jedná o 

nejrychlejší způsob přenosu informace přímo k široké veřejnosti.   

 

                                                
35 BAČUVČÍK, R. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM 2010. s. 94. ISBN978-80-87500-01-9. 

36 DE PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. Marketingová komunikace, Praha: Grada, 2003. s. 302. ISBN 
80-247-0254-1. 

37 PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace, Grada, 2010. s. 111. ISBN 978-80-247-
3622-8. 
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Prostřednictvím direct e-mailingu byly novinářům rozesílány pozvánky na akce 

organizované nadací, jednalo se především o pozvánky na akce jako je např. Módní 

show Jiřiny Tauchmanové, vernisáž fotografií Pavly Hodkové na podporu nadace RVV, 

Zacvičíme proti rakovině s Olgou Šípkovou a Václavem Krejčíkem.  

Spolu s pozvánkami byly na novináře rozesílány také tiskové zprávy 

s konkrétními informacemi o benefičních akcích. Tiskové zprávy byly rozesílány také 

po skončení jednotlivých akcí, doplněny byly o fotografie a videa. 

 

Paul Smith ve své knize Moderní marketing uvádí tři důležité faktory media relations: 

1) nulové mediální náklady – na rozdíl od reklamy není potřeba platit místo, 

náklady jsou jiného charakteru (psaní tiskových zpráv, předání tiskové zprávy 

redaktorovi ve správný čas a správné formě), 

2) zpráva má vyšší důvěryhodnost – informace z tisku jsou důvěryhodnější, jsou 

vnímány jako práce redaktora, 

3) neexistuje kontrola nad přenášenou zprávou.38 

 

3.2 Sponzoring  

Sponzoring je pro neziskové organizace otázkou jejich samotné existence. Bez 

podpory sponzorů by defacto nemohly existovat. Proto je nesmírně důležitá právě 

efektivní komunikace směrem k soukromým subjektům, které by se mohly stát 

potencionálními sponzory. Nadace RVV užívá spíše termínu „partnerství“, jelikož je 

pro občany České republiky snesitelnější a lidštější než slovo „sponzor“. Partnerství je 

tedy pro nadaci RVV synonymem ke slovu „sponzoring“.  

Nadace RVV má v současnosti síť partnerů, kteří ji podporují dlouhodobě a 

každoročně. I přes tuto bohatou síť partnerů, se nadace RVV snaží oslovovat partnery 

nové. S tím je spojená realizace takových projektů, které by byly mediálně zajímavé i 

pro soukromé subjekty. Právě mediální atraktivita hraje většinou zásadní roli při 

rozhodování soukromých subjektů, zda podpoří či nepodpoří danou neziskovou 

organizaci. Detailněji je sponzoring zpracován v samostatné kapitole (kapitola č. 7). 

                                                
38 SMITH, P. Moderní marketing, Computer press, 2000. s. 327. ISBN  80-7226-252-1. 
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4. Event marketing 
4.1 Putovní výstava fotografií Pavly Hodkové za podpory Jana 

Saudka na podporu nadace  RVV 
Putovní výstava fotografií Pavly Hodkové je zatím největším projektem nadace 

RVV. Na jeho realizaci se pracovalo již v průběhu roku 2009, definitivně se však 

představil široké veřejnosti na jaře roku 2010. Fotografka, editorka časopisu 

Harper´s Bazaar a partnerka Jana Saudka, Pavla Hodková vyfotografovala k tomuto 

projektu 32 osobností, jak mediálně známých (např. Jan Saudek, Láďa Kerndl, Ladislav 

Frej, Naďa Urbánková, Barbora Nesvadbová, Jan Musil, Vlaďka Erbová aj.), tak 

neznámých, které mají své osobní zkušenosti se zákeřnou chorobou, rakovinou. Každá 

fotografie byla doplněna o osobní příběh každého z aktérů. Z takto vytvořených 

fotografií byla vytvořena výstava, která putovala po různých městech České republiky, 

přičemž se v každém městě uskutečnila slavnostní vernisáž. Putovní výstava fotografií 

odstartovala svou pouť slavnostní vernisáží za účasti všech 32 osobností 19.3. 2010 

v obchodním centru Palladium v Praze39. Následně se přesunula do nákupního centra 

Olympia v Brně, nákupního centra Zlaté jablko ve Zlíně a svou cestu nakonec zakončila 

v nákupním centru Olympia v Olomouci. Současně s fotografiemi Pavly Hodkové 

vznikly i dvě publikace ve formátu A4 a A3, které obsahují všech 32 fotografií 

osobností s příběhem. Koupí těchto publikací lidé podpoří nový projekt v Laboratoři 

experimentální medicíny v Olomouci. Projekt byl dále podpořen velkými obrazy 

s jednotlivými osobnostmi celé putovní výstavy.  

Tyto obrazy byly taktéž na prodej, výtěžek byl poukázán na konto nadace RVV. 

V prosinci roku 2010 byly vytvořeny speciální PF pohlednice zobrazující 

vyfotografované osobnosti výstavy, výtěžek z prodeje putoval opět na konto nadace 

RVV. 

Cílem celého projektu bylo především vzbudit emoce u široké veřejnosti, a to 

pomocí  příběhů známých i neznámých osobností, které nemají mnohdy šťastný konec.   

 

                                                
39 Http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/vernisaz-vystavy-fotografii [online]. 2010-23-02 [cit. 2011-03-15]. 
Vecverejna. Dostupné z WWW: <http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/vernisaz-vystavy-fotografii>. 
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Prostřednictvím jednotlivých příběhů bylo upozornit širokou veřejnost na to, aby 

nebyli k nádorovým onemocněním lhostejní, rakovina si bohužel nevybírá a může 

zasáhnout kohokoli v jakémkoli věku.  

 

Hlavním cílem tedy bylo informovat širokou veřejnost o nebezpečí onemocněním 

rakovinou a také občany motivovat, aby nepodceňovali důležitost prevence.  

Zároveň byla Putovní výstava zaměřena na všechny, kteří už s rakovinou bojují, 

skrze příběhy známých i neznámých lidí jim dodat odvahu, že v tomto nerovném boji 

nejsou (bohužel) sami, a že je důležité neztrácet odvahu a za každých okolností bojovat. 

Jedním z dalších cílů bylo získání finančních prostředků na nový projekt výzkumu 

nových protinádorových léčiv v Laboratoři experimentální medicíny v Olomouci.  

Na jaře loňského roku byla spuštěna velká kampaň na podporu Putovní výstavy. 

Využity byly prakticky všechny formy komunikačních nástrojů. Téma onemocnění 

rakoviny je velmi citlivé, takže byla velká pozornost zaměřena především na lidské a 

upřímné vyznění celé kampaně. 

Hlavním motivem kampaně se stal černobílý portrét Jana Saudka, který také 

vyfotografovala Pavla Hodková. Portrét Jana Saudka doprovázel celou kampaň Putovní 

výstavy.  

Objevoval se v tištěných médiích, na billboardech, ale také na ostatních 

propagačních materiálech Putovní výstavy jako jsou pozvánky, plakáty či bannery. 

Kampaň doprovázela také hlavní sdělení Jana Saudka „Myslím na všechny a vím, že až 

jednou budou zvonit zvony po celém světě, bude to den, kdy byl vynalezen lék na 

rakovinu.“  

Kampaň v tištěných médiích probíhala od dubna až do konce listopadu a to 

především formou inzerátů propagující putovní výstavu. Na začátku dubna se objevily 

inzeráty v těchto tištěných médiích: Hospodářské noviny, Ekonom, Marketing&Media, 

Respekt). 

V průběhu letních měsíců se objevila inzerce také v časopisu GEO, Moje 

psychologie a Juicy. V tištěných médiích Harpers´s Bazaar a Super byly zveřejněny 

články z pražské vernisáže, která se konala v březnu roku 2010. 

Mediální kampaň Putovní výstavy se zaměřila také na outdoorovou propagaci 

v březnu a dubnu roku 2011, a to formou billboardů. Billboardová kampaň proběhla 

v Praze, Brně, Zlíně a Olomouci. 
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Silně podpořena byla i on-line kampaň. V průběhu dubna bylo prostřednictvím 

direct mailů obesláno přes 200 novinářů, kteří poté tiskové zprávy zveřejňovali 

především na webových serverech.  

 

Tiskové zprávy se objevily na internetových portálech zabývajícím se zdravím 

www.ppzdravi.cz (dnes www.medispot.cz), www.trendyzdravi.cz, na internetových 

serverech www.novinky.cz, www.kudyznudy.cz a mnoha dalších. Články týkající se 

výstavy byly zveřejněny také na webových serverech jednotlivých regionálních médií 

v Brně, Olomouci a Zlíně. 

Aktuality a pozvánky na vernisáže k Putovní výstavě byly představovány také na 

internetových stránkách nadace RVV (www.vecverejna.cz). V dubnu roku 2010 byl 

založen profil nadace RVV na Facebooku, kde byla výstava také propagována, a to 

prostřednictvím každotýdenního zveřejňování příběhu jedné z osobností výstavy.  

Tyto příběhy vyvolaly u fanoušků nadace RVV na Facebooku velmi silné 

emoce.  Vždy po zveřejnění příběhů osobností Putovní výstavy, se pod článkem 

objevovaly povzbuzující komentáře od fanoušků. Velmi často lidé také komentovali, že 

mají své vlastní zkušenosti s onemocněním. 

Putovní výstava fotografií byla zároveň podpořena malými benefičními eventy, 

vernisážemi v jednotlivých městech, které se setkávaly s velkým úspěchem u široké 

veřejnosti. Na těchto vernisážích se mohli lidé dozvědět více informací o nadaci RVV 

z úst její ředitelky, prakticky každou výstavu podpořila autorka fotografií Pavla 

Hodková s partnerem Janem Saudkem, nechyběla ani patronka nadace Vlaďka Erbová. 

Přítomnost známých osobností zajistila zájem médií, což vedlo k pozitivní publicitě celé 

benefiční akce. 

Výstava fotografií se setkala s velkým úspěchem jak ze strany široké veřejnosti, 

tak ze strany médií, stejně tak ze strany nových partnerů, které nadace získala díky 

tomuto projektu. Za celý rok 2010 se díky putovní výstavě podařilo získat 428 454 Kč, 

celá tato částka putovala na konto nadace RVV.  

O úspěchu tohoto projektu hovoří i fakt, že v prosinci 2010 zahájila Putovní 

výstava svůj druhý ročník. 
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Za úspěchem Putovní výstavy fotografií stojí jednoznačně skvěle propracovaná 

mediální kampaň, která probíhala po celý rok 2010 a využila prakticky veškeré 

komunikační nástroje včetně stále populárnějšího využívání sociálních sítí, neuvěřitelné 

nasazení všech zúčastněných osobností (Pavla Hodková pracovala celou dobu bez 

nároku na honorář) a také velmi osobité, emotivní příběhy.  

 

4.2  Módní show Jiřiny Tauchmanové na podporu nadace 

Rakovina věc veřejná 
 

Módní přehlídky se staly tradičními každoročními benefičními eventy nadace 

RVV, a jsou tak významným pilířem celkové komunikační strategie nadace RVV. Na 

rozdíl od Putovní výstavy fotografií Pavly Hodkové nejsou módní přehlídky projekty 

dlouhodobými, vždy se jedná o jednorázové akce konající se jednou ročně, které si 

kladou za cíl získat z prodaných vstupenek finanční prostředky na podporu výzkumu 

protinádorových léčiv v Laboratoři experimentální medicíny v Olomouci. Pomocí této 

akce se nadace RVV snaží rovněž upozornit na důležitost výzkumu protinádorových 

léčiv. Nadace RVV je prostřednictvím módních přehlídek zviditelněna také díky 

velkému zájmu ze strany médií. Módní přehlídky se každoročně těší i velkému zájmu ze 

strany nových sponzorů. 

  Módní show Jiřiny Tauchmanové40 na podporu nadace RVV, která se konala na 

podzim roku 2010, navazuje na módní přehlídky, které pořádala nadace RVV v roce 

2008 a 2009. Se jménem módní návrhářky Jiřiny Tauchmanové se spojila nadace RVV 

poprvé v roce 2009, kdy vznikla přehlídka se všemi modely právě od Jiřiny 

Tauchmanové. 

V roce 2010 se česká návrhářka, která navrhuje originální oblečení pro ženy i 

muže s důrazem na individuální přání klienta, rozhodla podpořit charitativní přehlídku 

podruhé.  

Diváci si mohli během přehlídky prohlédnout modely z nejnovější kolekce 

z dílny Jiřiny Tauchmanové, mezi nimiž nechyběla casual móda, móda pro muže, ale 

také slavnostní róby pro ženy.  

                                                
40 Http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/velka-modni-show-jiriny-tauchmanove-v-hudebnim-divadle-karlin 
[online]. 2010-22-10 [cit. 2011-03-20]. Vecverejna. Dostupné z WWW: 
<http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/velka-modni-show-jiriny-tauchmanove-v-hudebnim-divadle-karlin>. 
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Slavnostní večer vyvrcholil přehlídkou svatebních šatů doplněnou o 

nepřehlédnutelnou bižuterii, kterou Jiřina Tauchmanová  navrhla pro tuto příležitost. 

Moderátorského mikrofonu se ujali Tereza Kostková, která je dlouholetou 

zákaznicí Jiřiny Tauchmanové a Jan Musil. Na předváděcím mole se promenovaly 

především modelky České Miss, mezi nimiž však nechyběla ani patronka nadace RVV, 

Vlaďka Erbová, která se stala také hlavní tváří charitativní módní show 2010. Mezi 

dalšími účinkujícími patřili členové souboru Hudebního divadla Karlín, kteří se 

představili v ukázkách z muzikálu Producenti. 

Výtěžek z benefiční přehlídky, tedy 203 018 Kč, byl předán do rukou Prof. 

MUDr. Vladimíru Mihálovi, peníze byly poukázány na konto nadace RVV na výzkum 

léčby rakoviny. 

Módní show Jiřiny Tauchmanové na podporu nadace RVV byla podpořena 

mediální kampaní, stejně jako tomu bylo u projektu Putovní výstava fotografií Pavly 

Hodkové. Hlavní tváří kampaně se stala modelka a patronka nadace RVV Vlaďka 

Erbová. Ústředním vizuálem, který se objevoval ve formě inzerátů v tištěných médiích, 

na billboardech, na pozvánkách na benefiční akci, se stala vyobrazená silueta Vlaďky 

Erbové v krátkých modrých šatech z dílny Jiřiny Tauchmanové. Tento vizuál měl 

především odkazovat na propojenost a spolupráci nadace RVV (patronka nadace RVV 

Vlaďka Erbová) a návrhářky Jiřiny Tauchmanové (modré šaty z nové kolekce J. 

Tauchmanové). 

Kampaň odstartovala na konci srpna prostřednictvím inzerátu v tištěných 

médiích zvoucí na Módní show Jiřiny Tauchmanové. Kampaň v tištěných médiích 

pokračovala po celý měsíc září a říjen, a to konkrétně v těchto časopisech a novinách: 

Juicy, ForMan, Respekt, Ekonom, E15, IN příloha Hospodářských novin a příloha 

Víkend v Hospodářských novinách.  

Propagace v tištěných médiích byla plynule spjata s outdoorem, konkrétně 

billboardy, které byly umístěny v září a říjnu v ulicích hlavního města Praha.  

Benefiční akce byla podpořena také rozesláním tiskové zprávy e-mailem na 

databázi novinářů a také na všechny partnery této akce, kteří tiskovou zprávu následně 

umístili na svých webových stránkách.  

On-line komunikace probíhala především na webových stránkách nadace RVV a 

jak již bylo zmíněno na webových stránkách mediálních partnerů. 

Tiskové zprávy spolu s fotografiemi byly rozesílány prostřednictvím direct e-mailů také 

po skončení módní show. 
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5.  Internetová komunikace 

Prakticky žádné jiné médium nemělo tak zásadní a především celosvětový vliv 

na oblast obchodu, marketingové komunikace a globálně celé společnosti jako právě 

internet. Internet je nerychleji rostoucím médiem v celé historii. Odborníci poukazují na 

fakt, že televizi trvalo 131 let, než dosáhla 50 milionů diváků, rozhlasu to trvalo 38 let a 

internetu se podařilo dosáhnout této hranice v průběhu pěti let.41 Komunikace na 

internetu představuje v dnešní době vůbec nejperspektivnější nástroj marketingové 

komunikace i v neziskovém sektoru.  

Neziskové organizace komunikují především skrz své domovské webové 

stránky, pomocí nichž dochází k nejrychlejšímu šíření informací o nových projektech, 

ale také k nejrychlejšímu šíření informací o celkové problematice. Prostřednictvím 

svých webových stránek oslovují neziskové organizace také širokou paletu spotřebitelů 

a tím i případné sponzory.  Podoba webových stránek také úzce souvisí s budováním 

vlastní identity. 

K prvnímu přímému kontaktu spotřebitele a dané neziskové organizace dochází 

nejčastěji právě prostřednictvím webových stránek. Je tedy samozřejmé, že jejich 

celková podoba ovlivňuje budoucí vztah spotřebitele směrem k dané neziskové 

organizaci.  

Je proto nutné, aby byly webové stránky koncipovány tak, aby naplnily 

očekávání dané cílové skupiny a aby bylo toto očekávání v budoucnosti proměněno 

v uspokojivou interakci mezi spotřebitelem a neziskovou organizací. 

 

5.1 Webové stránky nadace RVV 
Webové stránky nadace RVV jsou zaregistrovány na doméně 

www.vecverejna.cz. Dominantu stránek tvoří logo nadace RVV spolu s prolínajícími se 

fotografiemi z benefičních akcí. 

Po pravé straně jsou umístěna loga hlavních projektů nadace RVV spolu 

s prokliky na oficiální webové stránky těchto projektů.  

Stejně tak jsou po pravé straně umístěna loga generálních a hlavních partnerů 

spolu s prokliky na jejich webové stránky.  

                                                
41 CLOW, K.E.,BAACK, D. Reklama, propagace a marketingová komunikace, Computer Press, 2008. s. 240. ISBN 
978-80-251-1769-9. 
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Komunikace nadace RVV prostřednictvím webových stránek má mnoho pozitiv, 

ale i mnoho negativ. Mezi hlavní pozitiva patří celková přehlednost webových stránek a 

také bohatost informací o nadaci RVV, což může hrát velmi důležitou roli pro budoucí 

partnery nadace. K pozitivům rozhodně náleží pravidelné doplňování aktualit, prakticky 

každý měsíc přibudou na stránky tři nové.  

Užitečná záložka je i „Archiv“, kde si mohou návštěvníci prohlédnout, jaké akce 

a jaké projekty nadace RVV pořádala v uplynulých třech letech. Praktická je i ikonka 

„Facebook“, která vás ihned propojí s profilem nadace RVV na Facebooku. 

Mezi velká negativa patří rozhodně nedostatek informací o současných 

projektech v Laboratoři experimentální medicíny v Olomouci. V aktualitách nalezneme 

nespočet informací o benefičních akcích nadace RVV, ale jen velmi málo informací 

právě o Laboratoři, kterou nadace podporuje.  

Velký mínus představuje i informace v sekci „ Dárci“. V této sekci nalezneme 

partnery, kteří podpořili nadaci RVV v roce 2010. Partneři jsou rozděleni do skupin 

podle toho, kolik finančních prostředků nadaci věnovali. Nikde se ale nedočteme, jakou 

konkrétní sumu daný subjekt nadaci věnoval. S tím souvisí i fakt, že na webových 

stránkách nenalezneme žádnou informaci o tom, na jaké konkrétní projekty byly 

finanční prostředky věnovány.  

V aktualitách se lze jen dočíst o celkových vybraných finančních sumách 

z benefičních akcí s neurčitým popisem „Výtěžek putuje na konto nadace RVV, která 

podporuje Laboratoř experimentální medicíny v Olomouci“. Tyto neurčité informace 

mohou odkazovat na neprůhlednost financování nadace RVV a tak vést k negativnímu 

vnímání veřejnosti celé nadace RVV. Proto v závěru své práce navrhuji jako možné 

zlepšení komunikace nadace RVV na internetu, zveřejňovat informace o jejím 

financování. 

 

5.2 Sociální síť Facebook 
5.2.1 Facebook ve světě a v České republice 

Svět komunikace se diametrálně změnil v posledním desetiletí. Čím dál tím více firem, 

ale i organizací z neziskového sektoru hledá nové možnosti a nástroje komunikace, a tak 

dává přednost netradičním médiím před těmi zavedenými, tradičními.  
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Tato změna souvisí především s novými technologickými možnostmi, ale také 

s rostoucí touhou široké veřejnosti po sděleních multimediálního charakteru. Stále totiž 

klesá obliba čtení a interpretace textu a naopak roste obliba videí, fotografií a sdílení 

zážitků. Proto lidé stále častěji zaměřují svou pozornost na sociální média, mezi něž 

patří např. Twitter, MySpace, Youtube, Facebook, LinkedIn či Last.fm.  

 

Co do počtu uživatelů u nás (ale i na Slovensku) dominuje mezi sociálními 

sítěmi Facebook. Facebook se stal fenoménem naší doby a dnešní mladé generace. 

Facebook založil v roce 2004 Mark Zuckerberg, prapůvodně měl sloužit jen ke sdílení 

kontaktů na Harvardské univerzitě42, stal se však celosvětovým fenoménem a dnešní 

mladá generace bývá právem označována jako „generace Facebooku“. Ještě do konce 

roku 2010 bylo na celém světě zaregistrováno 585 milionů uživatelů43. Celkový počet 

uživatelů za první tři měsíce v roce 2011 vzrostl o 80 milionů registrací, to znamená, že 

má v současné době Facebook 665 milionů uživatelů po celém světě44. Webová stránka 

Socialbakers.com, která se zabývá statistikami Facebooku, sestavila seznam zemí, které 

mají nejvíce registrovaných uživatelů. Na vrcholu tabulky se umístily Spojené státy 

americké s 155 231 120 uživateli, následovány byly Indonésií a Velkou Británií. Česká 

republika je na 40. místě tohoto seznamu s 3 191 080 uživateli45. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 JANOUCH., V. Internetový marketing, Computer press, 2010. s. 241. ISBN 978-80-251-2795-7. 
43 Http://www.socialbakers.com/blog/143-facebook-gains-80-million-new-accounts-in-the-first-quarter-of-2011/ 
[online]. 2011-04-07 [cit. 2011-04-17]. Socialbakers.com. Dostupné z WWW: 
<http://www.socialbakers.com/blog/143-facebook-gains-80-million-new-accounts-in-the-first-quarter-of-2011/>. 

44 Http://www.socialbakers.com/blog/143-facebook-gains-80-million-new-accounts-in-the-first-quarter-of-2011/ 
[online]. http://www.socialbakers.com/blog/143-facebook-gains-80-million-new-accounts-in-the-first-quarter-of-
2011/, 2011-04-07 [cit. 2011-04-17]. Socialbakers.com. Dostupné z WWW: <http://www.socialbakers.com/blog/143-
facebook-gains-80-million-new-accounts-in-the-first-quarter-of-2011/>. 

45 Http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic [online]. 2011 [cit. 2011-04-17]. 
Socialbakers.com. Dostupné z WWW: <http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic>. 
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V níže uvedené tabulce můžeme vidět, jaké věkové kategorie v České republice užívají 

Facebook nejvíce. Z tabulky je jasně zřejmé, že nejvíce využívají Facebook lidé od 18-

24 let a dále také od 24-34 let. Na třetím místě jsou to pak uživatelé ve věku od 34-44 

let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Graf č.1 Procentuální znázornění uživatelů Facebooku v ČR podle věkových kategorií (zdroj: 

Http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic [online]. 2011 [cit. 2011-

05-07]. Socialbakers.com. Dostupné z WWW: <http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-

republic>.) 

Počet mužských a ženských uživatelů na Facebooku je v České republice 

prakticky vyrovnaný, jak dokládá i níže uvedená tabulka. Mužští uživatelé tvoří 49 %, 

ženští uživatelé pak 51 %. 

 
Graf č.2 Procentuální znázornění uživatelů Facebooku v ČR podle pohlaví (zdroj: 
Http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic [online]. 2011 [cit. 2011-04-17]. Socialbakers.com. 

Dostupné z WWW: <http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic>.) 
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Je tedy naprosto zřejmé, že sociální síť Facebook se stal fenoménem naší doby a 

s největší pravděpodobností můžeme říci, že jeho význam značně poroste i v dalších 

letech. 

 

5.2.2 Jak Facebook funguje? 

Facebook funguje na základě registrace a vytvoření vlastního profilu daného 

uživatele. Jeho původním cílem bylo vytvořit virtuální prostor pro komunikaci s přáteli. 

Postupem času byl rozšiřován dalšími aplikacemi jako je chat, diskuzní fóra, hudba, hry, 

videa či pozvánky na události.46 Jeho interaktivní využití je prakticky neomezené.  

Síla Facebooku však nespočívá jen v jeho prakticky neomezených možnostech 

interakce, ale také v síle sdružování uživatelů do jednotlivých komunit, jejichž sílu 

chtějí využívat firmy, neziskové organizace, ale i další subjekty na trhu České 

republiky. Jakákoli osoba, stejně jako jakákoli firma si může na Facebooku vytvořit svůj 

profil a pomocí něj komunikovat se svými fanoušky prostřednictvím zpráv, událostí a 

také zvláštních nabídek jen pro uživatele Facebooku. Tím tak dochází k oboustranné 

komunikaci a firmy mají zároveň ihned rychlou cennou zpětnou vazbu. Nespornou 

výhodou Facebooku je bleskové šíření informací, které je vhodné především pro 

využívání virálního marketingu. Stále častěji je také Facebook využíván jako platforma 

vhodná pro reklamní účely.  

 
5.2.3 Profil nadace RVV na Facebooku47 

Nadační profil na Facebooku byl vytvořen v dubnu roku 2010. V současné době 

má již 1 137 fanoušků. Hlavním důvodem vytvoření tohoto profilu byl především záměr 

nadace RVV soustředit se v roce 2010 na využívání nových médií. S tím je spojená 

snaha oslovit efektivní formou nové cílové skupiny.  

Nedílným úsilím nadace RVV bylo rovněž vytvořit portál, kde by lidé nebyli 

pouze jeho pasivní součástí, ale sami se aktivně projevovali, prostřednictvím vkládaní 

svých osobních příběhů, dojmů, názorů. Fanouškem nadace RVV na Facebooku se totiž 

velmi často stávají i lidé, kteří si prošli či zrovna procházejí závažným onemocněním.  

 

                                                
46 JANOUCH, V., Internetový marketing, Computer press, 2010. s. 242. ISBN 978-80-251-2795-7. 

47 Http://www.facebook.com/rakovina [online]. 2010 [cit. 2011-04-17]. Facebook. Dostupné z WWW: 
<http://www.facebook.com/rakovina>. 
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Nadace si tudíž mimo jiné kladla za cíl vytvořit příjemnou komunitu občanů, 

kteří mají na Facebooku možnost vypsat se ze svých trápení či poskytnout rady ostatním 

lidem, kteří se ocitli v podobné situaci. Přirozenou součástí profilu nadace RVV na 

Facebooku je informování o aktuálních činnostech nadace a aktivní snaha nadace RVV 

reagovat na příspěvky veřejnosti. 

Prakticky ihned po spuštění nadačního profilu na Facebooku byla zveřejněna 

fanouškovská soutěž o zajímavé ceny, které nadaci RVV věnovali její partneři. Úkolem 

veřejnosti bylo stát se nejdříve fanouškem nadace RVV na Facebooku, vyfotografovat 

se u loga nadace RVV a fotografii následně zaslat na nadační profil. Pro první tři 

nejlepší byly připravené zajímavé ceny. Soutěž vyvrcholila na konci května roku 2010.  

Pomocí této soutěže chtěla nadace RVV v prvé řadě zapojit fanoušky do 

aktivního vyhledávání svého loga a tím pádem i aktivnímu hledání samotných informací 

o nadaci RVV. Tuto nadační aktivitu hodnotím z hlediska nápadu velice pozitivně, 

avšak pro její celkovou účinnost by bylo vhodnější vyhlásit soutěž až ve chvíli, kdy by 

měla nadace RVV vyšší počet fanoušků. Vyhlášení soutěže hned v počátku fungování 

nadačního profilu, kdy ještě nebyla vytvořena silná fanouškovská základna, bylo tak 

kontraproduktivní. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole event marketingu, Facebook se stal jedním 

z hlavních komunikačních nástrojů propagace Putovní výstavy fotografií. Součástí 

mediální kampaně projektu Putovní výstava bylo i každotýdenní zveřejňování příběhů 

jedné z osobností na nadačním profilu na Facebooku. Touto cestou se dostaly příběhy 

velmi rychle až k veřejnosti s vysokou měrou zacílení. Příběhy se setkávaly 

s obrovským zájmem ze strany veřejnosti, a to hlavně v podobně tzv.“komentů“48 a 

„lajkování“49, které vyjadřovali podporu fanoušků. 

Komunikace nadace RVV na Facebooku je z mého pohledu prováděna kvalitně, 

a to především z hlediska aktuálnosti. Každý týden přibývají na nadační profil nové 

aktuality, které se setkávají s úspěchem u veřejnosti.  

 

                                                
48 Slovo „koment“ je odvozeno od anglického „comment“, čili komentář. Na Facebooku je možné vkládat komenty 
pod  oficiální aktuality organizací, tím je zaručena interakce mezi fanouškem dané stránky a dané organizace 
49 Slovo „lajkovat“ je převzaté slovo z anglického „like“, čili „líbit se“. Na Facebooku je opět možné, aby fanoušci na 
Facebooku klikli na políčko „Like“, které je umístěné vždy pod aktualitami organizací a tím vyjádřili, že se jim daná 
aktivita organizace líbí. 
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Komunikace na Facebooku se soustřeďuje především na informování veřejnosti 

o jednotlivých projektech prostřednictvím vkládání pozvánek, ale také fotografií, které 

mají možnost lidé komentovat. 

 

5.3 Internetový projekt nadace RVV – Milionový projekt50 
V roce 2010 se zaměřila nadace RVV na daleko propracovanější on-line 

komunikaci, s důrazem na využití nových forem internetové propagace, mezi něž patří 

profil na Facebooku a také internetový Milionový projekt, který si kladl za cíl oslovit 

netradiční formou nové sponzory.  

Projekt byl představen na tiskové konferenci nadace RVV 21.1.2010 za účasti 

novinářů a mediálních partnerů nadace. Cílem celého projektu bylo vybrat za celý rok 

2010 jeden milion korun českých, který by putoval na nový projekt Laboratoře 

experimentální medicíny, konkrétně na léčbu leukémie u dětí. Nemocní lidé tak dostali 

prostřednictvím tohoto projektu milionovou šanci, která jim může znovu vrátit znovu to 

nejcennější – zdraví.  

Projekt byl zacílen především na větší společnosti, které si na internetové stránce 

www.milionovyprojekt.cz mohly zakoupit libovolný počet pixelů z grafického obrazu 

ve formě svých log s proklikem na webové stránky. Pixely bylo možno zakoupit 

v jakémkoli množství, od čehož se také odvíjela konečná velikost loga dané společnosti. 

Ačkoli byl tento netradiční projekt podpořen mediální kampaní v tištěných 

médiích, ale také na internetu, dále byl podpořen direct marketingem, konkrétně direct 

emailingem ve formě tiskové zprávy a odkazu na internetové stránky projektu, 

nepodařilo se mu dosáhnout vytyčeného cíle.  

Hlavní problém neúspěchu Milionového projektu vidím v tom, že se mnoha 

subjektům mohl jevit jako příliš neosobní, anonymní, postrádající příběh. Ve srovnání 

např. s projektem Putovní výstava, zde chyběla osobitost a poutavost celého projektu. 

Další možný důvod neúspěchu můžeme spatřovat v tom, že nabídl firmám propagaci 

pouze na internetových stránkách projektu, a to pouze ve formě jejich log. 

 

 

                                                
50 Http://www.milionovyprojekt.cz/ [online]. 2010 [cit. 2011-04-30]. Milionovyprojekt. Dostupné z WWW: 
<http://www.milionovyprojekt.cz/>. 
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Pokud to opět srovnáme s Putovní výstavou, kde byli partneři propagování na 

pozvánkách na vernisáže, bannerech, na ostatních propagačních materiálech, na 

internetových stránkách nadace RVV i webových stránkách mediálních partnerů, 

zjistíme, že byl Milionový projekt co se týče propagace sponzorů opravdu velmi chudý. 

Možným zdůvodněním neúspěchu může být i to, že se Milionovému projektu 

dostatečně nevěnovala nadace RVV sama o sobě. Samotná mediální kampaň ještě 

nezajistí vyvolání akce, tedy aktivní podporu projektu.  

Přirozeně dojde k zvýšení povědomí u široké veřejnosti o tomto projektu, ale již 

nemusí dojít k výše zmíněnému vyvolání reakce a akce. Projekt tohoto typu vyžaduje 

aktivní přístup v oslovování nových partnerů, a to nejen pomocí direct mailu, ale také 

např. formou telemarketingu.  

V důsledku toho, že se v roce 2010 nepodařilo vybrat požadovaný milion korun 

českých, pokračuje Milionový projekt i v roce 2011. 

 

5.4 Direct marketing 
V tezích své bakalářské práce uvádím kapitolu direct marketing jako 

samostatnou. Z důvodu, že nadace RVV využívá především komunikaci 

prostřednictvím elektronické pošty (e-mailingu) zařazuji direct marketing jako 

podkapitolu internetové komunikace.  

Jak již bylo zmíněno, využívá nadace RVV direct marketing především na 

internetu, a to prostřednictvím elektronické pošty, tedy prostřednictvím e-mailingu.  

Philip Kotler uvádí: „Direct mail je vhodný především pro přímou individuální 

komunikaci. Umožňuje větší výběr na cílovém trhu, je možné použít osobní přístup, je 

pružný a výsledky jsou snadno měřitelné. Direct mail využívají i dobročinné organizace, 

jejímž prostřednictvím žádají o příspěvky.“ 51 

Mezi hlavní výhody direct mailu patří bezpochyby nízká cena a vysoká možnost 

zacílení a také nebývalá rychlost. 

Prostřednictvím zasílaných e-mailů s tiskovou zprávou o nových projektech a 

pořádaných akcích pravidelně informuje svou databázi novinářů. Součástí tiskových 

zpráv jsou většinou i grafické pozvánky na dané akce a vždy po benefiční akce se spolu 

s tiskovou zprávou rozesílají i fotografie.  

                                                
51 KOTLER, P. Moderní marketing.  Grada, 2007. s. 937. ISBN 978-80-247-1545-2. 
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Stejně jako zasílá nadace RVV tiskové zprávy na databázi novinářů, zasílá 

tiskové zprávy i na své současné partnery včetně těch mediálních. E-mailingu využívá 

nadace RVV také k prvotnímu oslovení potencionálních partnerů, přičemž se snaží 

oslovit co možná největší počet subjektů. 

Speciálně bývají zasílány tiskové zprávy a pozvánky na akce na databázi 

fanoušků fotbalisty Tomáše Řepky. Tomáš Řepka dlouhodobě podporuje nadaci RVV 

(v roce 2010 to byla např. internetová dražba jeho dresu ve prospěch nadace RVV) a 

pokud je tedy naplánovaná akce RVV ve spojení s Tomášem Řepkou, jsou odesílány e-

maily s pozvánkami přímo jeho fanouškům.  
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6. Celebrity marketing 
Celebrity marketing, neboli využívání slavných tváří pro reklamní či jiné 

komunikační účely, je jednou z nejmladších forem marketingové komunikace, avšak 

také oblastí, která se v současné době rozvíjí a v budoucnosti jistě dosáhne ještě 

rostoucího vzestupu. Nejčastěji je celebrity marketing spojován s reklamním 

průmyslem.  

V současné době se dostává této nové oblasti velké pozornosti a to nejen na 

světovém trhu, ale také na trhu českém. Na druhou stranu je celebrity marketing oblast, 

která je prozatím jen minimálně teoreticky zpracována, proto představuje velký problém 

jeho samotná definice.  

 

6.1 Definice pojmu celebrita, celebrity marketing 
Než přistoupím k výkladu pojmu samotného pojmu celebrity marketingu, je 

důležité zmínit, co se skrývá pod pojmem „celebrita“. Obecně lze konstatovat, že za 

celebritu je považován člověk, který dosáhl ve společnosti vysokého uznání a 

povědomí. Nelze také nezmínit, že pro celebrity je důležitá pozornost ze strany médií. 

Nemusí být přitom nezbytně nutné zásluhy a dovednosti dané osobnosti, ale spíše touha 

široké veřejnosti se o těchto lidech něco dozvědět. 

Celebrity nalezneme dnes prakticky v každém odvětví, ať se již jedná o hudební 

či herecký průmysl či branži sportovní. Dříve byl za celebritu považován opravdu jen 

ten, kdo dosáhl věhlasu a svou slávu si po právu zasloužil. V České republice, ale i ve 

světě však v dnešní době převažuje trend, že celebritou se stává ten, kdo je v show 

businessu nejdrzejší, jeho život je provázen pikantnostmi a tím plní stránky bulváru. 

V současnosti se rovněž posunuje hranice toho, kdo či co může být považováno 

za celebritu. Nemusí se totiž nutně jednat o člověka, stále častěji se také celebritou 

stávají zvířata či animované postavy. Jako příklad můžeme uvést např. růžového zajíčka 

z reklamy na Duracell. 

Jak bylo zmíněno výše, je opravdu problematické definovat pojem celebrity 

marketing. Ač totiž v poslední době narůstá zájem o tuto oblast, nenalezneme v české 

literatuře publikaci, která by se věnovala výlučně tomuto tématu. Kvalitní a ucelené 

představení oblasti celebrity marketingu představil ve své knize Celebrity sells anglický 

marketér Hamish Pringle. 
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Velmi zjednodušeně můžeme tedy definovat celebrity marketing jako využívání 

slavných a známých tváří pro reklamní a jiné komunikační účely s cílem zvýšit zisk či 

povědomí daného subjektu. 

Celebrity marketing se v současnosti stává stále oblíbenější a využívanější 

formou marketingové komunikace. Proč tomu tak je a proč stále více subjektů využívá 

celebrity marketing? 

Rozhodující faktor je ten, že celebrity představují pro širokou veřejnosti vysněné 

modly, se kterými se chtějí ztotožnit. Tento fakt je znám již z daleké minulosti. 

Odpradávna totiž lidé hledali vzory, ke kterým vzhlíželi, které obdivovali, a kterým se 

chtěli podobat. A ačkoli si lidské pokolení prošlo mnoha politickými, kulturními i 

společenskými změnami, v tomto ohledu se nic nezměnilo. Celebrity ovlivňují lidské 

chování, myšlení a vyvolávají efekt „chci být jako oni“. Právě těchto atributů stále 

častěji využívají marketingové firmy, které si od známých tváří slibují zvýšení zisku, 

dosáhnutí lepšího povědomí, budování důvěry mezi klientem a danou značkou.  

Nejčastěji bývá celebrity marketing představován v reklamách na nejrůznější 

produkty, kdy daný produkty propaguje či uvádí na trh samotná celebrita. Jak uvádí 

Patrick De Pelsmacker „Studie prokazují, že osobnosti mají pozitivní vliv na emoce 

vyvolané reklamou a na postoj k ní.“52 

Aby byl celebrity marketing úspěšný je naprosto nezbytné, aby známé osobnosti 

budily důvěru u široké veřejnosti. Při výběru celebrity je tedy důležité, aby byl vytvořen 

vztah mezi značkou a vybranou osobností. To zmiňuje i Patrick De Pelsmacker „ Zdá 

se, že osobnosti mají pozitivní vliv podle toho, existuje-li soulad mezi image osobností a 

životním stylem osobnosti a komunikovaným produktem.“53  

 

6.2 Efektivita celebrity marketingu 
Velmi diskutovaným tématem je, zda jsou reklamy se známými osobnostmi 

opravdu efektivní.  

                                                
52 DE PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. Marketingová komunikace, Praha: Grada, 2003. s. 215. ISBN 
80-247-0254-1. 

53 DE PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. Marketingová komunikace, Praha: Grada, 2003, s. 215. ISBN 
80-247-0254-1. 
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Je důležité si uvědomit, že přítomnost celebrity ještě nemusí zaručit úspěch 

kampaně. Americká marketingová společnost Ace Metrix zkoumala v loňském roce 

ohlas na více než 2006 spotů běžících v televizi po celých Spojených státech54.  

Výsledek byl překvapivý. Reklamy s celebritami byly oproti ostatním reklamám 

ze stejného segmentu služeb či zboží daleko méně úspěšné. Ace Metrix zmínila, že 

hlavní negativum reklam využívajících celebritu představuje výrazné zaměření se pouze 

na známou tvář, což v důsledku zcela pohltí produkt či službu jako takovou. 

To, v článku pro hn.ihned.cz, potvrdil i šéfredaktor časopisu Marketing & Media, 

Daniel Köppl: 

 „ Dnes mnohem více funguje, když slavná tvář rezonuje s produktem či iniciativou 

firmy. Když podpora plyne z vlastní zkušenosti celebrity.“55  

V loňském roce se i v  České republice potvrdilo, že dobře zvolená celebrita 

může zvýšit povědomí a zájem o danou značku. Takovým příkladem byla vánoční 

kampaň společnosti T-Mobile, kde se v roli hlavního protagonistu objevil slavný Chuck 

Norris. Díky hrdinovi této kampaně vzrostlo povědomí o společnosti T-Mobile jakožto 

poskytovateli televize o 35 %56. 

Do této doby byl zmiňován celebrity marketing jen v souvislosti s reklamou. 

Stále častěji je však celebrity marketing využíván i neziskovými organizacemi jako 

možná forma zviditelnění a zlepšení povědomí u veřejnosti.  

Z poslední doby zmiňme například kampaň „Máš koule?“, která byla 

inicializovaná Klinikou dětské onkologie FN Brno ve spolupráci s nadačním fondem 

dětské onkologie Krtek. Cílem kampaně bylo vtipnou a poutavou formou, která by byla 

přijatelná i pro mládež, upozornit na nebezpečí onemocnění varlat.  

                                                
54Case study marketingové společnosti Ace metrix s názvem „Celebrity advertisements:Exposing a myth of 

advertising effectiveness“ (Http://mktg.acemetrix.com/acton/fs/blocks/showLandingPage/a/563/p/p-001d/t/page/fm/0 

[online]. 2010 [cit. 2011-05-07]. Acemetrix. Dostupné z WWW: 

<http://mktg.acemetrix.com/acton/fs/blocks/showLandingPage/a/563/p/p-001d/t/page/fm/0>.) 
55 Http://hn.ihned.cz/c1-49507470-reklamy-s-celebritami-v-usa-netahnou [online]. 2011-01-19 [cit. 2011-05-07]. 
Hn.ihned.cz. Dostupné z WWW: <http://hn.ihned.cz/c1-49507470-reklamy-s-celebritami-v-usa-netahnou>. 

56 Http://hn.ihned.cz/c1-49507470-reklamy-s-celebritami-v-usa-netahnou [online]. 2011-01-19 [cit. 2011-05-07]. 
Hn.ihned.cz. Dostupné z WWW: <http://hn.ihned.cz/c1-49507470-reklamy-s-celebritami-v-usa-netahnou>. 
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Hlavní tváří této kampaně se stal Jiří Mádl, který podpořil i hlavní spot celé 

kampaně. Dále zpěvák skupiny Support lesbiens Kryštof Michal či herec a zpěvák 

Ondřej Brzobohatý57.  

 

6.3 Celebrity marketing nadace RVV 
Hlavním cílem nadace RVV v roce 2010 bylo především hledání nových 

komunikačních nástrojů a nových komunikačních forem, které by vedly k celkovému 

zvýšení povědomí o nadaci RVV u široké veřejnosti. Jedním z cílů nadace pro rok 2009 

bylo rovněž najít vhodného patrona nadace, který by ji podporoval, stal se její hlavní 

tváří a zajistil tak zviditelnění nadace. Volba vhodného patrona je zvláště u neziskových 

organizací velmi složitá. V případě nadace, která se zabývá tak citlivou tématikou, 

jakou je rakovina, je nutné dbát na zvýšenou pozornost při výběru dané osobnosti. 

Image osobnosti zaměřená negativním směrem by ohrozit reputaci neziskové 

organizace. 

Jak již bylo mnohokráte zmíněno, je pro úspěšný celebrity marketing podstatné 

v první řadě to, zda slavná tvář rezonuje s iniciativou daného subjektu.  Nadace RVV 

proto hledala takového patrona, který by měl své osobní zkušenosti s nádorovým 

onemocněním, protože jen takový člověk dokáže naplno pochopit ostatní nemocné, je 

pro veřejnost snadno „uvěřitelný“, vytváří důvěryhodnou image. Proto nadace RVV 

oslovila modelku Vlaďku Erbovou, která ve velmi mladém věku onemocněla rakovinou 

děložního hrdla. Nadace RVV tak výběrem Vlaďky Erbové jako patronky mimo jiné 

ukázala, že si tato nemoc opravdu nevybírá. Napadá každého bez rozdílu věku, pohlaví i 

společenského postavení.  Rovněž však upozornila na to, že se vždy vyplácí bojovat 

s nemocí, stejně jako bojovala Vlaďka, která nemoc porazila. Vlaďka Erbová se tak 

stala jakýmsi symbolem vítězstvím nad nemocí a tím také vzorem pro ostatní. 

 

6.3.1 Kdo je Vlaďka Erbová 

Vlaďka Erbová je žádaná česká modelka, která spolupracovala s předními 

módními návrháři v České republice.  

                                                
57 Http://www.maskoule.cz/o-nas/ [online]. 2010 [cit. 2011-05-07]. Maskoule. Dostupné z WWW: 
<http://www.maskoule.cz/o-nas/>. 
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Mezi ostatními českými modelkami vyniká především nápadně krátkým účesem, 

i proto je často přirovnávaná k americké herečce Halle Berry. Před několika lety však ve 

velmi mladém věku vážně onemocněla rakovinou děložního hrdla.  

Z této zákeřné choroby se uzdravila a právě její osobní zkušenost ji motivovala, 

aby přijala nabídku a stala se patronkou nadace RVV.  Nadaci RVV aktivně podporuje 

od konce roku 2009 až do současnosti.  

 
6.3.2 Vlaďka Erbová – tvář mediální kampaně nadace RVV  

Vlaďka Erbová se aktivně angažovala prakticky ve všech projektech nadace 

RVV po celý rok 2010. Nejvýznamněji podpořila Vlaďka Erbová mediální kampaň 

nadace RVV ve spolupráci s novým partnerem nadace, restaurací COMO. Restaurace 

COMO se rozhodla věnovat po celý rok 2010 deset korun českých z každého prodaného 

cappuccina nadaci RVV58. V tomto případě se nejedná o formu sponzoringu, ale o tzv. 

„cause related marketing“. Jedná se o takový marketing, kdy firma věnuje určitou 

částku na charitativní účely59. Můžeme tedy hovořit o propojení komerčních aktivit 

s aktivitami neziskovými. Výhody plynou následně pro oba subjekty. Pro firmy je 

jasným benefitem odlišení se od konkurence a zvýraznění image. Pro neziskové 

organizace představuje cause related marketing zajímavý finanční přínos a 

zviditelnění60.  

Tváří této kampaně byla, jak již bylo zmíněno, Vlaďka Erbová. Hlavním 

vizuálem se stal její portrét spolu s textem upozorňující na podporu nadace RVV. 

Mediální kampaň projektu proběhla především na internetu, vrcholem celé kampaně byl 

benefiční event v restauraci COMO, kdy celé odpoledne obsluhovala a hosty 

informovala o projektu právě Vlaďka Erbová. Tato kampaň a zmíněná benefiční akce se 

setkala s velkým zájmem ze strany médií, zviditelnění projektu pomohla právě slavná 

tvář Vlaďky Erbové. Pro úspěšnost projektu a celebrity marketingu hovoří i čísla.  

                                                
58 Http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/vladka-erbova-v-restauraci-como [online]. 2010-04-23 [cit. 2011-05-
07]. Vecverejna. Dostupné z WWW: <http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/vladka-erbova-v-restauraci-como>. 

59 PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace, Grada, 2010. s. 134. ISBN 978-80-247-
3622-8. 

60 POKORNÁ, R.: Sociální marketing/Cause Related Marketing, Praha: Fórum dárců, o. s., 2005. ISBN 80-902965-
5-6. 
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Za devět měsíců se podařilo díky tomuto projektu vybrat 109 400 Kč na výzkum 

protinádorových léčiv61. 

 

6.3.3 Tomáš Řepka – tvář nadace RVV 

V roce 2010 se stal jednou z tváří nadace RVV i kapitán fotbalového týmu AC 

Sparta Praha Tomáš Řepka, kterého nadace oslovila s nabídkou spolupráce na jaře roku 

2010. Sparťanský obránce a také známý bouřlivák českého fotbalu společně se serverem 

iDnes.cz věnoval vlastní sparťanský dres do internetové dražby. Výtěžek z této dražby, 

který nakonec činil 80 000 Kč, byl poukázán na konto nadace RVV. 

Ve spolupráci s e-shopem AC Sparta Praha věnuje Tomáš Řepka také 5 % z prodeje 

všech produktů ze své limitované kolekce nadaci RVV62.  

 
6.3.4 Zhodnocení efektivity celebrity marketingu nadace RVV 

Zhodnotit efektivitu celebrity marketingu nadace RVV není zcela možné, 

protože nebyl doposud vytvořen žádný výzkum, který by zmíněnou efektivitu zkoumal.  

Úspěšnost celebrity marketingu můžeme tedy hodnotit pouze z dostupných čísel. 

Dres Tomáše Řepky byl na jaře vydražen za 80 000 Kč. Pokud by se jednalo o „no 

name“ hráče z malé vesničky, jistě by dres nebyl vydražen za takovouto sumu. Roli 

v tomto případě sehrála sláva Tomáše Řepky spojená s unikátností produktu, tedy dresu, 

ve kterém samotný Řepka hrál zápas o titul mistra Gambrinus ligy. Tomáš Řepka je 

vnímán jednou stranou jako bouřlivý hráč, kterému nedělá problémy použít i jadrnější 

slovník ať již směrem k soupeřům nebo k rozhodčím. Pro druhou část populace 

představuje však hráče, který má skutečné fotbalové srdce a za to ho bezmezně 

obdivují. Právě tato druhá část občanů vnímá Tomáše Řepku jako svého hrdinu a za 

získání jeho originálního dresu jsou ochotni si zaplatit. Celebrity marketing je tedy 

v tomto případě efektivní. 

Jak již bylo zmíněno výše může být celebrity marketing i kontraproduktivní, 

pokud hrozí s danou celebritou vznik negativní image.  

                                                
61 Http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/tiskova-konference-dne-19-1-2011 [online]. 2011-01-21 [cit. 2011-05-
07]. Vecverejna. Dostupné z WWW: <http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/tiskova-konference-dne-19-1-
2011>. 

62 Http://www.tomasrepka.cz/e-shop.html [online]. 2009 [cit. 2011-05-07]. Tomasrepka.cz. Dostupné z WWW: 
<http://www.tomasrepka.cz/e-shop.html>. 
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Tomáš Řepka představuje v tomto ohledu neřízenou střelu, je tedy nutné, aby do 

budoucna nadace RVV zvážila, zda jí stojí za to podstoupit takové riziko.  
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7. Sponzoring63 
Sponzoring byl v minulosti vnímán především jako jakýsi doplněk reklamy a 

stál vždy v pozadí komunikačního mixu. V současné době však dochází 

k přehodnocování tohoto postoje a význam sponzoringu zásadně vzrůstá, a tím tak 

dochází k pomalému získávání klíčového postavení v komunikační strategii. K hlavním 

nabízeným benefitům sponzoringu patří především zájem ze strany médií, a tím tedy 

zviditelnění daného subjektu. Z většiny studií však vyplývá, že nejdůležitějším 

komunikačním cílem sponzoringu je podpora image a dobrého jména daného subjektu. 

V odborné literatuře se setkáváme především se sponzoringem komerčním (např. 

sponzorování fotbalového utkání). De Pelsmacker definuje sponzoring jako: 

….. „investování peněz nebo jiných vkladů do aktivit, jež otevírají přístup ke komerčně 

využitelnému potenciálu, spojenému s danou aktivitou. Firmy podporují své zájmy  a 

značky tím, že je spojují s určitými významnými událostmi nebo aktivitami. Je to nástroj 

tematické komunikace, kdy sponzor pomáhá sponzorovanému uskutečnit jeho projekt a 

sponzorovaný64.  

Pokud se jedná o sponzoring neziskových organizací, hovoříme o sponzoringu 

nekomerčním. Pro komerční subjekty je nekomerční sponzoring důležitý především 

z mediálního hlediska, ale také z hlediska oslovení cílových skupin, které by pro ně 

jinak mohli být těžko dosažitelné. Motivace společností pro nekomerční sponzoring 

jsou různé. Nejvýznamnější důvod je však vytváření pozitivního obrazu dané firmy. Jak 

již bylo zmíněno hlavní faktor ovlivňující to, zda firma bude či nebude podporovat 

neziskovou organizaci, je mediální atraktivita daného projektu či dané organizace. 

Role sponzoringu je pro neziskové organizace existenciální. Bez kontinuální 

podpory sponzorů by prakticky nemohly existovat. Proto je velmi důležitá komunikace 

právě směrem k oslovování sponzorů nových, stejně jako komunikace k partnerům 

stálým.  

 

 
                                                
63 Sponzoring je v české legislativě definován zákonem 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 
468/1991 Sb o provozování rozhlasového a televizního vysílání jako přípěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu 
nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora (zdroj: BAČUVČÍK, R. Marketing neziskových 
organizací. Zlín: VeRBuM 2010, 94 s.,  ISBN978-80-87500-01-9) 

64 DE PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. Marketingová komunikace, Praha: Grada, 2003. s.327.  ISBN 
80-247-0254-1. 
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7.1 Partneři nadace RVV v roce 2010 
V roce 2010 tradičně podpořili nadaci RVV partneři, kteří jí věnují pozornost již 

mnoho let. Mezi takové partnery patří například společnost Star Czech s.r.o., která 

podporuje nadaci již od roku 2007. Nadace RVV však získala v loňském roce i nového 

generálního partnera, kterým se stala společnost Livesport s.r.o. 

Nadace RVV rozděluje své partnery do čtyř hlavních skupin podle výše 

věnované finanční částky:  

1. Generální partner – více než 100 000 Kč 

2. Hlavní partner – od 50 000 Kč do 100 000 Kč 

3. Partner – od 5000 Kč do 50 000 Kč  

4. Drobní dárci – méně než 5000 Kč65 

 

Do samostatné skupiny pak můžeme zařadit hlavní mediální partnery a mediální 

partnery, kteří zveřejňují články o nadaci RVV na svých webových serverech či články 

v tištěné podobě. Do této kategorie spadají také mediální partneři, kteří poskytují nadaci 

RVV inzerci za zvýhodněné finanční částky.  

Nadace RVV se snaží o kontinuální kvalitní komunikaci se svými partnery, 

jelikož si je vědoma toho, že právě oni jsou předpokladem její další existence. Z tohoto 

důvodu se snaží o efektivní propagaci všech svých partnerů. Nadace RVV nabízí všem 

partnerům mediální propagaci na svých webových stránkách, umístění log partnerů na 

všech propagačních materiálech spojených s danými projekty a další formy propagace. 

Nadace RVV rovněž pravidelně zasílá svým sponzorům direct maily s informacemi o 

průběhu nadačních projektů.  

V rámci zkvalitnění komunikace a vztahů mezi nadací RVV a jejích partnerů 

obdrží vždy partneři nadace VIP vstupenky na všechny benefiční akce pořádané nadací 

RVV. 

 

 

 

 
 
                                                
65 Http://www.vecverejna.cz/nadace/darci [online]. 2010 [cit. 2011-05-17]. Vecverejna. Dostupné z 
WWW: <http://www.vecverejna.cz/nadace/darci>. 
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8. Konkurence nadace RVV 
V současné době existuje na českém trhu vysoký počet nadací či obecně prospěšných 

společností, které se zabývají problém léčby rakoviny. Nejvýznamnější neziskovou 

organizací, která se zabývá problematikou zhoubných nádorů je bezpochyby Liga proti 

rakovině Praha (dále již jen LPR Praha). 

 

8.1 Liga proti rakovině Praha 
Velkou předností LPR Praha je její dlouhá tradice. LPR Praha byla jednou 

z prvních organizací, které vznikly po roce 1989 s jasným cílem snížit úmrtnost na 

zhoubné nádory. Právě brzké založení umožnilo, aby si získala jedinečnou pozici na 

českém trhu a tím také určitý náskok před všemi neziskovými subjekty, které vznikly až 

daleko později. Původně byla LPR založena jako federální československá organizace. 

Časem se však ukázalo, že bude daleko efektivnější vytvořit národní platformy těchto 

organizací. V České republice byla tedy v roce 1991 na Ministerstvu vnitra 

zaregistrována s názvem LPR Praha, na Slovensku v Bratislavě o rok dříve v s názvem 

Liga proti rakovine. Ačkoli má česká organizace v názvu „Praha“ plní celostátní funkce 

a nesoustředí se tedy pouze na aktivity v hlavním městě.  

Neméně podstatnou úlohu hrál při vzniku LPR Praha její zakladatel, významný 

český lékař zabývající se především nukleární medicínou, Prof. MUDr. Zdeněk 

Dienstbier, DrSc., dr. h. c.  

 

8.2 Aktivity Ligy proti rakovině Praha vs. nadace RVV 
V současné době představuje LPR největšího konkurenta nadace RVV, a to i 

přesto, že v roce 2010 představila jen velmi málo nových projektů. 

Těžiště zdroje financování aktivit a také celkové komunikace LPR Praha stojí 

totiž ve své podstatě pouze na jediném projektu, který je však každoročně velmi 

úspěšný, jak co se týče mediální pozornosti, tak získávání finančních prostředků, tak 

zájmu ze strany veřejnosti. Jedná se o projekt „Český den proti rakovině (Květinový 

den)“. Tento projekt byl založen profesorem Dienstbierem a jeho kolegy již v roce 

1997.  

Jedná se o celostátní veřejnou sbírku, jejímž cílem je získat finanční prostředky 

potřebné k podpoře projektů LPR Praha. Akce má zároveň preventivní charakter.  
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Spolu s koupí měsíčku lékařského (proto podtitul „Květinový den“) dostanou 

lidé preventivní letáček upozorňující na nebezpečí rakoviny.  

 

V loňském roce obsahoval letáček preventivní informace o rakovině prostaty66 

V roce 2010, kdy slavila LPR Praha 20 let, bylo vyrobeno 800 000 žlutých kvítků a 800 

000 preventivních letáků, k 1.9. 2010 se na sbírkovém účtu podařilo shromáždit  14 559 

000 Kč67 

Je tedy zřejmé, že tento velkolepý projekt je hlavním středobodem komunikace 

LPR Praha. Velkou výhodou tohoto projektu je jeho tradice. Tím, že se pořádá již od 

roku 1997, si dokázal vytvořit prostor pro dlouhodobou podporu veřejnosti. Významnou 

roli hraje i fakt, že LPR Praha sama o sobě si od svého vzniku vydobyla pozici 

důvěryhodné značky na českém trhu. Lidé této neziskové organizaci věří a rádi podpoří 

její projekty. 

Nadace RVV zatím stále nemá takové prostředky, aby si mohla dovolit 

zorganizovat takovouto velkolepou akci, proto se raději soustředí na menší projekty, o 

kterých však ví, že přinesou žádaný výsledek.  

Ve svých dalších aktivitách se nadace RVV a LPR Praha výrazně liší. LPR 

Praha se soustředí zejména na dlouhodobé preventivní a výchovné projekty 

(protikuřácké programy  pro děti a mládež, Český den proti rakovině, Putovní výstava) 

a na odbornou činnost ( preventivní publikace, informační zpravodaj, výzkum).  

Zatímco nadace RVV se zaměřuje spíše na jednorázové, pro veřejnost zajímavé, 

benefiční eventy (módní přehlídky, cvičení proti rakovině, koncerty), které si kladou za 

cíl informovat veřejnost o nebezpečí nádorových onemocnění a získat finanční 

prostředky na výzkum protinádorových léčiv v Laboratoři experimentální medicíny 

v Olomouci. Chybí zde bližší spolupráce a propojení právě s odborníky v Laboratoři 

v Olomouci, které by celé nadaci zajistilo odborného ducha. V závěru své práce 

doporučuji jako možné zlepšení komunikace nadace RVV zaměření se na dlouhodobé 

projekty odbornějšího charakteru. 

                                                
66 Http://www.denprotirakovine.cz/Sbirka2010.html [online]. 2010 [cit. 2011-05-07]. Denprotirakovine.cz. Dostupné 
z WWW: <http://www.denprotirakovine.cz/Sbirka2010.html>. 

67 Informační zpravodaj Ligy proti rakovině, říjen 2010 (Http://lpr.cz/index.php/ke-stazeni/cat_view/42-zpravodaje 
[online]. 2010 [cit. 2011-05-07]. Lpr.cz. Dostupné z WWW: <http://lpr.cz/index.php/ke-stazeni/cat_view/42-
zpravodaje>.) 
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Rozhodující úlohu, která má vliv především na realizaci veškerých aktivit obou 

organizací, hraje sponzoring. Stejně jako LPR Praha je nadace RVV neziskovou 

organizací, proto jsou obě organizace odkázány na podporu svých partnerů.   

 

V tomto případě má LPR Praha před nadací RVV značnou výhodu, protože 

dokáže získat na svou stranu velké společnosti, které ji velkoryse podporují. Takovým 

příkladem je např. Česká pošta, která se stala generálním partnerem LPR Praha a 

podpořila projekt „Český den proti rakovině“.  

Takto významný partner nadaci RVV zcela chybí. V závěru své bakalářské práce 

proto navrhuji jako jedno možné zlepšení komunikace nadace RVV, aby zaměřila svou 

pozornost na oslovování významných společností v České republice, a tím získat vyšší 

finanční prostředky na podporu svých projektů. 

 

8.3  Stručná komparace marketingové komunikace 
S aktivitami obou organizací přirozeně souvisí, jak komunikují směrem 

k veřejnosti a jaké volí komunikační nástroje. Oba neziskové subjekty mají zcela 

odlišné pojetí marketingové komunikace.  

LPR Praha využívá spíše tradičnější nástroje marketingové komunikace, naopak 

nadace RVV se nebrání novým a inovativním nástrojům.  

V marketingové komunikaci LPR Praha hraje důležitou roli public relations. 

Prostřednictvím tiskových zpráv informuje veřejnost o svých projektech, čtyřikrát ročně 

vychází Informační zpravodaj LPR Praha, notně využívá také propagačních letáků. 

Značně opomíjena je však komunikace na internetu. LPR Praha má sice své webové 

stránky, ale nalezneme na nich neaktuální a nekompletní informace. Velmi dobře 

zpracovány jsou naopak webové stránky projektu „Český den proti rakovině“, kde 

nalezneme jak aktuální informace, tak zde lze dohledat údaje o sbírkách z let 

předchozích.  

Nadace RVV oproti LPR Praha zaměřuje svou komunikaci hlavně na celkové 

propojení komunikace na internetu, v tisku i v outdooru. Oproti LPR Praha se nadace 

RVV snaží naplno využívat nové komunikační nástroje ( Facebook, samostatný 

internetový projekt), které integruje do celkové strategie marketingové komunikace.  
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Značnou výhodou je i to, že nadace RVV představuje každoročně několik 

nových projektů, které jsou spojené s hledáním nových a zajímavých prvků komunikace 

a propagace. LPR Praha v tomto ohledu stagnuje a omezuje svou činnost především na 

jeden velký projekt, jehož komunikační nástroje se prakticky nemění.  

Dle mého názoru je tedy marketingová komunikace nadace RVV komplexnější, 

z hlediska výběru komunikačních nástrojů zajímavější a tím pádem i perspektivnější do 

budoucna. 
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9. SWOT analýza 

Tato metoda se snaží identifikovat silné (strenghts), slabé (weaknesses) stránky, 

příležitosti (opportunities) a hrozby (threats) určitého projektu či podnikání. Analýzu 

SWOT lze však také aplikovat na neziskové organizace. Díky definování silných a 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb se neziskové organizace mohou soustředit na 

klíčové záležitosti své existence, dále se mohou zaměřit na zlepšení své dosavadní 

komunikaci a v neposlední řadě mohou snáze sledovat kroky konkurence.  

 

9. 1 SWOT analýza nadace RVV 
 

STRENGHTS WEAKNESSES 

1. efektivní marketingová komunikace 1. nízká koncentrace na dlouhodobé projekty 

2. využívání nových komunikačních cest 2. špatná prezentace na webových stránkách 

3. lidské vyznění kampaní   

4. podpora známých osobností   

5. dobré vztahy se sponzory   

    

OPPORTUNITIES THREATS 

1. zlepšení komunikace na webových   

stránkách 

1. ohrožení reputace nadace RVV celebrity 

marketingem 

2. orientace na dlouhodobé projekty 2. odchod partnerů nadace RVV 

3. oslovení nových partnerů 3. lhostejnost veřejnosti 

4. inspirace v konkurenci 4. konkurence 

   

 

9.2 Zhodnocení SWOT analýzy 
Strenghts: 

Mezi jasné silné stránky nadace RVV patří zejména efektivní marketingová 

komunikace, která se snaží účinně propojovat veškeré komunikační nástroje. Její 

marketingová komunikace je tak komplexní a díky inovativním nástrojům komunikace 

(internetový projekt, profil nadace RVV na Facebooku) i perspektivní do budoucna.  
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Významnou roli v marketingové komunikaci nadace RVV hraje důraz na lidské 

vyznění veškerých mediálních kampaní, ale také projektů samotných.  

Velkou předností nadace RVV jsou hlavně benefiční eventy, které se setkávají 

s velkým ohlasem jak ze strany široké veřejnosti, tak ze strany médií.  

K zájmu médií, ale také občanů přispívají i známé osobnosti, které nadaci 

podporují. Kromě patronky Vlaďky Erbové jsou to ještě např. Tomáš Řepka, Pavla 

Hodková a Jan Saudek či Pavel Šporcl.  Nesmíme opomenout zmínit dobré vztahy 

nadace RVV a jejích sponzorů.  

Weaknesses: 

Mezi slabé stránky nadace RVV lze zařadit velmi špatnou prezentaci na 

webových stránkách, kde chybí jakékoli aktuální informace o současných aktivitách 

Laboratoře experimentální medicíny v Olomouci a také zde nenalezneme informace 

týkající se financování nadace RVV. Značným nedostatkem nadace RVV je její 

orientace pouze na jednorázové benefiční akce. V poslední době nadace RVV od těchto 

akcí sice ustupuje a vytváří projekty i dlouhodobějšího rázu, avšak bohužel zatím jen 

v omezené míře. 

Opportunites: 

Nyní se dostávám k příležitostem nadace RVV. Příležitosti představují zároveň 

vhodné změny v celkové komunikaci, které bych nadaci RVV doporučila.  

Co se týče komunikace nadace RVV na jejích webových stránek je absolutně 

nutné vytvořit „záložku“, která by se týkala financování nadace. V této záložce by byly 

uváděny konkrétní finanční obnosy, které daní partneři nadaci RVV věnovali. Spolu 

s informací o konkrétních finančních obnosech by bylo také velmi příhodné uvádět 

informaci, na jaké konkrétní aktivity Laboratoře experimentální medicíny byly finanční 

prostředky věnovány. Zveřejňování těchto informací dozajista povede k větší 

průhlednosti financování nadace RVV a s tím spojené vyšší důvěryhodnosti celé 

nadace. Dále nadaci RVV doporučuji vkládat na webové stránky více aktualit, které se 

budou týkat samotné Laboratoře experimentální medicíny v Olomouci. Informováním 

veřejnosti o nových projektech Laboratoře experimentální medicíny si nadace RVV 

opět buduje svou vyšší důvěryhodnost.  

Jak již bylo zmíněno, nadace RVV se orientuje především na jednorázové 

benefiční akce, které mají sice preventivní charakter, ale chybí zde bližší spolupráce a 

propojení s odborníky z Laboratoře v Olomouci.  
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Proto navrhuji, aby se nadace RVV nechala inspirovat neziskovou organizací 

LPR Praha, která se zaměřuje právě na dlouhodobé preventivní projekty odborného 

rázu, které probíhají po celý rok a z hlediska nádorové prevence plní významnější 

úlohu. 

Pro zlepšení marketingové komunikace nadace RVV dále navrhuji zaměřit 

pozornost na oslovování významných společností v České republice s nabídkou 

sponzorství. Významné společnosti jsou schopné vynaložit na podporu neziskových 

organizací vyšší finanční  prostředky, a tím je pro neziskové organizace daleko snazší 

realizace jejich projektů. Zde opět uvádím příklad neziskové organizace LPR Praha, 

jejímž generálním sponzorem pro rok 2010 se stala Česká pošta. 

 

Threats: 

Mezi hrozby můžeme zařadit odchod význačných sponzorů, který by byl pro 

nadaci RVV zcela likvidační. Dále můžeme uvést jako možnou hrozbu negativní image 

celebrity podporující nadaci RVV. Image osobnosti zaměřená negativním směrem by 

mohla ohrozit dobré jméno celé nadace RVV. V dnešní době konzumní společnosti 

představuje i eventuelní hrozbu lhostejnost veřejnosti ke společenským problémům a 

tím možný nezájem a lhostejnost k činnosti nadace RVV. Potencionální hrozbu 

představují i ostatní konkurenční subjekty, které mohou být více úspěšné v získávání 

nových sponzorů, mohou mít pozitivnější image a v neposlední řadě i efektivnější 

projekty. 
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Závěr 
Z části bakalářské práce, která se zabývá situací v neziskovém sektoru v České 

republice, lze vyvodit, že zájem o tento sektor v posledním desetiletí nadále vzrůstá. 

Zároveň dochází v neziskovém sektoru k velké transformaci a k růstu nových trendů 

spojených především s marketingovou komunikací. Neziskové organizace se snaží 

hledat nové formy komunikace a realizovat zajímavé projekty, které by byli přínosem 

nejen pro veřejnost, ale které by rovněž přilákaly pozornost možných sponzorů. Narůstá 

tedy např. obliba využívání sociálních sítí, celebrity marketingu,cause related 

marketingu.  

Současnost také poukazuje na fakt, že s rostoucím konkurenčním prostředním na 

neziskovém trhu a s problémy s financováním neziskové sféry, roste důležitost 

marketingové komunikace. Dříve hrála rozhodující roli především v sektoru ziskovém, 

dnes je však s určitou platností potvrzena i její role v sektoru neziskovém. 

Dále můžeme vyvodit, že nadále narůstá počet neziskových organizací, které se 

zabývají zdravotnickou tématikou, konkrétně problematikou nádorových onemocnění. 

Nádorová onemocnění představují dnes celosvětový problém. Riziko však nepředstavují 

nádorová onemocnění jako taková, ale také neinformovanost občanů a podceňování 

důležitosti preventivních prohlídek. Zcela zásadní je tedy činnost neziskových 

organizací, které se snaží upozorňovat na důležitost prevence, informovat veřejnost o 

rizicích nádorových onemocnění a které se snaží získávat prostředky na výzkum 

protinádorových léčiv. Mezi takové organizace patří i nadace RVV. 

V další části své bakalářské práce se zabývám analýzou komunikačních aktivit 

nadace RVV v roce 2010, opomenuta není ani historie vzniku nadace RVV a 

zhodnocení aktivit nadace za rok 2008 a 2009. Z analýzy vyplývá, že nejvýznamnější 

částí komunikačního mixu jsou public relations. Právě public relations tvoří základní 

pilíř komunikace nadace RVV. Oblasti public relations, které nadace RVV využívá jsou 

široké, nejdůležitější oblast však představuje event marketing. Právě event marketing 

hraje rozhodující roli při získávání finančních prostředků, při budování povědomí u 

široké veřejnosti a také představuje zajímavou formu seznámení veřejnosti 

s problematikou nádorových onemocnění. Na dvou konkrétních benefičních projektech, 

Putovní výstava fotografií a Módní show Jiřiny Tauchmanové, je ukázán event 

marketing nadace RVV v praxi.  
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Z analýzy také vyplývá, že je velmi účinné využívání nových médií. Vytvořením 

profilu na Facebooku získala nadace RVV novou komunikační platformu k informování 

veřejnosti o svých činnostech. Profil na Facebooku je rovněž velmi efektivní formou 

komunikace a to především z hlediska interakce s veřejností. Občan již není pouhým 

pasivním konzumentem sdělení, ale stává se aktivním spolutvořitelem informací. 

Facebook představuje také médium, které má velmi vysokou možnost cílení na 

požadované skupiny občanů. O úspěchu nadačního profilu na Facebooku hovoří 1 137 

fanoušků a vysoký počet komentářů a „lajků“ u vkládaných příspěvků. 

Nedílnou součástí public relations jsou také celebrity relations, které začala významně 

využívat nadace RVV právě v roce 2010, kdy se stala patronkou nadace RVV modelka 

Vlaďka Erbová.  

Z analýzy plyne, že výběr celebrity by měl v prvé řadě rezonovat s osobními 

zkušenostmi známé osobnosti. Jen takový člověk je pro veřejnost „uvěřitelný“. 

V případě tak citlivé tématiky, jakou jsou nádorová onemocnění, je výběr osobnosti 

obzvláště důležitý. V neposlední řadě je zhodnocena také konkurence nadace RVV.  

Tu představuje zejména organizace LPR Praha, která těží ze své dlouholeté tradice a tím 

pádem silným postavením na trhu České republiky. I tento fakt hraje důležitou roli v její 

marketingové komunikaci. Z analýzy vyplývá, že LPR Praha se zaměřuje na 

dlouhodobé projekty a hlavním pilířem její komunikace je každoroční celostátní sbírka 

„Den proti rakovině“. Dále z analýzy vyplývá, že ačkoli je LPR Praha velkou organizací 

její marketingová komunikace stagnuje. Hlavním důvodem je její zaměření se na jeden 

velký projekt, jehož komunikační nástroje se prakticky nemění. Oproti tomu nadace 

RVV představuje během roku vždy několik nových projektů, které hledají nové a 

zajímavé prvky komunikačního potenciálu.  

Marketingová komunikace nadace RVV je tedy daleko vzájemně propojenější, 

komplexnější a z hlediska výběru komunikačních nástrojů perspektivnější do budoucna. 

V poslední části bakalářské práce se zaměřuji na SWOT analýzu, kde jsou 

zhodnoceny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby nadace RVV. Ze SWOT analýzy 

lze vyvodit, že silné stránky nadace RVV jsou zakotveny zejména v efektivní 

marketingové komunikaci, která se nebojí využívat nové komunikační cesty jako je 

např. Facebooku či celebrity relations. Příležitosti, neboli doporučené zlepšení 

komunikace nadace RVV, představuje zejména zveřejňování informací o financování 

nadace.  
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Dále zaměření se na projekty dlouhodobějšího charakteru ve spolupráci 

s odbornými pracovníky Laboratoře experimentální medicíny či hledání inspirace u 

konkurence. 

Na úplný závěr můžeme konstatovat, že se nadace RVV během dvou uplynulých 

let pomalu, ale jistě dostává do povědomí širší veřejnosti, a to především díky 

perspektivní marketingové komunikaci. I díky ní se v budoucnosti může stát 

nejvýznamnější nadací zabývající se problematikou nádorových onemocnění. 

 

Summary 
The general conclusions can be drawn from the part of the bachelor thesis, 

dealing with the non-profit sector in the Czech Republic that this part of economy keeps 

growing  during the past ten years. This sector is not only rising up continuosly, but a 

great transmition and progress and the  new trends occur constantly within its frame.  

Contemporaneity points out, that with the increase of the competition milieu in 

the non-profitable sector, the importance of the marketing communication grows hand 

in hand.We can deduce, that the number of unprofitable organisations, dealing with the 

medicalthemes, for example of those concerned with the tumor diseases , continue to 

rise. All kinds of cancer and tumor diseases represent nowadays the global danger.  

The hazard represent not only the diseases themselves but the ignorance and 

undervaluation of the importance of the preventive medical examinations. The activity 

of the Unprofitable organisations, who are trying to draw the attention to the importance 

of the prevention in informing the general public about the risks of the tumor diseases,   

play a very important role also in gaining the financial resources for the research of the 

antitumor medicaments . Among  these organisations belongs the RVV foundation. 

In the further part of my essay, I am putting mind to the analisis of the 

communication activities of the RVV foundation in the year 2010 and the evaluation 

of the past years 2008 and 2009 and  the history of the RVV foundation itself. It is 

mainly the event marketing which is being widely used and plays very important role 

by gaining the financial assets. 

On the two benefit performances – the  photo exhibition and a Jiřina 

Tauchmanová´s   fashion show, has the event marketing of RVV foundation been 

shown in the standard practice. 
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From the analysis results the importance of the new media´s application. 

Creating a Facebook profile enables  the RVV foundation to get a new 

communication basis with the public. It is a very effective form of communication, 

mainly as far as the information of the the people about foundation´s activities and 

interaction with public is concerned. The citizen is no more a passive consumer of 

the message, but an active creator of the information. Facebook represents as well a 

very effective form of the media, aiming to the required group of citizens.  More than 

one thousand of the foundation´s fans and the great number of the nonspecialists´ 

comments , speak for itself. 

The integral part of public realtions are also the celebrity relations. These 

started to be used up with the RVV foundation just in 2010 when the fashion model 

Vlaďka Erbová became the face and patron of the foundation. In case of such a 

sensitive topic as are the tumor diseases, the choice of the character is very important 

and should be in all respects be accepted for the public. 

Last  but not least, the evaluation of the of the RVV foundation´s competition 

has been commented briefly. It is mainly represented by  company LPR Praha, which 

is taking advantage from its old tradition and the strong position on the market in the 

Czech republic. Even this fact plays an important role in the marketing 

communication. 

One of the conclusions of the essay is the fact, that although LPR Praha is a 

big organisation,their marketing communication stagnates. The main reason is the 

aiming on one goal only, the communication instruments of which, do not change at 

all. Compared to this, RVV foundation introduces several running projects during 

every year, always seeking new , interesting elements of the communication 

potential.Consequently, the RVV marketing communication is more mutualy 

connected, more comprehensive and as to the choice of the communication 

instruments , it is more perspective and promising for the future. 

The last part of my thesis is focused on SWOT anylysis, it evaluates the weak 

and strong points of the RVV foundation, including its opportunities and threats. 

From the SWOT analysis results, that the strong points are based on the very 

effective marketing communication, not fearing  to make use of  the new 

communication lanes as for example are the Facebook and celebrity relations.  
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The opportunities, by another name the recommended improvements of the 

RVV Foundation´s communication, represents mainly the official publishing of the 

Foundation´s financing. Furthemore, in the collaboration with the experts of 

Experimental Medical Laboratory, the long term projects should be widely focused 

on, together with the seeking of the inspiration with the competition.  

At the final end we may state, that during the past two years the RVV 

Foundation is slowly but consequently bringing itself to the public´s notice, in the 

first row thanks to the advanced marketing communication.Owing to that, RVV may 

turn into one of the most important foundations, dealing with the tumor and cancer 

diseases. 
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001d/t/page/fm/0>.) 

 

Webové stránky Hospodářských novin.  
HRDLIČKOVÁ, Lucie. Reklamy s celebritami v USA netáhnou. Http://hn.ihned.cz/c1-49507470-reklamy-s-

celebritami-v-usa-netahnou [online]. 2011-01-19 [cit. 2011-05-07]. Hn.ihned.cz. Dostupné z WWW: 

<http://hn.ihned.cz/c1-49507470-reklamy-s-celebritami-v-usa-netahnou>. 

 

Webové stránky kampaně “Máš koule?” Http://www.maskoule.cz/o-nas/ [online]. 2010 [cit. 2011-05-

07]. Maskoule. Dostupné z WWW: <http://www.maskoule.cz/o-nas/ 
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Přílohy 
 

Příloha č.1: Počet neziskových organizací 1990-2010 (tabulka) 

zdroj: Albertina: Firemní monitoring, dostupný z Csu.cz [online]. 2010 [cit. 2011-05-17]. český statistický úřad. 

Dostupné z WWW: <csu.cz>. Albertina: Firemní monitoring 

 

*NNO Občanské sdružení Nadace Nadační fondy 
1990 3879     
1991 9366     

1992:  prosinec 15393 1 551   
1993:  prosinec 21 694 2 768   
1994:  prosinec 24 978 3 800   
1995:  prosinec 26 814 4 253   
1996:     březen 27 807 4 392   
1997:     březen 30 297 5 238   
1998:   listopad 36 046 **55 **71 
1999:    podzim   38 072 272 695 
2000:     květen 42 302 282 735 
2001:   listopad 47 101 299 784 
2002:          říjen 49 108 330 825 
2003:   listopad 50 997 350 859 
2004:  prosinec 53 306 362 898 
2005:  prosinec 54 963 368 925 
2006:  prosinec 58 347 380 992 
2007:  prosinec 61 802 390 1048 
2008:  prosinec 65 386 411 1095 
2009:  prosinec 68 631 429 1168 
2010:          říjen 71 164 449 1199 
 
*NNO = nestátní neziskové organizace 

**       =  Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech vstoupil v platnost 

1.1.1998 
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Příloha č. 2: Lidé stojící za nadací (text) 

zdroj: Http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/lide-za-nadaci [online]. 2008 [cit. 2011-03-10]. Vecverejna. 

Dostupné z WWW: <http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/lide-za-nadaci>. 

Správní rada 

• Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (předseda správní rady) 

přednosta Kliniky Dětského lékařství LF UP a Fakultní nemocnice (FN) v 

Olomouci  

   

• Doc. MUDr. Marián Hajdúch, CSc. (člen správní rady) 

vedoucí Laboratoře experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN v 

Olomouci  

   

• Prof. ing. Miroslav Strnad, CSc. (člen správní rady) 

vedoucí Laboratoře růstových regulátorů, Přírodovědecká fakulta UP a Ústav 

experimentální botaniky AV ČR v Olomouci  

   

• Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. (člen správní rady) 

vedoucí DNA laboratoře, vědecký pracovník   

• RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. (člen správní rady) 

vedoucí cytogenetické laboratoře, vědecký pracovník  

• MUDr. Petr Džubák, Ph.D. (člen správní rady) 

vedoucí laboratoře buněčné biologie, vědecký pracovník 

 

• Renata Hilšer Grmolenská 

ředitelka nadace 

• Martina Husková 

tisková mluvčí nadace 
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Příloha č.3: Tisková zpráva k Putovní výstavě fotografií Pavly Hodkové (tisková 

zpráva) 

zdroj: Interní materiály nadace RVV 

 

Tisková správa:  Výstava fotek  

"Myslím na všechny a vím, že až jednou budou zvonit zvony po celém světe, bude 

to den, kdy byl vynalezen Lék na rakovinu." Jan Saudek 

Touto citací bychom vás rádi pozvali na exklusivní výstavu fotografií Pavly Hodkové 

za podpory Jana Saudka, jejíž výtěžek bude věnován právě na výzkum léku proti 

rakovině. 

Vernisáž se uskuteční 19.3. 2010 od 18 hod. v pražském Palladiu. 

Modelem byly autorce osobnosti mediálně známé, stejně jako osobnosti neznámé. 

Všechny ale mají jedno společné – rakovinu. A ta si, jak známo, nevybírá.  

Tváří této výstavy je Jan Saudek, jehož portrét bude na prodej za 50 tis. Kč. 

Všechny ostatní fotografie budou na prodej za 25 tis. 

Fotografie možno zakoupit na http://piklio.com/vecverejna 

 Výtěžek této výstavy bude použit konkrétně na nový projekt v laboratoři 

experimentální medicíny v Olomouci. Snahou tohoto výzkumného centra je najít geny, 

jež dokážou identifikovat, které léčivo je pro konkrétního pacienta nejlepší.  

Výstava bude putovní a postupně ji návštěvníci mohou shlédnout v Praze 19.3. do 

20.5., Brně 22.5. – 29.7., Zlíně 30.7. – 30.9. a Olomouci 1.10. – 30.11 .  

Pouze pražské vernisáže se však budou všichni lidé, jejichž osudy výstava zachycuje, 

osobně  účastnit. Můžete se těšit na Vlaďku Erbovou, Karolínu Švendovou, Petra 

Vlasáka, Renátu Jiráskovou, Dagmar Mirošovou, Danu Sedlákovou, Jana Saudka, 

Helenu Štáchovou, Renatu Grmolenskou, Terezu Černochovou, Martu Jandovou, 

Miroslavu Huskovou, Kristýnu Frejovou, Martinu Huskovou, Ladislava Freje, Arnošta 

Vaníčka, Olgu Šípkovou, Václava Krejčíka, Ondřeje Horáka, Honzu Musila, Láďu 

Kerndla, László Jankovicse, Marii K. Novotnou, Bohdanu Novotnou, Terezu 

Kerndlovou, Báru Nesvadbovou, Michaela Hofbauera, Annu K, Pavlu Hodkovou, Lidku 

Gérovou, Danu Kolátorovou, Simonka Salacová. 

K výstavě bude vydána i exklusivní publikace se všemi fotografiemi a příběhy těch 

dvaatřiceti statečných. Publikace bude volně prodejná na výstavě, nebo bude možnost ji 
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objednat na: www.piklio.com/vecverejna  

Termíny výstavy: 

19.3.-20.5. Praha  - Palladium Praha - vernisáž 19.3.  

22.5.-29.7. Brno - Olympia Brno - vernisáž 22.5.  

30.7.-30.9. Zlín  - Zlaté jablko Zlín - vernisáž 30.7.  

1.10.-30.11. Olomouc - Olympia Olomouc- vernisáž 1.10.  

Nadace Rakovina věc veřejná by touto cestou ráda poděkovala všem partnerům, kteří 

výstavu podpořili.  

Generální partner:  Olympia Brno 

Hlavní partner:  Piklio.com 

Kurátor výstavy:  STAR Group 

Partner:   Palladium Praha, Zlaté jablko Zlín, Olympia Olomouc, 

Becherovka 

Mediální partner: Economia, Railreklam, Partner pro zdraví, Šťasné ženy, Volny, 

GEO, Moje psychologie 

Speciální poděkování: autorce fotek Pavle Hodkové, za půjčení atelieru Janu 

Saudkovi, vizážistce Renátě Jiráskové, za grafiku Lukáši 

Doleželovi a produkčním Míše Vaníčkové, Petře Rýglové, 

Tomášovi Tichému.  

 

Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina věc veřejná byla založena v Olomouci r. 

1997. Jejím hlavním cílem je financování výzkumu nových protinádorových léčiv a 

diagnostiky nádorových onemocnění v Laboratoři experimentální medicíny, která 

působí při Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci pod společnou záštitou 

Akademie věd České republiky, Univerzity Palackého Olomouc a Fakultní nemocnice 

Olomouc. 

Laboratoř experimentální medicíny obdržela certifikát od Evropské Unie a stala se 

referenční laboratoří pro diagnostiku prsu pro celou ČR. Je také držitelem několika 

patentů. 

Kontakt pro novináře: 

Martina Husková 

Tel: +420 284 824 267, Fax: +420 284 824 047, 602 680 213 

huskova@hlproduction.cz 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

 

67

  

Příloha č. 4: Pozvánka na pražskou vernisáž Putovní výstavy fotografií (grafika) 
Http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/vernisaz-vystavy-fotografii [online]. 2010 [cit. 2011-05-16]. Vecverejna. 

Dostupné z WWW: <http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/vernisaz-vystavy-fotografii>. 
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Příloha č. 5:Fotografie z pražské vernisáže Putovní výstavy fotografií (fotografie) 

zdroj: Interní materiály nadace RVV 
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Příloha č. 6: Pozvánka na Módní show Jiřiny Tauchmanové (grafika) 

zdroj: Interní materiály nadace RVV 
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Příloha č.7: Tisková zpráva po skončení Módní show Jiřiny Tauchmanové (tisková 

zpráva) 

zdroj: Interní materiály nadace RVV 

 

Velká módní show Jiřiny Tauchmanové podpořila výzkum léčby rakoviny 

 

Praha, dne 19.10.2010 - V pražském Hudebním divadle Karlín se dne 19. 10. 2010 

se uskutečnila velká módní show přední české návrhářky Jiřiny Tauchmanové. 

Přehlídka byla pořádána pro nadaci Rakovina věc veřejná – nadaci pro výzkum 

rakoviny. Výtěžek z přehlídky 203.018 Kč byl poukázán na konto nadace RVV a 

použit na výzkum léčby rakoviny. 

 

Velká módní show Jiřiny Tauchmanové 

Dne 19. 10. 2010 se od 19 hod v Hudebním divadle Karlín za účasti sponzorů a 

mnoha známých a vážených osob z našeho společenského života  konala velká módní 

show návrhářky Jiřiny Tauchmanové. Výtěžek z akce v hodnotě 203.018 Kč předal 

zástupce generálního partnera CK Kalousek Aleš Trejtnar do rukou Prof. MUDr. 

Vladimíru Mihálovi, CSc.  Peníze pomohou při výzkumu léčby rakoviny v Laboratoři 

experimentální medicíny Olomouc, kterou nadace podporuje. 

Diváci si měli možnost prohlédnout  nejnovější modely z dílny Jiřiny Tauchmanové 

– připravena byla kolekce casual pro dámy, se širokým výběrem dámských košil a 

halenek, kabátků, bundiček, to vše doplněno originálními zdobnými prvky, dále malé i 

velké večerní, od střízlivějších modelů pro méně odvážné, až po velké společenské róby 

zdobené štrasem, korálky, flitry či ruční krajkou. V premiéře byla představena 

exkluzivní kolekce pánských košil, počínaje košilemi pro office, přes společenské, až 

po luxusní svatební modely. Jedná se vůbec o první kolekci pánských košil z dílny 

Jiřiny Tauchmanové. Při této slavnostní události samozřejmě nemohla chybět kolekce 

svatebních šatů, diváci se mohli těšit na jednoduchou klasiku s propracovanými detaily, 

až po honosné kreace, to vše bylo doplněno originální kolekcí bižuterie, kterou pro 

tuto příležitost Jiřina Tauchmanová sama navrhla.   
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Na předváděcím mole nemohla chybět ani Vlaďka Erbová, která je patronkou nadace 

RVV, finalistky České Miss Jitka Válková, Eliška Bučková, Tereza Budková, Carmen 

Justová, Ada Anna Lipoldová, Kateřina Štosová, Anneta Sychrová, Hana Věrná, 

Kateřina Votavová  a mezi muži se objevil i Josef Karas , Jan Hájek, Jakub Blair, 

Jared Bailey, Jiří Kalfar.  

 

V roli moderátorů se představil Jan Musil a Tereza Kostková, mezi dalšími 

účinkujícími pak  členové souboru Hudebního divadla Karlín, kteří se představili 

v ukázkách z muzikálu Producenti. 

Nadace Rakovina věc veřejná – nadace pro výzkum rakoviny děkuje všem svým 

sponzorům, kteří se jejím prostřednictvím podílejí na výzkumu protinádorových léčiv.  

Více informací na www.tauchmanova.cz a www.vecverejna.cz  

Rakovina je nemoc, která se týká každého z nás, je tedy v zájmu nás všech, abychom 

podle svých možností podpořili výzkum léčby této nebezpečné choroby. 

Nadace RVV předem děkuje všem, kterým není lhostejný osud mnoha 

nevyléčitelně nemocných. 

Nadace Rakovina věc veřejná byla založena v Olomouci v roce 1997. Nadace pomáhá 

financovat výzkum nových protinádorových léčiv a diagnostiku nádorových onemocnění 

v Laboratoři experimentální medicíny, která působí při Dětské klinice Fakultní 

nemocnice v Olomouci. Vědecká činnost nadace probíhá v laboratoři experimentální 

medicíny. Činnost tohoto špičkového pracoviště podporují Akademie věd ČR a 

Univerzita Palackého v Olomouci. Společenské akce pro své partnery i širokou 

veřejnost pořádá nadace pravidelně již od roku 2001. Výtěžek z těchto benefičních 

projektů je věnován na nadační konto Rakovina věc veřejná. 

Nemoc si nevybírá, ale vy si vybrat můžete. Podpořte výzkum léčby rakoviny. 

Děkujeme. 

Kontakt pro sponzory a novináře: 

Petra Ryglová, 602 523 631 

ryglova@hlproduction.cz  
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Příloha č. 8: Fotografie z Módní show Jiřiny Tauchmanové 

zdroj: Interní materiály nadace RVV 
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Příloha č. 9: Náhled na profil nadace RVV na Facebooku (náhled) 

zdroj: Http://www.facebook.com/rakovina [online]. 2010 [cit. 2011-04-17]. Facebook. Dostupné z WWW: 

<http://www.facebook.com/rakovina>. 
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Příloha č.10: Patronka nadace RVV, Vlaďka Erbová (fotografie) 

zdroj: Interní materiály nadace RVV 
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Příloha č.11: Pozvánka na benefiční event v restauraci COMO (grafika) 

zdroj: Http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/vladka-erbova-v-restauraci-como [online]. 2010 [cit. 2011-05-

16]. Vecverejna. Dostupné z WWW: <http://www.vecverejna.cz/nadace/mdl/info/vladka-erbova-v-restauraci-como>. 
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