
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH V D

Institut komunika ních studií a urnalistiky

Marketingová komunikace a PR

Markéta Hejdová 

Vyu ití nov ch médií v marketingu na p íkladu 
spole nosti Vodafone

Bakalá ská práce

Praha 2012



Autor práce: Markéta Hejdová

Vedoucí práce: Mgr. Daniel Köppl

Rok obhajoby: 2012



Bibliografick  záznam

HEJDOVÁ, Markéta. Vyu ití nov ch médií v marketingu na p íkladu spole nosti Vodafone. 

Praha, 2012. 51 s. Bakalá ská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v d, Institut 

komunika ních studií a urnalistiky. Katedra Marketingu a PR. Vedoucí bakalá ské práce 

Mgr.Daniel Köppl

Abstrakt

Práce analyzuje vyu ití nov ch médií v marketingu, a to p edev ím ve sv tle zm n, ke kter m 

v posledních desetiletích dochází. Jedná se o mohutn  rozvoj informa ních technologií a 

digitalizaci, které s sebou p iná í nejen nové komunika ní kanály, ale zp sobují i zm ny v 

pou ívání t ch sou asn ch. To klade nároky nejen na u ivatele, ale i na inzerenty, kte í se 

t mto zm nám musí p izp sobit, pokud necht jí ztratit své zákazníky. Zp sob, jak 

komunikovat ve sv t  nov ch médií je velmi specifick  a li í se p edev ím nutností v t í 

interakce a bli ího kontaktu se zákazníkem. To p edstavuje na jednu stranu v hodu v podob  

okam ité zp tné vazby, na stranu druhou ov em  vystavuje firmy kritice, která se nyní d je ve 

ve ejném prostoru. Zm ny, ke kter m v mediálním sv t  dochází toti  áste n  stírají rozdíly 

mezi producenty a konzumenty  médií, respektive umo ují vytvá et a sdílet obsah doslova 

komukoli, kdo je p ipojen na internet. 

 Jako p íklad jsem si vybrala spole nost Vodafone, která dle mého názoru v komunikaci 

v rámci nov ch médií pom rn  úsp ná. Aktivn  komunikuje na sociálních sítích, doká e je 

integrovat do sv ch kampaní a její asopis a web iliChili je skv l m p íkladem vlastn ného 

média. V záv ru práce hodnotí aktivity  Vodafone i s ohledem na trendy ve sv t  a dot ká se 

i mo ného budoucího v voje na tomto poli.

Abstract

The thesis analyse the use of new media in marketing communication, most of all with regard 

to the changes which had been taking place during last few decades. The development of in-

formation technologies a digitalisation brings about not only new communication channels, 

but it also causes changes in usage of the present ones. This requires not only the users but 

also the advetisers to adapt, at least if they are not willing to loose their customers. The means 

of communication in the world of new media is very  specific and differs mainly in need of 



interaction and closer contact with the customer. On one side, this is a huge advantege since it 

is now possible to get immediate 

feedback, but on the other side, there is also the danger of being publicly criticized. The 

changes in media world also diminish the difference between media producers and consumers 

by enabling anyone connected to the Internet to create and share content.

I chose company Vodafone as an example, because in my opinion, when communicating 

in the world of new media, it is quite succesful. It  actively communicates on social networks, 

it is able to integrate them into its campaigns and magazine iliChili is a great example of 

owned medium. In conclusion, the thesis evaluates Vodafone activities considering the latest 

trends worldwide and it even touches the possible future development in this field.
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Úvod

 
Od dob, kde se lidé dorozumívali pomocí znamení a signál , urazila na e spole nost 

dlouhou cestu. Posledních sto let jsme byli sv dky dramatického v voje v oblasti 

komunika ních technologií, které s nástupem Internetu ve spojení s masov mi médii 

vytvo ily prost edí pro zcela nov  zp sob komunikace. Zm na technologie s sebou toti  

p iná í také zm nu ve zp sobu, jak m na média nahlí íme, jak konzumujeme jejich obsah a 

co od nich o ekáváme. Souvislost mezi typem média a zp sobem komunikace za al jako 

jeden z prvních podrobn ji zkoumat Marshall McLuhan1, kter  do el k záv ru, e „medium is 

the message”, tedy  e forma je tím, co nese sd lení, by  je sama o sob  bezobsa ná. Na 

p íkladu árovky, která vytvá í prost edí svou pouhou p ítomností, demonstruje teorii, podle 

které je médii prezentovan  obsah nepodstatn  a nemá na spole nost ádn  vliv.  Pokud by 

tomu tak skute n  bylo, potom by ve keré debaty posledních let  na téma bulvarizace médií a 

vymizení relevantního obsahu byly bezp edm tné. Co  si dovolím tvrdit, e nejsou. Osobn  

jsem toho názoru, e a  je McLuhanova teze o v znamu formy ve svém principu správná, 

jistou míru v znamu je t eba p isoudit i obsahu. Je nicmén  ádoucí polo it  si otázku, nakolik 

forma, v jaké média konzumujeme, ovliv uje ná  zp sob vnímání t chto médií. 

Práv  v p ípad  takzvan ch nov ch médií je souvislost mezi formou a zp sobem u ívání 

pom rn  v znamná. Zprávy se stávají krat ími a stru n j ími, obsah se zhu uje ve jménu 

sd lení co nejv t ího mno ství informací na co nejmen ím prostoru. Je to mimo jiné d sledek 

ím dál v t ího toku informací, kter  logicky vede k nutné selekci. 

A práv  interaktivní prost edí online komunikace umo uje filtrovat zprávy dle p edem 

nastaven ch kritérií tak, aby se k lov ku dostaly  pouze z jeho pohledu relevantní informace. 

Z marketingového hlediska tato selekce umo uje p esn j í cílení a lep í profilování cílov ch 

skupin, na druhou stranu ale prakticky znemo uje plo né oslovení populace prost ednictvím 

jediného kanálu. M ní se tak nap íklad pozice televizní reklamy. Rostoucí po et stanic, 

1

1 McLuhan, Marshal; Fiore, Quentin: Medium is the Massage. NY: Ginko Press, 2005. 160 s.
ISBN-10: 1584230703



umo n n  nástupem digitalizace, rozm lnil finan ní prost edky investované do ka dé z nich. 

P ístroje se zabudovan mi harddisky zase zpochyb ují v znam samotného reklamního 

breaku, nebo  umo ují nahrávání bez reklam. 

Zm nami ve zp sobu konzumace médií se zab vá i Jim Caroll2  z agentury  BBH. V lánku 

nazvaném “Deset princip  marketingu ve sv t  zábavy” mluví o fragmentaci a inflaci médií. 

Zatímco fragmentace zt uje oslovení cílové skupiny, nebo  ta je rozt í t na mezi stále se 

zvy ující po et médií,  rostoucí cena za mediální prostor zase znemo uje firmám opakovat 

stále stejné sd lení. Caroll rovn  upozor uje na mo nost  spot ebitele vyhnout se reklam , 

která spolu s rostoucí kvalitou televizního, rádiového i tiskového obsahu vede k zásadnímu 

záv ru. Model p eru ování programu a opakování jednoduchého reklamního sd lení u  není 

funk ní. Spot ebitel si p íli  cení svého asu, ne  aby byl ochoten podobn  zp sob 

komunikace akceptovat. Zp sob,  jak p im t spot ebitele, aby naslouchal, tkví v jakési 

odm n  - je t eba ho zaujmout, zabavit a zapojit. Je t eba si jeho pozornost zaslou it.

Bylo by  v ak mylné se domnívat, e v echna média, která p edcházela nástupu nov ch médií, 

jsou dále nepot ebná a jejich smysl se ztrácí. Henry Jenkins3  ve své knize Convergence 

culture popisuje takzvan  koncept konvergence, neboli vzájemné integrace a propojování 

star ch médií s nov mi. Jenkins zde upozor uje na to, jak se od p vodního p edpokladu, 

podle kterého m la nová média skute n  zp sobit kolaps médií star ch, postupn  upou tí, a 

cel  mediální pr mysl se nyní sna í p ijít  na to, jak se s konvergencí vyrovnat a jak na ní 

následn  vyd lat. 

„More and more, industry leaders are returning to convergence as a way of making sense of 

a moment of disorienting change. Convergence is, in that sense, an old concept taking on new 

meanings."4

Jenkins5 dále popisuje, jak se stará média s p íchodem nov ch transformují, m ní se jejich 

funkce a charakter a dochází tím k novému hledání a nastolování rovnováhy. 

Zdokonalováním p enosov ch technologií, slou ících k distribuci obsahu, se m ní 

2

2 Caroll, Jim: 10 principles for marketing in the age of engagement. Admap, únor 2005. Vydání 485, s 20-22.

3 Jenkins, H.: Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: NYU Press, 2008. 308 s. 
ISBN-13: 978-0-8147-4281

4 Jenkins, H.: Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: NYU Press, 2008. 308 s. 
ISBN-13: 978-0-8147-4281

5 Jenkins, H.: Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: NYU Press, 2008. 308 s. 
ISBN-13: 978-0-8147-4281



prost edník, zatímco samotné médium z stává - p ed padesáti lety si lidé pou t li nahrávku 

Beethovenovy Osudové symfonie na gramofonové desce, posléze na kazetové pásce, CD a 

nakonec jako mp3 soubor v po íta i. A  se hudební nosi e a formáty zásadním zp sobem 

zm nily, samotné médium, tj. hudební nahrávka, je po ád stejné6. 

M ní se i obsah médií a dochází k pozm n ní jejich funkce. S nástupem televize bylo 

nap íklad mo né pozorovat, jak rozhlas áste n  ztratil funkci vyprav e p íb h  a stal 

se novou platformou pro nastupující éru rokenrolu. Do lo k rozm ln ní pozornosti 

mezi jednotlivá média a zm n  preferencí a polarizace pozornosti ze strany konzument .  

M ní se i vlastnická struktura mediálního pr myslu, která ale není p edm tem zkoumání této 

práce, a proto se jí nebudu podrobn ji zab vat.

Konvergence také podle Jenkinse7  znamená dv  d le ité zm ny – krom  zm n v produkci 

médií je to i zm na na stran  konzument . Ti byli v minulosti pasivní, p edvídatelní a 

m eme íct, e i snadno ovladatelní. Vystupovali toti  individuáln , byli odkázání na zcela 

konkrétní kanály, kter mi mohli informace p ijímat, a to v p esn  ur enou dobu na jednom 

konkrétním míst . Dnes je v ak situace naprosto odli ná.

Konzumenti mají mnohem více volného asu a k tomu neomezené mo nosti, jak se v reálném 

ase vyjad ovat prakticky k emukoli, nejsou závislí na vysílacích asech ani prodejních 

místech tiskovin, proto e v e je k dispozici na internetu kdykoli a kdekoli. Zásadní je mo nost 

sdru ovat se na sociálních sítích do komunit dle zájmu, vkusu a preferencí, a nabízené 

programy diskutovat, probírat, komentovat a nez ídka také tvrd  kritizovat.

Vyrovnávají se tak pozice producent  a konzument  médií. Nejde jen o v e zmín nou 

mo nost se okam it  vyjad ovat k emukoli, ale i mo nost vytvá et na webu vlastní obsah. 

Kdokoli si dnes m e zalo it webové stránky, psát blog, publikovat fotografie fotit i vlastní 

videa. Rozdíl oproti minulosti spo ívá  v tom, e d íve byla vlastní tvorba soukromou 

zále itostí, kterou autor mohl jen s obtí emi roz í it dále. Dnes je mo né autorsk  obsah sdílet 

s neomezen m po tem u ivatel  internetu, a v p ípad , e si získá irokou tená skou obec, 

lze ke sv m p ísp vk m dokonce umístit reklamu. Dochází tak k demokratizaci mediálního 

i webového obsahu, se kterou se n které spole nosti jen t ko vyrovnávají. Znamená toti  

3

6 Jenkins, H.: Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: NYU Press, 2008. 308 s. 
ISBN-13: 978-0-8147-4281

7 Jenkins, H.: Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: NYU Press, 2008. 308 s. 
ISBN-13: 978-0-8147-4281



mo nost zp tné vazby i kritiky ze strany u ivatel , vy í po adavky na kvalitu sd lení a 

hlavn  ztrátu kontroly nad tokem informací.8

Jako p edm t zkoumání jsem si ve své práci, zam ené na roli nov ch médií v marketingu, 

vybrala spole nost Vodafone. Ta nová média aktivn  vyu ívá k budování zna ky a 

komunikaci se sv mi sou asn mi i potenciálními zákazníky. Pou ívá tém  v echny dostupné 

prost edky tak, aby nejen podávala informace, ale aby zárove  vedla dialog. By  se úsp nost 

komunikace jen obtí n  kvantifikuje a p evádí do m iteln ch jednotek, ráda bych aktivity 

spole nosti Vodafone zhodnotila v rámci budování zna ky a udr ování image tak, jak si ji 

firma sama definuje. 

Mobilní trh v eské republice je velmi konkuren í, co  souvisí na jedné stran  s jeho 

nasycením, na stran  druhé pak s charakterem samotného produktu, kter  je vícemén  

srovnateln . Dnes je mobilní penetrace v eské republice 128%9, co  znamená, e 

na ka dého ob ana, p ipadá 1,28 telefonu. Co jednotlivé operátory odli uje je práv  pozice 

brandu a image spole nosti.

Ve své práci se nejprve budu zab vat firmou samotnou, jejím vznikem, p sobením na eském 

trhu a hodnotami, které vyznává. Ze srovnání s konkurencí by m lo vyplynout, v em se 

p ístup jednotliv ch operátor  li í, a to jak v p ístupu k zákazník m, tak v komunikaci 

obecn . Následná anal za jednotliv ch slo ek komunikace v rámci nov ch médií uká e 

nakolik je spole nost v rná své vizi, jak se její charakter a zp sob komunikace m ní 

s r zn mi komunika ními kanály, a zda si doká e udr et jednotn  styl.  Ráda bych rovn  

vysv tlila funkci jednotliv ch komunika ních kanál , specifika jejich pou ívání a zp sob, jak 

je vyu ívá Vodafone. Práce by m la komunikaci spole nosti uvést v kontextu dosavadního 

v voje a mo ností, které nová média sk tají, p i em  by m la zhodnotit, nakolik spole nost 

vyu ívá dan  potenciál a zda je pou ití nov ch médií v souladu s její celkovou image. Práce 

bude zakon ena SWOT anal zou, a v záv ru bych také ráda shrnula dosavadní postup 

spole nosti v integraci nov ch komunika ních mo ností a postup , jeho klady i zápory a 

mo nost rozvoje do budoucna.
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1. Charakteristika spole nosti Vodafone

1.1 Základní data

Spole nost Vodafone, její  název je odvozen od anglické zkratky voice-data-phone, je 

ve sv tovém m ítku nejv t ím mobilním operátorem. P sobí ve t iceti zemích sv ta, p i em  

v dal ích ty iceti spolupracuje s partnersk mi sít mi a má více ne  371 milion  zákazník .10 

Na esk  trh vstoupila v roce 2005 akvizicí operátora, kter  byl z pohledu dosa eného obratu 

a po tu u ivatel  nejmen í na trhu, tedy spole nosti Oskar. Ta byla po roce p ejmenována 

na Vodafone. Samotn  Oskar, provozovan  spole ností esk  mobil a.s., zahájil svou innost 

v roce 2000 a s 858 000 zákazníky na konci prvního roku se stal nejrychleji rostoucím 

operátorem v eské republice11. Poda ilo se mu v razn  zm nit podobu mobilního trhu, a to 

jak svojí vizí, tak zp sobem komunikace, kter  bylo nicmén  t eba vyprofilovat a n kolikrát 

se v pr b hu let m nil, ne  dosáhl kone né podoby. Oskar se stal lidov m operátorem, nikoli 

v ak v pejorativním v znamu slova. Jako první také zvolil taktiku cenové konkurence, 

odstranil n které z do té doby b n ch poplatk  a postavil svoji strategii na zp ístup ování 

mobilních slu eb iroké ve ejnosti. Paradoxn  jsou dnes v eské republice v porovnání se 

zahrani ím stále pom rn  vysoké ceny mobilních slu eb12, i p esto lo ale o v znamn  posun.

S jinou strategií souvisí i jin  druh komunikace zam en  na jinou cílovou skupinu. Slogany 

„Pro ka dého. Ka d  den.“   A „To dává smysl“ 13, kter  následoval po dvou letech, rozhodn  

neoslovovaly pouze osoby s rozhodovacími pravomocemi jako primární cílovou skupinu 

mobilních operátor , ani teenagery jako slibnou nastupující mobilní generaci. Oskar se ve své 

komunikaci zam il p edev ím na vtip a nadhled s cílem oslovit studenty, drobné podnikatele 

a p íslu níky st ední t ídy. 
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10 Vodafone: oficiální web [online] aktualizováno 2012, Vodafone CZ, [cit. 15. 5. 2012]. Dostupné na www: 
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Po spojení s Vodafonem a následném p ejmenování v roce 2006 se tón komunikace lehce 

zm nil – z lokálního, ist  eského operátora se spole nost  stala sou ástí nadnárodní 

korporace, její  vizi implementoval. Vodafone si tak vymezil pozici na trhu, kde cht l z stat 

i nadále ve ejnosti p ístupn m operátorem, ale spoléhá daleko více na konzervativn j í 

hodnoty.  Investuje velké ástky  do sponzoringu a CSR projekt 14, inovuje a zkvalit uje 3G 

sí  pro internetové mobilní p ipojení a práv  aktivitami v online prost edí oslovuje své 

zákazníky  individuáln . Opakuje se zde model, kter  spole nost Vodafone uplat uje 

celosv tov 15 – inovace, spole ensky prosp né aktivity a d raz na koncového zákazníka. 

1.2 Image zna ky

Pojmem image zna ky16 ozna uje soubor názor  a p edstav, které si s touto zna kou spojuje 

spot ebitel. Jde tedy o subjektivní obraz zna ky, kter  zahrnuje jak racionální, tak emo ní 

slo ku. Vytvá í se na bázi komunikace zna ky se spot ebitelem a jeho osobní zku enosti s ní. 

Má zásadní vliv na nákupní chování, nebo  p edstavuje p idanou hodnotu produktu, kter  si 

spot ebitel kupuje. Image zna ky se buduje dlouhodobou komunikací a v ideálním p ípad  by 

m la odpovídat p eddefinovan m charakteristikám zna ky tak, jak si je sama vyty í.

Spole nost Vodafone si svoji image buduje v rámci v ech slo ek komunika ního mixu tak, 

aby v sledkem byl jasn  obraz se z eteln mi atributy.  Chce p sobit jako dynamická zna ka, 

která nabízí nejmodern j í technologie, co  je vyjád eno sloganem “Jsme o krok nap ed”. 

Zárove  se profiluje jako p átelská a férová v jednání se zákazníky, a její velkou devizou je 

humor a schopnost zaujmout, p itáhnout na sebe pozornost, nastolovat témata a naopak se 

vyjad ovat k aktuálnímu d ní.  D le itou sou ástí image je pak i lokální rozm r zna ky, která 

se hlásí k esku a esk m reáliím, by  je sou ástí nadnárodní korporace. 

1.3 Komunika ní mix

Komunika ní mix17  je nástrojem k dosa ení marketingov ch cíl  a jako takov  vytvá í image 

zna ky. Jeho optimální kombinace je proto st ejní pro napln ní marketingové a komunika ní 
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14 Vodafone: oficiální web [online] aktualizováno 2012, Vodafone CZ, [cit. 15. 5. 2012]. Dostupné na www: 
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16 P ikrylová, Jana; Jahodová, Hana: Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2010. 320 s. 
ISBN: 978-80-247-3622-8
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strategie. Je nezbytné, aby se jeho jednotlivé slo ky dopl ovaly a spole n  tak vytvo ily 

ucelenou kampa . 

1.3.1 Reklama

Jako reklamu18  ozna ujeme placenou propagaci prost ednictvím r zn ch médií. M e jít 

o televizní i rozhlasové spoty, printové materiály, bannery, ambient, indoor i outdoor. 

V p ípad  mobilních operátor , Vodafone nevyjímaje, se ka doro n  jedná o investice 

v ádech milion  korun, p i em  kampan  b í n kolikrát ro n . V roce 2011 proinvestoval 

Vodafone dle ceníkov ch tabulek 451 milion  korun19 a placená reklama je nákladov  stále 

nejv t í sou ástí jeho komunikace.

1.3.2 Sales Promo

Neboli podpora prodeje20. Jedná se o krátkodobé stimuly slou ící k podpo e prodeje 

konkrétního produktu nebo slu by. Jsou to nap íklad sout e jako ílené tablety, nebo vracení 

necht n ch dárk  od Je í ka po Vánocích. Vodafone sv m zákazník m také nabízí zkou ení 

nov ch produkt  a poskytuje n které své slu by na omezenou dobu zdarma, nap íklad 

internet v mobilu o víkendech. 

1.3.3 Direct Marketing 

Jedná se o p ímé oslovení zákazníka bez pou ití mezi lánku, za ú elem nabídky zbo í i 

slu eb21, a  u  osobn , nebo prost ednictvím neswsletteru, katalogu, dopisu, telefonu, direct 

mailu apod. Direct marketing lze pou ít bu  p ímo k prodeji, a pak je jeho nespornou 

v hodou fakt, e odpadá velká ást mezi lánk  distribu ního et zce, nebo k budování vztah  

se zákazníky. Pak se jedná o p ání k narozeninám, PF, v rnostní programy  i dárky  pro 

obzvlá  vá ené zákazníky. V t chto p ípadech lze zprávu personalizovat na základ  

informací, které jsou o zákazníkovi k dispozici. Vodafone vyu ívá obou mo ností. Na webu 

pochopiteln  funguje e-shop, kde si lze objednat jak tarifní balí ky, tak telefony  a dal í 
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hardware. Zárove  ale se sv mi zákazníky komunikuje p ímo, a to p edev ím v online 

prost edí.

1.3.4 PR

Public Relations p edstavují budování a udr ovaní vztah  se irokou ve ejností. Tu m eme 

rozd lit na interní a externí zainteresované skupiny.22  Mezi interní zainteresované skupiny 

adíme práv  zam stnance, obchodní partnery a dodavatele, kde to externími skupinami jsou 

krom  iroké ve ejnosti p edev ím média, stát a r zné zájmové skupiny. Se v emi t mito 

subjekty firma komunikuje a vytvá í ur ité vazby. 

Do PR aktivit lze za adit iroké spektrum aktivit od budování vztah  s tiskem, p es po ádání 

event  a  po sponzoring, p i em  s rostoucím mno stvím komunika ních kanál  a platforem 

p ib vají i mo nosti budování PR. Graham Phillips23, odborník v oblasti plánování médií 

v agenturách JWT a BBDO, popisuje tzv. urnalistiku zna ky jako sou ást PR. urnalistika 

zna ky je um ní nastolit dialog za pou ití narativní techniky a urnalistick ch metod. 

V Phillipsov  podání je vypráv ním p íb h  vztahujících se k jasn  dané skute nosti, jakou 

m e b t práv  zna ka a její charakteristiky. V protikladu k reklam  urnalistika zna ky 

nesd luje p edem definované sd lení, ale rozvíjí irok  okruh zna ky a zab vá se tématy 

na mnohem obecn j í úrovni. Pro marketéry je zásadní zapojit do diskuze cílové skupiny, 

eho  lze dosáhnout p edev ím na základ  poutavého obsahu, kter  zohled uje jejich postoje. 

ádná firma si ale podle Phillipse nem e dovolit lhát, jeliko  nem e ídit diskuzi a v echny 

reakce jejích ú astník . Naopak by se m la ídit následujícími esti body24, které jsou 

jak misi p edpoklady pro úsp nou urnalistiku zna ky.

1. Monitorovat diskuze na sociálních sítích

2. Vyhodnotit záv ry t chto diskuzí, pokud by  se n jak m zp sobem dot kaly zna ky 

i témat s ní spojen ch.

3. Zapojit se do konverzace se zákazníky a najít spole né cíle.

4. Reagovat na pozitivní i negativní argumenty v diskuzích a následn  je formovat 

dle vlastních zájm .
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5. Vést aktivn  diskuzi, pokud má zna ka dostate n  atraktivní sd lení.

6. Publikovat u ivatelsky relevantní obsah

Zna ka tak bude nejen vyhledávat, ale sama sou asn  vygeneruje obsah. Komunikace se tak 

stává dvousm rnou, proto e spot ebitel a zna ka spolu vedou jasn  dialog.

Do standardních PR aktivit spole nosti Vodafone pat í propaga ní akce jako ú ast 

zam stnanc  na mezinárodním dnu cyklojízdy, podpora Karlovarského filmového festivalu, 

sázení stromk  a ada dal ích. Nedílnou sou ástí PR je i sponzoring, kterému se Vodafone 

intenzivn  v nuje. Spadá pod n j Nadace Vodafone, zast e ující projekt Rok jinak, a vedle n j 

i ada men ích grantov ch program  a díl ích aktivit jako firemní dobrovolnictví, podpora 

dárcovství krve a dárcovsk ch SMS. 

Z hlediska v e popsané urnalistiky zna ky  Vodafone spl uje kritéria zapojování se 

do diskuze se zákazníky, p i em  jim sám dává témata k diskuzi. V t inou jde o technické 

novinky, hodnocení nov ch p ístroj  a slu eb zákazníky i inovace v oblasti mobilní techniky.  

Reaguje na pozitivní i negativní ohlasy, nicmén  dle mého názoru se p íli  dr í témat spjat ch 

s mobilním trhem. Kdy  pominu aktivity spojené s webem a asopisem iliChili, tak jsou 

jeho témata p íli  úzce zam ena a domnívám se, e tento typ  komunikace nebude atraktivní 

pro osoby  mimo základnu v rn ch zákazník . Ty u  ale není pot eba p esv d ovat, n br  

udr ovat. Proto bych doporu ovala roz í it záb r témat tak, aby byl atraktivní 

i pro potenciální nové zákazníky. 

1.3.5 Osobní prodej

Metoda zalo ená na p ímém kontaktu se zákazníkem, a to nej ast ji prost ednictvím 

obchodních zástupc .25 Nespornou v hodou je mo nost okam it  reagovat na p ání a pot eby 

zákazníka, vytvo it e ení na míru a vybudovat s ním úzk  vztah. Z ejmé jsou ale i nev hody, 

p edev ím velká nákladnost  této metody. Nej ast ji se proto pou ívá v segmentu B2B, 

kde jsou zákazníky firmy, jejich  pot eby jsou nestandardní a v daje na mobilní slu by 

natolik vysoké, e se slu by obchodního zástupce firm  vyplatí26. Vodafone má vlastní 

prodejny, ale jinak se sv mi zákazníky komunikuje p edev ím online. Mimo to nabízí své 
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slu by i firmám, od drobn ch podnikatel  a  po velké korporace. Pro n  je krom  

standardizovan ch balí k  mo né se spojit p ímo se zam stnanci Vodafone.27

1.4. Firemní filozofie a kultura

Firemní kultura je soubor sdílen ch názor , p esv d ení a hodnot, které vychází z pohledu 

zam stnanc .28  Jde o cel  soubor charakteristik - od názor , které zam stnanci p ejali 

za vlastní od spole nosti samotné, p es chování a zp sob komunikace na v ech ídících 

úrovních, a  po p edpisy t kající se oblékání zam stnanc  a vzhledu pobo ek. Projevuje se 

v chování zam stnanc  navenek i v jejich vzájemn ch vztazích, v klimatu, které ve firm  

panuje a zaveden ch zvyklostech, a kone n  v hodnotách sdílen ch v rámci firmy. Firemní 

kultura v razn  ovliv uje to, jak bude firma p sobit navenek. Vychází sice z p edem 

stanoven ch cíl  a filozofie firmy, p esto se ale sou asn  formuje v ka dodenním procesu 

komunikace a interakce mezi zam stnanci navzájem i ve vztahu k vn j ímu okolí. Proto je 

d le ité kulturu upev ovat a dodr ovat zásady, na kter ch stojí.29 

Podle Martina Zwillinga, kter  se zab val budováním firemní kultury spole nosti Apple,30 

by nem la firemní kultura vy adovat vytvá ení atmosféry jakéhosi kultu, ale m la by  b t 

zalo ena na spole né vizi, sahající za hranice ekonomick ch cíl  firmy. Také je t eba se 

oprostit od zaveden ch po ádk  a nechut  hnout se z místa. Jejími stavebními kameny jsou 

sdílené ideály, podpora kreativity a spole né poslání.

Spole nost Vodafone má jednozna n  neformální firemní kulturu31, co  se projevuje tykáním 

na v ech úrovních firemní hierarchie, sdílen m prostorem managementu se zam stnanci, 

otev eností dialogu a p íjemn m pracovním prost edím. Spole nost je zárove  

otev ena poskytování flexibilních i zkrácen ch pracovních úvazk  i práci z domova. 
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Vodafone se také dle vlastních slov sna í upevnit pouta mezi zam stnanci po ádáním 

firemních akcí, v etn  takov ch, kde jsou vítány i rodiny.32 

1.4.1 Vodafonem vymezená firemní kultura

Na e hodnoty33

• Vít zíme vtipem a originalitou

• Respektujeme odli né názory

• Stojíme za na imi lidmi

• Jsme lidé, ne stroje

• Co ekneme, to splníme

• Nebojíme se vystoupit z ady

• Jsme tu doma 

T mito hesly Vodafone vyjad uje hodnoty, kter ch si spole nost a pota mo její zam stnanci 

vá í. Jde o vzájemn  respekt, loajalitu k zam stnanc m i zákazník m, d raz na slu né a 

p ímé jednání a ur it  lidsk  rozm r, kter m se sna í zna ku personalizovat. 

1.5 Firemní filozofie

Firemní filozofie34  je dlouhodob  plán i vize, která je spí e obecného charakteru, a je 

sou ástí firemní identity. Reprezentuje st ejní hodnoty  firmy a je základem pro budování 

firemní kultury. M la by b t obsa ena ve v ech díl ích strategiích a plánech, kter m je 

nad azena. Jako taková by m la podporovat motivaci zam stnanc  na v ech úrovních a 

udávat sm r firemních cíl .

Vodafone si svou vizi definuje takto: „Vtisknout mobilním komunikacím jejich budoucí 

podobu“,35  tedy b t tím, kdo ur uje trendy a je na pi ce v technologickém v voji. Díl í 

strategick  cíl, kter  si spole nost vyty ila, je stát se vedoucí zna kou nejen pro zákazníky, 

ale i pro zam stnance. 
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2. Konkurence

2.1 T-Mobile

T-Mobile CZ je jednou z dce in ch spole ností, spadající pod holding Deutsche Telekom, 

sídlící v N mecku. P sobí v deseti evropsk ch zemích, ve Spojen ch státech a Portoriku. 

Celkem disponuje p ibli n  150 miliony zákazník , z toho 5,6 milion  v eské 

republice36. Samotn  Deutsche Telekom vznikl u  v roce 1989, ale pro el adou zm n, 

z nich  nejv znamn j í byla pravd podobn  privatizace v roce 1996. Anglick  název 

T-Mobile, jak ho známe dnes, je platn  a  od roku 2002. 

V eské republice za al T-Mobile p sobit v roce 1996, kdy  spole nost CMobil vyhrála tendr 

na provozování mobilní sít  jako mezinárodní partner esk ch telekomunikací. Následn  

byla zalo ena spole nost RadioMobil, která sí  spravovala pod názvem Peagas, a to a  

do roku 2002, kdy se Peagas p esunul k T-Mobile. O rok pozd ji bylo zm n no i jméno 

spole nosti. P vodní zakladatel – konsorcium CMobil, jeho  majoritním vlastníkem je 

Deutsche Telekom, dnes vlastní 60,77% T-Mobile Czech Republic37.

Dlouhodobá strategie T-Mobile se od Vodafone p íli  neli í – kvalitní slu by, d raz kladen  

na zákazníka p i sou asném zlep ování podmínek vlastním zam stnanc m, a v neposlední 

ad  CSR aktivity zam ené na ekologii a ochranu ivotního prost edí v eobecn .  

Je zde zcela patrná snaha o co nejlep í a nej ir í servis – krom  zkvalitn ní datov ch slu eb 

zavádí T-Mobile poslední dva roky i internetové p ipojení ADSL a satelitní televizní vysílání, 

co  souvisí se vstupem do esk ch radiokomunikací, kter  mu otev el cestu do tohoto 

sektoru.38 

V oblasti CSR a vztahu k zam stnanc m se T-Mobile zam uje na ekologii, udr iteln  rozvoj 

a genderovou problematiku. Disponuje vysíla i s ni í spot ebou energie, poskytuje dobíjecí 

karty neziskov m organizacím zam en m na ekologii a podpo il nap íklad akci ZOO Praha 

na sb r star ch mobilních telefon .  Neziskovou organizací GenderStudies mu také bylo 

ud leno ocen ní Rovné p íle itosti.
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Základní p ístup, áste n  implementovan  z mate sk ch spole ností, se tak jednozna n  

promítá do v ech úrovní ízení firmy – T-Mobile vyznává efektivnost, po ádek, kvalitu 

nabízeného produktu a rodinné hodnoty39. Mimo to se soust edí na poskytování co nejv t ího 

mno ství benefit  sv m zákazník m. Poskytuje zv hodn né tarify p i volání do vlastní sít , 

po ádá akci Kouzelné úterky - p es mobilní aplikaci sta enou do telefonu získává zákazník 

po zaslání sms slevov  kód na akci 2 za cenu 1, kter  m e posléze uplatnit na vybran ch 

místech. Paradoxn  jde o koncept p evzat  od britského Vodafone a Orange. Mimo to 

T- Mobile sponzoruje i eskou fotbalovou reprezentaci a je partnerem festivalu Rock 

for People. Pro srovnání, konkuren ní O2 je partnerem pra ského Open Air Festivalu, 

Vodafone se ú astní ne hudebního, ale Karlovarského filmového festivalu.40

2.2 Telefónica eská republika

Spole nost Telefónica R vznikla slou ením a následn m p ejmenování Eurotelu a eského 

Telecomu v roce 200641. Samotn  esk  Telecom vznikl jako Státní telekomunika ní podnik 

v roce 1989 a jako takov  m l monopol na poskytování pevn ch telefonních linek. I on ale 

navazoval na STP Telekom. Po rozd lení eskoslovenska se z n j stal esk  Telecom, kter  

ve spolupráci s americkou Atlatic West zalo il sv j p idru en  podnik – mobilního operátora 

Eurotel. Ob  spole nosti pak koupila a následn  slou ila práv  pan lská Telefónica.

Ve sv tovém m ítku p sobí Telefónica celkem ve 25 zemích, p i em  jejím domácím trhem 

je pan lsko, a pat í k nejv t ím telekomunika ním spole nostem na sv t . Po et jejích 

zákazník  p esahuje 260 milion 42. Je to soukromá spole nost, její  akcie jsou 

obchodovatelné na burze. 

Dlouhodob m cílem Telefónicy na eském trhu je, podobn  jako u konkurence, b t vedoucím 

operátorem na trhu. Strategií, kterou si pro tento cíl vyty ila, je b t nejlep í, ve smyslu 

poskytovat nejkvalitn j í slu by irokého spektra.43  Z toho d vodu se neomezuje pouze 

na hlasové a pop ípad  datové slu by, ale zab vá se i technologiemi na p enos obrazu a videa. 
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Krom  mobilních telefon  a jejich ve kerého p íslu enství také poskytuje vysokorychlostní 

internet ADSL, pevné linky a kabelovou televizi. 

Své cíle tedy definuje nejen na obecné rovin  jako snahu získat co nejv t í podíl na eském 

trhu44 a co nejefektivn ji vyu ívat dané technologie, ale sna í se i o to, aby její zákazníci byli 

vázáni p edev ím smluvn  a ne jen p edplacen mi tarify, a chce do budoucna zvy ovat i po et 

p íjemc  internetu ADSL45.

Telefónica svoji image buduje na základ  hodnot jako síla a stabilita. e umí b t efektivní 

v marketingové komunikaci dokazuje i cena Effie, ud lená za kampa  Chytrá sí 46, 

propagující práv  v hody kvalitní sít , kterou v p ípad  Telefónicy zaji ují hned t i sít , je  

by dohromady m ly pln  pokr t eskou republiku. Stejn  jako oba p edchozí operáto i má 

i Telefónica vlastní CSR projekt, Nadaci O247. Jedná se o projekt, kter  podporuje neziskové 

organizace z r zn ch oblastí od rozvoje a zdraví mláde e p es podporu komunity a ochranu 

p írody a ivotního prost edí. 

2.3 Srovnání operátor

Srovnání operátor  provedu v kontextu v voje trhu elektronick ch telekomunikací tak, jak ho 

hodnotí esk  telekomunika ní ú ad.

Pokud jde o samotn  po et zákazník , respektive aktivních SIM karet, toto íslo od roku 2005 

stále roste48, v posledních letech v ak v razn  pomaleji. Meziro ní r st, kter  v roce 2009 

inil 3,9% se v roce 2010 dostal a  na pouhé 0,9%, v absolutních íslech je to 14,39 milion . 

Roste také mobilní penetrace, tedy procento SIM karet v pom ru k po tu obyvatel, která 

se dostala na 136%, nicmén  i r st tohoto ukazatele se v posledních dvou letech zpomaluje. 

Jednozna n  nejv t í p ír stky zákazník  má Vodafone, a to i p esto, e ztráta O2 je áste n  

zp sobena zm nou metodiky zapo ítávání. V absolutních íslech ale Vodafone oproti sv m 

dv ma konkurent m stále zaostává.  Jde o logick  d sledek skute nosti, e Vodafone vstoupil 
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na trh jako poslední a vzhledem k nasycenosti trhu se r st  zpomaluje. Mobilní penetrace 

v eské republice je nyní 128% (13,4 mil. SIM  karet) p i em  rozd lení je následující: 36% 

O2, 40% T-mobile, 23% Vodafone)49

V eobecn  na eském trhu klesá pr m rná cena volání i SMS, stejn  jako celkové tr by 

na u ivatele, co  je krom  zmín ného zlev ování slu eb dáno i v t ím vyu íváním datov ch 

slu eb a tlakem konkurence. Co naopak roste je po et odeslan ch SMS i MMS – k tomu 

p isp la i kampa  spole nosti Vodafone na podporu vyu ívání této slu by – mezi lety 

2009/2010 vzrostl po et poslan ch MMS o 247%, z toho t i tvrtiny byly poslány zákazníky 

Vodafone50 .  Vzrostl i po et smluvn  vázan ch SIM karet na úkor p edplacen ch, co  

nazna uje, e operáto i se sna í si své zákazníky  pojistit smlouvami. Pochopiteln  nelze 

dolo it, do jaké míry byl tento nár st zásluhou kampan  Vodafone a do jaké míry se na n m 

podílel nástup nové, atraktivní technologie.

 Jak ale poukazuje Ji í Peterka na serveru Lupa.cz51, operáto i stále vyd lávají a jejich 

v d lky pat í v rámci jejich nadnárodních skupin k nejvy ím – je to dáno klesajícími, 

nicmén  po ád vysok mi mar emi, které platí esk  zákazník.  To mimo jiné znamená, e 

v eské republice je stále prostor pro cenovou konkurenci, a to zvlá t  v p ípad , e tlak 

na srovnání cen se zahrani ím bude pokra ovat.

Pokud srovnáme v sledky hospoda ení za b né období, je v ekonomicky nejlep í situaci 

Telefónica O2. Srovnání je ov em problematické z toho d vodu, e Telefónica ve své v ro ní 

zpráv  nezve ej uje v sledek hospoda ení za b né období, ale ukazatel OIBDA neboli 

provozní zisk p ed úroky, zdan ním, odpisy a amortizací. Tento ukazatel52  se po ítá jako 

v sledek hospoda ení za b nou innost, ke kterému p i teme Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku a da  z p íjm  za b nou innost.  Problém je ale v tom, e 

v sledek hospoda ení za b nou innost s dan mi po ítá jen na úrovni DPH a srá kov ch 

daní z p íjmu fyzick ch osob, ale nezohled uje da  z p íjmu právnick ch osob, zatímco 
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OIBDA ano. Díky absenci jednotné metodologie v po tu je navíc mo né si ho p izp sobovat, 

proto pro srovnání není absolutn  spolehliv . V sledek hospoda ení za b nou innost  v roce 

2010 je tedy  po p epo tu u Telefónica O2 18 56253 milion  K , T-Mobile uvádí 8 533 milion  

K 54 a Vodafone 2 455 milion  K 55. 

V roce 2009 se Vodafone podle tzv. indexu spokojenosti zákazník  CSI stal operátorem 

s nejspokojen j ími zákazníky. Pro m ení spokojenosti se pou ívá model EPSI, jeho  index 

je v slednicí p ti ukazatel : image, o ekávání, kvality slu eb, loajality a hodnoty za peníze.

Tabulka 1 - index spokojenosti zákazník  mobilních operátor 56

2006 2007 2008 2009
O2 Telefónica 6 763 7 113 6 922 6 724
T-Mobile 7 290 7 353 7 469 7 208
Vodafone 7 083 7 431 7 357 7 331

Co se t e financování kampaní, proinvestoval Vodafone podle anal zy reklamních v daj  

spole nosti Admosphere57 v roce 2011 758 milion  korun, T-Mobile za reklamu utratil 894, 6 

milion  korun a Telefónica p ibli n  686 milion  korun, p i em  jde o ástky ni í, 

ne v roce p edchozím. A  jde o odhady provedené na základ  ceníkov ch cen, je více 

ne z ejmé, e mobilní operáto i se sna í zákazníky oslovit v emi dostupn mi prost edky.

Tabulka 2 - v deje na reklamu dle ceníkov ch cen v milionech K 58

2010 2011
O2 Telefónica 632 758
T-Mobile 786,8 894,6
Vodafone 1139 686

I p es relativn  úsp né reklamní kampan  je ale Vodafone po ád nejmen ím z operátor , a  

a koli se mu da í p etahovat zákazníky konkurenci, je otázkou, zda v bec a v jakém asovém 

horizontu je mo né se jim vyrovnat. Osobn  se domnívám, e problematika budování image 
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mobilního operátora má navíc je t  jeden rozm r, t kající se produktu samotného. Je 

diskutabilní, nakolik je produkt jako poskytované mobilní slu by pro zákazníka d le it  

z hlediska image a zda je pro n j jméno zna ky p idaná hodnota, za kterou by byl ochoten 

si p iplatit. 
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3. Kampa  spole nosti Vodafone v rámci nov ch 

medií

D íve, ne  se za nu zab vat komunikací spole nosti Vodafone v rámci nov ch médií jako 

takovou, pova uji za vhodné definovat samotn  pojem “nová média”. A  se v poslední dob  

nej ast ji pojí s digitálními médii a internetem, ve skute nosti jde podle n kter ch autor  

o mnohem star í koncept, kter  pouze nab vá nov ch a nov ch podob. Maria R. Stafford 

v knize Advertising, Promotion, and New Media59  pova uje za vznik nov ch médií 

u  vynález telegrafu v polovin  19. století, a to z toho d vodu, e toto za ízení v bec poprvé 

umo nilo p ená et zprávy na dlouhé vzdálenosti b hem n kolika vte in, a poru it tak jednotu 

místa p i zachování jednoty asu v komunikaci. 

Ke stejnému záv ru do el i mediální kritik a komunika ní teoretik James Carey60, kter  se 

rovn  zab val telegrafem, jeho  vynález a implementaci do spole enské komunikace m l 

mo nost sledovat. V bec jako první tak mohl popsat situaci, kdy nebylo z pot eby sd lit 

informaci jinak ne  osobn  nutné cestovat k p íjemci sd lení. Tento fakt podle Careyho 

zm nil nejen zp sob komunikace, ale i jazyk. Telegraf jako médium si, na rozdíl od klasické 

korespondence, ádal stru nost a obecnou srozumitelnost v komunikaci. 

Samotn m pojmem „Nová média“  se ve své knize New media: a critical introduction zab vá 

i Martin Lister61, kter  pojem jako takov  pova uje za velmi vágní a iroce interpretovateln . 

Podle n j má tento v raz t i roviny – média jako instituce a jejich produkty, tedy organizace, 

kde vznikají noviny, televizní zpravodajství atd. a zárove  jejich samotná produkce. Dále je to 

v znam spojen  s p ívlastkem „nová“, kter  p edpokládá konotace n eho lep ího, 

avantgardního, moderního a vzru ujícího. Co  m e, ale nutn  nemusí b t skute ností. 

A v neposlední ad  je to pohled na nová média jako p í inu i d sledek n kter ch 

spole ensk ch zm n kulturn -sociálního charakteru, ke kter m dochází od poloviny 

20. století ve v ech oblastech spole enského ivota. Jsou to p edev ím p echod 
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od modernismu k postmodernismu, globalizace a s ní související geopolitické zm ny, 

a p echod západních ekonomik od v robního pr myslu k post-industriální informa ní é e. 

Carey i Lister se tak dot kají d le itého aspektu zm ny, kterou s sebou v voj médií p iná í, 

a sice kulturního a spole enského kontextu, ve kterém se zm na odehrává, a zm ny pou ívání 

médií samotn ch. Je toti  zásadní si uv domit, e nedochází jen ke zm n  médií, ale 

ke zm n  ve spole nosti jako celku a ke zm n  v postojích jedinc , kte í média konzumují. 

Tuto my lenku rozvíjí v knize Remediation také Bolter a Grusin62, kte í nepova ují 

technologie za ru iv  element, kter  nabourává tradi ní struktury spole enského uspo ádání a 

komunikace, ale za v sledek spole ensko-kulturního v voje, jeho  jsou nová média 

produktem. Tento v voj pak m ní i p vodní média, která se nachází ve stejném kulturním 

kontextu a jsou tedy p edm tem stejn ch zm n. P edstavení nov ch médií podle nich 

neznamená jen v voj nového hardware i software, ale jde i o navr ení nebo p etvo ení 

zp sobu, jak m tato média budou pou ívána. Sem pat í prezentace jednotlivce v online 

prost edí, vzd lávání, vyhledávání informací a v neposlední ad  i marketing. Zp sob, jak m 

technologii pou íváme je tedy její neodd litelnou sou ástí stejn  jako materiál, ze kterého 

jsou p ístroje k jejímu pou ití vyrobeny, a stejn  jako HTML protokol ve kterém je web 

naprogramován. 

“No medium today, and certainly no single media event, seems to do its cultural work 

in isolation from other media, any more that it works in isolation from other social and 

economic forces. What is new about new media comes from the particular ways in which they 

refashion older media and the ways in which older media refashion themselves to answer 

the challenges of new media.” 63

Bolter a Grusin se tedy shodují s v e zmín n m Henry Jenkinsem v tom, e nástup nov ch 

médií neznamená zánik médií “star ch”, ale jejich p etvo ení, které je v sledkem vzájemného 

vlivu obou. Rovn  se shodují v ozna ení nov ch medií jako t ch, která vznikají se spu t ním 

sít  World Wide Web, digitalizací a Internetem. Nem eme tedy v ádném p ípad  íci, e 

nová média se p ímo rovnají digitálním nebo masov m medií, by  nová média jsou i digitální 

a naopak mezi masová média rozhodn  m eme za adit i n která digitální média. Jedná se 

v ak o pojem, kter  ozna uje v sledek zm n, které se díky technologické revoluci 

v komunikaci udály. 
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Jde o koncept, se kter m si dovolím souhlasit. By  je snaha uchopit pojem “nové” 

komplikovaná, domnívám se, e dne ní definice nov ch médií tak, jak je chápou práv  Bolter, 

Grusin a Jenkins, je nejblí e realit , a jejich optikou budu proto dále pokra ovat v hodnocení 

nov ch médií a jejich marketingového potenciálu. 

3.1 Nová média a marketing

V e popsané zm ny v konzumaci a v bec zacházení s médii na pozadí kulturních a 

spole ensk ch zm n pochopiteln  znamenají i zm ny v marketingové komunikaci. V hodou 

a zárove  pastí je absolutní demokracie v online prostoru, která umo uje na jednu stranu 

í ení obsahu u ivateli zdarma formou Word of Mouth marketingu, ov em mnohonásobn  

zesíleného fenoménem sociálních sítí, na stranu druhou se ov em spole nost vystavuje 

nebezpe í kritiky, která v prostoru, kde se informace í í rychlostí n kolika sekund i minut, 

m e mít fatální d sledky.

Na nutnost zm n ve zp sobu, jak m zna ky komunikují se sv mi spot ebiteli, poukazuje 

i Alan Michell. Potvrzuje ji  zmín né tvrzení, e spot ebitelé v dne ní dob  vyhledávají 

informace o produktech a slu bách na internetu, konzultují svá rozhodnutí s p áteli a hlavn , 

vybírají si, jak  typ informací cht jí p ijímat a jsou schopni jejich tok kontrolovat. Dochází 

tím k situaci, kdy obraz zna ky v mysli spot ebitele nevzniká pouze na základ  reklamních 

sd lení, ale je souborem informací získan ch z celé ady zdroj , které zna ky v ádném 

p ípad  není schopna kontrolovat. e ením této situace je podle Michella upu t ní 

od nabídkové strategie, kdy zna ky nabízely zbo í, které cht ly prodat. Místo toho je t eba 

vybudovat si se zákazníky jin  vztah, zalo en  na partnerství a d v e, a to nejen v produkt 

samotn , ale ve zna ku a informace, které poskytuje. Spot ebitel se tak stává plnohodnotnou 

jednotkou komunika ního procesu. 

Do jisté míry se tak Michell shoduje s Richardem Millarem64 ze spole nosti Hill&Knowlton.  

Oba dávají spot ebiteli novou, aktivní roli v komunika ním procesu a potvrzují, e 

z monologu zna ek vysílajících informace se nyní stává oboustrann  dialog. 

Millar 65 poukazuje na v znam role obchodník  jako vyprav  p íb h . P íb h , se kter mi 

se mohou spot ebitelé ztoto nit, reagovat na n  a stát se jejich sou ástí. Aby se tak stalo, je 

t eba pochopit dynamiku konverzace zna ky se spot ebitelem, p edev ím poslouchat 
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a reagovat, nesna it se jen cosi sd lit. Podle Millara66 spot ebitelé lépe reagují na ovliv ování 

a podporu, ne  na komunikaci zalo enou na jednostrann ch tvrzeních.  Z tohoto zji t ní dále 

vyvozuje dva záv ry. Za prvé, vypráv ním p íb h  a zapojením spot ebitele do procesu 

tvorby zna ka ztrácí podstatnou ást kontroly nad v sledkem. P íb h prochází procesem 

spole né tvorby, í í se ústn  a je velmi obtí né ho jakkoli usm r ovat. A za druhé, vypráv ní 

p íb h  a úsp né zapojení spot ebitele do procesu p edpokládá vytvo ení znalostní základny 

jak na stran  spot ebitele, tak na stran  zna ky. Spot ebitel musí mít pov domí o zna ce 

a jejích atributech, zatímco zna ka musí mít d kladn  zmapované prost edí, ve kterém se její 

cílová skupina pohybuje. 

Pokud jsou tyto podmínky spln ny, nastupuje otázka, jak média správn  kombinovat, aby byl 

v sledek co nejefektivn j í.

3.1.1 Mediální mix

Ji  v úvodu popsaná fragmentace médií a s ní související fragmentace publika klade ím dál 

v t í nároky na plánování médií. Jak popisuje Matthew Heath67 ze spole nosti LIDA, v b r 

komunika ních kanál , jejich správná kombinace a s ní související v e investic se stávají 

velmi slo itou disciplínou. Je t eba vzít v úvahu celou adu faktor  tak, aby v sledek byl 

koherentní a nesl celistvé poselství zna ky. 

Heath68  také upozor uje na nové komunika ní kanály mimo tradi ní televize, rádia a tisk. 

Doporu uje roz í it pole p sobnosti do online prost edí, vyu ít mobilní technologie SMS 

a MMS pro kontakt se zákazníky a vyhledávat nové reklamní plochy. Spot ebitelé si podle n j 

v ímají fragment  sd lení ve svém okolí a budují si tak celkov  obraz zna ky. R zné kanály 

mají pochopiteln  r zn  vliv a zárove  se li í i míra, v jaké je zna ka schopna komunikaci 

ovliv ovat.  To v e je t eba zohlednit p i sestavování mediálního mixu. 

Dále v ak Heath69  poukazuje je t  na jeden problém, a sice na nejednozna né role 

jednotliv ch komunika ních kanál . Neplatí, e televize pouze podporuje prodej, ani e 
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online reklama slou í pouze k budování postavení zna ky. Nabízí se tedy  otázka, na základ  

eho kombinovat jednotlivá média a jak m it  v sledné efekty. U tradi ních médií lze m it 

dosah a pokrytí, p ím  marketing se vá e na objem prodej  a reakce spot ebitel , v online 

prost edí m eme p idat je t  míru prokliku a mno ství informací, které interakcí se 

spot ebitelem získáme. 

Ani ty nejsofistikovan j í analytické metody, které v echny  tyto informace vyhodnocují, ale 

nejsou schopny zahrnout dva d le ité faktory. Prvním je kvalitativní rozm r anga ovanosti 

na sociálních sítích, tedy  do jaké míry bude dan  kanál pro spot ebitele motivující a jaké 

mo nosti zapojení v bec nabízí ve vztahu k cíli, kter  má naplnit. Druh  faktor, mo ná je t  

v znamn j í, je míra ú inku kampan  p i interakci jednotliv ch kanál . Neexistuje zatím 

p esn  zp sob jak ur it, které kombinace komunika ních kanál  posílí poselství kampan  a 

v jaké mí e. 

Proto je t eba získávat informace od spot ebitel  a zárove  pou ívat nové analytické nástroje, 

tak abychom porozum li tomu, jak na i zákazníci média pou ívají. Na základ  toho pak 

p izp sobíme druh, frekvenci a tón informací, které budeme jednotliv mi kanály sd lovat. 

Na skute nost, e kombinace médií vede k ú inn j ímu p enosu informace, poukazuje 

i Phillip Gullen70. Stejn  jako Heath potvrzuje, e synergii mezi komunika ními kanály 

v podstat  nelze m it, shodují se ov em i v tom, e je t eba nacházet co nejlep í metody, jak 

této synergie dosáhnout. Ve svém lánku o integraci médií popisuje pravidla pro jejich 

synergii:

1. Reklamní sd lení musí b t samonosné, a nesmí tudí  spoléhat na vysv tlení poskytnuté 

jin mi komunika ními kanály. Nikdy toti  jako zadavatel nemáme jistotu, e spot ebitel 

bude vystaven v em na im v stup m.

2. Pro v echna média by v rámci jedné kampan  m l existovat spole n  jmenovatel tak, 

aby kampa  nep sobila rozt í t n . 

3. Kreativní agentura musí b t  schopna pracovat nap í  jednotliv mi komunika ními 

kanály.

4. Poselství kampan  by m lo b t rozfázováno od vytvo ení zv davosti p es etablování 

jména zna ky a  po vytvo ení d v ry.

22

70 Gullen, Phil: Understanding integrated media. Admap, íjen 2004. Vydání 454, s. 104-106.



5. Není vhodné dodate n  krátit  rozpo ty  a naru ovat tak pe liv  p ipravenou strukturu 

kampan . 

Pokud vztáhneme v e popsané poznatky o komunika ních kanálech a jejich 

kombinovatelnosti na spole nost Vodafone, m eme konstatovat, e dodr uje jednotu 

spole ného jmenovatele ve sv ch kampaních. Jak bude popsáno dále, vizuální styl ka dé 

jednotlivé kampan  se objevuje v grafickém rozhraní sociálních sítí i oficiálního webu, 

a s kampaní provázané aktivity  jsou rovn  promovány na v ech dostupn ch platformách. 

Jsem toho názoru, e i sd lení jsou komunikována natolik srozumiteln , e není t eba, aby byl 

spot ebitel obeznámen se zbytkem kampan  pro pochopení jejího sd lení. Vzhledem k vyu ití 

celé ady médií jak v online, tak offline prost edí se domnívám, e i po adavek na irokou 

kálu komunika ních kanál  je spln n. Jsem ale toho názoru, e co v komunikaci spole nosti 

Vodafone chybí, je synergie jednotliv ch komunika ních kanál . Jejich propojení nepova uji 

za zcela optimální vzhledem k potenciálu, kter  není zcela vyu it. 

3.1.2 Placená, vlastn ná a zaslou ená média

Z pohledu marketingového vyu ití m eme média rozd lit na placená, vlastn ná 

a zaslou ená71. Toto d lení op t vychází ze zm n v konzumaci médií, nebo  s tím, jak se 

p elévá obsah mezi televizí, rádii, internetem a tiskem (v situaci, kdy noviny lze íst online 

na po íta i, stáhnout je do tabletu nebo zvolit tradi ní papírovou podobu, s tím, e lze hudbu 

poslouchat na YouTube, MTV a, co  se d je nej ast ji, stahovat (nelegáln  i legáln ) v mp3 

formátu), s t mito trendy neodmysliteln  souvisí zm na v umíst ní reklamy. Je toti  ím dál 

snaz í se tradi ním reklamním formát m, jako jsou televizní a radiové spoty i tisková 

inzerce, vyhnout. Co  rozhodn  neznamená, e jsou bezcenné, jen je nutné zm nit p ístup 

k jejich vyu ití.

Placená média

Klasick  mediální prostor, kter  si spole nost zaplatí a umístí zde jak koliv obsah, kter  uzná 

za vhodn . V hodou je v protikladu k sociálním sítím naprostá kontrola nejen nad tím, 

co chce zna ka íct, ale i kdy a kde, a relativn  snadná m itelnost zobrazení jejich obsahu. 

Na druhou stranu, placená média vy adují velké investice a nabízí se tedy otázka, jak je 
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vyu ít co nejlépe. Podle Kirka Cheyfitze72  spo ívá jejich nová role v podpo e medií 

vlastn n ch, a p es n  dále k získání medií zaslou en ch. Jde tedy o to, propojit jednotlivé 

komunika ní strategie tak, aby vzájemn  tvo ily koherentní kampa . 

U spole nosti Vodafone stejn  jako u v ech ostatních mobilních operátor , hrají placená 

média v rámci celé kampan  tu nejd le it j í roli a investované ástky jsou podle v ech 

odhad  obrovské. Nejvíce reklamního prostoru nakoupila v období od 1. 1. 2011 

do 30. 9. 2011 Telefónica73, jednalo se o ástku 608 milion  K  v ceníkov ch cenách.  

Druh m nejv t ím inzerentem byl T-Mobile s 577 miliony K  a a  t etí Vodafone, kter  

proinzeroval 451 milion  K . Oproti p edchozímu roku lo a podstatnou zm nu, nebo  

Vodafone byl v roce 2010 nejv t ím inzerentem, a jeho náklady meziro n  klesly o 43%.  

D le ité v ak je, nezanedbávat ostatní komunika ní kanály a v novat pozornost i zdánliv  

minoritním zále itostem, jako je práv  p ítomnost v online prost edí, zvlá t  pak u zna ky 

Vodafone, která má svoji cílovou skupinu vyprofilovanou nejblí e u ivatel m sociálních sítí.

Vlastn ná média

Tedy média, která spole nost p ímo produkuje a vlastní74. M e se jednat o firemní asopis, 

produkovan  film i seriál, knihu, profil na Facebooku i Twitteru a cokoli dal ího, 

co spole nost sama vytvo í. Jedná se o pom rn  nákladnou zále itost, která vy aduje 

neustálou pozornost a je t eba ji spravovat a udr ovat v chodu. Navíc sama o sob  vy aduje 

dal í, a to placenou, mediální podporu. P esto se vyplatí do vlastn n ch medií investovat, 

nebo  pokud se poda í p inést zajímav  obsah, m e zna ka p im t své sou asné i potenciální 

zákazníky ke komunikaci jejího vlastního média, nad kter m pln  dr í kontrolu. Jde o ten 

nejlep í nástroj k upevn ní pozice, í ení hodnot a ideál  zna ky a nenásilné komunikace, 

která není prvoplánovou reklamou. 

Skv l m p íkladem vlastn ného média je asopis iliChili, kter  spole nost Vodafone 

p evzala po Oskarovi a dál ho buduje. Jde o asopis, kter  má podle vlastních statistik tenost 

200 000 tená  m sí n  a pov domí o titulu se pohybuje mezi 6 a 7%, pro srovnání, 
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u Esquire je to 7,24% a Maxim má 4,47%.75 O úsp chu asopisu sv d í i to, e jiné zna ky 

si v n m platí inzerci. Za úsp chem iliChili stojí p edev ím ochota investovat do redakce, 

která vytvá í natolik zajímav  obsah, e cílovou skupinu baví ho íst. P esto e sou ástí 

ka dého ísla je p ehled tarif  a nabídka mobilních telefon  a dal ích slu eb, není asopis 

primárn  prodejní nástroj, ale nástroj k budování image. Mimo to existuje i web asopisu 

www.cilichili.cz a jeho vlastní facebookov  profil.  Jde o komplexní p ístup, jeho  v sledkem 

je vlastn né medium, které zp tn  generuje p íjmy z prodeje reklamního prostoru 

a v znamn m zp sobem pomáhá budovat image zna ky. 

Zaslou ená média

Zaslou ená média jsou jediná, ve kter ch nemá spole nost sama ádn  vliv.76  Jde ist  

o aktivitu spot ebitel , p edev ím u ivatel  sociálních sítí, kte í dál í í obsah vytvo en  

zna kou, tedy p edev ím takov , kter  generují vlastn ná média. Jedná se o sdílení lánk , 

fotografií i videí, doporu ení p átel m, komentá e, zmínky na blozích a cokoli dal ího, co 

p isp je k dal ímu í ení vlastní aktivitou spot ebitel . V znam zaslou en ch médií je 

obrovsk , a to zdaleka ne jen díky tomu, e nevy aduje ádné dodate né finan ní prost edky, 

ale p edev ím proto, e má daleko v t í kredibilitu a uv itelnost, a je tím pádem mnohem 

cenn j í. Jde o mnohokrát znásobené Word of Mouth77, tedy distribuci marketingového 

obsahu slovn  nebo na sociálních sítích pomocí u ivatel , nikoli zna kou samotnou. Jeho 

nejv t í v hodou je uv itelnost, nebo  se í í samovoln  mezi u ivateli, a ke ka dému z nich 

se tudí  dostává z jemu d v ryhodného zdroje. Faktem nicmén  z stává, e í ení 

zaslou en mi médii nevzniká samo od sebe, n br  je t eba za ít s placen mi medii a získat 

pot ebnou pozornost a znalost zna ky mezi cílovou skupinou, a posléze poselství udr ovat 

pomocí vlastn n ch médií. 78

3.2 Web spole nosti

Základní prezentací firmy v online prost edí je bezpochyby její web. Není to primárn  

platforma pro komunikaci se zákazníky, jeho ú elem je p edev ím prezentovat firmu 
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a poskytnout v echny d le ité informace. Zásadní je tedy jeho uspo ádání a grafické 

provedení. Na webu spole nosti Vodafone si m eme pov imnout dvou v cí - jeho jazyk je 

obzvlá  v porovnání s jin mi operátory velmi neformální, pou ívá ne zcela obvyklé v razy 

a spojení jako nap íklad „Nakrmte sv j mobil aplikacemi”, „Máte cel  sv t v kapse”,  

„Co vy na to?” 79, apod. Vodafone tak i na svém webu dodr uje p edem vyty ená pravidla 

neformální komunikace se zam stnanci i zákazníky a p ímého jednání. 

Sou ástí webu je e-shop, katalog produkt  i pot ebné kontakty na pracovníky. Vizuální styl je 

p íjemn  pro u ivatele, srozumiteln  a zárove  není p íli  p ehlcen  textem ani grafikou do té 

míry, aby ztratil p ehlednost. Je provázan  s profily Vodafone na sociálních sítích (Facebook, 

Twitter, YouTube), s webem cilicili.cz a s SMS bránou, tak e sdru uje v echny komunika ní 

kanály na jednom míst . Dle mého názoru spl uje v echny pot ebné funkce a z hlediska 

image brandu dodr uje vyty ené zásady neformálního p ístupu. 

3.3 Sociální sít

By  jsou sociální sít  fenoménem posledních let, je zajímavé, nakolik jsou n které teorie 

komunikace, které jim p edcházely, ve velké mí e aplikovatelné i dnes. Marshal 

McLuhan80ve své knize „Understanding Media“  d lí média a na takzvan  „horká“ 

a „studená“, p i em  rozdíl je podle n j v mí e aktivní participace konzumenta. Horká média, 

jako nap íklad film, p edná ka nebo fotografie, zam stnávají pouze jeden smysl, a to tak, e 

nevy adují, aby si konzument mnoho dom lel. Naopak studená média, ke kter m adí 

televizi i komiks, vy adují více pozornosti a komplexn j í zapojení smysl . McLuhan 

dokonce sám u ívá v raz participace, co  je st ejní prvek v ech sociálních sítí. Pokud 

bychom cht li toto rozd lení aplikovat na dne ní mediální prost edí, dostala by se nová média 

je t  za kategorii studen ch, nebo  zde je participace centrálním bodem komunikace. 

Mimo to je jedním ze st ejních prvk  McLuhanovy teorie tvrzení, podle kterého není obsah 

v komunikaci tím podstatn m. V tomto názoru se shoduje i s ji  zmín n m Jamesem 

Careym81, kter  rovn  pova oval za zásadní samotn  akt sdru ování se a sdílení sv ch 

p esv d ení a názor . Participace a sdílení  je p esn  tím, co definuje komunikaci 
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na sociálních sítích a co je d le ité brát v úvahu p i hodnocení jejich potenciálu a mo ností 

vyu ití v marketingové komunikaci a PR. 

Sociální sít  p edstavují platformy, které dávají u ivatel m mo nost vzájemn  komunikovat, 

sdílet obsah a budovat vztahy p ímo v online prost edí. To ovlivnilo nejen chování 

individuálních jedinc  a spole ností v jejich soukromém ivot , ale vedlo i k podstatné zm n  

v chování lov ka jako spot ebitele.  

Spole nost Forrester Consulting82  provedla v prosinci 2011 na objednávku vedení sít  

Facebook rozsáhl  v zkum mezi pracovníky na vysok ch pozicích marketingov ch odd lení 

firem s více ne  500 zam stnanci v USA, Kanad  a Austrálii, jeho  cílem bylo zjistit co 

nejvíce o zp sobu, jak m jejich firmy fungují v prost edí propojeného sv ta internetu a 

sociálních sítí. Dále Forrester Consulting pou il i záv ry ze sv ch d ív j ích v zkum  a 

externí zdroje. V sledn  dokument, zve ejn n  v únoru 2012, tak odrá í nejnov j í trendy a 

postupy, pou ívané v komunikaci v prost edí nov ch médií. 

Naprosto zásadní je tvrzení, podle n ho  je t eba p ehodnotit tradi ní p ístupy k brand 

buildingu, nebo  doposud platné postupy ve sv tle zm n posledních let p estávají b t 

aplikovatelné. Zákazníci nyní mohou komunikovat se zna kou kdykoli, kdekoli a jakkoli 

cht jí, co  Andy Fennel, CMO spole nosti Diageo, ozna uje jako tzv. “pinball effect”.83  

Popisuje ho jako stav, kdy poselství zna ky krou í mezi spot ebiteli a je neustále vnímáno 

a reinterpretováno, bez ohledu na to, v jaké fázi nákupu se zrovna spot ebitel nachází. Model 

spot ebitelského chování tak dostává n kolik zásadních zm n. P edev ím je t eba ho popsat 

z pohledu spot ebitele, nikoli marketéra. Dále musíme vzít  v úvahu, e loajalita zákazníka 

není lineární, co  znamená, e k ní nedojde adou jasn  definovan ch krok , ale je to neustál  

proces objevování a interakce se zna kou. Zárove  je t eba zd raznit, e u  nemluvíme 

o modelu jednoho izolovaného spot ebitele, ale o síti propojen ch osob.

P vodní analogov  model budování vztahu ke zna ce je lineární a vede od vytvo ení 

pov domí o zna ce, p es zvá ení nákupu, samotn  nákup a  k preferenci dané zna ky 

a v ideálním p ípad  k loajalit  ke zna ce. 
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Nov  model v ak nasti uje jin , doposud nevyzkou en  princip. Jedinec je neustále obklopen 

informacemi o zna ce, bez ohledu na to, v jaké fázi nákupu se nachází. Nelze jednotlivé fáze 

se adit, je t eba po ítat s tím, e v echny nyní probíhají sou asn . 

Pod pojmem interakce84 si m eme p edstavit komunikaci spot ebitele se zna kou jako je 

nap íklad ú ast v sout ích, získávání slev, i prostá konverzace na Facebooku. Jako u ení85 

rozumíme skute nost, e spot ebitelé sami generují informace o zna kách, produktech 

a slu bách. Tyto informace pak jsou pou ity ve fázi zji ování,86  nebo  5% dosp lé online 

populace pou ívá recenze k hodnocení jejích nákup  online. Co se samotného nákupu87 t e, 

podle pr zkumu si 51% zákazník  spí e koupí produkt, se kter m probíhá interakce 

na Facebooku. 

3.3.1 Sociální sít  a spot ebitelské rozhodování

Zákazníci m li v dy mo nost vyjád it sv j názor na zna ku a ovlivnit tak i názory druh ch, 

ale je t  nikdy nebyl jejich hlas tolik sly et. Word of Mouth nikdy nem lo takov  dosah 

a vliv, jako nyní p i roz í ení sociálních médií. Jakákoli informace se nyní m e dostat 

mnohem dál a cesta, kterou se vydá, je naprosto nep edvídatelná. To zna n  omezuje kontrolu 

zna ky samotné nad obsahem, kter  vypou tí. 

Podle v zkumu spole nosti Forrester88 vygenerují spot ebitelé v prostoru sociálních médií 

p ibli n  jeden bilion impresí o produktech a slu bách za rok, co  je celkem tvrtina 

z celkového po tu impresí, vytvo en ch v emi formami placené online reklamy. Zárove  

platí, e spot ebitelé na Internetu aktivn  hledají informace o zna kách a jejich produktech, 
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a zajímá je názor jin ch spot ebitel . A  80% respondent 89 potvrdilo, e doporu ení p átel 

na sociálních sítích v razn  zv í anci, e vyzkou í nov  v robek. Mimo p átel se ale lidé 

zajímají i o názory jin ch spot ebitel  a aktivn  tak na internetu sami vyhledávají názory 

a recenze.  V neposlední ad  pak spot ebitelé o ekávají, e zna ky s nimi budou 

na sociálních sítích samy aktivn  komunikovat. 

V zkum spole nosti Forrester90 definuje 6 krok  k vytvo ení zna ky, propojené se sociálními 

sít mi

Vyjád it se 

Je t eba jasn  formulovat identitu zna ky na sociálních sítích tak, aby mohla komunikovat 

naprosto jedine n m, autentick m a jasn  rozpoznateln m zp sobem. Klí em je identifikovat 

takové komponenty brandu, které mohou b t vyjád eny nebo dokonce posíleny v komunikaci 

na sociálních sítích. Jde o charakteristiky, které na jednu stranu d lají zna ku nezam nitelnou, 

a na druhou stranu budou pro publikum na sociálních sítích atraktivní, jin mi slovy hledáme 

jist  sociální rozm r zna ky. 

Dal ím d le it m faktorem je osoba, která bude za zna ku mluvit, nebo p inejmen ím tón 

hlasu, kter  bude zna ka pou ívat. By  nemusí jít nutn  o konkrétní osobu, p edstavuje 

zna ka v online prost edí svého druhu osobnost se sv mi specifick mi vlastnostmi. Nyní 

nemluví jen v p edem promy len ch reklamních spotech i printov ch materiálech, ale 

komunikuje v reálném ase a p ímo se sv mi zákazníky. Je náro n j í, ale o to d le it j í, aby 

si zna ka zachovala jednotn  tón hlasu a soubor charakteristik, které bude v online 

komunikaci pou ívat.

V p ípad  spole nosti Vodafone jsou t mito atributy p edstavujícími sociální rozm r zna ky: 

neformální p ístup, blízkost k zákazníkovi a smysl pro humor, co  by se vlastním jazykem 

Vodafone dalo shrnout jako „b t cool”. Problematická je ov em jeho personalizace 

na sociálních sítích, nebo  komunikaci s fanou ky zaji ují pracovníci zákaznické pé e, kte í 

se za sebe podepisují, a v n kter ch p ípadech jsou navíc jejich odpov di p íli  strojené. To 

neodpovídá konceptu jednotného souboru charakteristik, které by ji m ly v prost edí 

sociálních sítí definovat a kazí dojem, e zákazník komunikuje p ímo se zna kou samotnou. 
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Spojit se

Spojit se znamená najít své nejlep í zákazníky, p ípadn  ty, kte í se jimi s nejv t í 

pravd podobností nohou stát, a dát jim d vod, aby zna ku sledovali na sociálních sítích. Tedy 

relevantní a zábavn  obsah. ada spole ností na sociálních sítích pouze existuje a má pocit, 

e to sta í. Ale pasivní p ítomnost je pro publikum nezajímavá, a sama o sob  zhor uje image 

zna ky, proto e vytvá í dojem, e zna ka nemá co íct. Proto je t eba aktivn  vytvá et obsah 

a své publikum bavit, vytvo it si s ním vztah a na n m pak postavit poslucha ovu loajalitu 

ke zna ce. Buduje se tak prostor ke komunikaci, ve kterém musí b t zna ka aktivn  p ítomna. 

Nesta í jen nastolovat témata, ale je t eba se zákazníky diskutovat, zapojit je, ale nenechat je 

komunikovat samotné. 

Tématem probíran m na profilu Facebooku Vodafone jsou v absolutní v t in  mobilní 

telefony, internet, volání a dal í poskytované slu by.91 Vodafone se sv ch fanou k  ptá, jak 

kterou slu bu i p ístroj pou ívají, co se jim na nich líbí a co by naopak zm nili, dále nabízí 

mobilní aplikace a sbírá názory na n , a nechává fanou ky nové produkty testovat.  Osobn  se 

domnívám, e témata jsou p íli  zam ena na spole nost jako takovou, a e by mohla b t více 

r znorodá a zasahovat do ir ího spektra oblastí, ale je t eba uznat, e fanou ci stránky i takto 

reagují a diskutují. Jde ale o zákazníky Vodafone - profil jako takov  tím pádem nebude 

generovat fanou ky mimo zákaznickou základnu Vodafone a m eme p edpokládat, e jen 

obtí n  p itáhne nové zákazníky.

Zapojit (zákazníky)

Nejen, e zna ka obsah nabízí, ale m la by také reagovat na podn ty a otázky publika. Tím 

dojde k seznámení s publikem na nové, dosud nepoznané úrovni, a umo ní to vytvá et 

pro spot ebitele osobn j í a d le it j í obsah.

Nov m trendem je zapojení spot ebitel  do reklamní kampan  samotné. Prost ednictvím 

personalizovan ch zpráv, nesoucích krom  poselství zna ky i poselství odesílatele, se 

po sociálních sítích m e reklamní sd lení samovoln  í it neuv itelnou rychlostí. Je v ak 

t eba zákazníky p esv d it, aby se do kampan  zapojili, tedy vymyslet dostate n  atraktivní 

zp sob distribuce zprávy a nesna it se up ednostnit reklamní sd lení za ka dou cenu. 
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Velmi dobr m p íkladem byla krátká videa vyz vající k ú asti v programu Rok jinak Nadace 

Vodafone92. U ivatel si na webu zadal kritéria jako jméno, oslovení, typ zam stnání, v k 

apod. a  p íjemci se vygenerovalo personalizované video, které dostal mailem spolu s v zvou 

k zapojení v programu. 

Ovlivnit

Sociální sít  jsou mocn m nástrojem, kter  umo uje publikum pobídnout k í ení a sdílení 

vlastního obsahu. Sout e, aplikace, hlasování, to v e vede k interakci se spot ebitelem. 

Interakci, kterou on sám sdílí se sv mi p áteli a í í tak poselství brandu dál.

Nejde o to, ud lat ze sociálních médií polo ku v média plánu, ale je t eba samotn  koncept 

kampan  p izp sobit pot ebám sociálních sítí a zv it tak jeho potenciál k í ení. Taková 

kampa  se pak dá podpo it placen mi médii tak, aby bylo dosa eno maximálního zásahu 

a následného í ení mezi u ivateli.

P íkladem podobného sd lení je nap íklad sout  ílen  tablet93. Sout ící mají za úkol 

napsat bu  na Facebooku nebo p es Twitter, kde zadají ozna ení sout e, co nej ílen j ího by 

ud lali, aby získali nov  tablet. V herci jsou následn  vyzváni, aby sv j návrh skute n  

splnili a z akce vznikne video, které je zve ejn no na YouTube a sdíleno na Facebooku. 

S velkou pravd podobností ho bude dál sdílet sám v herce mezi sv mi p áteli, ti ho p edají 

dále a dojde k samovolnému í ení obrandovaného produktu, kter  je v sledkem vlastního 

zapojení u ivatel .
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Integrovat

Tedy vnést spole ensk  rozm r do image zna ky tak, aby p sobila kompaktn ji a u ite n ji 

a propojit jednotlivé kanály. P íkladem mohou b t diváci televizní show, kte í ji v reálném 

ase diskutují na sociálních sítích, tweetují, sdílí videa a obrázky apod. 

V p ípad  Vodafone dochází k propojení nap íklad u videí, která jsou po nahrání na YouTube 

sdílena na Facebooku a komentována na Twitteru. Po adavek u ite nosti spl ují mobilní 

aplikace, nap íklad vyhledáva  ve ejn ch toalet, kter  je ke sta ení na webu. Aplikaci, která 

p iná í n jak  u itek, si pravd podobn  ada lidí stáhne do mobilního telefonu a pou ívá ho 

i s v domím, e jde v pravé podstat  o reklamní p edm t. Podle serveru Mashable má 

takováto zábavná aplikace stejnou, ne-li v t í hodnotu ne  placená reklamní kampa .94

Osv it

Je t eba neustále pou ívat statistiky a v stupy z komunika ních kanál  sociálních médií a 

zji t ní pou ít pro zlep ení komunikace zna ky. Tato zp tná vazba je nesmírn  cenná, nebo  

doká e pom rn  p esn  ur it, jak  zp sob komunikace funguje, a jak  nikoli. Nástroje jako 

Google Analytics a Facebook Insights sledují náv t vníky webov ch stránek, respektive 

Faebookov ch profil , a na základ  u ivatelem poskytnut ch údaj  doká ou sestavit 

sociodemografické profily náv t vník , doká ou ur it, z jak ch stránek p ichází, kolik asu 

na webu stráví, a jak se chovají. Sociální sít  jsou navíc samy o sob  uzp sobené k p ímé 

komunikaci s fanou ky a umo ují tak zjistit jejich názory a p ání. Vodafone se toto sna í 

d lat, a na základ  komunikace s fanou ky na sociálních sítích upravuje své slu by.  

Nap íklad status z 12. 3. 2012 íká:

“Na základ  zp tné vazby od zákazník  jsme se rozhodli rychle jednat a nem nit 

podmínky FUP. Nadále bude platit, e po dosa ení datového limitu se pouze sní í 

rychlost p ipojení, jako tomu bylo dosud.”95
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3.3.2 Facebook

Obrázek 196 - profil spole nosti Vodafone na Facebooku

Oficiální profil Vodafone CZ je sice mén  formální ne  profily ostatních dvou operátor , 

nicmén  po ád jde o oficiální komunika ní nástroj zna ky. U  samotn  popis stránky íká: 

“Vítejte na oficiální stránce Vodafone CZ. Dozvíte se v e o na ich novinkách, slu bách 

a plánech. Ptejte se nás, rádi vám poradíme :-)”97

I p es sm jící se obli ej na konci je toto sd lení dle mého názoru na pom ry sociální sít  p íli  

korporátní a p íli  z n j i í marketingová snaha cosi prodat. Co  by se zde nem lo dít, 

alespo  ne prvoplánov . V tomto prostoru je t eba ud lat víc, ne  sd lit novou v hodnou 

nabídku mobilních telefon . Je t eba zákazník v problém „zlid tit” a následn  nabídnout 

e ení.98
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Facebookov  profil Vodafone je pou íván na n kolika úrovních:

Jako nástroj HR - na Facebooku Vodafone pravideln  nabízí pracovní místa a hledá tak nové 

zam stnance mezi sv mi fanou ky.

Jako nástroj PR - informuje o akcích, které Vodafone po ádá, vyjad uje se k aktuálnímu d ní, 

komunikuje s fanou ky, vy izuje jejich dotazy i stí nosti. Vyhledává vtipné fotografie 

i zajímavé technologické novinky vztahující se k mobilnímu trhu.

Jako marketingov  nástroj - informuje o nov ch nabídkách telefon  a slu eb, sdílí speciální 

promo akce a po ádá sout e o telefony i tablety. Pozitivní je, e sout e se v dy vá ou 

na u ivateli vytvá en  obsah a generují tak videa, obrázky i texty, kter mi Vodafone plní 

sv j profil. Také se je sna í provázat se sv mi profily na YouTube a Twitter,

Co bych tomuto p ístupu osobn  vytkla, je minimální p esah komunikace za témata mobilních 

telefon  a jeho hardware a software. Zam ení je p íli  úzké a soust edí se p edev ím 

na Vodafone a jeho produkty. Statusy, které se net kají p ímo firmy, p sobí nahodile 

a domnívám se, e je znát absence dlouhodob j í strategie. Co nepova uji za vhodné, jsou 

opakované v zvy „dej “to se mi líbí” pokud....”99  Takové statusy  sice opravdu generují 

reakce, ale je to ta nejmén  sofistikovaná a nejjednodu í cesta bez jakékoli invence. 

Na druhou stranu, za pozitivní pova uji reakce na aktuální d ní, nap íklad p ání 

k narozeninám Michala Viewegha a s ním spojená akce na prodej jeho knih v elektronické 

podob 100. Co se Vodafone rovn  da í, je dodr et po adavek na exkluzivitu nabízeného 

obsahu a aktuálnost. Dává u ivatel m k dispozici mobilní aplikace a hry, po ádá sout e 

o ceny, informuje je o p ípadn ch v padcích sít  nebo naopak o akcích typu "Internet 

v mobilu o víkendu zdarma”. Díky tomu mají u ivatelé d vod stát se fanou ky stránky 

a sledovat, co se na profilu d je, ov em jen pokud jsou zákazníky Vodafone. Tento druh 

informací nepova uji z podstaty jejich charakteru zajímav  pro nikoho mimo zákaznickou 

základnu Vodafone.

Ve v ci komunikace s fanou ky p ímo na profilu reaguje Vodafone pohotov  a nema e 

ani negativní p ísp vky, bohu el za n j ale reagují pracovníci zákaznické pé e, n kdy 
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dokonce tiskové odd lení, jeho  formální odpov di nekorespondují s tónem komunikace 

stránky.101 Vodafone tím ztrácí tolik d le itou koherenci a dojem jednoho hlasu. 

3.3.3 YouTube

Obrázek 2102 - profil spole nosti Vodafone na YouTube

Na webu YouTube má Vodafone vlastní kanál, z eteln  obrandovan  typickou grafikou, která 

odpovídá v tu chvíli probíhající kampani. Je udr ován v chodu pomocí pravideln ch updat , a 

je napln n obsahem, kter  se neskládá pouze z televizních reklam. Nachází se zde r zná 

making-of i sout ní videa, jejich  po et shlédnutí se pohybuje kolem 2000103, i kdy  jsou 

i v jimky. Nap íklad video „Vodafone experti”  má 115 tisíc shlédnutí.104 Krom  toho zde lze 

najít r zná instruktá ní videa, nap íklad návod k nastavení modemu. Problematická je v ak 

dle mého názoru rozt í t nost a nejednozna nost celého kanálu. Postrádám jak koli 

dlouhodob j í koncept, obsah je spí e nahodil  a sumarizuje v e, co bylo mo no posbírat 

b hem natá ení jiného materiálu. Bylo by ale vhodné zodpov d t základní otázku, komu je 
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obsah ur en, jakého efektu jím chce Vodafone dosáhnout, a podle toho obsah YouTube 

modifikovat.

3.3.4 Twitter

Obrázek 3105 - profil spole nosti Vodafone na Twitteru

Sociální sí  Twitter má dv  základní charakteristiky - stru nost a aktuálnost. Tím se odli uje 

od jin ch komunika ních kanál  a to jsou její hlavní devizy. Nabízí se ale otázka, do jaké 

míry je takov to kanál vyu iteln  pro mobilního operátora, kter  jen v jime n  zve ej uje 

zprávy, u kter ch je asové hledisko zásadním faktorem. 

Twitter Vodafone R funguje ve velké mí e jako zákaznick  servis. Vedle vlastních post  

toti  odpovídá na etné dotazy u ivatel , pomáhá jim e it problémy se slu bami i technikou 

a supluje tak zákaznickou linku. Domnívám se, e vedení Vodafone si tohoto trendu v imlo, 

proto e zalo ilo zvlá tní kanál Vodafone_pece, kam se sna í spot ebitelské dotazy 

p esm rovat. Z hlediska po tu u ivatel  je twitterov  kanál spole nosti Vodafone v eské 

republice úsp n . Pat í mezi 20 nejsledovan j ích ú t 106 a ani podle hodnocení systémem 

Klout si nevede patn . Klout je algoritmus, s jeho  pomocí se m í vliv subjektu 

na sociálních sítích. Kombinací osob, které ovlivní, mírou, do jaké je ovlivní, a jejich 
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vlastním vlivem na sociálních sítích vzniká íslo107  od 1 do 100, které udává míru vlivu 

subjektu. Za pomyslné minimum je pova ována hodnota kolem 40 Klout108, Vodafone R má 

Klout 54, co  je srovnatelné s hodnotami jin ch regionálních twitterov ch profil  Vodafone.

Dle mého názoru ale stejn  jako u YouTube kanálu není jasné, co vlastn  Vodafone na svém 

Twitteru komunikovat chce. Krom  napojení na sout e a promo akce, které se soub n  

objevují na Facebooku, toti  na Twitteru nemá tém  ádn  jin  obsah. Jestli e Jim Caroll 

v ji  zmín ném lánku "10 princip  komunikace ve v ku zábavy"109 klade d raz na to, aby 

sd lení zna ky byla pro spot ebitele zábavná, dávala mu mo nost zapojit se do diskuze, byla 

dále i itelná a schopná existovat sama o sob , pak si osobn  nemyslím, e sd lení 

publikovaná na Twitteru t mto nárok m odpovídají. Z hlediska budování zna ky je dle mého 

názoru sou asná komunikace neefektivní a nevyu ívá pln  potenciál poslucha ské základny, 

kterou si Vodafone dokázal vybudovat.

3.4 Online verze asopisu iliChili

Obrázek 4 - web cilichili.cz110
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Zákaznick  asopis kategorie B2C vznikl je t  p ed akvizicí Oskara spole ností Vodafone, 

která ho p evzala a úsp n  pokra uje v jeho vydávání. Online verze existuje od roku 2008111 

a k ti t nému obsahu p idává blogy, sout e, videa a aplikace ke sta ení.  Sám sebe asopis 

definuje jako „porce p kn  ostrého tení”, online verze pak nese podtitul “Kecy. L i. Zprávy 

z domova.“ 112

V eské republice pom rn  ojedin l  koncept spo ívá v tom, e na první pohled nejde 

o firemní asopis ur en  zákazník m, respektive p íslu nost k Vodafone iliChili nijak 

nezastírá, ale obsah primárn  nijak nesouvisí s operátorem ani s mobilním trhem obecn . 

Vodafone tímto ud lal d le it  krok - produkuje médium, jeho  obsah je vzdálen vlastnímu 

p edm tu podnikání. Je v ak blízk  cílové skupin , a to natolik, e web vykazuje náv t vnost 

125 000 unikátních u ivatel  m sí n .113 U ivatel  s vysokou IT gramotností, kte í mají adu 

koní k , sledují trendy v oblasti ivotního stylu a kultury, rádi se baví a jsou aktivními 

u ivateli sociálních sítí.  A co je nejd le it j í, v t ina náv t vník  se na web vrací 

opakovan , co  je jasn m d kazem toho, e doká e zaujmout a e si mezi cílovou skupinou 

vybudoval silnou základnu. Mluví jejich jazykem, kter  je je t  neformáln j í, ne  jazyk 

oficiálního webu, a je zajímav  e en i graficky. 

Oproti oficiálnímu webu vodafone.cz disponuje v t ím mno stvím grafick ch a interaktivních 

prvk , p i em  grafické rozhraní simuluje podobu zpravodajsk ch web . Místo aktuálních 

zpráv v ak v pohyblivém ádku b í satirické a mystifikující zprávy, vá n  se tvá ící 

informace jsou v t inou fabulace, nadsázky i kuriozity. Portál pln  vyu ívá interaktivních 

mo ností webu, jako je napojení na sociální sít  Facebook a Twitter, interaktivní kalendá  

akcí, personalizace vzhledu stránky a sdílení obsahu s p áteli. V sout i Zlat  st edník se web 

cilichili.cz pravideln  umis uje na prvních místech v kategorii webová prezentace firmy114.
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4. SWOT anal za kampan  Vodafone

4.1Silné stránky

Mezi silné stránky pat í jednozna n  fakt, e se Vodafone v razn  li í od ostatních dvou 

operátor . Odli nost je podle Philipa Kotlera115 p idanou hodnotou vycházející z jedine n ch 

vlastností zna ky. Jeho image je postavená na blízkosti zákazník m, vst ícnosti, férovosti 

a odvaze b t jin . Velkou devizou je také smysl pro humor, vlastnost, která d lá zna ku 

sympatickou a p ispívá k tomu, e jsou zákazníci schopni a ochotni si k ní vytvo it ur it  

vztah. 

Ve vztahu k urnalistice zna ky se domnívám, e se Oskarovi a posléze Vodafone povedlo 

vytvo it p íb h nového malého operátora, kter  se pokou í nabourat zavedené po ádky a 

se dv ma doposud p ítomn mi giganty soupe í vtipem, p i em  nabízí férové podmínky a 

ni í cenu. Jde ale o dob e vyprofilovanou zna ku s jasn  stanoven mi hodnotami, které 

se promítají do její komunikace.

Profily na sociálních sítích jsou aktivn  spravované, pravideln  aktualizované a probíhá zde 

oboustranná komunikace s fanou ky  i následovníky. Spole nosti se poda ilo vybudovat 

pom rn  irokou základnu fanou k , tak e jeho sd lení se dostávají k nezanedbatelné ásti 

cílové skupiny. 

Dal í silnou stránkou je bezpochyby asopis a web iliChili, kter  oslovuje poslucha e 

i mimo okruh zákazník  spole nosti. Jde o skv le vedené vlastn né médium, které p ispívá 

k budování image zna ky a má anci generovat potenciální nové zákazníky. 

4.2 Slabé stránky

Mezi slabé stránky bych za adila nejednozna nost  koncepce n kter ch komunika ních 

kanál , p edev ím Twitteru a YouTube. Vzhledem k prudkému rozvoji sociálních sítí je 

pochopitelná snaha b t p ítomen na v ech a oslovit tak co nejv t í po et lidí, ale v t chto 

p ípadech je dle mého názoru patrná jistá bezradnost. V e popsané po adavky na synergii 
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a promy lenost  kampaní tak, aby  se jednotlivé kanály dopl ovaly, zde podle mého názoru 

nefunguje tak, jak by bylo ádoucí.

V interakci se zákazníky vidím jako problematick  zp sob komunikace, kdy se st ídají 

pracovníci zákaznické pé e, odpovídají sami za sebe a nedr í tón nastaven  v základní 

komunika ní linii. Mimo to díky probíran m témat m a obsahu v eobecn  oslovuje 

komunikace sou asné zákazníky, ale není nikterak zajímavá pro ostatní leny cílov ch 

skupin, kte í by se potenciáln  zákazníky mohli stát. 

Slabou stránkou m e b t paradoxn  i jedna z nejv t ích v hod - neformálnost. Jde 

o charakteristiku, kterou pravd podobn  jist  segment cílové skupiny  uvítá, která ale 

pro zákazníky z ad korporátních firem m e b t vnímána jako p eká ka. Stejn  

problematická je v tomto sm ru i image zalo ená na cenové konkurenci. Vodafone byl u  

od po átku profilován jako nejlevn j í z operátor . Je ov em otázkou, zda nízká cena nebude 

u n kter ch potenciálních zákazník  evokovat nízkou kvalitu.

4.3 P íle itosti

Nejv t í p íle itostí jsou pokra ující technologické inovace, které umo ují upevnit pozici 

inovátora a pr kopníka nov ch technologií. Dále je dle mého názoru stále mo né více 

prohloubit komunikaci se zákazníky a p ivést ji na osobn j í rovinu. Lze vyu ít zp tné vazby 

ze sociálních sítí ke zlep ení slu eb a lépe integrovat jednotlivé komunika ní kanály tak, 

aby bylo vyu ito jejich maximálního potenciálu. A v neposlední ad  se domnívám, e by 

se Vodafone mohl pokusit oslovit i publikum mimo zákaznickou základnu a v podstat  tak 

získat zákazníky nové.

Domnívám se, e jeliko  má Vodafone v komunikaci na sociálních sítích vybudovanou 

pom rn  slu nou fanou kovskou základnu, dají se jeho aktivity dále rozvíjet a zlep ovat. Lze 

vyu ít zp tné vazby ze sociálních sítí ke zlep ení slu eb a lépe integrovat jednotlivé 

komunika ní kanály tak, aby bylo vyu ito jejich maximálního potenciálu. 

4.4 Hrozby

Hrozbou do budoucna je pro Vodafone p edev ím v voj na trhu mobilních slu eb. Jak ji  bylo 

e eno, trh je nasycen a Vodafone má stále nepom rn  men í podíl ne  zbylí dva konkuren ní 

operáto i. Jeho v nosy jsou tím pádem nepom rn  ni í, investice do reklamy ale p itom 

vkládá stejné, ne-li vy í ne  konkurence. Je proto otázkou, zda se mu p ítomnost za trhu 

za t chto podmínek vyplatí, a zda je mo né sou asn  rozdíl zvrátit komunika ní kampaní. 
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Dále by hrozbu mohl p edstavovat i vstup tvrtého operátora na trh, kter  by mohl za ít 

konkurovat jak v oblasti v hodn ch nabídek pro zákazníky, tak v rovin  komunikace 

a marketingu, a ohrozit postavení Vodafone, kterému se doposud da í vymezit oproti 

konkurenci. Osobn  v ak tuto mo nost nepova uji za p íli  pravd podobnou, proto e esk  

trh je v rámci Evropy mal  a nemyslím si, e by bylo lukrativní sna it se zde etablovat 

v situaci, kdy by jakékoli zákazníky bylo nutné p etahovat od konkurence. 
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5. Zhodnocení dosavadního úsp chu kampan  

vyu ívající nová média a mo ností do budoucna

Osobn  se domnívám, e spole nost Vodafone pracuje s nov mi médii pom rn  úsp n . 

Spravuje vlastní profily na Facebooku, YouTube i Twitteru p i em  sama vytvá í obsah, se 

sv mi zákazníky komunikuje a dostává i poskytuje tím zp tnou vazbu. Její komunikace 

v online prost edí koresponduje s image, jak si ji spole nost sama definovala, a napomáhá tak 

k budování zna ky jako celku. 

Z hlediska ji  popsaného konceptu budování p íb h  se domnívám, e se spole nosti 

Vodafone poda ilo navázat na komunikaci Oskara a zachovat si p íb h malého operátora, 

kter  s nepom rn  v t í konkurencí soupe í vtipem, originalitou, ni ími cenami a men ími 

závazky. Je p inejmen ím diskutabilní, zda je to dosta ující i do budoucna. Domnívám se, e 

nikoli a navíc tento p ístup m e v jistém zákaznickém segmentu zna ce spí  u kodit. P esto 

jde o základ, e kterého lze v budoucnu vycházet.

Co pova uji za jednu z nejv t ích slabin komunikace Vodafone je absence dlouhodob j í 

komunika ní strategie na sociálních sítích a ne zcela hladké propojení v rámci mediálního 

mixu. Problematika rozlo ení obsahu mezi jednotlivé komunika ní kanály je v znamn m 

aspektem komunikace zna ky. Ji  v úvodu popsaná fragmentace médií a s ní související 

fragmentace publika toti  klade ím dál v t í nároky na plánování médií. Lep í provázanost 

komunikace na v ech dostupn ch kanálech by umo nila hlad í p edání reklamního sd lení 

bez opakování tého , a naopak s v t ím dosahem. Maximální vyu ití potenciálu ka dé 

ze sociálních sítí a p izp sobení jejich specifick m vlastnostem pak povede k v t í efektivit  

kampaní.116

A poslední zále itost, ve které by Vodafone dle mého názoru mohl v budoucnu podniknout 

zm ny, je roz í ení témat. Ve kerá komunikace, která probíhá mezi spole ností a jejími 

zákazníky, se odehrává na poli mobilních a datov ch slu eb, telefon  a aplikací, v úzké 

souvislosti s nabídkou Vodafone. Ji  zmín n  Graham Philips ale práv  pro budování p íb h  

v rámci urnalistiky zna ky doporu uje rozvíjení ir ího okruhu témat na obecn j í úrovni. 
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Záv r

Ve své práci jsem se pokusila postihnout neustále se m nící koncept nov ch médií a jejich 

místo v procesu komunikace zna ek a marketingového plánování. Z popsan ch teorií 

vypl vá, e zm na, která se udála díky technologickému rozvoji, masovému roz í ení 

osobních po íta  a internetového p ipojení spolu s neustávajícím procesem globalizace 

v razn  zm nila charakter i zp sob pou ívání doposud existujících médií a zárove  zavedla 

média nová. To vytvá í nové nároky na marketéry  a plánova e médií, nebo  proliferace médií 

s sebou nese nutnost zm nit p ístup ke komunikaci se zákazníky117. 

Internet a p edev ím sociální sít  daly  spot ebitel m mo nost  vyjad ovat se k jakémukoli 

problému i v robku, v reálném ase a sm rem k irokému publiku. Informace se tak í í 

rychleji ne  kdykoli p edtím. Na v znamu nab vá buzz marketing, virální marketing, Word 

of Mouth a obecn  komunikace v prost edí sociálních sítí. Odborníci v oblasti marketingové 

komunikace se shodují na tom, e je t eba dát spot ebitel m mo nost ovlivnit komunikaci 

zna ek, respektive je t eba spot ebitel m naslouchat, vést  s nimi dialog a p izp sobit  produkty 

i jejich propagaci p áním a pot ebám zákazník 118. Je t eba získat jejich d v ru, podávat 

pravdivé informace a namísto prost ch tvrzení, opakovan ch stále dokola, vytvo it kolem 

zna ek p íb h. P íb h, kter  bude spot ebitele zajímat, kter  bude chtít  sly et, ovlivnit a stát 

se jeho sou ástí.119 

Tento posun v sob  z hlediska zna ek nese jednu velkou nev hodu - zna ky naprosto ztrácí 

kontrolu nad komunikací, jejím  jsou p edm tem. Zapojení spot ebitel  je podmín no tím, e 

nelze diktovat, kam se diskuze bude ubírat, co bude e eno a jak. O to v znamn j í jsou pak 

nap íklad principy urnalistiky zna ky  definované Grahamem Philipsem120. Monitoring 

diskuzí, aktivní zapojení, nastolování témat a publikace relevantního obsahu jsou 

pravd podobn  jedním z nejú inn j ích zp sob , jak alespo  áste n  korigovat diskuzi 

t kající se zna ky. 
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Zapojení do diskuze pak p edpokládá, e si zna ka stanoví soubor charakteristik, kter m 

se pro pot eby komunikace se spot ebiteli personifikuje. Dále je t eba nabídnout 

pro spot ebitele relevantní a zábavn  obsah, aby  m l d vod se zna kou komunikovat. 

Dle v zkumu spole nosti Forrester121 je t eba vytvo it promy lenou strategii, p izp sobenou 

danému komunika nímu kanálu, a integrovat ji v rámci celé komunika ní kampan . 

Koherence a synergie mediálního mixu jsou po adavky, které zd raz ují i Phil Gullen122 a 

Matthew Heath123. Jen za t chto p edpoklad  si toti  zna ka m e vybudovat dobr  vztah se 

sv mi zákazníky. Pot eba budování takového vztahu vychází na jedné stran  z ím dál v t í 

fragmentace médií i spot ebitel , na stran  druhé pak z pot eby zp tné vazby od zákazník , 

kterou by jinak zna ky jen t ko získávaly.

Spole nost Vodafone, kterou jsem zvolila jako p íklad p i popisu vyu ití nov ch médií 

v marketingu, v online prost edí komunikuje dle mého názoru pom rn  úsp n . Vede profily 

na sociálních sítích YouTube, Facebook a Twitter, p i em  komunikuje se sv mi zákazníky, 

odpovídá na etné dotazy a pomáhá s e ením problém . Po ádáním sout í doprovázejících 

probíhající kampan  se sna í zapojit zákazníky  do vytvá ení obsahu, mimo to je také nechává 

testovat nov  v robky a slu by  a informuje o r zn ch v hodách a zvlá tních akcích. 

Co hodnotím velmi pozitivn , je asopis iliChili spolu s jeho webov mi stránkami a 

Facebookov  profil. Jde o p íklad vlastn ného média, které si vybudovalo vlastní publikum a 

které se primárn  nechová jako promo materiál. Co se naopak domnívám, e Vodafone 

pomíjí, je zachování jednotné image a tónu komunikace, a postrádám také dlouhodob j í 

strategii komunikace na sociálních sítích. 

Budoucnost online komunikace samoz ejm  nelze p edvídat. Jedná se o rychle se vyvíjející 

oblast, která je do velké míry  závislá na technologickém v voji. Zajímav  náhled na mo n  

v voj nabízí n které pr zkumy chování populace na sociálních sítích, které ukazují, e 

jen 1% p ítomn ch u ivatel  zde ve skute nosti aktivn  vytvá í obsah, 10% na n j reaguje 

a zbytek jsou jen pasivní pozorovatelé. 124  Tyto trendy popírají teorie o nutnosti aktivní 
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121 Building Brands for the Connected World: A Social Business Blueprint by Facebook based on a 
commissioned study by Forrester Consulting. nor 2012 [online]. únor 2012 [cit. 15. 5. 2012]. Dostupné na 
www: http://fbrep.com/wp/building_brands.pdf

122 Gullen, Phil: Understanding integrated media. Admap, íjen 2004. Vydání 454, s. 104-106.

123 Heath, Matthew: How to understand the growing range of customer touchpoints. Admap, zá í 2008. Vydání 
497, s.27-29.

124 Johnson, Bobbie: Is the 1% rule dead? The BBC thinks so, but it’s wrong. [online]. 6. 5. 2012, [cit. 15. 5. 
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participace, o v znamu sdílení a up ednost ování u ivatelského obsahu. Nenabízí ov em 

ádné e ení, a je proto otázkou, jak se bude tento trend vyvíjet do budoucna. Pro zna ky 

i profesionály v oblasti marketingu a komunikace to pouze znamená, e bude t eba v voj 

sledovat a dr et s ním krok.
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Summary

The aim of this theses is to explore and describe the phenomenon of new media and its 

potantial in marketing communication and PR. The changes that had been brought about by 

technical development and digitalisation caused quite a rapid change in the way people 

percieve media and in their consumer behavior. I would like to argue that this switch requires 

different approach from both media producers and advertisers. As an example, I used 

Vodafone, a company which was able to find the potential of new media and use it to built a 

relationship  with its consumers.  In Czech republic, I consider it’s campaigns well managed 

and directed exactly  at  the right target group. However, the media are always changing, in 

accordance with technical development, and therefore it is crucial to bear in mind the 

necessity of watching those changes and adapt as fast as possible. 
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