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Abstrakt 

Cílem mé bakalářské práce bylo zanalyzovat komunikační aktivity firmy STUDENT 

AGENCY, s. r. o., popsat její silné a slabé stránky, představit firmu, a zhodnotit 

komunikační mix, který používá k propagaci svých produktů a služeb. K hodnocení 

komunikace jsem použila deskriptivní a SWOT analýzu a dotazníkové šetření. 

 Mezi nejdůležitější teoretické části patří vysvětlení pojmů firemní identita, 

marketingová komunikace, komunikační mix, produkt, produktové portfolio a doprava. 

V několika kapitolách jsem se zabývala firemní identitou, tím, jakou má společnost na 

českém trhu image, jaký je její firemní design, a jak dodržuje svou firemní filozofii. 

Vzhledem k tomu, že firma STUDENT AGENCY byla založena v roce 1996 jako firma 

zprostředkovávající au-pair a následně studijní a pracovní pobyty v zahraničí, a nabídka 

jejích aktivit se značně rozrostla, cíleně jsem svou práci zaměřila na analýzu 

komunikačních aktivit spojených s rozšiřováním produktového portfolia o služby 

vnitrostátního a mezinárodního autobusového a vlakového dopravce. Na základě 

získaných výsledků jsem navrhla několik doporučení pro zlepšení marketingové 

komunikace firmy.  
 



 

 
 

Abstract 

The purpose of this thesis was to analyze the communication activities of STUDENT 

AGENCY, s.r.o., describe the company’s strengths and weaknesses, introduce the firm 

and evaluate the communication mix, with which the company promotes its products 

and services. The SWOT and descriptive analysis as well as a survey were used in order 

to evaluate the firm’s ability to communicate with the market. 

The descriptions of the firm’s identity, marketing communication, communication mix, 

product, product portfolio, and transportation are amongst the most important 

theoretical concepts. I have engaged in the analysis of the firm’s identity, image within 

the Czech market, corporate design. I have also addressed the company’s compliance 

with its core philosophy. 

STUDENT AGENCY was founded in 1996 as a firm that provided au-pair services. As 

time progressed, the company introduced student and professional residencies abroad 

and continued to add new products at a significant pace. As a result, I have structured 

this work to analyze the firm’s communication activities in relation to the product 

portfolio’s expansion into the fields of national and international bus and railway 

transportation. Consequently, I have provided a number of suggested improvements to 

the market communication of STUDENT AGENCY. 
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Úvod 

V úvodu mé bakalářské práce bych ráda objasnila, proč jsem si zvolila téma 

„Analýza marketingové komunikace firmy STUDENT AGENCY se zaměřením na 

rozšiřování produktového portfolia“ a ve stručnosti nastínila, čím se moje práce bude 

zabývat.  

Firma STUDENT AGENCY, s.r.o. patří v současnosti mezi jednu 

z nejúspěšnějších českých firem, která se pravidelně umísťuje na předních příčkách 

nejrůznějších kategorií žebříčku CZECH TOP 1001. V roce 2010 se stala čtvrtou 

nejobdivovanější firmou v České republice2. Je to firma, která se velmi rychle rozvíjí, 

která přidává nové produkty, a jejíž marketingová komunikace je poměrně výrazná. 

Když jsem si vybírala téma své bakalářské práce, byla analýza marketingové 

komunikace takto silné a široké veřejnosti známé firmy jasnou volbou. Vzhledem 

k tomu, že STUDENT AGENCY v současnosti nabízí již opravdu velkou řadu služeb, 

rozhodla jsem se intenzivněji zaměřit svou analýzu na dva výrazné produkty, které 

STUDENT AGENCY posouvají z role studentské a cestovní agentury do role dopravce 

– autobusy STUDENT AGENCY Express a vlaky dceřiné společnosti RegioJet. 

Dalším důvodem pro výběr tohoto tématu je důvod osobní. Nejenže jsem častým 

klientem STUDENT AGENCY, ale také jsem byla na stáži ve studentské agentuře, 

která zajišťuje studijně – pracovní pobyty v zahraničí, a tak je pro mne zajímavé 

sledovat, jakým způsobem STUDENT AGENCY tento typ produktu propaguje a 

porovnat to se svými zkušenostmi z praxe.  

Ve své práci se budu zabývat budováním identity firmy STUDENT AGENCY 

na našem trhu, její firemní image a firemním designem. Představím komunikační mix 

společnosti a dále se budu detailněji zabývat nástroji komunikačního mixu používaných 

k propagaci autobusové a vlakové dopravy. K popisu jednotlivých složek 

komunikačního mixu použiji deskriptivní analýzu a k podložení některých hypotéz jsem 

zpracovala také dotazníkové šetření.  

                                                 
1 Sdružení Czech Top 100 bylo založeno v roce 1994 za účelem zvýšení informovanosti o českých 
ekonomických subjektech. Sdružení sestavuje k dnešnímu dni 5 žebříčků ročně.  
2 Ct100.cz [online]. c2009 [cit. 2011-04-05]. O sdružení. Dostupné z WWW: 
<http://www.ct100.cz/cz/czech-top-100/o-sdruzeni> 
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Dotazník, který jsem sestavila, se týká průzkumu image STUDENT AGENCY. Získala 

jsem 80 respondentů, z toho 55% žen, 45% mužů. 90 % dotázaných bylo ve věku 19 – 

30 let, 67,5% mělo nejvyšší dokončené vzdělání středoškolské s maturitou3. K celkové 

analýze marketingové komunikace STUDENT AGENCY použiji metodu SWOT. 

V závěru zkoumání zhodnotím a navrhnu několik bodů ke zlepšení.  

Hned v úvodu také musím zmínit, že jsem se v některých pasážích odchýlila od 

teze bakalářské práce a to zejména proto, že jsem při detailním zkoumání a při práci 

s odbornou literaturou, zjistila, že některé části práce nejsou tolik důležité, jak jsem při 

zpracovávání teze předpokládala, a jiné části by zase bylo dobré rozpracovat. Dále jsem 

v tezi bakalářské práce zmínila, že bych ráda odpověděla na otázku, zda je propagace 

věnovaná jednotlivým produktům úměrná finančním výsledkům, což ale z veřejně 

dostupných zdrojů nejde objektivně posoudit.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
3 Souhrnné výsledky zpracované v grafech jsou součástí přílohy bakalářské práce (příloha č. 1). 
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1. Profil spole čnosti STUDENT AGENCY, s.r.o. 

Ještě než přistoupím k části práce, kde se zaměřím na budování identity značky a 

analýzu marketingové komunikace společnosti, chtěla bych firmu STUDENT 

AGENCY, s.r.o. (dále jen STUDENT AGENCY) ve stručnosti představit. Pro moje 

další zkoumání a posuzování aktivit marketingové komunikace je zásadní, jakým 

způsobem firma rozšiřovala nabídku svých produktů, a jak postupně budovala svou 

pozici na českém a slovenském trhu.  

1.1 O spole čnosti 

„STUDENT AGENCY je společnost, která vznikla v roce 1993 pod názvem 

Radim Jančura (FO) a od té doby působí nejen v České republice, ale i na Slovensku. 

Původně studentská agentura, kterou založil jediný majitel a jednatel společnosti Radim 

Jančura, se na počátku své působnosti zabývala zprostředkováním au-pair programů 

v Evropě a USA.“4 „Svojí firmu založil ještě při studiu VUT v Brně a to po svém 

pracovním pobytu ve Velké Británii, kde si uvědomil potenciál au-pair pobytů 

v zahraničí pro studenty“5. V roce 1996 byla založena společnost STUDENT 

AGENCY, s.r.o.6 a předmět podnikání se rozšířil o zprostředkování jazykových 

vzdělávacích programů v zahraničí, pracovních programů a autobusovou dopravu. 

V roce 1998 firma vstoupila také na slovenský trh a založila svou první pobočku 

v Bratislavě. V dalších letech, konkrétně v roce 2000, začíná největší expanze 

společnosti. Firma se nerozrůstá pouze přidáváním produktů, ale také počtem 

zaměstnanců, a zejména obraty společnosti. V témže roce STUDENT AGENCY 

přidává do své nabídky další produkt, a tím je prodej letenek do celého světa, čímž 

výrazně podpoří obrat společnosti. V roce 2004 pak přichází společnost na trh se 

zásadním produktem, kterým je zavedení vnitrostátní autobusové dopravy – tzv. žlutých 

linek.  

Autobusy STUDENT AGENCY Express nejprve jezdí na trase Praha – Brno, ale 

již v roce 2005 dochází k rozšíření vnitrostátní dopravy o další mezinárodní linky a 

                                                 
4 Studentagency.cz [online]. c2010 [cit. 2011-04-15]. Profil společnosti. Dostupné z WWW: 
<http://www.studentagency.cz/o-nas/profil-spolecnosti/> 
5 Financnici.cz [online]. c2010 [cit. 2011-04-05]. Radim Jančura. Dostupné z WWW: 
<http://www.financnici.cz/radim-jancura> 
6 Justice.cz [online]. 26. 11. 2004 [cit. 2011-04-05]. Obchodní rejstřík a Sbírka listin. Dostupné z WWW: 
<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchResults&hledani.
@typ=subjekt&hledani.format.typHledani=x*&hledani.podminka.subjekt=student+agency+s.+r.+o.> 
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autobusy jezdí i do Holandska, Švýcarska, Dánska. I poté vnitrostátní a mezinárodní 

spoje každý rok přibývají. Dalším zásadním krokem pro rozvoj produktového portfolia 

STUDENT AGENCY je v roce 2009 získání licence na provoz železniční dopravy 

v České republice. Její vstup na český trh je plánován na druhou polovinu roku 2011, o 

čemž se detailněji zmiňuji v kapitole 2.3.2 Vlaky RegioJet. V roce 2010 STUDENT 

AGENCY vstupuje na trh s online prodejem zájezdů na webu www.dovolena.cz, což 

způsobí zvýšení obratu ze 4,1 na 4,5 miliardy korun7. Mluvíme-li o trhu, bylo by dobré 

si ho definovat. „Trh v marketingovém pojetí představuje soubor všech stávajících a 

potenciálních kupujících, kteří v určitých situacích koupí výrobku nebo služby 

uspokojují jednu nebo několik potřeb.“8 

 Značka STUDENT AGENCY má na českém trhu velmi silnou pozici, důkazem 

jsou stále se zvyšující tržby, expanze firmy, vracející se spokojení zákazníci, ale také 

nejrůznější ocenění. Již od roku 2006 se firma umisťuje na předních příčkách žebříčku 

nejoblíbenějších firem v České republice, který sestavuje sdružení CZECH TOP 100. 

Další významná ocenění, která firma získala:  

 

• Nejlepší IATA agentura v České republice (TTG Travel Awards 2006); 

• Nejlepší autobusový dopravce v České republice (TTG Travel Awards 2007, 

2008); 

• Superbrand České republiky (2006); 

• Deloitte Technology Fast 50 (2007); 

• 2. nejlepší IATA agentura v České republice (TTG Travel Awards 2008);  

• 3. nejcennější značka, která se narodila po roce 1989 (Mather 2008)9. 

 

STUDENT AGENCY stejně jako většina větších firem v dnešní době, dbá na sociální 

zodpovědnost. Je dlouhodobým partnerem projektu Mezinárodních výměnných 

poznávacích pobytů pro děti z dětských domovů společnosti Nejsi sám – You are not 

alone. Dále v časopise Žlutý, který si mohou cestující přečíst na palubě autobusů, každý 

                                                 
7 Radim Jančura: Nejde o zisky, důležitý je boj o trh. Hospodářské noviny [online]. 18.1.2011, 1, [cit. 
2011-04-10]. Dostupný z WWW: <http://hn.ihned.cz/c1-49497750-nejde-o-zisky-dulezity-je-boj-o-trh> 
8 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing : Strategie a trendy. Praha : Grada Publishing, 2008. 
Trhy a konkurenční prostor, s. 272. 
9 Studentagency.cz [online]. c2010 [cit. 2011-04-15]. Historie společnosti. Dostupné z WWW: 
<http://www.studentagency.cz/o-nas/profil-spolecnosti/historie-spolecnosti/ >  
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měsíc nechávají zdarma inzerovat charitativní organizace. Každoročně pak podporují 

celou řadu charitativních, sportovních i kulturních akcí a projektů.  

1.2 Skupina „STUDENT AGENCY“  

STUDENT AGENCY vlastní z 100% Radim Jančura, který je doposud jediným 

akcionářem. Jeho obchodní aktivity se ale v průběhu let, jak již bylo řečeno, začaly 

významně rozrůstat, a tak založil dceřiné a sesterské společnosti s vlastním předmětem 

činnosti. V roce 2002 vznikla sesterská společnost ORBIX, která nabízí velmi podobné 

produkty jako STUDENT AGENCY, ale zaměřuje se výhradně na firemní klientelu – 

zajištění letenek, ubytování, pojištění, pronájem aut… ORBIX používá velmi podobný 

model komunikace jako STUDENT AGENCY a nebudu se na ní ve své práci detailněji 

zaměřovat. V dubnu 2006 si firma pořídila vlastní sídlo v centru Brna – Dům pánů 

z Lipé, kde provozuje kulturní a informační centrum pro veřejnost. Správu této budovy 

má na starosti další sesterská společnost - DPL real s. r. o. V lednu 2009 byly založeny 

pobočky firem STUDENT AGENCY a ORBIX působící na Slovensku. Nejnověji se do 

skupiny připojila akciová společnost Regiojet, a. s, která byla založena v roce 2009 a 

její detailní historii budu popisovat v kapitole 2.3.2 Vlaky RegioJet.  

 

Obrázek 1: „Skupina STUDENT AGENCY“ 10 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Studentagency.cz [online]. c2010 [cit. 2011-04-15]. Výroční zpráva pro rok 2009. Dostupné z WWW: 
<http://www.studentagency.cz/o-nas/vyrocni-zprava-2009/> 
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1.3 Produktové portfolio STUDENT AGENCY  

Otázka, která vyvstává na povrch, je, jaké produkty tedy skupina STUDENT 

AGENCY nabízí. A co to vlastně produkt je. Termín „produkt“, je jedním ze základních 

pilířů marketingového mixu a tzv. „4P“. Definic existuje celá řada, ale my bychom 

mohli použít definici marketingového guru, Philipa Kotlera. „Produkt je cokoliv, co lze 

nabídnout trhu k prozkoumání, získání, užívání nebo ke spotřebě a co může uspokojit 

nějakou potřebu nebo požadavek. Mohou to být hmotné předměty, služby, osoby, místa, 

organizace a myšlenky“11. Podle Susan Horner je při plánování portfolia produktů 

základem myšlenka, „že s produkty organizace nelze zacházet izolovaně, ale je na ně 

třeba pohlížet, jako na součásti samostatně hospodařících jednotek nebo portfolií 

produktů.“12 „Organizace by měla využívat portfolia produktů k dosažení svých cílů 

vyvažováním růstu prodeje, hotovostního toku a rizika. Celé portfolio je třeba 

pravidelně posuzovat, aktivně se zbavovat starých produktů a vyvíjet nové.“13 

STUDENT AGENCY zatím produkty do své nabídky stále přidává, v současnosti 

nabízí:  

• Letenky a jízdenky 

• Eurovíkendy 

• Zájezdy do celého světa 

• Cestovatelské balíčky 

• Pojištění 

• Ubytování 

• Pronájem aut a autobusů 

• Víza 

• Jazykové kurzy a studium v zahraničí 

• Pracovní a au pair pobyty 

• Cesty za sportem 

• Cesty za kulturou 

 

Jak je z nabídky produktů vidět, STUDENT AGENCY své produkty vzájemně 

propojuje a ze studentské agentury se stala agenturou cestovní. „Cestovní agentury 

                                                 
11 HORNER, Susan; SWARBROOKE, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. 
Praha : Grada Publishing, 2003. Produkt, s. 154. 
12 HORNER, Susan; SWARBROOKE, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času 
: Aplikovaný marketing služeb. Praha : Grada Publishing, 2003. Analýza současné situace, s. 240 - 241. 
13 tamtéž 
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fungují na principu obchodního mezičlánku, cestovní agentury spojují producenta 

služeb (cestovní kancelář, aerolinie a další dopravce, hotely aj.) se zákazníky.“14 Radim 

Jančura s nadsázkou říká, že na nápad zavedení vlastní autobusové dopravy přišel ve 

chvíli, kdy au-pair do Anglie posílal s konkurenčními dopravními společnostmi. Po 

úspěšném zahájení vlastní vnitrostátní i mezinárodní dopravy začala STUDENT 

AGENCY prodávat také letenky a to i online na svých letenkových serverech 

Královna.cz, Letenky.cz a Hviezda.sk. 

Na tržbách STUDENT AGENCY měl v roce 200815 největší podíl prodej 

letenek, ubytování a doplňkových služeb (66%), hned na druhém místě následovaný 

vnitrostátní a mezinárodní autobusovou dopravou (23%), následně studijní pobyty 

v zahraničí (10%) a na posledním místě pracovní a au-pair programy v zahraničí (1%). 

Chceme-li tyto služby zařadit podle důležitosti pro firmu, můžeme použít matici 

Bostonské poradenské skupiny (BCG), která analyzuje produkt z hlediska poměru 

tempa růstu trhu a podílu na trhu. Bostonská matice je používána k nastavení 

marketingové strategie.  

Obrázek 2: Zařazení produktů STUDENT AGENCY do Bostonské matice16 

 

                                                 
14 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Praha : Grada Publishing, 2009. Hospitality, s. 
27. 
15 Používám údaje z Auditovaných účetních výkazů zveřejněných ve sbírce listin dostupných na Justice.cz 
[online]. 26. 11. 2004 [cit. 2011-04-05]. Justice. Dostupné z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx>.. Zmiňuji výsledky za rok 2008, protože ve Výroční 
zprávě za rok 2009 již nejsou tržby podle segmentů děleny a o vývoji v roce 2009 tedy můžeme pouze 
usuzovat. Jisté je, že se zahájením prodejů zájezdů na serveru www.dovolena.cz ještě více posílil tento 
segment. 
16 Zdroj: Autorka 



8 
 

 
 

2. Analýza marketingové komunikace spole čnosti 

STUDENT AGENCY, s.r.o.   

Předpokládám, že jen málokdo v České republice neslyšel o společnosti 

STUDENT AGENCY. Nezná-li snad samotnou agenturu, jistě si někdy všimnul jejích 

žlutých autobusů, které již v současnosti jezdí do všech větších měst v republice. 

Marketingová strategie STUDENT AGENCY je velmi komplexní a zahrnuje celou řadu 

komunikačních nástrojů, které se v následující kapitole pokusím popsat a zanalyzovat. 

Předpokladem pro úspěšnou propagaci firmy navenek je i jasně stanovaná firemní 

identita, o které se tedy zmíním hned na začátku. Z prostředků identity firmy se budu 

detailněji zabývat pouze firemním designem, který STUDENT AGENCY poměrně silně 

odlišuje od jiných společností, a tak pro mne bude důležitý i z hlediska marketingové 

komunikace společnosti.  

2.1 Budování identity firmy 

Budování identity firmy je součástí firemní strategie, která vede k formování 

dlouhodobých cílů, filozofie, a k nastolení trvalejších hodnot, ke kterým bude 

společnost směřovat. Již v minulosti jsme se mohli setkat se snahou o jednotný vizuální 

vzhled a chování některých organizací, jako například u armády či církve. Také města a 

rody se prezentovaly heraldickými erby, které se umisťovaly na zdi panských domů, 

nad vstupní brány do měst, na náhrobní kameny a další snadno viditelná místa. Až do 2. 

poloviny 20. století tedy „šlo o vytváření jednotného vizuálního stylu organizací, tzv. 

designu organizací“, jak píše ve své knize Václav Svoboda17.  

Pojem firemní identita má celou řadu výkladů, skládá se z mnoha charakteristik 

a základních prvků. Pro výklad ale můžeme použít definici z Lexikonu Public 

Relations: „Corporate identity představuje hlavní strategii podniku. Je také sociální 

technikou pro založení, rozvoj a stabilizaci organizací. Corporate identity disponuje 

součtem vlastností a způsobů prezentace, které určitou organizaci spojují a současně od 

jiných odlišují.“18  Jak již tedy bylo zmíněno, názor, že firemní identitu utváří pouze 

vizuální vzhled společnosti, je dávno překonaný (i když v myslích řady lidí stále 

                                                 
17 SVOBODA, Václav. Public relations - moderně a účinně. Praha : Grada Publishing, 2009. 240 s. 
18 PFLAUM, Dieter; PIEPER, Wolfgang. Lexikon der Public Relations. Berlin : Die Wirtschaft, 1989. s. 
69. 



9 
 

 
 

přetrvává a je chybně zaměňován s image značky) a je nutné si uvědomit, že identitu 

firmy naplňuje celá řada prvků, které jsou ve vzájemných vztazích a doplňují se. 

Základním předpokladem firemní identity je formulování filozofie společnosti a 

prostředky k vytvoření firemní image jsou:  

• firemní design (z angl. corporate design); 

• firemní komunikace (z angl. corporate communication); 

• firemní kultura (z angl. corporte culture); 

• produkt či služba19. 

Struktura corporate identity je schematicky zobrazena na obrázku č. 3 níže.  

Obrázek 3: Struktura firemní identity v praxi 20 

 

Budování firemní identity je postupný a komplexní proces, který je provázán s historií 

společnosti, kterou jsem popisovala již v kapitole 1.1 O společnosti. Ačkoliv Radim 

Jančura firmu založil jako agenturu pro studenty, postupným přidáváním produktů – 

jako například zavedením luxusní vnitrostátní a mezinárodní autobusové dopravy, 

prodejem letenek či dovolených – začal budovat identitu firmy, která se nezaměřuje na 

jednu cílovou skupinu, ale která se orientuje na široké spektrum zákazníků a je typická 

svým pro-zákaznickým přístupem. Identita firmy je do značné míry provázána s public 

relations a vrátím se k tomu v dalších kapitolách. 

 

                                                 
19 VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří. Image a firemní identita. Praha : Grada Publishing, 2009. Co 
všechno patří k firemní identitě, s. 40. 
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2.1.1 Filozofie organizace – mise a vize 

Filozofie organizace nám do značné míry vypovídá o nastavení společnosti a je 

základním pilířem pro určení identity firmy. V tržní ekonomice firmy vycházejí 

z filozofie marketingu, kterou je silná orientace na zákazníka. „Orientace na zákazníka 

znamená, že organizace zná dostatečně své cílové zákazníky. Toto poznání jí umožňuje 

poskytovat jim co nejvyšší hodnotu. Činí tak snižováním nákladů, které je zákazník 

nucen vynaložit na získání produktu, a zvyšováním hodnoty (výhody) obsažené 

v produktu.“21 STUDENT AGENCY je jedna ze společností, která je pro-zákaznickým 

přístupem dobře známá a navíc patří mezi společnosti, kterým se daří spojovat dvě 

zdánlivě protichůdné strategie diferenciace (odlišení se) a cost-leadership 

(standardizované produkty za co nejnižší možnou cenu). Výsledkem jsou nadstandardní 

služby za velmi přijatelné ceny. Sám ředitel Radim Jančura říká: „I přesto, že jsme ryze 

česká firma, nedokážou nám konkurovat státem dotované společnosti, či nadnárodní 

korporace. Už dávno nejsme studentskou agenturou, ale firmou pro ty, kteří chtějí 

službu a přitom cenu, řekněme jako za studentských let…“22.  

Mise společnosti nám říká více o tom, co je cílem společnosti a jejích služeb. 

Definuje segment trhu, zákazníka a oblast podnikání. Mise společnosti STUDENT 

AGENCY je tedy poskytování služeb před odjezdem, v průběhu pobytu a v případě 

potřeby i po návratu, u kterých se snoubí vysoká kvalita za přístupnou cenu. Společnost 

STUDENT AGENCY nabízí poznání prostřednictvím cestování a studia v zahraničí, 

přičemž se nevymezuje vůči konkrétní cílové skupině studentů. Nabízí své služby všem, 

protože celý život se máme co učit a poznávat. Jejím cílem je být silnou značkou, které 

lze věřit, a která si udržuje své stálé zákazníky. 

Vize společnosti definuje dlouhodobé plány a to, čím chce společnost být. Je 

spíše zdrojem inspirace pro další rozhodnutí do budoucnosti. Vize STUDENT 

AGENCY je si i nadále udržet postavení jedničky na trhu se studijními a pracovními 

pobyty v zahraničí, podporovat svou pozici nejvýznamnějšího dopravce se zaměřením 

na luxusní flotilu autobusů, v roce 2011 úspěšně vstoupit do segmentu železniční 

dopravy. 

                                                                                                                                               
20 SVOBODA, Váslav; Corporate Identity. Zlín. Skripta UTB, 2003. ISBN 8073181061 
21 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha : Grada Publishing, 2008. 
Význam marketingu v konkurenčním prostředí, s. 25. 
22 Studentagency.cz [online]. c2010 [cit. 2011-04-20]. Slovo ředitele. Dostupné z WWW: 
<http://www.studentagency.cz/o-nas/slovo-reditele/ >.  
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Mise a vize společnosti firmy často uveřejňují na svých webových stránkách, 

v propagačních materiálech, protože chtějí, aby směřování jejich firmy bylo pro 

zákazníky lehko rozpoznatelné a čitelné. STUDENT AGENCY prezentuje hlavní 

filozofii firmy v sekci O nás na webových stránkách, ve své výroční zprávě a částečně i 

ve firemním profilu.23 Nepřímo ji pak firma prezentuje svým vystupováním v médiích.  

2.1.2 Firemní design – zna čka, logotyp, vizuální styl 

Jedním ze základních prvků firemní identity je firemní design, jinak řečeno také 

jednotný vizuální styl. Je to způsob prezentace firmy navenek, který nám na první 

pohled o firmě mnoho prozrazuje, vytváří image organizace. „Firemní design vytváří:  

• název firmy a způsob jeho prezentace;  

• logo jako identifikační značka; 

• značka pro zviditelnění a odlišení produktu;  

• písmo a barvy; 

• oděvy zaměstnanců; 

• a další.“24 

V případě STUDENT AGENCY je název firmy totožný se značkou společnosti a 

produktů. Pochází z angličtiny a v překladu znamená „studentská agentura“. Tento 

jednoduchý a dobře zapamatovatelný název má ale i jednu nevýhodu, a to, že vytváří 

mylný dojem, že se firma orientuje pouze na studenty. Přesně z tohoto důvodu Radim 

Jančura založil sesterskou společnost ORBIX, která se orientuje na firemní klientelu a 

tak se „nestudenti“ nenechají odradit a využijí jejich služby. Podle STUDENT 

AGENCY slovo student v názvu „nevymezuje cílovou skupinu, ale fakt, že celý život 

se máme co učit a co poznávat“25. I tak si je ale firma pravděpodobně vědoma mírného 

handicapu, který jí názvem vzniká. Snaží se ho vyvážit sloganem „…pro každého, 

v každém věku…“ V design manuálu, příručce vymezující grafickou podobu 

jednotlivých částí vizuálního stylu, je definováno, že název STUDENT AGENCY se 

píše verzálkami a v souvislém textu se používá pouze jméno společnosti bez právního 

                                                 
23 Studentagency.cz [online]. c2010 [cit. 2011-04-15]. Výroční zpráva pro rok 2009. Dostupné z WWW: 
http://www.studentagency.cz/o-nas/vyrocni-zprava-2009/> a Studentagency.cz [online]. c2010 [cit. 2011-
04-22]. Profil společnosti. Dostupné z WWW: <http://www.studentagency.cz/o-nas/profil-spolecnosti/>. 
24 VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří. Image a firemní identita. Praha : Grada Publishing, 2009. Firemní 
design (corporate design), s. 40 - 41. 
25 Studentagency.cz [online]. c2010 [cit. 2011-04-22]. Profil společnosti. Dostupné z WWW: 
<http://www.studentagency.cz/o-nas/profil-spolecnosti/>.  
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názvu.26 Proto tuto normu dodržuji i ve své práci a ze stejného důvodu nepoužívám 

zkratku „SA“, která je v manuálu uvedená jako nežádoucí. Součástí názvu je i písmo a 

typografie, která je taktéž definována v grafickém manuálu. Pro podnikové tiskoviny se 

používají typy písma FranklinGotItcTEEBooCon, FranklinGotItcTEEMedCon, 

FranklinGotItcTEEDemCon. 

 „Jednotný design vychází ze značky. Je kombinací názvu, slov, symbolů či 

obrazů. Značka představuje lehce zapamatovatelné označení, odlišuje produkt od 

příbuzné skupiny jiných produktů a současně jej propaguje.“27 Rozlišujeme typy značek 

obrazových, slovních, literárních a kombinovaných. Značka STUDENT AGENCY patří 

mezi slovní značky, tedy logotypy. Skládá se ze dvou částí – červeného a modrého 

textu, který je ohraničený z obou stran svislými čárami. Na první pohled pravá, červená 

část loga vystupuje do popředí – červená je barva vzrušení, působí dynamicky, 

energicky, značí pronikání vpřed. Naproti tomu modrá barva je protipólem červené, 

značí tradici, spolehlivost, stálost. Logotyp je tedy dokonale vyvážený a působí 

harmonickým dojmem, navíc na bílém podkladu připomíná trikoloru a barvy české 

státnosti, což konotuje národní hrdost a příslušnost k národu. V některých případech 

může být logotyp i v černobílém provedení. Další společnosti skupiny STUDENT 

AGENCY, ORBIX a RegioJet používají podobný model logotypu, jak je vidět na 

obrázku č. 5 a 6. Oba logotypy používají modrou a červenou barvu. ORBIX nepoužívá 

v logotypu název STUDENT AGENCY, ale namísto toho má obrázek letadla. Je to 

proto, že se zaměřuje na úplně jiný typ klientely, a tak nechce být přímo se STUDENT 

AGENCY spojována. RegioJet, dceřiná společnost STUDENT AGENCY se spojení 

nebrání, a tak v dolní části loga její název používá. Logotyp RegioJet detailněji rozeberu 

v kapitole 2.3.2 Vlaky RegioJet. 

Obrázek 4: Logotyp STUDENT AGENCY28 

                                                 
26 Studentagency.cz [online]. c2010 [cit. 2011-04-22]. Loga a grafický manuál. Dostupné z WWW: 
<http://www.studentagency.cz/o-nas/profil-spolecnosti/loga-a-graficky-manual/ >. 
27 SVOBODA, Václav. Public relations - moderně a účinně. Praha : Grada Publishing, 2009. 32 s. 

 
28 Studentagency.cz [online]. c2010 [cit. 2011-04-22]. Loga a grafický manuál. Dostupné z WWW: 
<http://www.studentagency.cz/o-nas/profil-spolecnosti/loga-a-graficky-manual/ >. 
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Obrázek 5: Logotyp ORBIX29 

 

Obrázek 6: Logotyp RegioJet30 

 

Logotyp a současný vizuální styl STUDENT AGENCY navrhovala firma Omega 

Design. Potřeba navrhnout jednotný vizuální styl společnosti přišla ve chvíli, kdy se 

firma začala rozrůstat a její autobusy poprvé vyrazily za hranice České republiky do 

Anglie. Součástí návrhu vizuálního stylu bylo vytvoření nového loga, zpracování 

grafického manuálu, design publikací atd. Za korporátní barvu byla vybrána žlutá barva 

„new-yorských taxíků“, kterou majitel Radim Jančura zvolil, protože je kontrastní 

k častému zamračenému českému počasí.31 Žlutá barva má ale i hlubokou symboliku – 

značí dynamickou pohybovou energii, touhu po rozvíjení se, působí vesele a otevřeně.32 

 Výběr vizuálního stylu u autobusů byl jeden z nejzásadnějších kroků, protože 

z marketingového hlediska autobusy upoutávají nejvíce pozornosti a jsou přímou cestou 

marketingové komunikace se zákazníkem. Ve svém dotazníkovém šetření jsem se 

respondentů ptala na otázku „Co je první věc, která Vás napadne, když se řekne 

STUDENT AGENCY?“ a většina respondentů odpovídala ve smyslu „žlutá barva“, 

„žluté autobusy“ a podobně33. 

 

                                                 
29 Logotyp ORBIX stažený ze stránek společnosti Orbix.cz [online]. c2007 [cit. 2011-04-10]. Orbix. 
Dostupné z WWW: <http://www.orbix.cz/>. 
30 Logotyp RegioJet stažený ze stránek společnosti Regiojet.cz [online]. c2009 [cit. 2011-04-10]. 
RegioJet. Dostupné z WWW: <http://www.regiojet.cz/>. 
31 Omegadesign.cz1996 [online]. 1996 [cit. 2011-04-25]. Logo a vizuální styl STUDENT AGENCY. 
Dostupné z WWW: <http://www.omegadesign.cz/reference-logo-a-vizualni-styl/logo-a-vizualni-styl-
student-agency/ >. 
32 Wikipedia.cz [online]. 2002 [cit. 2011-04-25]. Psychologie barev. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie_barev >.  
33 Detailní popis grafu je použitý v kapitole 2.3.1 Autobusy STUDENT AGENCY Express. 
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2.1.3 Firemní image 

Výsledkem budování firemní identity je tedy firemní image. Definicí, které 

bychom mohli k vymezení pojmu „image“ použít, je celá řada. Můžeme vycházet i 

z významu slova „image“ přeloženého z angličtiny – znamená obraz, znázornění, 

představa, podoba, dojem, ale jinak ho můžeme chápat v různých kontextech a 

souvislostech. „Image“ je v dnešní době chápáno jako jeden z ústředních pojmů 

psychologie reklamy a public relations. Potřeba sebeprezentace a motiv ztotožnění se 

se značkou nabírají speciálního významu. Podle Jitky Vysekalové je pro pochopení 

pojmu důležitá analýza psychických procesů, které vznik image umožňují. „Včlenění 

obsahů našeho vnímání do vnějšího světa je umožněno tzv. procesem „projekce“, který 

je nejznámější z díla Freudova. V širším smyslu znamená projekce postupy při řešení 

situací založené na „pseudoobjektivizaci“ probíhající na základě nashromážděných 

prožitků ve vztahu k danému objektu, kterým může být předmět, osoba, událost, firma, 

značka atd. Z marketingového hlediska jde především o firmu a značku. Při procesu 

projekce dochází k podřazení představ spojených s daným předmětem určitému způsobu 

nazírání, zpracování dané reality.“34 Image je tedy subjektivní představa jednotlivce, 

anebo i celé společnosti, o určitém produktu, značce, společnosti. Firemní image nám 

často pomáhá zorientovat se na trhu a mnohdy ovlivňuje naše nákupní chování. Protože 

už nejsem schopni se ve velké nabídce výrobků a služeb orientovat, vytvoříme si určitou 

konkrétní představu o značce a firmě a na základě její image se o nákupu rozhodujeme, 

neanalyzujeme jednotlivé výrobky v dané kategorii produktů. 

Image STUDENT AGENCY je do jisté míry dána názvem společnosti – 

vzbuzuje v nás pocit, že je pro studenty, a tedy přináší levná a rychlá řešení. To ale jak 

již bylo řečeno, může pro firmu mít i negativní důsledky (odrazuje další cílové skupiny 

apod.), a tak se dlouhodobě STUDENT AGENCY snaží dodávat své image také punc 

kvality. Čekáte-li tedy servis pro studenty, budete mile překvapeni. Díky tomu, že si 

zakládá na jednotném vizuálním stylu a pro-zákaznickém přístupu, získává si postupně 

loajalitu zákazníků a image velmi spolehlivé a kvalitní společnosti, která „je na trhu 

vidět“. Nejširší veřejnost má jejich firemní image totiž spojenou se „žlutými autobusy“, 

které křižují Českou republiku. Není se čemu divit, žlutá barva je na českých silnicích 

nepřehlédnutelná a postupně začala přecházet do celkového korporátního vzhledu, což 

v sobě s trochou nadsázky nese i záměr, jak získanou publicitu autobusové dopravy 

                                                 
34 VYSEKALOVÁ, Jitka, et al. Psychologie reklamy. Praha : Grada Publishing, 2007. 296 s. 
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STUDENT AGENCY Express využít pro celkovou propagaci společnosti a jejích 

dalších produktů. Ve výsledku je v České republice nahlíženo na STUDENT AGENCY 

jako na jednu z nejobdivovanějších firem, o čem svědčí nejen četná ocenění, ale také 

obliba firmy u zákazníků.  

Ve svém dotazníkovém šetření jsem se ptala na 2 otázky spojené s image 

společnosti. Na otázku „Které spojení podle Vás nejlépe charakterizuje STUDENT 

AGENCY?“ nejvíce respondentů odpovědělo, že pestrá nabídka služeb, následovaná 

kvalitními službami a nízkou cenou (více viz graf 1 níže). I to svědčí o velmi dobře 

nastavené firemní filozofii a zejména o její prezentaci navenek.  

 

Graf 1: „Které spojení podle Vás nejlépe charakterizuje STUDENT AGENCY?“ 35 

 

 

 

                                                 
35 Zdroj: Dotazníkové šetření autorky na serveru Vyplnto.cz [online]. C2008 [cit. 2011-04-22]. Vyplň to. 
Dostupné z WWW: <http://www.vyplnto.cz/>.Pozn.: Jednalo se o otázku s možností vlastní odpovědi, a 
tak se některé výsledky nedají komplexně popsat grafem. Všechny odpovědi respondentů jsou 
k nahlédnutí v příloze bakalářské práce (příloha č. 1). 
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Odpovědi týkající se vnímání společnosti byly jednoznačné. Na otázku „Je Vaše 

vnímání STUDENT AGENCY pozitivní?“ odpovědělo 92,5% respondentů „ano“ (viz 

graf níže). Ti, co odpověděli „ne“, uváděli jako důvod například negativní ohlasy 

známých, názor že nabídky společnosti nejsou tak výhodné, jak se na první pohled 

zdají, že si letenky a jiné služby lépe zařídí sami, anebo to, že jejich služby nejsou pro 

daného respondenta atraktivní36.  

Graf 2: „Je Vaše vnímání STUDENT AGENCY pozitivní?“37 

 

2.2 Komunika ční mix spole čnosti STUDENT AGENCY 

Dříve než se zaměřím na vybrané kapitoly komunikačního mixu, které přímo 

souvisí s marketingovou komunikaci STUDENT AGENCY, zařadím tento pojem do 

širších souvislostí a podložím ho teoretickým zázemím, které budu čerpat od autorů 

Philipa Kotlera, Patricka De Pelsmackera a Susan Horner.  

 Jedním ze základních nástrojů marketingového mixu (podle Philipa Kotlera 

„4P“) je promotion, česky řečeno propagace nebo přeneseně marketingová komunikace, 

kterou ve své práci analyzuji. Marketingová komunikace obnáší veškeré relevantní 

komunikace s trhem, užším pojmem je komerční komunikace. Má celou řadu nástrojů, 

které firmy používají ke zviditelnění svých cílů, tyto nástroje jsou souhrnně nazývány 

komunikačním mixem. Nejznámějším z nich je reklama, která bývá někdy mylně 

zaměňována s pojmem marketingová komunikace. V roce 2002 byly složky 

                                                 
36 Všechny odpovědi respondentů jsou k nahlédnutí ve zpracovaných metadatech dotazníku v příloze 
bakalářské práce (příloha č. 1). 
37 Dotazníkové šetření autorky na serveru Vyplnto.cz [online]. C2008 [cit. 2011-04-22]. Vyplň to. 
Dostupné z WWW: <http://www.vyplnto.cz/>.souhrnné výsledky jsou v příloze bakalářské práce (příloha 
č. 1). 
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komunikačního mixu jasně definovány na konferenci Evropské asociace reklamních 

agentur38. 

Nástroje komunikačního mixu tedy jsou:  

• Reklama  

• Podpora prodeje  

• Public relations (PR) 

• Osobní prodej 

• Direct marketing 

• Propagace v místě prodeje (POP)  

• Sponzoring  

Reklama je placená forma komunikace o produktu, službách či společnosti 

prostřednictvím médií, jejímž cílem je seznámení veřejnosti se značkou, společností, 

výrobkem…, posílení pozice na trhu, zlepšování image firmy, zvýšení poptávky39. 

Reklama využívá celou řadu komunikačních kanálů, a tak rozlišujeme tištěnou, 

televizní, rozhlasovou, internetovou a venkovní reklamu. „Jejími největšími výhodami 

jsou přesné cílení na tržní segmenty, zasáhnutí velké části cílové skupiny za krátký čas, 

efektivita, možnost opakování. Hlavními nevýhodami jsou nákladnost a relativně složité 

sledování účinnosti reklamy, protože její cíle bývají dlouhodobé“40. 

Podpora prodeje je „kampaň stimulující prodej např. snížením cen, poskytováním 

různých kupónů, programy pro loajální zákazníky, soutěžemi či vzorky zdarma apod.“41  

Velmi často doprovází reklamu a obvykle probíhá pouze krátkodobě ve chvílích, kdy je 

potřeba zvýšit obrat. Klasická reklama už navíc začíná ztrácet na účinnosti a zákazníci 

se mnohdy rozhodují podle nejrůznějších výhod, rodinných balení, podle přidané 

hodnoty jakou jsou slevové kupony anebo věcné dárky. „Hlavním cílem každé podpory 

prodeje je vyvolat pozitivní reakci spotřebitelů. Podpora prodeje spotřebiteli se nazývá 

                                                 
38 Zdroj: Přednáška Ing. Milana Postlera, Ph.D. z předmětu Ekonomická teorie marketingu. 
39 Zdroj: Přednáška Ing. Milana Postlera, Ph.D. z předmětu Ekonomická teorie marketingu. 
40 HORNER, Susan; SWARBROOKE, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného 
času. Praha : Grada Publishing, 2003. Propagace, s. 206 
41 tamtéž 
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strategie tahu, protože vytváří primární poptávku po produktu, která ji táhne 

distribučním systémem.“42 

Public relations, česky vztahy s veřejností, zahrnují všechny činnosti, jejichž 

prostřednictvím firma komunikuje se svým okolím a se všemi jeho subjekty. Cílem 

public relations není propagace určitého produktu, ale spíš vytvoření vhodného 

prostředí pro kladné přijetí reklamy. Pracuje na vybudování dobré pověsti firmy, tedy na 

firemní image a budování dobrého jména. Udržuje dobré vztahy uvnitř i vně 

společnosti. Rozlišujeme několik druhů PR. Interní PR, jejichž náplní je informování 

zaměstnanců o strategických prioritách firmy, jejich motivace apod. Dalším druhem PR 

jsou vztahy s veřejností, dále potom finanční PR, které má za úkol udržování dobrých 

vztahů a vysoké informovanosti finanční veřejnosti (akcionářů, investorů), mediální PR, 

díky nimž může firma získávat pozitivní komentáře v médiích, a v neposlední řadě také 

marketingové PR, které jsou přímo spojeny s prodejem produktu či podporou značky.43 

Osobní prodej je podle definice Philipa Kotlera „ústní prezentace při rozhovoru 

s jedním možným zákazníkem nebo více možnými zákazníky za účelem uskutečnění 

prodeje“44. Jedná se tedy o komunikaci „tváří tvář“, která je vhodná k pouhému 

poskytování informací, ale také k přesvědčování zákazníka a to zejména díky vzájemné 

interakci – dobrý prodejce vycítí potřeby a přání zákazníka, takže tomu styl komunikace 

a nabídku, pokud je to možné, přizpůsobí. Velkou výhodou je přesnost cílení možnost 

vyjednávání, zmíněná interaktivita a možnost zpětné vazby. Nevýhodou je samozřejmě 

dosah tohoto druhu komunikace a také malá možnost kontroly. 

Direct mareting, česky přímý marketing, znamená „kontaktování stávajících a 

potencionálních zákazníků s cílem vyvolat okamžitou a měřitelnou reakci. Slovo 

„přímý“ zde znamená, že se využívají média umožňující přímý kontakt jako je 

například pošta, katalogy, telefonní kontakty nebo brožury.“45 Jim Kobs ještě u definice 

přímého marketingu zdůrazňuje důležitost databází a říká: „přímý marketing přenáší 

reklamní sdělení přímo k existujícímu nebo budoucímu spotřebiteli tak, aby vyvolalo 

okamžitou reakci. Také zahrnuje tvorbu databáze respondentů.“46 Výhodou přímého 

                                                 
42 TELLIS, Gerard J. . Reklama a podpora prodeje. Praha : Grada Publishing, 2001. s. 290 - 291. 
43 DE PELSMACKER, Patrick; GEUENS, Maggie; VAN DEN BERGH, Joeri . Marketingová 
komunikace. Praha : Grada Publishing, 2003. Public relations (PR, vztahy s veřejností), s. 308. 
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marketingu je dobrá měřitelnost, možnost interakce, možnost cílení. Nevýhodou je 

lehké odmítnuté ze strany zákazníka.  

Porpagace v místě prodeje, zkráceně POP z anglického „point of purchase“, se dá 

definovat jako skupina prostředků umístěných v místě prodeje, tedy v obchodech, 

stáncích, kancelářích apod., které komunikují image obchodu a napovídají hodně 

zákazníkovi o kvalitě nabízených produktů. Jedná se nejen o vybavení obchodu 

(výkladní skříň, bannery, stojany, plakáty, tištěné materiály…), ale také celkový vzhled 

prostředí (uspořádání, barvy, vůně…). Podpora v místě prodeje je poměrně důležitá, 

protože velké procento nákupního rozhodování probíhá přímo na místě po vstupu do 

obchodu.  

„Sponzoring je nástroj tematické komunikace, kdy sponzor pomáhá sponzorovanému 

uskutečnit jeho projekt a sponzorovaný pomáhá sponzorovi naplnit jeho komunikační 

cíle“47 Je ideální cestou, jak skloubit podporu „dobré věci“, tedy částečně je dobrý i 

z hlediska společenské odpovědnosti firem, a zároveň zviditelnit logo a značku. Nemusí 

být vždy efektivní, protože diváci často věnují mnohem větší pozornost samotné 

události nebo osobě, která je předmětem sponzoringu. Na druhou stranu, sponzorování 

nabírá čím dál tím větší důležitost z hlediska marketingu, a firem, které sponzorují 

sportovní, charitativní nebo kulturní akce stále přibývá.  

V dalších podkapitolách se tedy zaměřím na popis a deskriptivní analýzu nástrojů 

marketingové komunikace, kterou STUDENT AGENCY ke své propagaci používá. 

V tezi bakalářské práce jsem se původně chtěla zaměřit pouze na reklamu, podporu 

prodeje, public relations a osobní prodej, ale nakonec jsem při svém zkoumání došla 

k závěru, že bude vhodné se věnovat všem nástrojům, byť některé firma používá pouze 

okrajově. Ještě než přistoupím k rozboru jednotlivých nástrojů komunikačního mixu 

STUDENT AGENCY, bylo by dobré zhodnotit odpovědi z mého dotazníkového šetření 

na otázku „Odkud jste se o STUDENT AGENCY dozvěděl/a?“ Celých 50 % 

respondentů odpovědělo, že „už ani neví, jsou vidět všude“. To nám hodně napovídá o 

                                                                                                                                               
44 KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing Management. Praha : Grada Publishing, 2007. 
Osobní prodej, s. 664. 
45 DE PELSMACKER, Patrick; GEUENS, Maggie; VAN DEN BERGH, Joeri . Marketingová 
komunikace. Praha : Grada Publishing, 2003. Přímý marketing, direkt marketing s. 388. 
46 KOBBS, Jim. Profitable Direct Marketing.. Lincolnwood : NTS Business Books, 1992. Direct 
marketing. 
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stylu komunikace společnosti, který je velmi komplexní a zahrnuje celou řadu nástrojů, 

které se vzájemně doplňují.  

Graf 3: „Odkud jste se o STUDENT AGENCY dozvěděl/a?“48 

 

 

2.2.1 Reklama  

Jak již bylo výše zmíněno, reklama má celou řadu druhů podle toho, které 

médium k prezentaci komunikované skutečnosti používá. STUDENT AGENCY 

používá nejčastěji internetovou a rozhlasovou reklamu, doplněnou o venkovní plochy a 

vlastní média. Vzhledem k nákladnosti televizních kampaní se jim STUDENT 

AGENCY zatím vyhýbá, omezené prostředky na marketing se snaží investovat do 

několika nástrojů komunikace, o čemž se zmíním v dalších kapitolách.  

Nejintenzivněji STUDENT AGENCY propaguje své služby na internetu, věnuje 

se propagaci pomocí svých vlastních webových stránek, SEO, placených odkazů a PPC 

reklamy na nejpoužívanějších vyhledávačích Seznam a Google. Dále bannerové 

reklamě na serverech www.seznam.cz, www.idnes.cz, www.nazkusenou.cz apod. 

Internet je velmi vhodným médiem, protože díky němu může firma dobře cílit, získá 

zpětnou vazbu, může detailně popsat produkt nebo službu (případně přímo odkazovat na 

webové stránky). Vstupní i produkční náklady reklamy jsou nižší a kampaně jsou 

                                                                                                                                               
47 DE PELSMACKER, Patrick; GEUENS, Maggie; VAN DEN BERGH, Joeri . Marketingová 
komunikace. Praha : Grada Publishing, 2003. Sponzorství, s. 327. 
48 Zdroj: Dotazníkové šetření autorky na serveru Vyplnto.cz [online]. C2008 [cit. 2011-04-22]. Vyplň to. 
Dostupné z WWW: <http://www.vyplnto.cz/>.; Pozn.: Jednalo se o otázku s možností otevřených 
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celkově mnohem flexibilnějsí – časově i z hlediska zadávání reklamy. Základem 

úspěchu internetové reklamy jsou moderní, přehledné, fungující webové stránky, které 

STUDENT AGENCY spustila 18. 10. 2010. Tento krok byl opravdu zásadní, protože 

staré webové stránky STUDENT AGENCY byly velmi chaotické, nepřehledné a 

uživatelé se na nich ztráceli. Porovnání starých a nových webových stránek si můžete 

prohlédnout níže.  

Obrázek 7: Náhled hlavní strany starých a nových webových stránek49 

 

Nové webové stránky jsou uživatelsky velmi příjemné, drží se korporátních barev – 

modré a červené na bílém pozadí – a jsou optimalizované pro vyhledávače (SEO). 

Optimalizace pro vyhledávače (anglicky search engine optimalization) je metodika 

vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah 

byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak 

je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích, které odpovídá obsahu, pro danou 

webovou stránku vyšší pozici, a tím četnější a zároveň cílenější zákazníky. SEO 

STUDENT AGENCY doplňuje také PPC (pay-per-click) reklamou spravovanou přes 

Sklik a Google AdWords a placenými odkazy. Velmi typické pro STUDENT AGENCY  

je používání bannerové reklamy. Umisťuje bannery různých motivů a velikostí 

pravidelně na hlavní stránky Seznamu, iDnes i do tematicky zaměřených rubrik 

internetových periodik (cestování, vzdělání, práce…). Bannery často odkazují přímo na 

stránky společnosti, někdy na PR článek na vybraném zpravodajském serveru.  

                                                                                                                                               
odpovědí, a tak se výsledky nedají komplexně popsat grafem. Všechny odpovědi respondentů jsou 
k nahlédnutí ve zpracovaných metadatech dotazníků v příloze bakalářské práce. 
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Příklady internetových bannerů najdete na obrázcích níže:  

Obrázek 8: Příklady bannerů STUDENT AGENCY50 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
V neposlední řadě je nutné se také zmínit o reklamě na Facebooku. Kromě placené 

reklamy propaguje svoje produkty také zakládáním skupin a těmi jsou: STUDENT 

AGENCY, Pracovní a au-pair pobyty v zahraničí, Jazykové pobyty v zahraničí, 

Dovolena.cz, Kanada Working Holiday, Ostře sledované žluté vlaky a mnohé další51. 

Obsahy těchto skupin jsou pravidelně upravovány a slouží i jako sociální síť pro klienty, 

kteří se chtějí podělit o své zkušenosti, anebo získat odpověď na svůj dotaz. 

Dalším využívaným typem reklamy je reklama rozhlasová. Její výhodou jsou 

nižší vstupní náklady, možnost dobře cílit a propojit s doprovodnými akcemi, je také 

jedním z nejlepších médií na regionální cílení, a tak je vhodná pro taktické kampaně 

                                                                                                                                               
49 Zdroj: Autorka – printscreen hlavní strany webových stránek STUDENT AGENCY. Studentagency.cz 
[online]. c2010 [cit. 2011-04-22]. STUDENT AEGNCY. Dostupné z WWW: 
<http://www.studentagency.cz/>. 
50 Zdroj: printscreen stránek Seznam Seznam.cz [online]. c1996 [cit. 2011-04-20]. Seznam. Dostupné z 
WWW: <http://www.seznam.cz/>.,  Cestování iDnes Cestování iDnes.cz [online]. c1999 [cit. 2011-04-
22]. Cestování iDnes.cz. Dostupné z WWW: <http://cestovani.idnes.cz/iglobe.aspx>. 
51 Zdroj: Facebook.com [online]. 4. 2. 2004 [cit. 2011-04-22]. Facebook. Dostupné z WWW: 
<http://www.facebook.com/>. 
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(například v období slev, last minut zájezdů apod.). Nevýhodou je omezená možnost 

kreativity, malá míra zapamatovatelnosti a krátkodobé působení. Nejznámější 

rozhlasovou reklamou byl spot „STUDENT AGENCY se stěhuje do Ječné“, který 

doslova křičel z rádií v době stěhování firmy.  

 Outdoorovou reklamu firma nevyužívá plošně, ale snaží se zacílit do míst 

prodeje (stojany, venkovní bannery, cedule). Dobře cílí na skupiny zákazníků např. 

vylepováním plakátů na VŠ, reklamními tabulemi na nástupištích a autobusových 

nádražích. Výhodou je poměrně rychlé budování pokrytí cílové skupiny, možnost 

regionálního pokrytí a využití mediální kreativity. Nevýhodou, která i STUDENT 

AGENCY od masovějšího využívání tohoto media odrazuje, jsou vyšší vstupní náklady. 

Důležitým typem outdoorové reklamy jsou polepy autobusů – jednotný vizuální styl a 

možnost mít „pohyblivou inzerci na vlastních autobusech“ je ideálním a úsporným 

řešením.  

 Posledním způsobem reklamy je časopis Žlutý52, který cestující dostávají na 

palubě autobusu, ale je k dostání i v kancelářích a pobočkách firmy. Je ojedinělou a 

netradiční cestou prezentace nejen společnosti, ale zejména konkrétních produktů, která 

funguje velmi dobře. Zároveň ale pro společnost znamená velmi velkou část z investic 

do marketingu. Časopis vychází měsíčně v nákladu 34 000 ks53 a jeho čtenost je 

přibližně 200 000. Autobusy STUDENT AGENCY Express měsíčně přepraví více než 

340 000 cestujících. Náplň časopisu je kombinace propagace vlastních produktů, 

zkušeností klientů STUDENT AGENCY, rozhovoru se známou celebritou a 

v neposlední řadě také kulturní tipy a část věnovaná společenské zodpovědnosti firmy. 

Náplň časopisu se mění i z hlediska sezónnosti – obsah sekce „Cestování“ a 

„STUDENT AGENCY nabízí“, se přizpůsobuje aktuální poptávce, a tak se s blížícím 

létem dozvíte nejvíce o letních dovolených a produktu Dovolena.cz, o letních 

jazykových pobytech pro mládež apod. Všechna čísla jsou dostupná online na stránkách 

STUDENT AGENCY Express. 

 

                                                 
52 Náhled časopisu Žlutý je v příloze práce (příloha č. 2). 
53 Studentagency.cz [online]. c2010 [cit. 2011-05-01]. Inzerce. Dostupné z WWW: 
<http://www.studentagency.cz/inzerce/ >. 



24 
 

 
 

2.2.2 Podpora prodeje  

Vzhledem k tomu, že „ve stále rostoucím počtu kategorií je nabízeno stále větší 

množství značek a výrobků, pro zákazníka je velmi obtížné rozlišovat mezi značkami na 

základě jejich výlučné kvality. Důležitosti nabývají funkční odlišnosti mezi značkami a 

pro výrobce je stále obtížnější odlišit jejich značky od ostatních prostřednictvím 

reklamy. Podpora může být užitečným nástrojem pro získání pozornosti cílových skupin 

a pro jejich „svedení k nákupu“ dané značky.“54 Přestože podpora prodeje STUDENT 

AGENCY vypadá jinak u každého konkrétního produktu, firma tento nástroj s oblibou 

používá v kombinaci s reklamou – tedy zajímavý námět (sleva, výhodné ceny, akční 

nabídka) propaguje efektivně například rozhlasovou nebo internetovou (zejména 

bannerovou) reklamou.  

Podpora prodeje u jazykových pobytů probíhá většinou formou akčních slev na 

pobyty a to jmenovitě například na zápisné zdarma, na zvýhodněnou výuku pro 

skupiny, či na určitý počet týdnů studia zdarma. Důležitými nástroji podpory prodeje 

jazykových pobytů jsou také katalog a výstavy a veletrhy. Katalogy vydává STUDENT 

AGENCY dva – jeden s nabídkou na jazykové kurzy pro dospělé a druhý s nabídkou 

jazykových kurzů pro děti a mládež do 17 let. V neposlední řadě se také účastní řady 

veletrhů, z nichž může být příkladem za všechny Gaudeamus, který se týká 

pomaturitního vzdělávání. Sama také často pořádá tematické přednášky například o 

programu „Work & Travel v USA“, „Working Holiday v Kanadě“ a mnohé další. 

Podpora prodeje letenek nebo zvýhodněných jízdenek se dá dobře kombinovat 

s podporou prodeje zájezdů a to například formou soutěží a vyhlášením „last minute“ 

akcí, stejně tak jako je tomu u zájezdů a dovolených, kdy se často využívají First minute 

a Last minute slevy, akce Děti zdarma, akce All-inclusive apod.  

Možnosti podpory prodeje u dopravních služeb jsou bohaté a budu je detailně 

rozebírat v pozdějších kapitolách – příkladem za vše mohou být online rezervační 

systémy, otevřené a kreditové jízdenky a také bonusový (kilometrový) program.  

Velkou výhodou STUDENT AGENCY je, že se její služby vzájemně doplňují, a 

tak je v propagaci může navzájem využívat a podpořit nákup ne jedné, ale hned více 

služeb.  

                                                 
54 DE PELSMACKER, Patrick; GEUENS, Maggie; VAN DEN BERGH, Joeri . Marketingová 
komunikace. Praha : Grada Publishing, 2003. Podpora prodeje, s. 358. 
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2.2.3 Public relations  

Public relations jsou u STUDENT AGENCY velkou a zajímavou kapitolou. 

Ještě několik let zpátky Radim Jančura spravoval veškeré marketingové aktivity sám, a 

jak sám říká, věnoval jim pár minut denně. Taktéž PR vznikaly víceméně samovolně a 

spontánně a Radim Jančura necítil větší potřebu se jim věnovat, což se ale v současnosti 

může považovat za poměrně chybný předpoklad. PR se totiž musí plánovat, stejně jako 

jiné komunikační aktivity, a měly by korespondovat s identitou, image a filozofií firmy. 

Jen v případě, kdy PR jde ruku v ruce s image firmy, bude pro zákazníky uvěřitelné.  

Jedním z nástrojů PR se stala sama postava Radima Jančury. Místo toho, aby 

firma budovala vzájemné vztahy s veřejností, měla jednotnou a promyšlenou 

komunikaci uvnitř a vně firmy a posilovala tím firemní image v očích zákazníků, 

nechala Radima Jančuru v roli pomyslného tiskového mluvčí, a tak se po určitou dobu 

stala jeho osoba synonym STUDENT AGENCY. Tato situace nastala v době, kdy firma 

bojovala o autobusové nádraží v Liberci a začala poprvé plnit přední stránky novin a 

prvním a vlastně jediným člověkem, který se k problému vyjadřoval, byl právě Radim 

Jančura55. Postava českého rodáka, který od základů vybudoval silnou společnost, byla 

vnímána pozitivně, nicméně postupem času začal Radim Jančura budit kontroverzi. 

Jeho styl komunikace je velmi ležérní, často se vyjadřuje k ekonomické, společenské i 

politické situaci a to mnohdy nevybíravým způsobem. Pouští se do bojů s politiky, 

konkurencí a poskytuje rozhovory, které často budí bouřlivou diskuzi, což v případě 

jediné osoby, která má prezentovat takto významnou společnost, není vhodné. Jeho 

hlavní motivací je touha po ovládnutí trhu, bojuje za své projekty, jako kdyby bojoval o 

vlastní čest. Na druhou stranu tohle zákazníci mohou vnímat i pozitivně, vidí postavu 

majitele, který stoprocentně věří službám, které jeho firma nabízí. 

„Public relations se do jisté míry od klasické marketingové komunikace odlišují, 

protože pracují s dlouhodobějšími plány a dvoustrannou komunikací. Mají samozřejmě 

marketingový cíl uspokojení zákazníka, ale stejně tak je pro ně důležité budování image 

a reputace firmy.  

                                                 
55 Parafrázování článku v týdeníku E15. Radim Jančura - Budit dojem je pro firmu důležité . E15 [online]. 
9.11.2007, [cit. 2011-05-05]. Dostupný z WWW: <http://strategie.e15.cz/prilohy/marketing-
magazin/radim-jancura-budit-dojem-je-pro-firmu-dulezite>. 
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Propojují jednotlivé složky komunikačního mixu, jsou zastřešujícím prvkem 

integrované marketingové komunikace“56, a to například: 

 

• „Tvorbou a udržováním firemní identity a její image. Komunikace 

firemní filozofie a poslání prostřednictvím reklamy apod. 

• Zlepšování firemní „občanské“ pozice prostřednictvím sponzorování 

kultury, sportu či realizace různých firemních programů. 

• Udržování dobrých vztahů s médii, a to v době šíření dobrých zpráv i 

v období krizové komunikace. 

• Účast na výstavách a veletrzích. Organizace kontaktů s dodavateli a 

obchodními mezičlánky.  

• Péče o interní komunikaci, jejímž cílem je vtažení zaměstnanců do 

procesu dosahování strategických priorit firmy.“57 

 

Potřeba pracovat na udržování skvěle nastavené image společnosti a cíleně 

komunikovat mise a vize firmy vně a dovnitř společnosti se objevila víceméně až 

s prvními obtížemi. První problémy s public relations firma začala mít ve chvíli, kdy 

vrcholil mediálně velmi dobře známý spor mezi STUDENT AGENCY a Hotliner o 

spoje Praha – Liberec. Nekompromisní boj s konkurencí a velmi ostrá vyjádření Radima 

Janřury vůči konkurenci prakticky poprvé vrhly STUDENT AGENCY do negativního 

světla. Vleklý spor a zhoršená kvalita služeb u spoje Praha – Liberec byly následovány 

sporem spíše osobního charakteru, a to sporem mezi STUDENT AGENCY a Asianou58, 

respektive Radimem Jančurou a Alexem Litvínem, majitelem Asiany. Velmi ostrá 

rétorika, vyřizování účtů přes média a vlastně celý tento spor skončil pokutou pro 

STUDENT AGENCY, což ji samozřejmě vrhlo do pozice poraženého59 a mediální 

                                                 
56 „Moderní firemní komunikace již není jen součástí marketingového mixu, ale je provázána s personální 
politikou a dalšími důležitými funkcemi firmy, včetně jejího vztahu k otázkám obecného zájmu. Jde o 
provázanost všech komunikačních aktivit, která vede k vytvoření komunikace šité na míru jednotlivým 
cílovým skupinám. Takové pojetí se nazývá intergrovaná marketingová komunikace.“ PŘIKRYLOVÁ, 
Jana; JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, 2010. 
integrovaná marketingová komunikace, s. 48. 
57 DE PELSMACKER, Patrick; GEUENS, Maggie; VAN DEN BERGH, Joeri . Marketingová 
komunikace. Praha : Grada Publishing, 2003. Public relations (PR, vztahy s veřejností), s. 302. 
58 „ASIANA spol. s r.o. byla založena v roce 1993 a v současnosti je jednou z největších cestovních 
agentur s akreditací IATA (Mezinárodní asociace leteckých dopravců) v ČR.“ Asiana.cz [online]. 1996 
[cit. 2011-05-06]. O nás. Dostupné z WWW: <http://www.asiana.cz/o-nas.php>. 
59 Příklad vyjádření v médiích je uvedený v přílohách (příloha č. 3 a č. 4). 
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obrázek se tím rozhodně nezlepšil. Následovalo několik nešťastných nehod a potřeba 

krizové komunikace znásobila význam public relations pro STUDENT AGENCY. 

 V září 2010 se stal ředitelem Marketingové komunikace a PR a tiskovým 

mluvčím STUDENT AGENCY Aleš Ondrůj, bývalý tiskový mluvčí Českých drah60. 

Od té doby začala STUDENT AGENCY vydávat výrazně větší množství tiskových 

zpráv a krizová komunikace a kontakt s novináři probíhá prostřednictvím jeho osoby. 

Díky tomuto kroku se dá předpokládat, že public relations bude od této chvíle 

prostředkem k posilování image společnosti, zlepšování vztahů s veřejností, médii i 

zaměstnanci a obraz STUDENT AGENCY bude profesionálnější a v souladu 

s obchodními cíly. Dobré PR je totiž velmi komplexní, ale zároveň nenásilné, připravuje 

vhodné prostředí pro přijetí reklamy a je také poměrně levné. Myslím si, že do 

budoucna bude PR pro tuto firmu, která se rozrostla ve společnost s obrovským 

obratem, 900 zaměstnanci a velkou nabídkou služeb, velmi důležitou součástí 

komunikačního mixu.  

2.2.4 Osobní prodej  

Obecně je osobní prodej jako nástroj marketingové komunikace ve službách 

velmi důležitý, vyžaduje totiž interakci mezi prodávajícím a kupujícím a má velký vliv 

na rozhodování zákazníků. Jeho cílem je nalezení potencionálního zákazníka, 

rozpoznání jeho potřeb, seznámení s nabídkou a službami, přesvědčení ke koupi, ale 

zároveň také poskytnutí komplexních služeb „A do Z“, tedy i po prodeji. I když osobní 

prodej nepatří mezi nástroje, který by měl zviditelňovat firmu jako celek, má velký vliv 

na image společnosti, protože díky osobnímu prodeji zákazník pozná prostředí 

společnosti (pobočky, obchody, kanceláře…), korporátní design (vzhled prodejen, 

oblečení zaměstnanců, propagační materiály…) i chování zaměstnanců, což může ve 

výsledku velmi ovlivnit jeho nákupní rozhodování.  

STUDENT AGENCY používá osobní prodej zejména pro studijní a pracovní 

pobyty v zahraničí, prodej zájezdů a letenek. U dopravních služeb (myšleno autobusové 

a vlakové dopravy) není osobní prodej tolik důležitý, protože zákazník nákupní 

rozhodování o tom „někam se přepravit“ udělá ještě před vstupem do prodejního místa. 

U výběru pobytů a zájezdů má zákazník na výběr z nepřeberného množství a tak 

přesvědčení zákazníka o nákupu hodně záleží na kvalitách prodejce. STUDENT 



28 
 

 
 

AGENCY má prodejní místa již ve 13 městech České a Slovenské republiky, kde se mu 

věnují specialisté na daný produkt. Osobní prodej u STUDENT AGENCY zahrnuje 

schůzku se zákazníkem, identifikace potřeb, seznámení s možnostmi, vypracování 

nabídky, poskytnutí informačních materiálů (brožury, letáky…) i poprodejní servis.  

Na tomto místě bych chtěla využít své zkušenosti ze stáže na pozici prodejce 

studijních a pracovních pobytů v zahraničí u konkurenční společnosti Information 

Planet, s. r. o. – často jsem jednala s klienty, kteří předtím navštívili STUDENT 

AGENCY, ale nebyli spokojeni s přístupem prodejců, kteří údajně „neznali produkty, 

neměli s nimi osobní zkušenost a nebyli ochotni hledat řešení na míru“. Předpokládám, 

že to je způsobené masovým prodejem a širokou nabídkou produktů, kdy specializace 

prodejců například pouze na jednu studijní destinaci přestává být technicky možná. Do 

osobního prodeje STUDENT AGENCY ale výcvik a neustálá motivace prodejců patří, a 

tak se STUDENT AGENCY snaží své zaměstnance dovzdělávat, posílá je na služební 

cesty do zahraničí, standardizovala jejich pracovní oblečení a sjednotila způsob 

komunikace. Dalším podpůrným nástrojem osobního prodeje je 24 hodinová infolinka 

800 100 300, kde Vám operátoři sdělí potřebné informace a případně přímo napojí na 

prodejce, který se Vám dál věnuje. V neposlední řadě funguje velmi pozitivně možnost 

„Podílejte se na zlepšení našich služeb. Pište své podněty přímo řediteli,“ – kdy 

jakoukoliv námitku, stížnost nebo nápad může klient napsat přímo řediteli Radimu 

Jančurovi. 

2.2.5 Direct marketing  

Ke kapitole direct marketingu, přímého marketingu, u STUDENT AGENCY se 

vyjádřím pouze krátce, protože nepatří mezi důležité prvky komunikačního mixu 

společnosti. Na webových stránkách firmy a každého jejího konkrétního produktu se 

může zákazník zaregistrovat do e-mailového klubu a získat tak informace o novinkách a 

výhodných nabídkách. K udržování kontaktu se stávajícími zákazníky používá 

rozesílání katalogů.  

 

                                                                                                                                               
60 Novým mluvčím Student Agency a RegioJetu bude Aleš Ondrůj. M-journal.cz [online]. 20.9.2010, ., 
[cit. 2011-05-02]. Dostupný z WWW: <http://www.m-journal.cz/aktuality/novym-mluvcim-student-
agency-a-regiojetu-bude-ales-ondruj__s288x7277.html>. 
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2.2.6 Propagace v míst ě prodeje  

Propagace v místě prodeje účinně působí u neplánovaných nákupů, kdy 

atraktivita prostředí, poutače, rozmístění výrobků a další, způsobí, že se zákazník 

spontánně rozhodne ke koupi hned na místě, a to samozřejmě neplatí u produktů 

STUDENT AGENCY, u kterých se většina zákazníku rozhoduje o koupi delší dobu.  

Proto propagace v místě prodeje je další spíše okrajovou složkou komunikačního 

mixu společnosti. Veškerá prodejní a informační místa jsou jasně a přehledně označena 

poutači a reklamou na budově61, a tam kde je to možné i polepy na výlohách. Firma se 

prezentuje stánky na tematicky zaměřených výstavách a veletrzích, ale jinak se 

propagaci v místě prodeje intenzivněji nevěnuje. 

2.2.7 Sponzoring 

Sponzoring je zajímavým prvkem marketingové komunikace. Fakt, že je 

společnost klasickou reklamou poměrně přesycena je známý, a tak firmy hledají 

rafinovanější způsob, jak zviditelnit logo a jméno firmy a v podvědomí lidí ho propojit s 

pozitivními konotacemi. STUDENT AGENCY podporuje řadu kulturních, 

charitativních a sportovních akcí a projektů
62. Výběr těchto projektů se mi ale zdá velmi 

nahodilý a nepříliš dobře promyšlený. Takto výrazné společnosti by určitě prospělo, 

kdyby byla spojena byť s jednou, ale konkrétní, výraznější událostí nebo projektem. 

2.3 Nástroje komunika čního mixu používané k propagaci 

autobusové a vlakové dopravy 

Již v předchozích kapitolách 1.1 O společnosti a 2.1.3 Firemní image jsem 

zmiňovala jak se STUDENT AGENCY postupně vyvíjela z agentury, která zajišťovala 

au-pair a pracovní pobyty v zahraničí, ve firmu s širokým portfoliem produktů. Jak 

vyplývá i z mého dotazníkového šetření, nejvíce lidí má v současné době společnost 

spojenou s luxusní vnitrostátní a mezinárodní dopravou, a také média nejčastěji 

informují o firmě ve spojitosti s „luxusní flotilou žlutých autobusů“ anebo ve spojitosti 

s nově vzniklou sesterskou společností RegioJet. Sám Radim Jančura říká, že ročně 

doplňuje vozový park o 30 luxusních autobusů. STUDENT AGENCY v roce 2010 

                                                 
61 Fotografie prodejních míst jsou součástí přílohy (příloha č. 5). 
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přepravila téměř 5 milionů cestujících, stala se nejpopulárnějším, a druhým největším 

autobusovým dopravcem, a do roku 2011 vstupuje RegioJet s cílem zahájení pravidelné 

železniční dopravy v Čechách i na Slovensku. I proto jsem se rozhodla část své práce 

zaměřit na marketingovou komunikaci STUDENT AGENCY věnovanou produktu 

doprava.  

„Dopravní služby představují nejen významnou a rozsáhlou součást sektoru 

služeb, ale také základní podmínku realizace cestovního ruchu.“63 Princip dopravních 

služeb je jednoduchý, zákazník se potřebuje přepravit z místa na místo za co nejkratší 

čas, ale vytvořit fungující produkt, který má všechny potřebné vlastnosti, je už 

předmětem komplikovaného strategického plánování. Což se můžeme přesvědčit na 

obrázku níže:  

Obrázek 9: Prvky produktu autobusové dopravy64   

 

Prvky vyobrazené na grafu představují určitou přidanou hodnotu k základnímu 

konceptu „přeprava z místa na místo“. A právě tato přidaná hodnota se dá marketingově 

využít a je tím, co firma bude komunikovat a propagovat zákazníkovi. Kromě hmotných 

benefitů, jakými jsou například nápoj, časopisy, Wifi zdarma, může firma využít svou 

                                                                                                                                               
62 Seznam projektů je součástí přílohy (příloha č. 6). 
63 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Praha : Grada Publishing, 2009. Doprava, s. 
31. 
64 Zdroj: Autorka podle vzoru Obr. 20.1 Prvky produktu pravidelné letecké dopravy: HORNER, Susan; 
SWARBROOKE, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha : Grada 
Publishing, 2003. Propagace, s. 207. 
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image a propagovat nehmotné benefity, jakými jsou spolehlivost, bezpečnost, rychlost, 

kvalita za nízké ceny a mnohé další.  

 Propagace v segmentu dopravních služeb může mít nejrůznější podobu. Já jsem 

se při analýze nástrojů komunikačního mixu STUDENT AGENCY zaměřila jen na 

vybrané, které budu v dalších částech rozebírat. V obecné rovině se dá říct, že dopravci 

často používají klasickou reklamu při zavádění produktů na trh, dále public relations a 

podporu prodeje. Podpora prodeje je velmi rozšířená, hojně ji využívá i STUDENT 

AGENCY, a tak bych další analýzu aktivit ráda podložila teoretickým zázemím. Susan 

Horner uvádí tři příklady podpory prodeje v dopravě:  

 

• „Snížené jízdné, které se používá při zavádění nových linek nebo při 

nedostatečném vytížení dopravních prostředků. Může mít formu snížení ceny 

všech jízdenek nebo formu „přidané hodnoty“, kdy například jeden cestující 

platí normální jízdné a jeho partner cestuje zdarma, tzv. 1 +1. 

• Věrnostní programy pro časté pasažéry nabízejí mnoho výhod pravidelným 

zákazníkům s cílem udržet jejich věrnost obchodní značce. 

• Podpora prodeje zvaná „piggy-back“, kdy koupí jednoto typu produktu zákazník 

získá možnost získat jiný typ produktu za speciálních podmínek.“65 

2.3.1 Autobusy STUDENT AGENCY Express 

Autobusy STUDENT AGENCY Express začala STUDENT AGENCY 

provozovat na vnitrostátních linkách v roce 2004, když hledala díru na trhu a zvažovala 

do jakého segmentu služeb ještě vstoupit. První linkou bylo spojení mezi Prahou a 

Brnem, v témže roce následovala linka Praha – Plzeň, následována spojením z Prahy do 

Liberce, Ostravy, Karlových Varů, Zlína, Českého Krumlova a nejnověji do Hradce 

Králové. Těmto autobusům se od začátku začalo přezdívat „žlutá linka“, autobusy se 

začaly na českých dálnicích objevovat čím dál tím častěji a postupem času se staly 

prakticky synonymem pro STUDENT AGENCY. Dnes již nabízí dopravu do 16 měst 

v České republice a do 14 zemí v Evropě a v roce 2010 přepravili téměř 5 milionů 

cestujících.66 Hlavním benefitem, kterým společnost předbíhá konkurenční společnosti, 

                                                 
65 HORNER, Susan; SWARBROOKE, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. 
Praha : Grada Publishing, 2003. Propagace, s. 210. 
66 Studentagency.cz [online]. c2010 [cit. 2011-05-07]. Firemní profil 2011. Dostupné z WWW: 
<http://www.studentagency.cz/o-nas/profil-spolecnosti/firemni-profil/>. 
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je punc luxusu. Nabídka luxusní dopravy spočívá v nadstandardním servisu, jehož 

součástí jsou služby stevarda/stevardky na palubě autobusu, horké nápoje zdarma, 

zapůjčení sluchátek a možnost poslechu hudby, anebo sledování filmu, noviny a 

časopisy zdarma, WiFi připojení k internetu, ale také moderní a pohodlné autobusy a 

jednoduchý a účinný rezervační systém. Díky této technologické vyspělosti dokáže 

STUDENT AGENCY okamžitě reagovat na zvýšenou poptávku a ve chvíli, kdy se 

spoje vyprodají, okamžitě v online rezervačním systému naskočí možnost rezervace tzv. 

posilového spoje.  

 O faktu, že se žluté autobusy dostaly do povědomí lidí, svědčí každoroční nárůst 

klientely (viz graf 4 níže), ale i image, kterou STUDENT AGENCY v současné době 

má.  

Graf 4: Autobusová doprava – počet klientů67 

 

Autobusy se staly důležitou obchodní aktivitou nejen z hlediska příjmů, ale zejména 

z hlediska marketingové komunikace. Ukázalo se, že žluté autobusy fungují jako 

pojízdná reklama a zviditelňují velmi úspěšně STUDENT AGENCY jako celek. 

Autobusy propagují korporátní barvu, logotyp společnosti, zadní strana autobusu je 

využívaná k reklamnímu sdělení a s jejich provozem je spojena celá řada 

marketingových komunikačních aktivit, které budu popisovat detailněji v dalších 

kapitolách. Logotyp STUDENT AGENCY Express (viz obrázek 8 níže) je totožný 

s logotypem STUDENT AGENCY, ale doplněný o slovo „express“ v pravém dolním 

rohu. Express znamená název služby, který byl vybrán s ohledem na to, aby evokoval 

                                                 
67 tamtéž 
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způsob rychlého přesunu z místa na místo. Důraz je kladen na to, aby se logotyp 

používaný pro dopravní služby odlišil, ale aby byl zároveň na první pohled zákazníkem 

přiřazen k firmě, která službu poskytuje. 

 

Obrázek 10: Logotyp služby STUDENT AGENCY Express68 

 

 

 

Moje teze, že image STUDENT AGENCY je do značné míry spojená s autobusovou 

reklamou je podložená výstupy v médiích a také dotazníkovým šetřením. Z mého 

dotazníkového šetření totiž vyplynulo, že největší procento dotázaných, celkem 58,75%, 

si činnost STUDENT AGENCY spojuje s vnitrostátní a mezinárodní autobusovou 

dopravou (viz graf 5 níže). Na otázku, co je první věc, která dotazované napadne, když 

se řekne STUDENT AGENCY odpovídala většina respondentů „žlutá“, „žlutý 

autobus“, „levné cestování“ (viz graf 6 níže), což svědčí o vlivu firemního designu na 

vnímání firmy. 

Graf 5: S čím si nejvíce spojujete činnost STUDENT AGENCY?69  

 
 

                                                 
68 Zdroj: Logotyp společnosti stažený ze stránek Jizdenky.studentagency.cz [online]. c2009 [cit. 2011-04-
20]. Jizdenky.studentagency.cz. Dostupné z WWW: <http://jizdenky.studentagency.cz/>. 
69 Zdroj: Dotazníkové šetření autorky na stránkách Vyplnto.cz [online]. C2008 [cit. 2011-04-22]. Vyplň 
to. Dostupné z WWW: <http://www.vyplnto.cz/>. 
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Graf 6: Co je první věc, která Vás napadne, když se řekne STUDENT 
AGENCY?70 
 

 
 
V následujících několika kapitolách se tedy zaměřím na konkrétní nástroje 

komunikačního mixu, které STUDENT AGENCY nejvíce používá k propagaci 

autobusové dopravy. Na základě hlubšího zkoumání tématiky jsem se v následujících 

kapitolách lehce odchýlila od teze bakalářské práce a přehodnotila to, které nástroje 

budu detailněji popisovat – budou jimi online reklama, podpora prodeje a public 

relations.  

 

                                                 
70 Zdroj: Dotazníkové šetření autorky na serveru Vyplnto.cz [online]. C2008 [cit. 2011-04-22]. Vyplň to. 
Dostupné z WWW: <http://www.vyplnto.cz/>.; Pozn.: Jednalo se o otázku s možností otevřených 
odpovědí, a tak se výsledky nedají komplexně popsat grafem. Všechny odpovědi respondentů jsou 
k nahlédnutí ve zpracovaných metadatech dotazníků v příloze bakalářské práce (příloha č. 1). 
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2.3.1.1 Online reklama na autobusy STUDENT AGENCY E xpress 

Prakticky jedinou formou reklamy na autobusy STUDENT AGENCY Express je 

reklama online. Vzhledem k tomu, že autobusy samotné fungují jako velmi dobrá 

„venkovní reklama“ na sebe sama, STUDENT AGENCY více do tohoto druhu reklamy 

neinvestuje a přesouvá své propagační aktivity na internet. Důvodem jsou nižší vstupní 

náklady na reklamu a také dobrá návaznost na webové stránky, které jsou přímým 

prodejním kanálem jízdenek. Základem jsou fungující a přehledné webové stránky 

dostupné z webové stránky STUDENT AGENCY. Webová stránka slouží jako jízdní 

řád, informační služba, rezervační systém i místo, kde se může zákazník informovat o 

akčních nabídkách a novinkách. Rezervačním systému a online aukcích se více budu 

zmiňovat v kapitole 2.3.1.2 Podpora prodeje autobusů STUDENT AGENCY Express. 

Po vývoji a provozování webových stránek tedy investuje nejvíce do bannerové 

reklamy na serveru Seznam a iDnes. Zajímavým prvkem komunikace je úzká 

spolupráce s MF Dnes, která provozuje výše zmíněný portál iDnes. STUDENT 

AGENCY umisťuje na své stránky bannery propagující MF Dnes, které přímo odkazují 

na portál iDnes, kde pak velmi často vidíme bannery STUDENT AGENCY.  

Poslední formou propagace na internetu jsou internetové public relations, kam 

patří zveřejňování tiskových zpráv. Vydávání tiskových zpráv má v současnosti na 

starosti Aleš Ondrůj a jejich náplní je informovat o novinkách ve společnosti, ale také 

komentovat aktuální události (např. nehody apod.). Tiskové zprávy jsou zveřejňovány 

na stránkách STUDENT AGENCY v sekci Pro média a rozesílány do redakcí. Příklad 

toho, jak zprávu přebírají tematicky spřátelené servery, mohu dokázat na příkladu 

tiskové zprávy z 13. 4. 2011 nazvané „Stevardi STUDENT AGENCY absolvují školení 

první pomoci“71, která se následně objevila na serverech Everesta72, BusPortál73 a 

mnohých dalších. Tímto způsobem se informace velmi rychle šíří a díky tomu se 

zvyšuje šance, že v internetovém vyhledávání zákazník na STUDENT AGENCY 

Express narazí častěji v různých souvislostech. 

 

                                                 
71 Studentagency.cz [online]. c2010 [cit. 2011-05-08]. Tiskové zprávy. Dostupné z WWW: 
<http://www.studentagency.cz/pro-media/tiskove-zpravy/Stevardi-SA-absolvuji-skoleni-prvni-
pomoci.html >. 
72 Everesta.cz [online]. c2011 [cit. 2011-05-08]. Napsali o nás. Dostupné z WWW: 
<http://www.everesta.cz/napsali-o-nas/stevardi-student-agency-absolvuji-skoleni-prvni-pomoci>. 
73 Busportal.cz [online]. c2001 [cit. 2011-05-08]. Stevardi a stevardky Student Agency absolvují školení 
první pomoci. Dostupné z WWW: <Stevardi a stevardky Student Agency absolvují školení první 
pomoci>. 
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2.3.1.2 Podpora prodeje autobus ů STUDENT AGENCY Express 

Podpora prodeje je v případě linek STUDENT AGENCY Express velmi 

důležitým nástrojem komunikačního mixu. Tento druh propagace je možný zejména 

díky technické podpoře jakou je online rezervační systém, kde si zákazník najde jízdní 

řád, obsazenost linky, cenu i akční nabídky. 

Podpora prodeje tedy spočívá v možnosti online rezervace jízdenky přes 

jednoduchý systém, kde je možné jízdenku také rovnou zaplatit a to buď jednou 

z platebních karet, anebo přes PaySec. Díky tomuto systému si zákazník může 

jednoduše ověřit, kolik volných míst je na jím požadovaném spoji, jízdenku si 

rezervovat, koupit, anebo počkat, protože STUDENT AGENCY může poslední místa 

narychlo prodat za zvýhodněnou „last minute“ cenu74.  

Kromě akčních nabídek podporuje firma prodej také systémem slevových karet a 

výhodných balíčků na kombinované služby. Slevové karty ISIC, ITIC a EURO<26, 

STUDENT AGENCY vydává a jejich držitelům nabízí slevy 15% na mezinárodní 

autobusové linky STUDENT AGENCY Express75.  Výhodnými balíčky jsou kombinace 

služeb STUDENT AGENCY, kdy například k zakoupení studijního pobytu dostane 

zákazník poukázku na slevu na autobusovou dopravu do místa studia. Méně známým 

systémem slev je sleva na určité služby nebo produkty k zakoupené jízdence. O těchto 

slevách se zákazník dozví z časopisu Žlutý76, kde je přehledně sepsán seznam partnerů 

poskytující slevu a také výše slevy. Slevu může zákazník uplatňovat v případě kreditové 

jízdenky po celou dobu její platnosti, u jízdenky s otevřeným nebo pevným datem, pak 

do konce daného týdne, ve kterém cestuje.  

STUDENT AGENCY tedy nabízí výběr z třech typů jízdenek – jízdenku na 

pevné datum, otevřenou jízdenku a kreditovou jízdenku. Jízdenku na pevné datum si 

zákazník může koupit online nebo na prodejním místě na konkrétní datum a čas, 

Otevřené jízdenka není vystavena na konkrétní datum a čas, rezervace konkrétního 

spoje je možná online, anebo přes SMS rezervační zprávu. Nejzajímavějším typem 

jízdenky z hlediska podpory prodeje je ale kreditová jízdenka, která nabízí následující 

výhody:  

                                                 
74 Jizdenky.studentagency.cz [online]. c2009 [cit. 2011-05-10]. Akční nabídky. Dostupné z WWW: 
<http://jizdenky.studentagency.cz/cs/dulezite-informace/podstranky-novinky/last-minute-do-evropy.html 
>. 
75 Studentagency.cz [online]. c2010 [cit. 2011-05-10]. Slevové karty. Dostupné z WWW: 
<http://www.studentagency.cz/ostatni-produkty/slevove-karty/ >. 
76 Náhled části časopisu Žlutý v příloze bakalářské práce 
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• Nakupování jízdenek za nejnižší ceny. 

• Rezervování a rušení rezervací zdarma pomocí SMS nebo online na 

www.studentagency.cz. 

• Jedna kreditová jízdenka pro všechny žluté linky - vnitrostátní i mezinárodní. 

• Počet rezervací na kreditové jízdence je omezený pouze výší kreditu. 

• Dobíjení kreditu online platební kartou i bankovním převodem na účet. 

• Online hodnocení servisu a služeb poskytovaných na palubě autobusu. 

2.3.1.3 Public relations STUDENT AGENCY Express 

Jak jsem již v předchozích kapitolách zmiňovala, „žluté autobusy“ si široká 

veřejnost přímo spojuje se značkou STUDENT AGENCY, a tak jsou u žlutých linek 

public relations nedílnou součástí komunikačního mixu. Mezi jejich nástroje patří 

publikace, konání akcí, komunikace s médii, firemní identita a firemní kultura, o 

kterých se detailněji zmíním. 

Firemní identita STUDENT AGENCY Express je budovaná na základech 

firemní filozofie, kterou je provozování luxusní autobusové dopravy za bezkonkurenční 

ceny. Hlavním cílem je tedy pokrytí České republiky sítí spojů, které zajišťují 

bezpečnou a pohodlnou dopravu s nadstandardními službami. Vizuální vzhled 

autobusů77 STUDENT AGENCY je pevně stanovený. Autobusy jsou žluté, s logem 

STUDENT AGENCY Express po obou stranách autobusů, interiér autobusů je 

vybavený modrými koženými sedačkami a několika výklopnými televizemi. Do firemní 

kultury patří také vzhled a chování zaměstnanců, které by mělo být standardizované. 

Řidič by měl stát po celou dobu nakládání u zavazadlového prostoru a pomáhat 

klientům, stevard či stevardka vítají pasažéry při vstupu do autobusu, následně je uvítají 

proslovem na palubě, rozdají sluchátka, tiskoviny a poté nabídnou horké nápoje.  

Na palubě autobusu je pro každého cestujícího připraven také palubní časopis 

Žlutý. Ačkoliv jsem časopis Žlutý v celkovém komunikačním mixu společnosti zařadila 

mezi tištěnou reklamu, z pohledu „žlutých linek“ se na něj můžeme dívat jako na nástroj 

PR – publikaci, propagační materiál, kde se blíže seznámíme s fungováním STUDENT 

AGENCY Express, s novinkami ohledně spojů, akčními nabídkami, informacemi o 

typech a prodejních místech jízdenek apod.  

Chtěla bych se ale vrátit k roli stevardů. STUDENT AGENCY zavedlo stevardy 

na každé lince a velmi je to odlišuje od konkurence. Vzhledem k tomu, že v České 
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republice je letecká doprava, pro kterou je role stevardů typická, stále považovaná za 

něco luxusního, tak ve chvíli, kdy stevardy STUDENT AGENCY použila v autobusech, 

zákazník ihned nabyl dojmu, že získává nějakou službu navíc. STUDENT AGENCY 

zase může stevardy dobře využít jako ambasadory při představování nabídky svých 

služeb, anebo při konání konkrétních akcí (anglicky events). Takovou speciální 

propagační akcí, která byla spojená se žlutými linkami, byla například propagace 

serveru Dovolena.cz v listopadu 2010, kdy se stevardi a stevardky žlutých autobusů 

převlékli do havajských oblečků a prezentovali tento projekt. 

Kombinace těchto aspektů utváří firemní image společnosti, kterou je ale 

následně nutné udržovat i dobrými public relations, a to zejména s médii pro chvíle, kdy 

je potřeba krizová komunikace. STUDENT AGENCY má vztah s médii dobrý, novináři 

se zajímají nejen o jednu z nejúspěšnějších českých firem současnosti, ale i o samotného 

majitele Radima Jančuru. Často mu dávají prostor k vyjádření, protože ochotně 

komentuje aktuální politické, ekonomické i společenské dění. Většina zpráv týkajících 

se STUDENT AGENCY je pozitivních, ale v životě každé společnosti se objeví také 

problematické momenty, se kterými je potřeba počítat a je potřeba je operativně řešit a 

zejména dobře komunikovat s veřejností. Takových situací, kdy byla zapotřebí 

intenzivní promyšlená krizová komunikace, bylo v historii společnosti již více.  

Jedním z největších problémů bylo množství hromadících se nehod autobusů. 

Není to situace nijak překvapivá, nehodovost na českých silnicích je vysoká, a 

STUDENT AGENCY je nevětším dopravcem, který ročně přepraví několik milionů 

cestujících, takže bylo víceméně otázkou času, než se do této situace dostane. V případě 

nehody autobusu STUDENT AGENCY se začal používat standardizovaný postup 

řešení situace – utvoří se krizový štáb, který je k dispozici cestujícím i jejich rodinným 

příslušníkům, tiskový mluvčí podá oficiální prohlášení, občas se k situaci vyjádří i sám 

Radim Jančura. Kromě nehod autobusů musela STUDENT AGENCY řešit problémy 

také ve chvíli, kdy byla obviněna z nastavení dumpingových cen na trase Praha - 

Brno78, při konfliktu mezi STUDENT AGENCY a Asianou, o kterém již byla řeč, a 

v neposlední řadě také ve chvíli, kdy se vzbouřili zaměstnanci autobusových linek a 

založili odbory. V této oblasti je vidět, že přílišné emotivní vystupování Radima Jančury 

v médiích se ukazuje jako chybné, že STUDENT AGENCY potřebuje komplexní 

                                                                                                                                               
77 Fotografie autobusů STUDENT AGENCY jsou součástí přílohy bakalářské práce (příloha č. 7). 
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komunikaci vně i dovnitř firmy (vzhledem k zaměstnancům) a dbát na udržení dobře 

nastavené image a případné problémy řešit jako v případě nehod autobusů 

propracovanou krizovou komunikací, prezentovanou tiskovým mluvčím.  

2.3.2 Vlaky RegioJet 

Vlaková doprava je nejnovějším produktem skupiny STUDENT AGENCY. Již 

delší dobu se majitel STUDENT AGENCY, Radim Jančura, nechával slyšet, že za 

mezeru na trhu s dopravními službami v České republice považuje vlakovou osobní 

dopravu, a tak 20. března 2009 vznikla akciová společnost RegioJet, a. s. Dceřiná 

společnost je z 100% vlastněná STUDENT AGENCY a obchodním partnerem se stala 

německá pobočka francouzské firmy Keolis. Předmětem podnikání RegioJet je „výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a od 6. října 

2009 byl zapsán předmět činnosti „provozování dráhy a drážní dopravy79“. Zásadním 

momentem bylo získání licence na provozování drážní dopravy, kterou společnost 

získala 30. 4. 200980 a následně 16. 10. 2009 Osvědčení dopravce, čímž splnila veškeré 

podmínky pro vstup na český železniční trh81.  

Radim Jančura se nijak netají tím, že plánuje postupné rušení některých málo 

vytížených žlutých autobusových linek a bude podporovat spíše vlakovou dopravu. 

Nejdříve by mělo dojít ke zrušení spojů STUDENT AGENCY Express na trase ze Zlína 

do Prahy a z Ostravy do Prahy a dojít k nahrazení vlakovým spojením82. Současná 

situace, kdy jsou České dráhy, a. s. prakticky monopolním dopravcem v osobní vlakové 

přepravě, je ale velmi vyhrocená, a tak první výběrové řízení, do kterého se STUDENT 

AGENCY v červnu 2009 zapojila (výběrové řízení na provozování asi 35% železniční 

dopravy v Libereckém kraji), skončilo odstoupením STUDENT AGENCY ze soutěže a 

došlo k ještě silnějšímu upevnění monopolu Českých drah. Pozitivní zprávou ale je, že 

                                                                                                                                               
78 Úřad pokutoval žluté autobusy. Mezi Prahou a Brnem jezdily pod cenou. MF Dnes [online]. 3.11.2010, 
., [cit. 2011-05-11]. Dostupný z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/urad-pokutoval-zlute-autobusy-mezi-
prahou-a-brnem-jezdily-pod-cenou-1g6-/eko-doprava.aspx?c=A101103_120010_eko-doprava_fih>. 
79 Justice.cz [online]. 26. 11. 2004 [cit. 2011-05-11]. Obchodní rejstřík a Sbírka listin. Dostupné z WWW: 
<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=700034034&sysinf.vypis.rozsah=uplny
&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=7253
b934abfdb01e3c5717ffc77ee5f9&sysinf.spis.@oddil=B&sysinf.spis.@vlozka=5816&sysinf.spis.@soud=
Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Brn%EC&sysinf.platnost=13.05.2011>. 
80 Regiojet.cz [online]. c2009 [cit. 2011-05-11]. Doklady společnosti. Dostupné z WWW: 
<http://www.regiojet.cz/regiojet/doklady-spolecnosti/licence>. 
81 Regiojet.cz [online]. c2009 [cit. 2011-05-11]. Doklady společnosti. Dostupné z WWW: 
<http://www.regiojet.cz/regiojet/doklady-spolecnosti/osvdeni-dopravce >. 
82 Impuls.cz [online]. c2009 [cit. 2011-05-11]. Impulsy Václava Moravce. Dostupné z WWW: 
<http://www.impuls.cz/clanek/radim-jancura-student-agency/228623>. 
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Ministerstvo dopravy chce podpořit konkurenční prostředí v oblasti železniční dopravy 

a tak budou moci o zakázky na rychlíkovou dopravu bojovat dopravci v regulérních 

výběrových řízeních83. Sám Radim Jančura říká, že se pro něj vlaky staly otázkou cti a 

v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvádí: „Na kolejích je ta největší díra na trhu - 

černá díra, od toho také zkratka ČD. Za dvacet let od revoluce se změnilo téměř vše, 

autobusy jsou nádherné, MHD skvěle funguje, jen ty vlaky jsou až na pár kousků stejné. 

To je pro mě výzva k boji, výzva někomu natrhnout zadek. Možná že tu už vznikla 

taková atmosféra, že se na koleje prostě musím dostat.“84  

Od vývoje společnosti a situace na železnici ke konkrétnímu plánu RegioJet – 

zahájení pravidelné regionální i dálkové železniční dopravy v České republice a na 

Slovensku je plánováno na druhou polovinu roku 2011 a zatím se z žádných veřejně 

dostupných zdrojů víc informací nedozvíme přesnější informaci. Plán je nejprve zahájit 

dopravu na trase Praha – Ostrava – Žilina. Slovenská strana je aktivitám RegioJet na 

železnici více nakloněna, první zkušební jízda vlaku RegioJet totiž proběhla právě tam a 

to 26. dubna 2011. První jízdy jednotky Talent na trase Bratislava – Dunajská Streda – 

Komárno se zúčastnil i 1. místopředseda vlády Slovenské republiky, Ján Figeľ, a 

několik dalších hostů z řad politiků. Testovací jízda se shledala s velkým zájmem široké 

veřejnosti i médií a byl dokonce překonán rychlostní rekord trati, protože cesta 

z Dunjskej Stredy do Bratislavy Nového Města trvala pouhých 38 minut.85 Do této 

chvíle společnost RegioJet pronajala několik luxusních vlakových souprav Siemens 

Desiro, se kterými uskutečnila akci „Žluté jaro na železnici“, ale o koupi vlastních vozů 

se zatím šíří nejasné informace. Zdá se, že by do léta 2011 mělo být vyrobeno prvních 

šest souprav o pěti vozech86. Další událostí bylo otevření první prodejní kanceláře dne 

14. 4. 2011 na pražském hlavním nádraží87. V současnosti se o společnosti nejvíce 

                                                 
83 Ministerstvo pustí konkurenci na dráhy. MF Dnes [online]. 3. 7. 2009, ., [cit. 2011-05-11]. Dostupný z 
WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/ministerstvo-pusti-konkurenci-na-drahy-f06-/eko-
doprava.aspx?c=A090703_090032_eko-doprava_pin >. 
84 Radim Jančura: Vlaky se pro mě staly otázkou cti. Hospodářské noviny [online]. 8. 6. 2009, [cit. 2011-
05-11]. Dostupný z WWW: <http://hn.ihned.cz/c1-37374440-vlaky-se-pro-me-staly-otazkou-cti>. 
85 Regiojet.cz [online]. c2009 [cit. 2011-05-11]. O železnici. Dostupné z WWW: 
<http://www.regiojet.cz/o-zeleznici/analyza/prvni-jizdy-jednotky-talent-dopravce-regiojet-na-trase-
bratislava-dunajska-streda-komarno >. 
86 RegioJet nevyjede jen s vlastními vagóny, část si na začátek půjčí.. MF Dnes [online]. 10. 1. 2011, [cit. 
2011-05-11]. Dostupný z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/regiojet-nevyjede-jen-s-vlastnimi-vagony-
cast-si-na-zacatek-pujci-py2-/eko-doprava.aspx?c=A110109_154544_eko-doprava_vel >. 
87 Regiojet.cz [online]. c2009 [cit. 2011-05-11]. O železnici. Dostupné z WWW: 
<http://www.regiojet.cz/o-zeleznici/analyza/regiojet-otevel-prodejni-kancela >. 
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mluví ve spojitosti s nabíráním personálu. 11. 5. 2011 v Ostravě proběhlo výběrové 

řízení na posty palubního personálu88.  

Společnost RegioJet na trh tedy teprve vstupuje a tomu bude přizpůsobená i 

marketingová komunikace, která se bude zaměřovat na dobré uvedení produktu na trh. 

Do této chvíle se RegioJet zviditelňovala spíše pomocí public relations, online 

marketingem na sociálních sítích, a zejména zkušebními jízdami nazvanými „Žluté jaro 

na železnici“. Detailněji se o nástrojích propagace RegioJet zmíním dále. Součástí 

marketingové komunikace vlaků RegioJet je nezaměnitelný korporátní design, který 

vychází z úspěšného modelu autobusů STUDENT AGENCY Express. I pro vlaky a 

lokomotivy skupina STUDENT AGENCY zvolila ostrou žlutou barvu, ze stran je na 

vlacích logo společnosti a interiér je velmi komfortní, a stejně jako u autobusů laděný 

do modré, uklidňující barvy89. Je velmi taktické, že vlaky dodržují obdobný design jako 

autobusy. Je zřejmé, že obchodní záměr je takový, aby autobusové linky STUDENT 

AGENCY navazovaly na ty vlakové a naopak. A díky tomu, že design obou dopravních 

prostředků je podobný, zákazník lépe pocítí jednotnou firemní identitu a komplexnost a 

dobrou návaznost služeb. Značka společnosti RegioJet opisuje podobný model jako 

značka STUDENT AGENCY a STUDENT AGENCY Express. Značka je logotyp – 

složená z názvu společnosti. Výklad názvu je podle mého názoru jasný – první část 

názvu „regio“ znamená regiony a tedy evokuje pocit, že tento produkt je „domácký“, 

„místní“ i když vlaky do budoucna nebudou zajišťovat jen vnitrostátní dopravu. Druhá 

část názvu – „jet“ – je slovo anglického původu, které znamená tryskáč, přeneseně ho 

chápeme jako leteckou dopravu. Spojení těchto slov tedy vyvolává představu rychlé, 

spolehlivé regionální dopravy se špičkovými službami jako na palubě letadla (stevardi, 

občerstvení, televize, denní tisk…). To, že RegioJet patří do skupiny STUDENT 

AGENCY evidentně společnost chtěla zdůraznit, pod názvem RegioJet je logo 

STUDENT AGENCY, aby propojení společností bylo pro zákazníky jasné na první 

pohled (viz obrázek 11). Pro RegioJet název STUDENT AGENCY v jejich logotypu 

znamená záruku kvality a dobré image v očích veřejnosti, pro STUDENT AGENCY to 

ale na druhou stranu může být nebezpečné v případě, že by RegioJet při vstupu na trh 

neuspěla, což budu detailněji rozebírat ve SWOT analýze.  

                                                 
88 Regiojet.cz [online]. c2009 [cit. 2011-05-11]. Aktuality. Dostupné z WWW: 
<http://www.regiojet.cz/regiojet-dnes-nabira-v-ostrav-palubni-personal-pro-sve-vlaky-zajem-je-vysoky>. 
89 Fotografie vlaků jsou v příloze (příloha č. 8). 
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Obrázek 11: Logotyp RegioJet 90 

 

Dále se budu zabývat online reklamou na vlaky RegioJet a také public relations a 

eventem „Žluté jaro na železnici“. I v této části jsem se lehce odchýlila od teze 

bakalářské práce, protože jsem se domnívala, že v době, kdy budu práci zpracovávat již 

„žluté vlaky“ zahájí pravidelný provoz a bude možné analyzovat venkovní reklamu, ale 

zatím tomu tak není, a tak není možné toto téma podrobněji rozebrat.  

2.3.2.1 Online reklama na vlaky RegioJet  

Stejně tak jako u autobusů, i u vlaků RegioJet je reklama na internetu prakticky 

jedinou reklamou. Vzhledem k tomu, že provoz vlaků na české železnici ještě nebyl 

zahájen a jeho zahájení je neustále odkládáno a nemá jasně stanovaný termín (závisí na 

legislativních problémech, nákupu vlaků apod.), potřebuje RegioJet používat formu 

komunikace, která se dá jednoduše aktualizovat – a tou online reklama je. Jak již bylo 

řečeno v předešlých kapitolách, jejím základem jsou dobře fungující webové stránky. 

RegioJet, ač je členem skupiny STUDENT AGENCY, má vlastní webové stránky na 

doméně www.regiojet.cz, které jsou velmi přehledné, jednoduché a moderní. V tuto 

chvíli uživatele informují zejména o aktuálních novinkách, o tom, co je RegioJet za 

společnost, a také jsou prostorem pro zveřejňování tiskových zpráv. Obsah stránek stále 

není úplně hotový, v některých částech se dočteme pouze to, co tam v budoucnu 

najdeme za informace.  

Ani bannerová reklama, která je tolik typická pro STUDENT AGENCY, nebyla 

spuštěna. Jediný banner, který se objevil na internetu je flash banner91, který STUDENT 

AGENCY nechala vytvořit v době, kdy hejtmani krajů v roce 2009 uzavřeli dlouhodobé 

smlouvy na provozování regionální vlakové dopravy s Českými drahami bez 

výběrového řízení. Banner se stal reakcí na tuto situaci, mění se na něm emotivní hesla 

                                                 
90 Zdroj: Regiojet.cz [online]. c2009 [cit. 2011-05-17]. RegioJet. Dostupné z WWW: 
<http://www.regiojet.cz/>. 
91 Flash banner = nestatický reklamní poutač umisťovaný na internetu, odkazující na webové stránky 
inzerenta 
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jako například: „Hejtmani nerespektovali zákony!“, „Okradli vás, poctivé občany, až o 

22 miliard.“ apod. Náhled na obrázku níže.  

Obrázek 12: Jedna z podob flash banneru STUDENT AEGNCY o vlacích 

RegioJet92 

 

Zmínkou o tomto provokativním banneru se dostávám k další zajímavé části 

komunikace RegioJet a to k využívání sociálních sítí, kterou ale zařadím spíše do části 

public relations.  

2.3.2.2 Public relations RegioJet a event „Žluté ja ro na železnici“ 

Public relations patří v současné době mezi nejvýraznější nástroj marketingové 

komunikace společnosti RegioJet. Vzhledem k tomu, že společnost zatím nemá 

nakoupené vlastní vlaky a nezná, anebo nechce zveřejnit přesné datum zahájení 

provozu, zaměřuje se na budování vztahů s veřejností a s ostatními společnostmi 

v oblasti železniční dopravy (například na spolupráci s DH Bahn, jejichž jízdenky 

prodává ve své nedávno otevřené prodejně jízdenek). Připravuje vhodné prostředí pro 

přijetí reklamy, až bude načase ji spustit.  

Již banner v předchozí kapitole ukazuje tón komunikace RegioJet vůči politikům 

a konkurenčním Českým drahám. Kromě tohoto banneru, natočila společnost RegioJet 

také virální spot93 „Na železnici dějou se věci“, který také poukazuje na monopolní 

postavení Českých drah a nespravedlivou cestu zadávání státních zakázek, a k šíření 

takového spotu si vybrala právě sociální sítě. RegioJet je aktivní na Facebooku i na 

Twitteru. Na Facebooku má založenou skupinu „Ostře sledované žluté vlaky“, kam 

pravidelně přidává příspěvky o žlutých vlacích z médií, nahrává aktuální fotografie a 

vyvolává diskuze na zajímavá témata. Stejně aktivní je i na Twitteru, kde ochotně 

odpovídá na příspěvky uživatelů. 

                                                 
92 Zdroj: Regiojet.cz [online]. c2009 [cit. 2011-05-17]. RegioJet. Dostupné z WWW: 
<http://www.regiojet.cz/>. 
93 Virální marketing je technika, která využívá k šíření svého sdělení sociální sítě. Virální spot je tedy 
video, které je umístěno na sociální sítě cíleně, dál se ale samovolně šíří dál prostřednictvím uživatelů 
sociálních sítí. 
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Nedílnou součástí public relations je dobré předávání informací – RegioJet 

pravidelně vydává tiskové zprávy, které zveřejňuje na svých webových stránkách a 

stejně tak jako v případě STUDENT AGENCY, i tiskové zprávy RegioJet české deníky 

velmi ochotně přebírají, a informace šíří dál. Nejnovější zpráva, která proběhla médii, se 

týkala výběrového řízení na palubní personál, které se uskutečnilo 11. 5. 201194 a tato 

zpráva se následně objevila i na informačních webových portálech regionů, ve 

finančních novinách apod.  

Doposud nejvýraznější propagační akcí byl event95 „Žluté jaro na železnici“. 

Jednalo se o prezentaci firmy a vlaků RegioJet, která probíhala na jaře roku 2010 na 

několika místech České republiky. Jejím cílem bylo zvýšení povědomí o vstupu 

RegioJet na trh železniční osobní dopravy, představení služeb a zvýšení zájmu médií. 

Pro tyto potřeby si RegioJet zapůjčila dvě vlakové soupravy Siemens Desiro Classic, 

které opatřila firemním designem96. První vlaky vyjely 24. 4. 2010 v 9:00 na trati Děčín 

– Krupka – Litvínov, následoval spoj Litvínov – Ústí nad Labem. O spoj byl hned 

během prvního víkendu obrovský zájem. Spojem bylo o víkendech možné cestovat za 

symbolický poplatek 5 Kč97, ale zájem cestujících byl tak obrovský, že vlaky nabraly 

hned na začátku až hodinové zpoždění, a tak muselo být jízdné zdraženo a na palubě se 

jako kompenzace rozdával nápoj a tatranky. Následovalo testování spojů Plzeň – 

Domažlice, Praha – Ostrava a v okolí Brna98. Testovací jízdy vlaků skončily na konci 

července 2010. Služeb nového dopravce využilo asi 200 000 cestujících v Praze, 

Středočeském, Jihočeském a Zlínském kraji a kraji Vysočina. Prezentace vlaků trvala 

100 dní. 

                                                 
94 Regiojet.cz [online]. c2009 [cit. 2011-05-11]. Aktuality. Dostupné z WWW: 
<http://www.regiojet.cz/regiojet-dnes-nabira-v-ostrav-palubni-personal-pro-sve-vlaky-zajem-je-vysoky>. 
95 Event = česky událost, jedná se o marketingovou činnost, jejíž cílem je zprostředkování zážitku 
spojeného s produktem nebo službou. Může to být například večírek, firemní party, koncert, firemní 
prezentace apod.  
96 Fotografie vlaků Siemens Desiro Classic jsou v příloze bakalářské práce (příloha č. 8) 
97 Osobní zkušenost autorky. 
98 Regiojet.cz [online]. c2009 [cit. 2011-05-11]. Aktuality. Dostupné z WWW: 
<http://www.regiojet.cz/regiojet/tiskove-zpravy/zlute-jaro-na-zeleznici >. 
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 Kromě polepů vlaků byly u příležitosti konání akce vyrobeny reklamní plakáty 

s heslem „Měníme tvář železnice“ (viz obrázek 13 níže).  

Obrázek 13: „Měníme tvář železnice“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžeme předpokládat, že nejvýrazněji začne RegioJet své služby propagovat ve chvíli, 

kdy bude znát přesné datum zahájení provozu vlaků. Bude zajímavé dále sledovat, jestli 

se bude držet zavedeného modelu marketingové komunikace, anebo zvolí jinou, 

inovativní cestu. O tom, jak může neúspěch při vstupu RegioJet na trh ovlivnit celkovou 

image STUDENT AGENCY se více zmíním ve SWOT analýze. 
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2.4 SWOT analýza marketingové komunikace spole čnosti 

STUDENT AGENCY 

Než začnu analyzovat marketingovou komunikaci STUDENT AGENCY, bylo by 

dobré vysvětlit pojem SWOT analýza. SWOT analýza je analytická metoda používaná 

k určení silných a slabých stránek firem, organizací, institucí… „Cílem SWOT analýzy 

je identifikovat to, do jaké míry jsou současná strategie firmy a její specifická silná a 

slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají v prostředí.“99 

„Analýza SWOT zjišťuje na základě strategického auditu klíčové silné (Strengths) a 

slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threaths). Audit 

nabízí nepřeberné množství dat různého významu a spolehlivosti. Analýza SWOT tato 

data zpracovává a zdůrazňuje klíčové položky vyplývající z interního i externího auditu. 

V zájmu větší působivosti se jedná o malý počet položek, které ukazují, kam by měl 

podnik upřít svou pozornost.“100 SWOT analýzu marketingové komunikace společnosti 

STUDENT AGENCY zpracuji na základě informací, které jsem získala při zkoumání 

dat a nejrůznějších matriálů pro svou bakalářskou práci, a připojím k nim svoje nápady 

na zlepšení. SWOT analýza bude podkladem pro závěrečné shrnutí práce.  

SWOT analýza marketingové komunikace STUDENT AGENCY v bodech:  

Strenghts (silné stránky):  

• Dobrá znalost značky; 

• Pozitivní image; 

• Spojení 3 významných atributů: kvalita, dobrá cena, široká nabídka služeb; 

• Integrovaná marketingová komunikace – využití téměř všech komunikačních 

kanálů a dobré propojování jednotlivých nástrojů; 

• Inovativní přístup - zaplňování mezer na trhu; 

• „Ofenzivní marketing“ – firma je vidět všude.  

 

                                                 
99 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing : Strategie a trendy. Praha : Grada Publishing, 2008. 
SWOT analýza, s. 103. 
100 KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing Management. Praha : Grada Publishing, 2007. 
Plánování výrobků:povaha a obsah marketingového plánu, s. 97. 
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Weaknesses (slabé stránky):  

• Chybí zastřešující bod marketingové komunikace společnosti – komunikace je 

roztříštěná na produktovou reklamu; 

• Styl komunikace není příliš inovativní – stejný model;  

• Nedostatek komunikace uvnitř společnosti;  

• „Ofenzivní marketing“ – firma je vidět všude;  

• Ostrá rétorika vůči konkurenci.  

Opportunities (příležitosti):  

• Komunikace související se vstupem RegioJet na železnice;  

• Trendy v oblasti cestování a vzdělávání;  

• Oživení marketingové komunikace v oblasti podpory prodeje – například 

soutěžemi;  

• Sponzoring 1 konkrétní větší akce – partnerství;  

• Udržování dlouhodobých vztahů se zákazníkem – zavedení věrnostních 

programů.  

Threats (hrozby):  

• Postavení public relations společnosti na osobě Radima Jančury;  

• Ztráta dobré image – například zhoršením kvality služeb, špatnou komunikací 

vně a uvnitř firmy; 

• Nedodržování firemní filozofie – ztráta kvality, zvyšování cen, konec orientace 

na zákazníka;  

• Příliš agresivní rétorika;  

• Vstup konkurence na trh. 

 

Marketingová komunikace STUDENT AGENCY těží z dobré znalosti značky mezi 

zákazníky a doposud pozitivní image. Se jménem STUDENT AGENCY si většina lidí 

spojí kvalitní a širokou nabídku služeb, které jsou dostupné za rozumnou cenu, a také 

nezaměnitelný korporátní design a žlutou barvu. Mezi další přednosti marketingové 

komunikace STUDENT AGENCY patří využívání téměř všech nástrojů komunikačního 

mixu, takže je komunikace velmi komplexní, integrovaná a zásah cílové skupiny je díky 

tomu vysoký. Jak jsem již zmiňovala v předchozích kapitolách, veřejnost už často ani 
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neví, odkud STUDENT AGENCY zná, je zkrátka „vidět všude“. „Ofenzivní 

marketing“, jak jsem si tento styl velmi intenzivní marketingové komunikace, která 

často míří i proti konkurenci, pojmenovala, jsem zařadila jak do silných stránek, tak do 

těch slabých. Je to proto, že na jednu stranu je zásah cílové skupiny komerčními 

sděleními STUDENT AGENCY vysoký a tak dobře buduje a udržuje znalost značky, 

ale na druhou stranu u některých zákazníků to může vyvolávat až nelibost a přesycenost 

značkou.  

 Další slabou stránkou z mého pohledu je absence zastřešujícího bodu 

marketingové komunikace – STUDENT AGENCY se zaměřuje na produktovou 

reklamu, a tak se s trochou nadsázky žluté autobusy staly synonymem STUDENT 

AGENCY, což je z dlouhodobého hlediska nevýhodné, a bylo by dobré udržet i 

reklamu propagující celou společnost a její služby jako celek. Také není příliš vhodné, 

když firma vystupuje příliš ostře proti své konkurenci, a to STUDENT AGENCY 

prostřednictvím Radima Jančury dělá. Styl komunikace je v posledních letech neměnný 

a například tolik oblíbená bannerová reklama začíná ztrácet účinnost, takže by bylo 

dobré zauvažovat o inovacích.  

 Příležitostí k oživení stylu marketingové komunikace by mohlo být větší 

využívání podpory prodeje, například formou soutěží, nebo využíváním sponzoringu. 

Překvapuje mě, že takto velká a významná česká firma není spojená s konkrétní akcí 

(charitativní, sportovní, kulturní), jejímž výhradním partnerem by byla. STUDENT 

AGENCY sponzoruje celou řadu projektů, ale myslím, že kdyby se stala dlouhodobým 

sponzorem (kromě jiného) jedné velké akce, přineslo by to jejímu jménu větší benefit. 

Určitě by také bylo dobré zauvažovat o opětovném zavedení věrnostních programů. 

V dnešní době, kdy je konkurence na trhu služeb opravdu obrovská, je totiž potřeba 

nejen získat zákazníka, ale také si udržet jeho loajalitu – tomu by mohly dobře posloužit 

zmiňované věrnostní programy, systém sbírání bodů za ujeté kilometry, body nasbíráné 

za studijní pobyty apod. Obecně je doba službám, které nabízí STUDENT AGENCY 

nakloněna – stále rostoucí zájem o cestování, poznávání nových kultur, touha po 

zahraniční zkušenosti a nutnost znalosti cizích jazyků znamená pro společnost velké 

příležitosti a dobré prostředí pro přijetí reklamy na její produkty, protože zákazníci o její 

služby mají zájem.  

 Celkově je tedy marketingová komunikace STUDENT AGENCY poměrně 

dobrá, ale je i několik hrozeb, které by mohly do jejího rozvoje negativně zasáhnout. 

Těmi je možná ztráta dobré image, která hrozí při nedodržování firemní filozofie – tedy 
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zhoršení kvality služeb, zvyšování cen, neochotný personál aj. Firma by si měla dát 

pozor na příliš agresivní rétoriku, kterou občas používá vůči konkurenci, politikům i 

v rámci firmy. Tato rétorika je většinou spojená s vystupováním Radima Jančury – ještě 

do nedávné doby byly public relations spojeny právě s jeho osobou, což je opravdu 

riskantní. V neposlední řadě je hrozbou pro společnosti vstup konkurence na trh.  
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Závěr  

V rámci studia teoretických podkladů a odborné literatury jsem došla k několika 

důležitým závěrům. Dobrá marketingová komunikace společnosti staví na základech 

jasně definované identity firmy. Firemní identita je součástí firemní strategie, buduje se 

postupně, dlouhodobě a vychází z jasně definované filozofie organizace, kterou firma 

představuje svoje hodnoty, dlouhodobé plány, nastavení společnosti. Výsledkem 

budování identity firmy, je firemní image, která je utvářena firemním designem, 

kulturou, komunikací a samozřejmě také produktem. Dobrá image společnosti 

usnadňuje veškerou relevantní komunikaci s trhem.  

Integrovaná marketingová komunikace spočívá v tom, že předávané sdělení se 

dostane ke všem cílovým skupinám vhodnými komunikačními prostředky a různými 

informačními kanály. Ve chvíli, kdy jsou veškeré složky komunikačního mixu vnitřně 

dobře provázány a logicky sestaveny do dlouhodobého plánu, předávají konzistentní 

sdělení. Pak je firemní komunikace pro zákazníky důvěryhodná a je tudíž mnohem více 

efektivní, personalizovaná a umožňuje interakci a vznik dlouhodobých vztahů.  

STUDENT AGENCY je příkladem firmy, která těží ze své dobré image. Jasně 

definovaná filozofie říká, že v centru zájmu je zákazník, a cílem je poskytovat vysoce 

kvalitní služby za dostupné ceny nejen studentům, ale všem zákazníkům bez ohledu na 

věk. Image společnosti, jak jsem si ověřila i ve svém dotazníkovém šetření, je v České 

republice velmi dobrá. Již dlouhodobě je v žebříčku hodnocení firem CZECH TOP 100 

řazena mezi nejúspěšnější firmy na českém trhu a její služby zná téměř každý. Její 

marketingovou komunikaci zcela ovládl produkt STUDENT AGENCY Express, žluté 

autobusy, které křižují Českou a Slovenskou republiku na pravidelných linkách a dělají 

reklamu nejen produktu autobusové dopravy, ale i celé společnosti. Z dotazníkového 

šetření jsem totiž zjistila, že nejčastěji si lidé spojují STUDENT AGENCY právě se 

žlutými autobusy.  

Firma má obrovský potenciál i nadále zvyšovat svoje zisky, získávat nové 

zákazníky a budovat dlouhodobé vztahy s těmi stávajícími. Patří mezi dynamicky se 

rozvíjející firmy, které se svými produkty snaží zaplňovat mezery na trhu (viz 

RegioJet), a tomu by měli přizpůsobit marketingovou komunikaci. Největší slabinou 

komunikace je podle mého názoru to, že produktová reklama (na autobusy, server 

Dovolena.cz apod.) postupně začíná zastiňovat společnost jako takovou, což je při 

současné image a pozitivním vnímání firmy na trhu škoda. Navíc komunikace, ačkoliv 
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je poměrně intenzivní a mezi zákazníky převládá pocit, že STUDENT AGENCY je 

vidět zkrátka všude, je již několik let neměnná a tak může nastat to, že cílová skupina 

začne být vůči reklamním sdělením „slepá“. Proto bych závěrem chtěla navrhnout 

několik nápadů na zlepšení.  

STUDENT AGENCY již dávno není malou společností, za více než 15 let svého 

působení na českém trhu se rozrostla ve firmu s několika stovkami zaměstnanců a proto 

je nutné i marketingovou komunikaci dobře plánovat a systematicky řídit. Firma by 

měla dlouhodobě pracovat na udržení své image firmy nabízející komplexní služby 

nejen pro studenty a tedy se snažit minimalizovat kontroverzní výstupy Radima 

Jančury, pracovat na komunikaci s médii (prostřednictvím tiskového mluvčí Aleše 

Ondrůje) i na dobré komunikaci se zaměstnanci v rámci firmy. Marketingovou 

komunikaci by mohla oživit podpora prodeje a to větší propagací soutěží a balíčků 

služeb. Stejně zajímavým oživením by mohlo být zavedení věrnostních programů, které 

jsou zejména v oblasti dopravy velmi dobře využitelné. Za nasbírané body (naježděné, 

nalítané kilometry) by zákazníci mohli získat slevy na další služby od STUDENT 

AGENCY a tím by firma opět podpořila celkový prodej produktů.  

Největším otazníkem, který visí nad budoucností marketingové komunikace 

STUDENT AGENCY, je vstup dceřiné společnosti  RegioJet na trh vlakové dopravy. 

Pokud se vstup podaří, bude to znamenat pro firmu další velký úspěch a prostor pro 

ještě větší propagaci jejích komplexních služeb. Vzhledem k tomu, že vlaková doprava 

je ve velké míře v rukou regionů, budou se pro zahajovací kampaň RegioJet hodit média 

s dobrou možností regionálního cílení – rádio, regionální deníky, venkovní reklama a to 

zejména v okolí nádraží. V opačném případě, se může stát, že nepodařený vstup ovlivní 

celkové vnímání skupiny STUDENT AGENCY, což by mělo negativní vliv na prodeje 

dalších služeb a bylo by nutné nasadit krizovou komunikaci a pomocí public relations 

přesvědčit zákazníky o stávající kvalitě ostatních produktů.  

Závěrem bych ráda svou práci shrnula tím, jak STUDENT AGENCY plní své 

vize definované ve firemní filozofii. Je i nadále jedničkou na trhu v prodeji studijních a 

pracovních pobytů v zahraničí. I v roce 2010 se stala 1. nejobdivovanější firmou 

v oboru Doprava, pomocné služby a cestovní kanceláře (podle CZECH TOP 100) a na 

rok 2011 plánuje nákup dalších 20 nových autobusů za celkovou cenu 200 milionů 
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korun101, takže stále upevňuje svou pozici nejvýznamnějšího dopravce se zaměřením na 

luxusní flotilu autobusů. To, jestli se společnosti podaří úspěšně vstoupit na trh 

železniční dopravy, ukážou nejbližší měsíce, ale dá se říct, že společnost firemní 

filozofii dodržuje zatím velmi dobře, a tím i nadále upevňuje svojí pozitivní image.  

 

                                                 
101 Student Agency nakupuje nové autobusy, kadý cestující bude mít vlastní monitor. E15 [online]. 28. 3. 
2011, ., [cit. 2011-05-11]. Dostupný z WWW: <http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/student-
agency-nakupuje-nove-autobusy-kazdy-cestujici-bude-mit-vlastni-monitor >. 
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Summary 

As a result of analytical studies of both theoretical groundwork and professional 

literature I have arrived to a few important conclusions. The portrayed public identity of 

a firm plays a key factor in the success of a company’s marketing communication 

capability. The establishment of a strong identity of a firm is a part of an overall 

strategy, which evolves gradually, over time, and is enrooted in a clearly defined 

organization’s philosophy, by which a firm demonstrates its qualities, long term goals, 

and fundamental company values. The development of a company’s identity results in 

the creation of a firm’s image, which comprises of corporate design, culture, 

communication, and of course the given product. A well-established image of a firm 

provides much ease in any relevant communication with a targeted market. 

Integrated marketing communication consists of the delivery of the transmitted 

message to all targeted groups through adequate means of communication and 

diversified informative channels. Once all the constituents of the communicative mix 

are well connected internally and logically structured into a long term plan, a consistent 

message can be portrayed. As a result of this consistency, a firm’s marketing 

communication becomes trustworthy and therefore more effective, personalized, and 

empowers closer interactions and leads to strong long term relationships. 

STUDENT AGENCY is a firm that excels in performance thanks to its well 

established image. The company’s clearly defined philosophy declares that the customer 

is at the center of all its interests. STUDENT AGENCY’s main goal is to provide high 

quality services at a reasonable price, which are available not only to students but to all 

customers of any age category. The image of the company is very good in the Czech 

Republic, as is demonstrated by my public survey analysis. STUDENT AGENCY has 

held and high position within the CZECH TOP 100 Company review ladder over a long 

period of time and is well known throughout the whole country. The company’s 

marketing communication mostly comprises of its STUDENT AGENCY Express 

product, yellow busses that can be seen often on popular transportation lines in the 

Czech Republic and Slovakia, which not only publicize the Express service but also 

STUDENT AGENCY as a brand. This conclusion was derived from the survey analysis 

which clearly demonstrates that most people connect STUDENT AGENCY with the 

yellow bus service. 
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STUDENT AGENCY has an enormous future potential to increase its profits, 

gain new customers, and build up long term relationships with existing clients. The 

company can be categorized as a dynamically evolving firm, which focuses on 

introducing products that fill in the gaps of certain markets (note RegioJet). STUDENT 

AGENCY should optimize its marketing communication to portray this dynamic focus. 

In my opinion, the largest drawback of the company’s current communication is its 

focus on product commercialization (for buses, Dovolena.cz server, etc.), which 

gradually is starting to belittle the firm as a whole. This drawback is unfortunate given 

the current positive perception and image of the firm. Furthermore, although the 

marketing communication is comparatively strong and the company can be perceived as 

being seen everywhere, the market communication has become unchanged over the past 

few years, which may lead to a situation where the target group may become “blind” to 

future commercial messages. As a result, I would like to conclude this study with a few 

suggestions and possible improvements.  

STUDENT AGENCY has become a large association with hundreds of 

employees over the past fifteen years of functioning within the Czech market and 

therefore it is very important to plan and manage the marketing communication 

efficiently. The firm should aim its long term efforts in retaining its already well-

established image, which provides complex services not only for students. As a result of 

this effort the firm should minimalize controversial appearances of Radim Jancura, 

work and communicate with media (with the help of public relations representative Ales 

Ondruj) as well as the company’s employees more closely. Additionally, a larger 

promotion of events, service packages, and loyalty points would increase sales and 

therefore could refresh the company’s marketing communication. For example, the 

accumulation of millage loyalty points would provide the customer with discounts for 

future services. As a result, STUDENT AGENCY would therefore promote further 

sales of its services. 

One of the biggest current uncertainties concerning the firm is the acquisition of 

the daughter firm RegioJet, a railway transportation company. In the event of a 

successful acquirement of RegioJet, STUDENT AGENCY will mostly likely encounter 

further success and additional leeway for the promotion of its complex services. On the 

other hand, a possible failed synergy of STUDENT AGENCY and RegioJet would most 

likely damage the company’s ability to sell its product at a growing scale. This would 

force the company to engage in crisis communication with the help of public relations 
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and bolster the perception of other quality products. The outcome of this acquisition 

may be determined in the upcoming months as well as its effects on the market 

communication of STUDENT AGENCY. 

In conclusion, I would like to summarize my study by providing a quick 

overview of how STUDENT AGENCY has been fulfilling its vision statement defined 

by the company’s philosophy. STUDENT AGENCY continues to be the number one 

provider of student and professional residencies abroad. In the year 2010, the company 

became the number one favorite firm in, providing services in transportation, auxiliary 

services, and travel agencies in the CZECH TOP 100. In 2011 the company plans to 

acquire twenty new busses of a total worth of 200 million crowns, which reinforces the 

company’s endmost position in transportation and luxury busses. Hence, the company 

clearly abides to its core philosophy and therefore continues to portray a positive public 

image if STUDENT AGENCY. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Metadata dotazníkového šetření (Vyplnto.cz [online]. C2008 [cit. 2011-

04-22]. Vyplň to. Dostupné z WWW: <http://www.vyplnto.cz/>.) 

 
Počet respondentů:  80  
Počet otázek (max/průměr):  11 / 10.06  
Návratnost dotazníků:  87.1%  
 

1.  Znáte společnost STUDENT AGENCY? (povinná, ano - ne) 

Odpověď Počet Lokálně 

ano 80 100% 

 

 

2. Využil/a jste někdy služeb STUDENT AGENCY? (povinná, ano - ne) 

Odpověď Počet Lokálně 

ano 64 80% 

ne 16 20% 
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3. Odkud jste se o STUDENT AGENCY dozvěděl/a? (povinná, seznam - právě jedna 
- polouzavřená) 

Odpověď Počet Lokálně 

už ani nevím, jsou vidět 
všude 

40 50% 

z doporučení (od známých, 
přátel, rodiny...) 

20 25% 

z internetu 13 16.25% 

z radia 3 3.75% 

z tisku 1 1.25% 

Z obalu čokolády 1 1.25% 

TV 1 1.25% 

jinak bych se do Prahy z 
místa bydliště nedostala 

1 1.25% 
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4. Co je první věc, která Vás napadne, když se řekne STUDENT AGENCY? 
(povinná, krátký text) 

Odpověď Počet Lokálně 

žlutý autobus 9 11.25% 

žlutá 6 7.5% 

žlutá barva 4 5% 

autobus 4 5% 

žluté autobusy 3 3.75% 

zluty autobus 2 2.5% 

žlutý 2 2.5% 

letenky 2 2.5% 

autobusy 2 2.5% 

cestování 2 2.5% 

ostatní odpovědi 44 55% 
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5. S čím si nejvíce spojujete činnost STUDENT AGENCY? (nepovinná, seznam - 
právě jedna - polouzavřená) 

Odpověď Počet Lokálně 

vnitrostátní a mezinárodní 
autobusová doprava 

47 58.75% 

jazykové pobyty v zahraničí 12 15% 

cestovní agentura 8 10% 

letenkový servis 6 7.5% 

au-pair a jiné pracovní 
programy v zahraničí 

3 3.75% 

všechny výše zmíněné 1 1.25% 

s jídlem 1 1.25% 

bus, letenky i pracovní 
programy 

1 1.25% 

doprava (letenky, autobusy) 1 1.25% 

 

 

6. Které spojení podle Vás nejlépe charakterizuje STUDENT AGENCY?  (povinná, 
seznam - právě jedna - polouzavřená) 

Odpověď Počet Lokálně 

pestrá nabídka služeb 22 27.5% 

kvalitní služby 18 22.5% 

nízké ceny 15 18.75% 

úspěch a rychlý rozvoj 
společnosti 

12 15% 



66 
 

 
 

pro-zákaznický přístup 6 7.5% 

Radim Jančura 4 5% 

vysoká cena nízká kvalita 1 1.25% 

nekvalitny servis  1 1.25% 

nic pro me. 1 1.25% 

 

 

7. Je Vaše vnímání STUDENT AGENCY pozitivní? (povinná, ano - ne) 

Odpověď Počet 
 
Lokálně 

ano 74 92.5% 

ne 6 7.5% 
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8. Pokud jste odpověděl/a ne, můžete prosím specifikovat, co způsobilo negativní 
vnímání STUDENT AGENCY? (Např. špatná zkušenost se službou, nepříjemní 
zaměstnanci, ...) (nepovinná, delší text) 

Jejich sluzby mi neprijdou atraktivni, jejichpropagace take ne, nabizi sluzby, ktere pro 
me nejsou atraktivni (jako au-pair pobyty) nebo takove, ktere podle me nemaji smysl 
(nakup letenek, zajezdy apod.) si podle me clovek lepe a levneji zaridi sam. 

------------------ 

Neosobni pristup. Dlouhe cekani na pobockach.  

------------------ 

ohlasy od známých byly negativní - nespokojenost se službami v zahraničí 

------------------ 

společnost na mne působí vydřidušsky a nemyslím si, že její nabídky jsou výhodné. 
zejm. zahraniční stáže a jazykové pobyty 

 

9. Jaké je Vaše pohlaví? (povinná, seznam - právě jedna) 

Odpověď Počet Lokálně 

Žena 44 55% 

Muž 36 45% 
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10. Kolik je Vám let? (povinná, seznam - právě jedna) 

Odpověď Počet Lokálně 

19 - 30 let 72 90% 

0 - 18 let 5 6.25% 

31 - 40 let 3 3.75% 

 

 

11. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? (povinná, seznam - právě jedna) 

Odpověď Počet Lokálně 

SŠ s maturitou 54 67.5% 

VOŠ/VŠ 14 17.5% 

ZŠ 6 7.5% 

SŠ 6 7.5% 
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Příloha č. 2: Časopis Žlutý – leden 2011 (Jizdenky.studentagency.cz [online]. c2009 
[cit. 2011-05-10]. Jizdenky.studentagency.cz. Dostupné z WWW: 
<http://jizdenky.studentagency.cz/>.)  
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Příloha č. 3: Článek Šéf Student Agency chtěl zničit konkurenci. Teď se musí 
obávat sám. E15 [online]. 8. 4. 2011, [cit. 2011-05-17]. Dostupný z WWW: 
<http://byznys.ihned.cz/c1-51497400-sef-student-agency-chtel-znicit-konkurenci-ted-
se-musi-obavat-sam>. 

 

26. 11. 2009  

Student Agency zmizí konkurence, Asiana končí s pravidelnými linkami 
Od půli prosince již nebudou autobusy Asiana jezdit na trase Karlovy Vary - Brno. 
Autobusy firma využije k nepravidelné přepravě. 
hal—  

Společnost Asiana opouští po letech válek s konkurenční Student Agency trh pravidelné 
autobusové dopravy. Od půli přestane jezdit na trase Karlovy Vary - Praha - Jihlava - 
Brno a svých deset autobusů bude používat jen na nepravidelnou dopravu na 
objednávku. Informoval ve čtvrtek o tom jako první server iDNES.cz.  

"S platností od 13.12.2009 společnost ASIANA Transport pozastavuje provozování 
pravidelné linkové dopravy 421600 na trase Karlovy Vary - Praha - Jihlava - Brno," 
uvedla firma na svých internetových stránkách.  

"Pravidelné dopravě se už nebudeme věnovat," řekl serveru majitel Asiany Alexej 
Litvin. Rozhodnutí zůstat nadále v dopravě firma odůvodňuje tím, že "kapacity, o které 
projevují naše partnerské cestovní kanceláře i např. hokejový klub HC Energie je velký 
zájem." Kapacity Asiana přesune do nepravidelné dálkové dopravy, kde chce 
"pokračovat tak v trendu kvalitního cestování."  

Letitá nenávist mezi Student Agency a Asianou  

Majitelé Asiany a Student Agency se netají značnou nenávistí jeden vůči druhému. 
Firma Asiana byla první, kdo na dálkové trasy nasadil v Česku luxusní autobusy, 
postupně ji však vytlačila právě společnost Student Agency. Obě firmy se přitom pustily 
do boje kvůli tomu, že se hádaly o označení "jednička na trhu letenek".  

Asiana ještě na podzim zkusila návrat na linku do Brna, ale neúspěšně, provoz byl 
ztrátový. Jejich spor zaměstnává dosud kvůli údajnému dumpingu antimonopolní úřad, 
u soudu je i spor o světla pro autobus, která měl odcizit bývalý zaměstnanec Asiany a 
prodat je Student Agency, píše server.  

Portál Megabus.cz, který Asiana provozuje i pro další dopravce, zůstane dál bez 
omezení, uvedla firma. "Klienti, kteří vlastní Megabus kartu, mohou používat tento 
platební nástroj pro nákup jízdenek všech uvedených autobusových dopravců na 
Megabus.cz."  

Společnost patří mezi největší cestovní agentury v ČR, jejími klienty jsou státní 
organizace, ministerstva, významné soukromé společnosti. Je rovněž provozovatelem 
úspěšného portálu www.letuška.cz , jedničky na trhu letenek.  

Autoři: hal  
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Příloha č. 4: Článek Student Agency dostala šestimiliónovou pokutu za to, že 
jezdila pod cenou. Novinky.cz [online]. 3.11.2010, [cit. 2011-05-10]. Dostupný z 
WWW: <http://www.novinky.cz/ekonomika/215831-student-agency-dostala-
sestimilionovou-pokutu-za-to-ze-jezdila-pod-cenou.html>.“  

Student Agency dostala šestimiliónovou pokutu za to, že jezdila pod cenou 

Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyměřil společnosti Student Agency 
pokutu ve výši šest miliónů korun. Důvodem je podle ÚOHS skutečnost, že v roce 2007 
jezdila mezi Prahou a Brnem autobusy pod cenou. Informaci Novinkám sdělil mluvčí 
firmy Aleš Ondrůj s tím, že Student Agency s rozhodnutím nesouhlasí a chce se 
odvolat. 

středa 3. listopadu 2010, 13:19 - Brno  

„Student Agency s tímto rozhodnutím ÚOHS nesouhlasí, ale považuje ho za precedent, 
který říká, že větší operátor (dominantní dopravce) nemůže na vstup dalších subjektů na 
trh reagovat úpravou ceny,“ uvedl Ondrůj. 

Celá záležitost má počátek v roce 2007, kdy se společnost Asiana obrátila na ÚOHS 
kvůli tomu, že po jejím vstupu na tuto linku zlevnila Student Agency ceny kreditových 
jízdenek na 50 korun. Podle jednatele Asiany Alexeje Litvina šlo o podnákladovou 
cenu. Jak připomněl Ondrůj, cena jízdného od společnosti Asiana byla rovněž 50 korun. 
Student Agency podle něj použila naprosto běžný nástroj, tedy akční cenu pro určitý typ 
zákazníků, jimiž byli majitelé kreditních karet. 

ÚOHS po více než dvou letech rozhodl, že Student Agency jako tzv. cenový dominátor 
neměla právo nabídnout zákazníkům jízdenky také za 50 korun. „Rozhodnutí 
antimonopolního úřadu je nesmyslné, namísto ochrany volné soutěže přijal úřední 
rozhodnutí, kterým ovlivnil obchodní spor mezi dvěma konkurenty,“ připomněl Ondrůj 
s tím, že spoje Asiany nebyly úspěšné a linku společnost nakonec loni opustila. 

Rozhodnutí úřadu otevírá vstup na železnici  

"Toto rozhodnutí jde proti zájmům cestujících, kteří profitují z konkurenčního boje a 
omezí možnost nabízení akčních cen. Budeme požadovat, aby stejným metrem úřad 
posuzoval i dopravce, kteří nabízejí podobné obchodní nabídky či jiné relační slevy," 
říká Radim Jančura, majitel Student Agency. Podle něj byla linka do Brna navíc po 
celou dobu zisková, takže rozhodně nešlo o podnákladový režim. 

Úřad řešil celý případ nezvykle dlouho. Podle Ondrůje se ale dopustil řady 
neodborností, například nechtěl vést dokazování, špatně vymezil relevantní trh, když do 
něj vůbec nezahrnul vlakové spojení mezi Prahou a Brnem, kde České dráhy rovněž 
nabízely akční slevy. 

"České dráhy nabízely jízdné za 35 korun, ale to úřad nevzal vůbec v potaz," informoval 
Ondrůj. "Toto rozhodnutí nám de facto otevírá cestu na železnici. Budeme se moci opřít 
o garanci toho, že na nás nikdo nebude moci zaútočit nižší cenou. ÚOHS tímto de facto 
nařizuje Českým drahám zrušit nabídky typu eLiška na trase, na kterou vstupujeme my 
jako nový operátor,“ říká Jančura. 
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Predátorské ceny  

Podle vyjádření ÚOHS však společnost Student Agency používala v období od 1. 
prosince 2007 do 1. března 2008 nepřiměřeně nízké, tzv. predátorské ceny, za účelem 
vytlačení konkurence z trhu. 

„Ceny kreditových jízdenek, které Student Agency skutečně účtovala ve sledovaném 
období na trase Praha-Brno a zpět u konkurenčních spojů, byly podle zjištění ÚOHS 
nižší než průměrné měsíční celkové náklady Student Agency na jednoho přepraveného 
cestujícího na těchto spojích. Podnákladové ceny tak pro společnost znamenaly 
dočasnou ztrátu,“ uvádí ve zprávě ÚOHS. Společnost Asiana z tohoto důvodu 
intenzivnímu tlaku nedokázala čelit a trh následně opustila. 

 

Příloha č. 5: Fotografie prodejních míst (Studentagency.cz [online]. c2010 [cit. 2011-

05-01]. Inzerce. Dostupné z WWW: <http://www.studentagency.cz/ >.) 
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Příloha č. 6: Seznam charitativních, kulturních a sportovních akcí a projektů, 

které STUDENT AGENCY podporovala v roce 2010 (Studentagency.cz [online]. 

c2010 [cit. 2011-04-22]. Profil společnosti. Dostupné z WWW: 

<http://www.studentagency.cz/o-nas/profil-spolecnosti/>.)  

2010 

Také v roce 2010 pokračujeme v podpoře charitativních, kulturních a sportovních akcí a 
projektů: 

Zde jsou některé z nich: 

• Fotografia Academica 2010 

• GIS Ostrava 2010 

• AniFest 2010 

• Livingstone – výstava Shangri.la  

• Acrobat park LG Jumb Jig Kill  

• Freestyle Czech open 

• Snowboard Freeski contest 

• Vranovské léto 2010 

• Letní Shakespearovské dny 

• Mistrovstvím v letecké akrobacii 2010 a soutěží Flymaster  
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• Pestra Evropa 

• Red Bull air race  

• Hudební festival Znojmo  

• Letní filmová škola v Uherském Hradišti  

• Praha – Sen letní noci  

• Mezinárodní filmový Festival nad řekou 

• Advík 2010 

• Mezinárodní festival studentských filmů Písek 

• Moravský podzim  

• Finále RGM live space  

• KomiksFEST! 

• FilmFest Písek 

• National Geographic (Velké migrace) 

• Anna K – kampaň proti rakovině 

 

Příloha č. 7: Fotografie autobusů STUDENT AGENCY Express 

(Jizdenky.studentagency.cz [online]. c2009 [cit. 2011-05-10]. 

Jizdenky.studentagency.cz. Dostupné z WWW: <http://jizdenky.studentagency.cz/>.) 
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Příloha č. 8: Fotografie vlaků RegioJet, model Siemens Desiro Classic (Regiojet.cz 

[online]. c2009 [cit. 2011-04-10]. RegioJet. Dostupné z WWW: 

<http://www.regiojet.cz/>.) 
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