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Úvod 
Vývoj technologií ve všech oblastech našeho života vedl ke 

vzniku mnoha zařízení, která používáme doma a v práci pro 

zlepšení způsobů komunikace. Zároveň lidstvo stále žije 

spotřebou. Nicméně jsme postoupili na novou úroveň a tato 

spotřeba není jen materiální, ale spočívá i ve spotřebě služeb 

a informací. Mnoho technických inovací nás přivedlo k realitě 

informační společnosti, kde informace jako taková a přístup k 

ní se staly prioritními prvky, dokonce i zdroji, o něž se vede 

boj. 

Informace je základem reklamy. Pokud reklamu děláme, v 

první řadě sdělujeme spotřebitelům ty hlavní věci, které jim 

chceme předat, prostřednictvím informací. V poslední době se 

stále více a více populárním jevem stává sociální reklama – 

což je reklama určitého „vztahu ke světu“, poddruh žánru, 

který se liší od jiných tím, že přitahuje pozornost k 

sociálním problémům. Hlavním zdrojem vzniku sociální reklamy 

je veřejný život, který je plný konfliktních situací a 

konfrontací na úrovni sociálních skupin, a proto nutně 

potřebuje tvůrčí podněty a procesy. Odborníci v oblasti 

komunikace s veřejností se stále více obracejí na takový 

nástroj ovlivňování veřejného mínění, jakým je sociálně 

zaměřená reklama. Snad proto, že taková reklama může být 

efektivní, zajímavá a vyžádaná. Důkazem rostoucí popularity 

sociální reklamy může být to, že je předmětem různých studií a 

je už i diskutována na různých konferencích. V tomto směru se 

konají festivaly a semináře, výměna zkušeností se zahraničními 

partnery a kolegy. Ale ve stejné době je přitom toto téma 

stále poměrně málo rozvinuté a je jen velmi zřídka zmíněné v 

české literatuře. 

Tato práce byla koncipována nejen pro to, abych popsala 

fenomén sociální reklamy a zdůraznila její rostoucí význam, 

zmínila historii jejího vzniku a uplatnění. Vzhledem k mému 

studijnímu oboru je pro mě samotnou hlavním zájmem odpověd’ na 
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otázku, zda můžeme považovat sociální reklamu za jeden 

z možných nástrojů sociální práce? A pokud můžeme, tak jaký je 

dnes význam takové reklamy v sociální práci, jak a k čemu 

sociální pracovník může použít tento druh reklamy ve své 

činnosti? 

Práce je rozdělená do šesti kapitol. První kapitola dává 

čtenáři představu o tom, co je sociální reklama, jaké jsou 

její účely a funkce, kdo je jejím hlavním zákazníkem a 

realizátorem. Zvláštní pozornost je věnována neziskové 

organizaci jako jednomu z hlavních zákazníků sociální reklamy. 

Poté následuje kapitola o sociálním marketingu, pojmu, 

který úzce souvisí se sociální reklamou, protože reklama je 

nedílnou součástí marketingu jakýchkoliv organizací, včetně 

neziskových. Tato kapitola obsahuje definice základních pojmů 

týkajících se marketingových aktivit organizace, popisuje 

hlavní rozdíly a společné rysy sociálního a komerčního 

marketingu, odůvodňuje účelnost využití marketingových 

strategií v neziskovém sektoru. 

Ačkoli je sociální reklama v ČR stále více populární, 

nedosáhla stále ještě stejné míry rozvoje jako v „západních“ 

zemích, kde má delší tradici. Proto jsou třetí a čtvrté 

kapitoly zaměřené i na historické pozadí vzniku a rozvoje 

sociální reklamy. 

Pátá kapitola je věnovaná otázkam legitimity a etiky 

sociální reklamy. A to zejména proto, že navzdory tomu, že 

sociální reklama pomáhá bojovat proti negativním jevům ve 

společnosti, je stejně jako komerční reklama upravena právními 

předpisy. Často vznikají spory, v nichž na jednu stranu 

sociální reklama jedná ve jménu dobra, ale na druhou stranu se 

pohybuje na hraně porušení zákona nebo něčího práva.  

A konečně šestá a poslední kapitola je věnována hlavní 

otázce této práce. Konkrétně interakci sociální reklamy a 

sociální práce v moderní informační společnosti, možnosti 

využití tohoto typu reklamy jako jednoho z nástrojů sociální 

práce pro organizaci pomoci a podpory lidem a skupinám, kteří 
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se ocitli v obtížných životních situacích, jejich psycho-

sociální rehabilitaci a integraci, jakož i pro zlepšení 

komunikace sociální práce a komunity, posílení pozitivního 

image sociálního pracovníka ve společnosti. Budu se snažit 

zformulovat alespoň některé z možných forem spolupráce 

sociální reklamy a sociální práce a tím doložit oprávněnost 

jejího použití při řešení problémů moderní sociální práce.  
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1. Sociální reklama - základní charakteristiky  
 
1.1 Problém vymezení pojmu 

 

Existuje mnoho způsobů klasifikace reklamy. V historii 

reklamy existovalo období, kdy byl tento termín spojován pouze 

s komercí a obchodem. Účel reklamy, jak se zdálo, spočíval v 

přímém prodeji zboží a služeb. 

Své vybojované pozice, vyhrazené jedinému účelu – pomáhat 

firmě zvyšovat zisk – však začala reklama postupem času 

poskytovat i subjektům méně dravým, a hlavně začala sloužit i 

k jinému poslání: prostřednictvím reklamy se začaly na 

veřejnost obracet nadace, nadační fondy, občanská sdružení, 

obecně prospěšné společnosti, ale i státní instituce, 

instituce EU aj. Obsahem této „jiné reklamy“ se stala témata 

jako rasismus, lidská práva, týrání a zanedbávání dětí, domácí 

násilí, škodlivost kouření, ochrana životního prostředí, 

bezpečnost silničního provozu atp. (Kaderka, 2006, s.380); 

rozvíjí se tedy jiná forma reklamy, která je již docela 

rozšířená na „západě” a teď se začíná šířit i v ČR, a to je 

sociální reklama. 

Termín sociální reklama, v překladu do angličtiny „public 

advertising“, se používá pouze v některých zemích. Například 

ve Spojených státech pro označení takového typu reklamy se 

používají slova „public service advertising“ a „public service 

announcement“ (ve zkratce PSA). Doslovně tato sousloví je 

možné přeložit jako „reklama veřejných služeb“. 

 V české literatuře tomuto pojmu také odpovídají výrazy 

nekomerční reklama, dobročinná reklama, charitativní reklama. 

Pokud je mi totiž známo, dosud stále neexistuje jediný 

sjednocený konkrétní termín pro označení tototo druhu reklamy. 

Právní předpisy upravující reklamu také nedefinují tento její 

typ. Někteří autoři, kteří studovali právní aspekty sociální 

reklamy (Winter,1998, Hajn,1998,2002) ve svých pracích rovněž 

používali různé formulace. Winter ve svém článku (1998, s. 54) 
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používá pojmy takzvaná sociální reklama, dobročinná reklama a 

nekomerční reklama. Pojem nekomerční reklama využívá i Hajn ve 

svých článcích o právní regulaci reklamy (Hajn, 1998, 2002). 

P. Horňák ve své knize „Reklama: teoreticko-historické aspekty 

reklamy a marketingovej komunikácie“ (2010, s.83) spolu 

s pojmem sociální reklama používá sousloví společensko-

výchovná propagácia, a uvádí, že ta má za cíl výchovu a 

vzdělávání cílové skupiny v různých oblastech (podpora ochrany 

životního prostředí, zdraví, sport atd.). Uvádí, že pojem 

„propagace“ byl používán až do listopadu 1989, ale později byl 

vytlačen termíny reklama, sociální reklama a sociální 

marketing. Rozdíl mezi sociální reklamou a společensko-

výchovnou propagandou (v tomto smyslu, jak byla chápána až do 

roku 1989) Horňák vidí v tom, že pojem „reklama“ spíše 

znamená, že je vytvořena reklamní agenturou a umístěná v 

médiích za úplatu. 

Některá z českých tištěných médií, jež čas od času 

publikují články o tomto druhu reklamy (Strategie, Lidové 

noviny), často používají pravě slovní spojení „sociální 

reklama“ pro tento typ reklamy. Totéž platí i pro internet. 

Pro srovnání – pokud v rozšířeném vyhledávání Google zadáme 

slovní spojení „sociální reklama“, přibližný počet výsledků 

bude 9 950. Se slovním spojením „nekomerční reklama“ bude 

výsledků kolem 1 240, a hledání fráze „dobročinná reklama“ 

poskytne jen 26 výsledků. Ruští autoři, zabývající se tímto 

problémem (Nikolayshvili, Gribok, Savelieva), stejně jako 

většina používají termín „sociální reklama“. 

Rozkolísaná pojmenovávací praxe prozrazuje obtížněji 

postižitelnou povahu žánru, ač se na této rozkolísanosti jistě 

podepisuje i relativní novost sledovaného jevu. Na jedné 

straně je výraz reklama prototypicky spojován s komerčními 

komunikáty a nesnadno se spojuje s nekomerčními koncepty, na 

druhé straně existuje v tomto odlišném typu reklamy řada 

dílčích žánrů a také řada přechodných, hybridních forem 

(Kaderka, 2006, s. 382). Na základě výše uvedené informace 
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jsem se pro přehlednost rozhodla nadále v mé práci používat 

jen termín „sociální reklama“, pokud to některé v textu 

odůvodněné případy nevyžadují jinak. 

 

1.2 Definice pojmu sociální reklama 

 
Jak je patrné z předchozí kapitoly, odborníci zkoumající 

sociální reklamu z té či oné strany používají různé formulace 

pro tento druh reklamy. S takovou rozmanitostí se setkáme, i 

když se pokusíme uvést a shrnout definice, které využívají 

odborníci pro vysvětlení povahy a účelů sociální reklamy. 

Vysekalová (2010, s.16) o reklamě obecně píše: „Existuje 

mnoho definic reklamy, ale to, co mají společné, je, že jde o 

komunikaci mezi zadavatelem a tím, komu jsou nabízené produkty 

či služba určeny, prostřednictvím nějakého média s komerčním 

cílem. Jde o určitou formu komunikace s obchodním záměrem. 

Většinou reklamu nepoužíváme proto, abychom spotřebitele 

přesvědčili o nákupu něčeho,… spíše abychom informovali o tom, 

že máme k dispozici produkt nebo službu, která může uspokojit 

jeho potřeby… Reklama modifikuje přístup člověka k výrobku 

nebo službě, o nichž komunikuje. V závislosti na reklamní 

strategii se předpokládá, že dojde k predispozici, ke změně 

chování“. Tato definice vyčleňuje především informativní 

funkci reklamy obecně a může se vztahovat i na sociální 

reklamu, jelikož se podstata jevu nemění, kromě toho, že cílem 

sociální reklamy není obvykle komerce, nebo alespoň ne komerce 

ve své nejčistší podobě. 

P. Hajn (2002, s.258) charakterizuje nekomerční reklamu 

jako „přesvědčovácí proces, jímž má být ovlivněno lidské 

chování, které se netýká obstarání užitných (zejmén hmotných) 

hodnot, při němž se však používají stejné metody (stejné 

techniky) působení, které se uplatňují při reklamním 

doporučování zboží a služeb“.1  

                                                
1 Ve svých článcích (1998, 2002) P. Hajn používá termín „nekomerční 

reklama“, protože slovo "sociální" považuje za příliš specifické a užší. 
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Podle definice Bovée a Arensu (1992) je nekomerční reklama 

reklamou financovanou z prostředků dobročinné instituce, 

veřejné, náboženské nebo politické organizace. „Některá 

nekomerční reklamní oznámení jsou umístěna pro stimulaci 

finančních prostředků a dárcovství; ostatní reklamy se snaží 

přesvědčit lidi zvolit nějakou cestu, nebo dát pozor na 

sociální problém“. (Bovée, 1992, s. 662) Tady je třeba 

poznamenat, že sociální reklama často bývá vytvořena zdarma 

nebo za minimální poplatek, nebo je financovaná obchodní 

společností, která má zájem na této reklamní kampani. 

W. Wells (1999, s.36) uvádí, že „sociální reklama sděluje 

zprávu, která propaguje nějaký pozitivní jev, například 

upuštění od řízení auta pod vlivem alkoholu nebo varování 

proti zneužívání dětí. Profesionálové ji tvoří zadarmo (etický 

non-profit postoj), čas a místo v médiích jsou také 

poskytovány na nekomerční osnově“. 

 

Ruští autoři, kteří byli mezi prvními v Rusku, kdo začal 

studovat fenomén sociální reklamy, uvádějí ve svých pracích 

následující definice: 

G. Nikolayshvili (2008, s.10) definuje sociální reklamu 

jako „formu komunikace, jejímž cílem je upozornit na 

nejpalčivější problémy společnosti a její morální hodnoty“. 

 

N. Gribok (2008, s. 13) píše , že sociální reklama „vyzývá 

k řešení sociálních problémů, obrací se na osobu jako na 

občana, jako na zástupce společnosti. Nepodněcuje je k 

nákupům, ale k činům“. 

 

Ve slovníku American Marketing Association je uvedeno, že 

sociální reklama je „reklama zaměřená na vzdělávání nebo 

motivaci cílového publika k uskutečnění žádoucího sociálního 

jednání“.(http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.as

px?dLetter=S) 
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Po sjednocení obecných rysů výše uvedených definic mohu 

říci, že sociální reklama je forma komunikace mezi zadavatelem 

reklamy a spotřebitelem, která má za úkol upoutat pozornost 

občanů na problémy existující ve společnosti, poskytnout 

vzdělávání v oblasti určitého sociálního problému a tím 

ovlivnit chování a změnit postoj cílové skupiny. Podle mého 

názoru je sociální reklama způsobem formování vztahů k okolní 

realitě, je to způsob potlačení lhostejnosti společnosti a 

nasměrování pozornosti k sociálním problémům (drogová 

závislost, alkoholismus, kriminalita, znečištění) a 

k problémům státu obecně (oživení vlastenectví, blahobyt 

rodinných vztahů, plnění občanských povinností obyvatelstva). 

 

 1.3 Funkce a cíle sociální reklamy 

 
Posláním sociální reklamy v nejširším slova smyslu může být 

humanizace společnosti, vytváření morálních hodnot a změna 

chování příjemců ve společnosti v souladu s těmito hodnotami. 

V této souvislosti sociální reklama plní řadu funkcí: 

• informační funkce zajišťuje informování občanů o 

existenci určitého sociálního problému a upoutání 

pozornosti na něj. Tím, že sociální reklama informuje 

veřejnost o problémech a metodách jejich překonání, 

zvyšuje zároveň i národní intelektuální úroveň. Ve vztahu 

k sociální reklamě informování může též obsahovat 

varování: například - až 50% alkoholiků trpí sexuální 

dysfunkcí; 

• vzdělávací funkce, která zajišťuje šíření určitých 

společenských hodnot;  

• s vzdělávací funkcí spolupůsobí funkce propagace určitého 

životního stylu, na kterou také upozorňuje N. Gribok 

(2008, s.17). Tato funkce může být vyjádřena v podpoře 

zdravého životního stylu: nekouřit, nepít alkohol, 

sportovat; 
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• výchovná funkce, pokud sociální reklama je určená k tomu, 

aby vytvářela u společnosti určité chování a postoj vůči 

okolní realitě: nedělat nepořádek, udržovat čistotu, 

chránit lavičky v parku a dětská hřiště; 

• sociální funkce je vyjádřena ve formování (a změně) 

veřejného vědomí a odpovědnosti ve vztahu k sociálním 

otázkám a základním společenským hodnotám; 

• ekonomická funkce se projevuje v dlouhodobém výhledu a je 

vyjádřena v úsilí o dosažení výsledků příznivých pro 

stát, protože odstranění mnoha sociálních problémů vede 

k prosperitě státu: veřejné zdraví, přítok daní do 

rozpočtu, apod. Tím se zvyšuje potenciál státu a v 

konečném důsledku to vede k zisku. Péče pracovníků o své 

vlastní zdraví vede v dlouhodobém důsledku k lepšímu 

pracovnímu výkonu, a tedy i k zvyšování výsledků a 

ekonomických ukazatelů u organizací a firem, ve kterých 

pracují. 

 

A.Kovaljova (2006, s.41) zdůrazňuje funkci "sociální terapie": 

jde o uklidnění lidí, kteří mají problém, ukázat jim, že 

nejsou sami se svými potížemi. Jako příklad je to třeba 

reklama na telefonní linky důvěry. 

 

Na základě těchto funkcí sociální reklama má za cíle: 

• upozornit na naléhavé problémy sociálního života a na 

neblahé následky určitých jevů a chování; 

• prosazovat určité morální hodnoty, podporovat opatření ke 

změně chování a postojů, získávat zdroje pro realizace 

těchto opatření; 

• posilovat sociálně významné instituce občanské 

společnosti včetně zvyšení povědomí o existenci a 

činnosti neziskových organizací; 

• vychovávat sociálně zodpovědné občany a tím dlouhodobě 

zlepšovat celospolečenskou situaci. 



 18 

V sociální reklamě nejde o vytváření a propracování 

konkrétních opatření k řešení nějakého problému. Jejím cílem 

je upozornit na věc a ukázat možná řešení. Na základě těchto 

cílů usiluje sociální reklama o:  

• pozitivní změny společenských postojů a hodnotové 

orientace  

• probouzení pocitu odpovědnosti sama za sebe i za jiné  

• stimulaci příjemce, aby udělal něco pro sebe nebo pro ty, 

kteří jeho pomoc bezprostředně potřebují (Göttlichová, 

2005).  

 

1.4 Subjekty sociální reklamy  

 
U sociální reklamy se setkáváme se třemi subjekty: 

poskytovatelem, veřejností a zadavatelem. 

Poskytovatelé jsou subjekty, které poskytují společensky 

prospěšné informační služby, jež pojmenovávají otázky a 

problémy ve sféře širšího celospolečenského zájmu (Kotler, 

Anderson, 1991). Poskytovatelem jsou reklamní agentury, které 

vytvářejí sociální reklamu a tedy i dávají vodítko k řešení 

problémů v sociální oblasti, ale rovněž podporují společnost a 

vyzývají ke spoluúčasti při jejich řešení. České reklamní 

agentury umějí vytvořit skvělou sociální reklamu a často s ní 

i vítězí na zahraničních reklamních festivalech. Zviditelňují 

tím svoje jméno a kreativní prestiž, která podporuje jejich 

značku na mezinárodních kolbištích. Ale bylo by chybou se 

domnívat, že reklamní agentury se zabývají se tvorbou sociální 

reklamy pouze kvůli získání a posílení svého jména. 

Podle některých z předních specialistů na tvorbu reklamy 

(Duchek,K., Langpaul,J.), jsou sociální reklamy obrovským 

prostorem pro kreativní nápady. Nicméně kromě kreativity musí 

vyjadřovat určitou myšlenku a tím plnit svou funkci přimět 

člověka, aby se zamyslel, případně si sáhnul do svědomí 

a pomohl někomu. „Největší úskalí sociální reklamy spočívá 

v tom, že by měla opravdu nutit ke změně postojů. Jestliže je 
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dělána jen pro účel zaujmout festivalové poroty, je k ničemu,“ 

soudí Eda Kauba, regionální kreativní ředitel Euro RSCG 

Prague.1 Sociální reklama zkrátka oslovuje ty, jimž je určena. 

„ÚAMK řidiče, kteří jezdí rychle, Greenpeace ty, jimž není 

lhostejné životní prostředí a příroda, Zoo Praha především 

rodiče s dětmi. I úskalí jsou stejná. Špatné sdělení 

nezachrání ani dobrá kreativa,“ říká Karel Duchek, client 

service director Wundermanu.2 (Všetečková, 2007) 

Navzdory skutečnosti, že reklama sociální, charitativní je 

obvykle vytvořena zdarma nebo za minimální poplatek, bylo by 

špatné říkat, že jediný, kdo má zájem o její vytvoření a 

umístění, je nezisková organizace nebo zadavatel jako takový. 

Existuje mnoho příkladů, kdy reklamní agentura sama nabízí 

spolupráci jakékoli organizaci a nabízí realizovat již více či 

méně připravený projekt. Barbora Staňková, koordinátorka 

kanceláří Amnesty International pro ČR říká, že AI má 

zkušenost s agenturami Leo Burnett3 a TBWA/Praha4, přičemž LB 

sama kontaktovala AI a seznámila s prezentací v podstatě celé 

připravené kampaně. „LB kontaktoval i kanceláře ve 

středoevropském regionu se záměrem podpořit rozvoj nově 

vznikajících poboček v regionu,“ informuje Staňková. 

TBWA/Praha přišla s nabídkou dlouhodobé spolupráce (její 

francouzská pobočka pracuje pro AI ve Francii). To potvrzuje 

fakt, že si agentury často samy hledají nekomerční zadavatele, 

jejichž program je oslovuje. A jaký dopad měla mnohokrát 

oceněná kampaň LB Praha pro AI? „Veřejnost o kampani věděla 

a reagovala velmi aktivně. Zvýšil se výrazně zájem 

jednotlivců, zvýšila se členská základna. Lidé již vědí, že 

Amnesty International je také v České republice,“ říká 

                                                
1 Euro RSCG a.s. je jednou z největších globálních reklamních agentur, 
produkuje práce pro Peugeot, Komerční banku, Volvo a další.  
2 Wunderman s.r.o je reklamní agenturou, která se specializuje na tvorbu 
strategií a řízení projektů direct marketingu, správy a analýzu dat. 
3 Leo Burnett Advertising, spol. s.r.o. je mezinárodně známou reklamní 
agenturou, jejich nedávnou reklamní kampaní je „Vyměňte si úsměv“ ve 
spolupráci s Radiem Impuls, pracují také s brandy jako Samsung, Milka a 
dalšími. 
4 Komunikační agentura TBWA\PRAHA patří do top 5 na českém reklamním trhu, 
jejími zákazníky jsou Adidas, Nissan, Nivea a další. 
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Staňková. Vlastní iniciativu agentur při vyhledání 

nekomerčního klienta potvrzuje i Jitka Nesrstová z organizace 

Greenpeace, jejíž kampaň od března 2008 agitovala za záchranu 

velryb. Greenpeace má u nás dosud zkušenost se dvěma 

agenturami – Wunderman a Leo Burnett. Wunderman nabídl 

spolupráci na jakémkoli projektu, zároveň už měl ovšem 

připravenou potenciální kampaň týkající se klimatických změn 

na zemi. Druhá agentura nabídla konkrétní spot s tématikou 

ochrany životního prostředí. Kromě efektivního přínosu byly 

tyto kampaně oceněny za kreativitu v reklamě doma 

i v zahraničí. (Všetečková, 2007) 

 

Veřejnost je subjektem, kterému je sociální reklama určena. 

Veřejnost musí být sociální reklamou motivována k cílové 

aktivitě. Aby tomu tak skutečně bylo, je nutné, aby pociťovala 

a uvědomovala si naléhavost sdělovaných informací. Je tedy 

potřeba zajistit, aby veřejnost: 

• byla seznámena s potřebnou sumou informací, faktů, 

argumentů, jež přesvědčivě doloží význam dané tématiky a 

její sociální tématiky a její sociální, etický, zdravotní 

a ekologický rozměr, 

• na základě sdělovaných informací, faktů a souvislostí 

pochopila vážnost tématiky a uvažovala o nabídce 

spoluúčasti při řešení daného úkolu, 

• se postupně utvrdila v názoru, že nabízená alternativa 

řešení sociálního problému je správná, 

• byla ujištěna, že je vhodné a společensky pozitivně 

oceňované být spoluúčastníkem ve výsledném efektu a 

jednat v duchu výzvy, kterou přináší sociální reklama. 

 

Zadavatelé jsou agenti sociální reklamy, kteří propagují změnu 

v chování. Sociální reklama je pro ně nástrojem zveřejnění 

jejich programů, aktivit, cílů a také prostředkem pro aktivní 

získávání veřejnosti pro jejich realizaci.  
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Pro agendy sociální reklamy je typické, že chtějí, aby 

cílová skupina udělala jednu z následujících věcí: 

• přijala nové chování, 

• odmítla potenciální chování, 

• změnila současné chování, 

• vzdala se starého chování. (Zamazalová, 2010, s.18) 

 

Pokud budu posuzovat fenomén sociální reklamy z hlediska 

jejího vztahu k sociální práci, mohu říci, že pojítkem všech 

tří subjektů této reklamy může být sociální pracovník. Jak již 

bylo uvedeno výše, sociální reklama není určena k řešení 

problému, ale slouží k tomu, jak tento problém dát najevo, 

poskytnout veřejnosti informace, jaká jsou řešení a co se jako 

řešení nabízí. Hledání praktického řešení sociálních problémů 

je spíše úkolem sociální práce. Podle definice Matouška (2003, 

s. 213) “Sociální práce je ... oblast praktické činnosti, 

jejímž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení 

sociálních problémů..“ Zásadní úsilí profesionální sociální 

práce by mělo být orientované na vytvoření podmínek, za 

kterých klient bude fungovat ve společnosti na principech 

soběstačnosti. Sociální práce, prováděná na místní úrovni (s 

velkými skupinami, komunitami), je zaměřena na rozšíření sítě 

sociálních služeb, posilování komunitních vazeb, vytváření 

příznivého sociálně psychologického klimatu v místech, kde 

lidé žijí, organizace různých místních aktivit, skupin 

vzájemné pomoci atd. A právě na této úrovni může být sociální 

reklama jedním z hlavních nástrojů sociální práce, jehož 

pomocí je možné naráz ovlivnit celou společnost nebo jen 

určité cílové skupiny. Domnívám se, že prostřednictvím 

sociální reklamy je možné provádět informačně- vysvětlující 

práci s veřejností, podporovat preventivní opatření (např. v 

oblasti zdravotní péče: vysvětlovat nutnost očkování, posílit 

hodnotový systém zdravého způsobu života atd). 
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Pokud jde o reklamní agentury, které se zabývají přímo 

vytvořením reklamních spotů, plakátů, užitečná může být 

konzultace zkušeného sociálního pracovníka. Sociální reklama 

nese výzvu pro cílovou skupinu, ať už je to klient, který 

potřebuje pomoc, nebo společnost, která má pomoci potřebným. 

Sociální pracovník, který zná problematiku "zevnitř", může 

navrhnout, jak předložit určité informace, jak oslovit osobu, 

která se cítí nejistá v sobě, aniž by se dotkl citlivého 

místa. To znamená, že sociální pracovník má možnost 

komunikovat se všemi subjekty sociální reklamy. Může být 

zákazníkem reklamy, reprezentující určité služby, program nebo 

organizaci, může pracovat s realizátorem reklamy jako 

konzultant, může také pracovat s veřejností prostřednictvím 

hotové reklamy. 

 
 

1.4.1 Neziskové organizace jako hlavní zadavatelé 

sociální reklamy 

 
Mezi společnosti, jejichž produkty a služby sociální 

reklama propaguje především, patří neziskové organizace. Jde 

zejména o různé nadace a občanská sdružení; obecně však mohu 

konstatovat, že neziskové organizace představují velmi široký 

a obtížně definovatelný pojem. Nacházejí se ve veřejném 

sektoru, který může být státní a nestátní. Neziskové 

organizace jsou charakterizovány jako organizace, které 

nevytvářejí zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce 

nebo zakladatele; zisk sice mohou vytvořit, ale musí ho zase 

vložit zpět k rozvoji organizace a plnění jejích cílů. 

(http://www.neziskovky.cz/) 

 

K základním typům neziskových organizací patří: 

 

• obecně prospěšné společnosti (registrované podle zákona 

č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, 
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definované jako právnická osoba, která poskytuje 

veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených 

a pro všechny uživatele stejných podmínek a jejíž 

hospodářský výsledek nesmí být použit ve prospěch 

zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí 

být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro 

které byla obecně prospěšná společnost založena); 

• občanská sdružení (registrovaná podle zákona č. 83/1990 

Sb., o sdružování občanů; sdružení fyzických a 

právnických osob, které vzniká za účelem realizace 

společného zájmu); 

• nadace a nadační fondy (registrované podle zákona č. 

227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech; jedná se o 

neziskové organizace, jež podporují nějaký obecně 

prospěšný účel); 

• církve a náboženské společnosti (registrované podle 

zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 

společnostech; jedná o dobrovolná společenství osob, 

založená za účelem vyznávání určité náboženské víry). 

 

Neziskové organizace působí v různých oblastech. Obsah 

sociální reklamy je také určován oblastí, ve které působí daná 

nezisková organizace. Hlavní oblastí, v níž působí mnoho 

neziskových organizací, je oblast sociálních služeb, kterou 

můžeme rozdělit na: 

• služby v oblasti sociální péče (od ubytování přes 

zajištění stravování a dalších pečovatelských služeb až 

po ústavní péči, např. ústavy pro tělesně postiženou 

mládež a dospělé občany, domovy důchodců). Jde o 

cílevědomou snahu posílit jejich omezenou soběstačnost a 

začlenit je mezi ostatní občany; 

• služby v oblasti sociální intervence (jde o prevenci 

patalogických jevů ve společnosti, krizovou intervenci a 

sociálně právní ochranu); 
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• sociální poradenství. 

 

Sociální práce se hlavně realizuje v sociálních službách a 

jejich prostřednictvím. (Matoušek, 2001). Na základě tohoto 

tvrzení mohu vyvodit závěr, že pokud je systém poskytování 

sociálních služeb dobře vyvinutý, pak sociální práce bude 

probíhat na vyšší úrovni. Dnes ovšem máme stále řadu problémů 

spojených se sociálními službami. Mezi ně patří: 

•  nesoulad mezi nabídkou a poptávkou sociálních služeb. 

Některé kraje nemají dostatek sociálních služeb tak, aby 

byly klientovi k dispozici v době, kdy je to nejvíce 

zapotřebí, a za podmínek přijatelných pro klienta; 

•  nerovné postavení uživatelů sociálních služeb. To je 

způsobeno tím, že zákazníkům nejsou dostatečně poskytnuty 

informace o jejich právech a možnostech, o tom, kdo, kde a 

jaké služby poskytuje; 

•  nedostatečné veřejné financování sociálních služeb. 

Otázka, kolik peněz bude přiděleno státem na úřední 

záležitosti společenského vývoje na trhu, závisí na celé 

řadě ekonomických, politických a sociálních faktorů. 

(Molek, 2009) 

 

Podle mého názoru existence identifikovaných problémů souvisí 

s tím, že trh sociálních služeb v České republice není 

dostatečně rozvinutý v tom smyslu, že neexistuje dostatečné 

množství poskytovatelů sociálních služeb, kteří by byli 

konkurenceschopní a neztráceli při tom kvalitu. V konkurenčním 

prostředí organizace, která poskytuje sociální služby, je 

nucená se odlišit od podobných organizací. Jedním ze způsobů, 

jak se odlišit, může být poskytování takových služeb, které 

nejsou zastoupeny jinými poskytovateli. Dalším způsobem, jak 

se organizace může odlišit od konkurentů, je zlepšení image 

organizace a posílení jejích symbolů. Zde stejně jako v 

komerčním sektoru může významnou roli hrát reklama. 
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Organizace, která poskytuje určité služby, by měla seznámit 

veřejnost se svými aktivitami, sdělit, jaké programy a 

činnosti vykonává a co může nabídnout společnosti a svým 

potenciálním zákazníkům. Reklama aktivit neziskových 

organizací, jako druh sociální reklamy, je součástí sociálního 

marketingu, kterému se věnuje následující kapitola. 
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2. Sociální marketing 
 

Změna společensko-ekonomických vztahů vyvolává další rozvoj 

marketingových konceptů, pro něž je orientačním bodem člověk. 

Vývoj marketingu tak přivedl ke vzniku jeho nového konceptu, 

sociálního marketingu. Základní vztah mezi marketingem a 

sociálním marketingem vidíme analogicky jako mezi reklamou a 

sociální reklamou. Pojmy „sociální marketing“ a „sociální 

reklama“ jsou často přirovnávány k sobě, i když reklama je jen 

část marketingových programů. Je to část užitečná a dokonce i 

základní. Ale je to i jeden z nástrojů, které jsou používány k 

dosažení požadovaného výsledku.  

Podle některých amerických autorů se myšlenka sociálního 

marketingu objevila v roce 1951, kdy G.D. Wiebe zveřejnil svůj 

názor: „Proč nemůžeme bratrstvo předávat jako mýdlo“. Ale 

samotný pojem "sociální marketing" se objevil až o téměř 20 

let později. Poprvé byl použit Philipem Kotlerem a Geraldem 

Zaltmanem v časopisu „Journal of Marketing“ k popisu 

"používání zásad a technik marketingu na podporu sociálních 

motivů, myšlení a chování." (Kotler, Roberto, Lee, 2002, s.8)  

 

2.1 Definice sociálního marketingu 

Kotler a Roberto (2002, s. 5) sociálním marketingem 

rozumějí používání marketingových principů a technik 

k ovlivnění cílové skupiny tak, aby dobrovolně přijala, 

odmítla, změnila nebo se vzdala určitého chování ve prospěch 

jedinců, skupin nebo celé společnosti.  

V jiné literatuře (Čihovská, Hanuláková, Harna a Lipanská, 

1998) je sociální marketing definován jako navrhování, 

implementace a kontrola programů, jejichž cílem je zvýšit míru 

přijetí sociálních idejí, problémů nebo praxe v cílové 

skupině. Tak či onak, musíme připustit, že sociální marketing 

spočívá ve zpracování, realizaci a monitorování sociálních 

programů zaměřených na zlepšení vnímání určitých sociálních 
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myšlenek a praktických činů některými vrstvami společnosti, a 

zároveň opravdu používá metody a techniky běžného marketingu. 

Sociální marketing je jednou z marketingových aplikací a 

jak už bylo uvedeno, můžeme ho tedy chápat jako širší pojem 

než samu sociální reklamu, která je nástrojem sociálního 

marketingu. Sociální marketing využívají především nekomerční 

instituce, nestátní a zájmové organizace, ekologická hnutí a 

charitativní organizace, které ve své komunikaci s cílovými 

zájmovými skupinami velice intenzivně využívají všechny formy 

sociální reklamy. (Zamazalová, 2010, s. 411) 

Sociální marketing může mít několik různých podob. Za prvé 

jsou to sociální kampaně jako takové, které obsahují sociální 

reklamu a jsou zaměřené na prosazování určitých hodnot v rámci 

konkrétní cílové skupiny, na změnu chování a postojů, 

převládajících mezi členy této skupiny. Za druhé to je 

marketing neziskových organizací. Skutečnost, že konečným 

cílem takové organizace není zisk, neznamená, že tyto 

organizace nepotřebují promyšlené a kvalitativní marketingové 

strategie. Každá organizace má svůj vlastní produkt, který je 

nabízen pro spotřebitele. V souladu s tím nezisková organizace 

potřebuje marketing, stejně jako i veškeré komerční firmy. 

Dalším příkladem sociálního marketingu mohou být typy 

sociálních kampaní, které jsou součástí marketingové strategie 

obchodní organizace. Tento druh sociálního marketingu úzce 

souvisí s konceptem tzv. Social Corporate Responsibility anebo 

společenské odpovědnosti firem. V současné době je velmi těžké 

se odlišit na trhu uprostřed velkého počtu mnoha dalších 

podobných výrobků a služeb. I proto stále více a více firem se 

snaží spojit své image s pojmem Social Corporate 

Responsibility. (Více kapitola 2.5) 

 

2.2 Marketingový mix 

Nejzákladnější principem každého marketingu je orientace 

na zákazníka. Je třeba pochopit, co cílová skupina už ví, čemu 

věří a co dělá. Proces začíná marketingovým výzkumem, aby 
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zadavatelé a tvůrci reklamy pochopili segmenty trhu, potřeby a 

touhy, problémy v chování jednotlivých segmentů. Marketologové 

vybírají ty segmenty, které mohou lépe ovlivňovat. Stanoví 

konkrétní cíle a používají čtyř hlavních marketingových 

nástrojů, tzv. 4P nebo marketingový mix. (Kotler, 2002, s. 7) 

McCarthy roztřídil tyto nástroje do čtyř skupin, nazývaných 

čtyři P- produkt (produkt), cena (price), místo (place) a 

propagace (promotion). Podle mého názoru vhodnou definici 

všech složek marketingového mixu dává Shewchuk (1994), protože 

jeho definice jsou uvedeny právě z pohledu sociálního 

marketingu. Zásadní složky ale doplňuje i o další, pátý 

komponent, a to participaci, jelikož cíle sociálního 

marketingu zahrnují aktivní účast spotřebitelů v procesu 

sociálních změn. Shewchuk (1994) takto definuje „5P“ sociálního 

marketingu: 

 
1. Produkt je představa, přesvědčení nebo zvyk, které 

cílová skupina musí přijmout nebo změnit, aby dosáhla 

svých cílů. 

2. Cena je cena z pohledu upravených zvyků, změny 

přesvědčení, času nebo peněz, které cílová skupina bude 

muset nést, aby dosáhla svých cílů. 

3. Místo je umístění nebo prostředí, pomocí kterého vaše 

cílová skupina obdrží vaše poselství. 

4. Propagace je prostředek nebo idea, které přilákají 

pozornost k vašemu produktu.  

5. Participace je vstup, kterým cílová skupina přispívá k 

plánování, vývoji a implementaci produktu. 

 

Pokud mluvíme o marketingovém mixu neziskových organizací, 

v něm jsou nejdůležitější dva prvky: vlastní produkt, tj. 

nabízená služba, a komunikační mix. Tyto organizace musí totiž 

především veřejnosti sdělit, že existují a že poskytují určité 

služby. (Zamazalová, 2010, s. 423) 
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 Cílem celého komunikačního mixu u neziskových organizací 

je : 

• prosazování idejí a hodnot, kterými je motivována činnost 

neziskové organizace a hledání cest, jak tyto myšlenky 

zatraktivnit a učinit je přitažlivějšími pro celou 

veřejnost a získat podporu celé společnosti, 

• vytváření příznivého image pro danou organizaci a podpora 

všech prostředků k získání pozitivní publicity, 

• vytvoření systému, jehož prostřednictvím budou „výrobky“ 

neziskových organizací prodávány veřejnosti, 

• nalezení takové formy prezentace myšlenek, která nebude u 

adresátů předem vyvolávat averzi, ale spíše je přinutí 

zamyslet se nas tím, jakou formou by se mohli do činnosti 

neziskových organizací zapojit nebo alespoň jejich 

činnost podpořit, 

• získávání dalších členů a spolupracovníků. 

 

Produkt sociálního marketingu obsahuje výzvu cílové skupiny 

ke zlepšení zdraví, ochraně životního prostředí. Po tom se 

plány uskutečňují, výsledky se zkoumají, strategie se mění 

podle potřeby. Dominantní postavení tu má různé formy 

propagace, jako sociální reklama. Je možné propagovat určité 

sociální záležitosti, např. plánování rodiny, je možné 

propagovat ochranu životního prostředí. V neziskových 

organizacích lze pomocí propagace dosáhnout větší konkurenční 

schopnosti například vhodným inzerováním vzdělávacích kursů. 

Sociální marketing jako soubor opatření, jejichž cílem je 

dosažení určité společenské změny, změny v chování občanů, 

může najít své hlavní uplatnění v sociální práci. Podle mého 

názoru je to zřejmé, protože sociální práce v širším pojetí je 

zaměřena na vytváření příznivých podmínek pro normální 

fungování jednotlivce ve společnosti. Sociální marketing je 

nástrojem, pomocí kterého je možné korigovat sociální rozvoj 

společnosti.  
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Jedním z charakteristických rysů sociálního marketingu, 

který ale nemůže být uznán za nevýhodu, je to, že míra 

realizace jeho cílů může být obtížné měřitelná. To lze 

vysvětlit tím, že tyto cíle jsou často vidět jen v dlouhodobém 

horizontu, jelikož sociální reklama není reklama na zboží, 

nýbrž je to reklama „určitého vztahu ke světu“. Kromě toho 

sociální kampaně na rozdíl od komerčních jsou mnohem více 

omezené v přísunu finančních prostředků. Důsledkem je 

neschopnost získat potřebné mediální nasazení, úspory na 

reklamu, a jako výsledek nižší stupeň účinnosti kampaně. 

 

2.3 Hlavní rozdíly a společné rysy sociálního a 

komerčního marketingu 

Navzdory skutečnosti, že při realizaci programu sociálního 

marketingu se používají stejné metody jako v komerčním 

marketingu, existuje mezi marketingem sociálním a marketingem 

v komerčním sektoru několik zásadních odlišností: 

 

1. Marketing v komerčním sektoru spočívá v prodeji zboží a 

služeb. Naproti tomu sociální marketing představuje 

marketingový proces zaměřený na prodej změny v chování 

(např. přesvědčuje, aby lidé přestali kouřit, nebrali 

drogy, nepožívali alkohol před jízdou automobilem). 

Sociální marketing je zaměřen nejen na určitou ideu, ale 

také na produkt, kterým lze tento koncept uskutečnit. 

 

2. U marketingu v komerčním sektoru je nejdůležitějším cílem 

finanční zisk. Sociální marketing si klade za cíl 

prospěch jedince nebo celé společnosti. 

 

3. Komerční marketing je nejčastěji zaměřen na prodej zboží 

a služeb. Jeho potenciální konkurencí jsou další 

organizace nabízející podobné zboží nebo služby nebo 

organizace uspokojující podobné potřeby. U sociálního 
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marketingu je pozornost zaměřena na změnu chování cílové 

skupiny. Konkurencí je většinou současné nebo preferované 

chování cílové skupiny a s ním spojené výhody, které 

z tohoto chování plynou, a jak jsou vnímány cílovou 

skupinou. (Zamazalová, 2010, s. 419)  

 

Hovoříce o podobnosti sociálního a komerčního marketingu 

mužeme vyčlenit tyto jejich společné rysy: 

 
1. Platí orientace na zákazníka. Marketologové vědí, že 

produkt by měl být orientován na cílovou skupinu.  

 

2. Teorie výměny je zásadním bodem. Spotřebitelé by měli 

pochopit, že tato dávka bude rovna nebo vyšší než 

náklady. 

 

3. Používá se marketingový výzkum. A to proto, že účinná 

strategie může být vytvářena pouze po prostudování a 

pochopení potřeb, tužeb a postojů cílové skupiny. 

 

4. Segmentace auditoria. Strategie by měla brát v úvahu 

přání, potřeby, zdroje a současné chování různých 

segmentů trhu. 

 

5. Zapojení všech „P“. Dobrá strategie vyžaduje integraci 

„P“, nemůžeme spoléhat pouze na reklamu. 

 

6. Výsledky se analyzují a používají se ke zlepšení 

strategie. Zpětná vazba je považována za "bezplatné 

poradenství" pro budoucí zlepšení. (Kotler, Roberto, Lee, 

2002, s. 11) 

 

2.4 Marketing v neziskovém sektoru 

Potřeba marketingu v neziskovém sektoru vyplývá 

z důležitosti kvality služby a z toho, jak tyto služby 
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vyhovují potřebám jejich uživatelů. Vysoce kvalitní služba 

bude pravděpodobně vnímána jako užitečná, efektivní a hodná 

pravidelného financování. Školy, nemocnice, policejní sbory a 

charitativní organizace musí provádět průzkum trhu, aby 

zjistily, co si veřejnost přeje, a podle získaných zdrojů se 

snažit tato přání co nejlépe uspokojit. Veřejnost je třeba 

seznamovat s náplní činnosti jednotlivých organizací a 

s výsledky jejich práce. Marketing zahrnuje všechny tyto 

činnosti. Místní sportovní středisko nebo knihovna musí 

veřejnost seznámit se svým „vybavením“, a tak ji pobídnout, 

aby tyto instituce využívala. Zpětná vazba od zákazníků a 

uživatelů ve formě povzbuzení nebo stížnosti může vést ke 

změnám ve snaze vyhovět potřebam veřejnosti. (Hannagan, 1996, 

s.39)  

Aby organizace získala prostředky pro svůj rozpočet, musí 

mít podporu každého potenciálního klienta, zákazníka nebo 

člena. Ředitel charitativní organizace by se měl zajímat o 

marketing, protože jeho prostřednictvím lze získat pro charitu 

peníze a tím uskutečňovat její poslání. Ředitel může 

zajišťovat dosahování cílů organizace pomocí celé rady 

aktivit, které společně tvoří součást marketingového úsilí. 

To vrcholí ve „fázi prodeje“ , což je u dobročinné 

organizace moment, kdy dárci poskytují své příspěvky na 

charitativni činnost. Odpovědnost za „prodej“ leží na 

vlastních zaměstnancích i dobrovolných pracovnících působících 

na veřejnost přímo nebo pomocí dalších marketingových 

činností, jako je reklama. Marketing je součástí organizace 

veřejného neziskového sektoru, jehož posláním je zajišťovat 

neustálý kontakt s uživateli výrobku či služeb organizace, 

zkoumat a hodnotit jejich potřeby, poskytovat služby a výrobky 

uspokojující tyto potřeby a budovat program komunikace 

s veřejností, aby tato veřejnost byla seznamována s cíli 

organizace. (Hannagan, 1996, s.40) 

V poslední době jsou stále populárnější vzdělávací 

projekty, které usilují o profesionalizaci pracovníků 
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neziskového sektoru. Cílem těchto projektů je rozvoj 

spolupráce mezi podnikatelským sektorem a neziskovými 

organizacemi. Například v roce 2007 Fórum dárců ve spolupráci 

s nizozemsko-českou obchodní komorou a firmou 

PricewaterhouseCoopers zahájily projekt "Podpora dobrého 

podnikání v ČR". Účastníky tohoto kurzu se mohou stát 

pracovníci neziskového sektoru, kteří chtějí zvýšit svou 

profesionalitu a získat nové zkušenosti ze světa byznysu. Část 

kurzu je věnována právě řízení aktivit a různých kampaní, 

marketingu a komunikace, způsobům efektivní prezentace 

organizace a jejích cílů. Podobný projekt pořádá radost 

3.0,o.p.s. Také nabízí vdělávací program pro lidi 

z neziskového sektoru, a mimo jiné učí, jak komunikovat 

s médii, jak oslovit a jak vybrat správná média k propagaci 

projektů a cílů, jak zaujmout publikum. Potřeba takových 

projektů z mého pohledu je zřetelná. Účastníky takových kurzů 

jsou lidé tak či onak související s neziskovým sektorem, 

včetně sociálních pracovníků. Mohou to být lidé, kteří jsou 

zaměstnanci jakékoliv nekomerční organizace, nebo osoby, které 

mají vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce a přejí si 

realizovat svůj vlastní projekt, řešit konkrétní sociální 

problémy. Pracovníci neziskových organizací se často mylně 

domnívají, že těchto nástrojů - zavádění zboží, služeb nebo 

myšlenek na trh, jako je reklama, prezentace výrobku - je 

zapotřebí jen v oblasti obchodu a komerci. I když ve 

skutečnosti je rozdíl mezi těmito dvěma oblastmi, spočívá 

vlastně pouze v konečných cílech. Každá nezisková organizace 

musí mít vypracovaný byznys plán, promyšlenou marketingovou 

strategii, která bude poskytovat odpovědi na otázky, jaké 

zboží bude vyrobené a nabízené spotřebiteli, jakým způsobem 

zboží bude nabízené, jak se spotřebitel dozví o jeho 

existenci, jak má výrobce porazit konkurenci a podobně. 

Sociální pracovník, ať už je zaměstnancem neziskové 

organizace, nebo ředitelem vlastního projektu, musí dnes mít 

stejně tak znalosti nejen ve svém oboru, ale také zvládat 
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aspoň základní dovednosti managementu a marketingu. Měl by být 

schopen využívat marketingových nástrojů, a to zejména 

sociální reklamu jako způsob, jak přilákat pozornost cílové 

skupiny k určitému sociálnímu problému nebo k možným variantám 

řešení tohoto problému. Protože média jsou hlavním prostředkem 

šíření reklamy, sociální pracovník by měl být schopen dobře 

komunikovat s médii, aby mohl prezentovat svůj projekt či 

organizaci, oslovit potenciální spotřebitele a dobře 

prezentovat své záměry. 

Doplňkem reklamy, kterou může využívat sociální pracovník 

k oslovení cílové skupiny, jsou vztahy s veřejností a 

publicita, ovšem v některých směrech se odlišují. Odlišnost je 

v tom, že vztahy s veřejností a publicita jsou obvykle 

„bezplatné“, zatímco reklama není. Neziskové organizace 

s malým rozpočtem na propagaci zpravidla využívají publicity 

v hojné míře pro jejílevnost a snadnou dostupnost. Navíc mají 

často velký počet zpráv, pro veřejnost zajímavých. Neziskové 

organizace či nadace, například charity zaměřené na zmírnění 

hladu Třetího světa, budí zájem veřejnosti. 

Základním posláním některých nevýdělečných organizací jako 

jsou charitativní organizace, politické strany a v jistém 

smyslu i nemocnice je ovlivnit chování cílové populace 

vybídnutím k poskytnutí darů nebo ke změnám v názorech na 

politiku, vzdělání nebo zdraví. (Hannagan, 1996,s. 173) 

 

2.5 Corporate Social Responsibility anebo společenská 

odpovědnost firem 

Moderní svět žije v podmínkách akutních sociálních problémů 

a v této souvislosti obzvláště významnou roli hraje sociální 

odpovědnost firem, společností a organizací spojených s 

vývojem, výrobou a nabídkou produktů a služeb, obchodu, 

financí, protože tyto firmy mají velké finanční a materiální 

zdroje pro řešení sociálních problémů. To, že přední 

představitelé byznysu pochopili svůj klíčový význam v této 

práci, přivedlo ke vzniku konceptu "společenské odpovědnosti 
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firem", který se stal důležitou součástí koncepce trvale 

udržitelného rozvoje nejen obchodu, ale i lidstva jako celku. 

Evropská komise v Zelené knize (The Green Paper, 2001, s. 

4), definovala CSR jako: „dobrovolné integrování sociálních a 

ekologických aspektů do každodenních firemních operací a 

interakcí s firemními stakeholders. Je to ve své podstatě 

koncept, podle něhož se společnosti dobrovolně rozhodují 

přispívat k lepší společnosti a čistšímu životnímu prostředí“. 

Společenská odpovědnost firem znamená koncept, podle něhož 

podniky berou v úvahu zájmy společnosti tím, že nesou 

odpovědnost za dopady svých aktivit na zákazníky, dodavatele, 

zaměstnance a další zainteresované strany veřejné sféry. 

Organizace dobrovolně přijímají další opatření ke zlepšení 

kvality života zaměstnanců a jejich rodin a společnosti 

obecně. Tento přístup znamená, že firmy ve snaze o komerční 

úspěch oceňují etické principy, lidi a životní prostředí, 

podporují sociální a ekonomický rozvoj tím, že maximalizují 

pozitivní dopad podnikání na společnost a minimalizují dopad 

negativní. Koncept sociální odpovědnosti zahrnuje následující 

vnitřní opatření:  

 

• Řízení lidských zdrojů - celoživotní vzdělávání 

zaměstnanců, lepší rovnováha mezi pracovním časem a 

rodinou, stejný plat a stejné profesní vyhlídky pro ženy, 

účast zaměstnanců na zisku společnosti, například 

prostřednictvím získání akcií; 

• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - podpora kultury 

prevence, tj. vyšší úroveň ochrany bezpečnosti a ochrany 

zdraví; 

• Přizpůsobení ke změnám - vyhodnocení všech variant a 

alternativních strategií, které by snížily potřebu 

propouštění při nucené restrukturalizaci podniku; 

• Řízení dopadů na životní prostředí a přírodní zdroje- 

snížení spotřeby zdrojů, snížení odpadů. 
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Patří k tomu i vnější opatření: 

 

• Místní komunity - firmy přispívají místním komunitám, a 

to zejména poskytováním pracovních míst; kromě toho 

činnost firmy může ovlivňovat zdraví, stabilitu a 

prosperitu obcí, ve kterých působí; 

• Obchodní partneři, dodavatelé a spotřebitelé - 

společnosti  

musí dodržovat odpovídající ustanovení právních předpisů 

EU, které se týkají jejich činnosti, a všeobecná pravidla 

soutěže; některé velké společnosti prokazují sociální 

odpovědnost podporou podnikatelské iniciativy v oblasti 

umístění jejich firmy. Příkladem těchto praktik mohou být 

poradenské programy, které nabízí velké firmy místním 

malým a středním podnikům; 

• Lidská práva - firmy bojují s korupcí, nevyužívají 

dětskou práci, některé se snaží řešit dětskou chudobu 

pomoci podpory vždělávání; 

• Globální znepokojení životním prostředím - investice a 

činnosti firem ve třetích zemích mají přímý dopad na 

sociální a ekonomický vývoj v těchto zemích.(Green Paper, 

2001, s.8-15) 

 

2.6 Cause-related marketing 

Hlavním nástrojem firmy v tomto přístupu je Cause-related 

marketing (dále jen CRM). To je typ marketingu, který zahrnuje 

společné úsilí komerčních firem a neziskových organizací pro 

dosažení vzájemného prospěchu. Technologii CRM můžeme popsat 

následujícím způsobem. V rámci časově omezeného programu firma 

prohlašuje, že část peněz z prodeje zboží nebo služeb půjde na 

společensky významnou věc. Z každého nákupu v rámci tohoto 

programu firma přispívá na nějaký dobročinný účel; obvykle 

tato částka činí 1-5% z ceny zboží nebo služeb. Kupující, 
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vyjadřující solidaritu s tématikou, kterou společnost zvolila, 

aktivně nakupuje nabízený výrobek. Výsledný nárůst tržeb 

mnohokrát převyšuje příspěvky, které společnost dobrovolně 

posílá na uvedené dobré věci. Doplňkové příjmy jsou dosaženy 

díky zvýšení tržeb, i když to není určujícím faktorem v 

projektech tohoto druhu: důležitějším je nárůst dobré pověsti 

firmy. 

Jasným příkladem uplatnění CRM v ČR může být vánoční 

charitativní sbírka, kterou na závěr každého roku pořádá 

společnost Tesco pro některé stacionáře pro mentálně 

postižené, dětské domovy, centra volného času, azylové domy 

pro matky s dětmi. Dobrovolníci během ní prodávají 

charitativní předměty dodané Teskem, přičemž celý výtěžek 

sbírky zůstává beze zbytku partnerským organizacím. Nebo 

činnost Siemens Fondu, který od června 2004 každý měsíc 

uděluje finanční grant českým neziskovým organizacím na 

konkrétní charitativní projekty z celé České republiky. 

(http://www.csr-online.cz) 
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3. Historie vzniku a vývoj sociální reklamy 
v zahraničí a v ČR 
 
3.1 Dlouholetá praxe sociální reklamy v USA.  

Federal Communications Commission (FCC) definuje sociální 

reklamu jako „jakoukoli reklamu, která je prováděna zdarma a 

podporuje programy, činnosti nebo služby federálních, státních 

nebo místních úřadů (např. nábor, prodej dluhopisů atd.), nebo 

programy, aktivity a služby neziskových organizací (např. 

United Way, Red Cross dárcovství krve, atd.) a další oznámení, 

která jsou považována za sloužící zájmům společnosti, s 

výjimkou časových signálů, rutinní oznámení počasí a komerční 

inzeráty“. (http://www.psaresearch.com) 

První, kdo používal nekomerční reklamy v té podobě, která 

více či méně připomíná moderní zprávy, byla americká vláda. 

Během občanské války vláda prodala dluhopisy prostřednictvím 

inzerátů v novinách, které byly poskytovány zdarma a rozšířeny 

po celém severu, aby byly získány peníze na podporu války. 

Když USA byly vtaženy do světové války v roce 1917, byl 

vytvořen Federální Výbor veřejné informace pro stimulování 

veřejné podpory a uváděl důvody "proč bojujeme." V rámci 

Výboru umělec Charles Dan Gibson vytvořil Odbor výtvarné 

reklamy, který rekrutoval přední ilustrátory času k vytvoření 

plakátu na podporu války. James Montgomery vyhlásil úkol na 

vytváření plakátu "Strýček Sam vás potřebuje", jenž možná je 

jedním z nejslavnějších a ikonických plakátů všech dob. Stovky 

dalších plakátů, které se staly součástí národní paměti, byly 

vytvořeny této skupinou. Veškeré práce byly prováděny 

bezplatně včetně designu, tisku a umístění. 

Zároveň americký prezident Woodrow Wilson založil Výbor 

veřejné informace, který sehrál významnou roli v přesvědčovaní 

veřejnosti o nutnosti podporovat válečné úsilí. George Creel, 

novinář z Kansas City, jehož Wilson určil předsedou Výboru, 

popsal své poslání jako "šíření víry." S pomocí lidí z 
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reklamního průmyslu Výbor vytvořil několik významných akcí. 

Mezi nimi byly: 

• kampaň The War Savings Stamps, která vyzvala 

veřejnost, aby „se zdržela bezstarostného utrácení 

dolarů“ na hýčkání, zatímco vojáci umírali na 

bojištích ve válce; 

•  kampaň Červeného kříže, který vyzval občany připojit 

se k této organizaci; tato kampaň byla vyjádřena v 

inzerci obrazem Madony s názvem „Veliká matka ve 

světě“;  

•  kampaň The Selective Service, která podporovala 

registraci rekrutů do armády . 

Dalším zajímavým tématem souvisejícím s těmito počátky snah 

ovlivňovat veřejné mínění, bylo používání symboliky. Mezi nimi 

byly ty, jež byly vytvořeny politickými stranami 19. století , 

např. silné obrazy "voják-státník, vyrobený ve spěchu, veterán 

války a politicky moudrý člověk", a tato symbolika se 

využívala jako nástroj k dosažení podpory veřejnosti. Patří 

mezi ně Věstník / Angel, ženská postava někdy zobrazená s 

křídly nebo foukající do trubky. Dnes symboly hrají také 

významnou roli v kampani, zabývající se řízení pod vlivem 

alkoholu, rakovinou či AIDS. 

Sociální reklama také hrála důležitou roli ve druhé světové 

válce a stala se více formální. Rozhlasové stanice a reklamní 

agentury nabídly své praktické znalosti a nástroje na podporu 

válečného úsilí. To vedlo k vytvoření the War Advertising 

Council v únoru 1942. Tisk, venkovní reklama a zejména rozhlas 

se staly nositeli takových zpráv jako „Loose lips sink ships”, 

„Keep 'em Rolling” a dalších zpráv, které podporovaly nákup 

válečných dluhopisů. V jednom z nejambicióznějších projektů 

vojenské kampaně Rosie the Riveter prohlásila :„We can do it!“ 

a stala se vojenským symbolem pro ženy Ameriky. Dámy byly 

připraveny si vyhrnout rukávy a pracovat v továrnách, aby i 

ony byly součástí válečného úsilí. Namísto práceschopných 

mužů, kteří šli do války, je šest milionů žen nahradilo v 
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pracovní síle, aby pomohly produkovat vojenské vybavení. Další 

vojenská kampaň, Loose lips sink ships, vyzvala Američany, aby 

mlčely o informacích, které by mohly být užitečné nepříteli. 

V době, kdy japonské a německé ponorky hlídaly pobřeží 

Spojených států, existovala velká potřeba zachovávat 

mlčenlivost, pokud šlo o manévry námořnictva, pohyby vojsk a 

další vojenské otázky. 

Po válce se tradice poskytování prostoru v novinách a 

rozhlasového éteru pro dobré věci pokračovala. War Advertising 

Council byl přejmenován v Advertising Council. S příchodem 

televize na počátku 50. let sociální reklamu byla pak možné 

nejen slyšet, ale také vidět. 

Další otázkou, která získala velkou podporu nekomerční 

reklamy v té době a způsobila širokou debatu, byla ochrana 

životního prostředí a snaha vyzvat společnost, aby se stala 

lepším a šetrnějším „správcem“ životního prostředí. Národní 

nezisková veřejná vzdělávací organizace s názvem Keep America 

Beautiful, Inc (KAB) byla založena v roce 1953 s posláním 

"přitahovat lidi, kteří budou mít větší odpovědnost za 

zlepšení jejich místního komunitniho prostředí. "První 

nekomerční reklama KAB se zaměřila na prevenci vrhu. KAB 

spolupracovala s Ad Council v roce 1960 při organizování 

kampaně o škodlivých účincích trusu na životní prostředí a 

dalších formách znečištění. Po deseti letech partnerství KAB- 

Ad Council v roce 1971 italský herec zahrál roli původního 

Američana (který se stal populárním jako „The Crying Indian“ 

nebo „Iron Eyes Cody“). Objevil se v reklamách proti 

znečištěním. Díval se na znečištěnou krajinu a plakal, voice-

over říkal: „..Lidé začínají znečištění krajiny… Lidé ho mohou 

zastavit“. Tato mocná reklama získala spoustu ocenění a byla 

prohlášena jednou ze 100 nejlepších reklamních kampaní z 20. 

století. Její úspěch inspiroval další environmentální zprávy a 

projekty. 

V současné době Rada dostává ročně kolem 400-500 žádostí o 

podporu od neziskových organizací a vládních agentur. Může 
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však akceptovat jen asi tři. Aby byla kampaň přijata, musí být 

nepolitická, nekomerční a nenáboženská. 

Druhou organizací je Partnerství pro Ameriku bez drog. 

Partnerství vzniklo v roce 1986 jako koalice komunikačního 

průmyslu, jako kombinace tvořivosti reklamních agentur a síly 

médií. První tři roky jeho existence financovala Americká 

asociace reklamních agentur, média poskytla prostor a čas 

zdarma. Partnerství si vytklo za cíl „znenormalizovat“ postoj 

společnosti k drogám a vytvořilo stovky kampaní. Ve své slavné 

kampani, které se často říká „smažení vajec“, je vizuálně 

zobrazeno, jak vejce spadne do pánve. Komentář k tomu říká: 

„Tohle je váš mozek.“ Jakmile se vajíčko začne smažit, hlas 

pokračuje: „Tohle je váš mozek na drogách. Nějaké otázky?“ 

Možná to byla jedna z nejpamátnějších kampaní v historii PSA a 

také ukazovala, že nepotřebujete drahé rekvizity a velký 

talent k vytvoření silného poselství. V posledních letech PDFA 

vytvořila mnohem širší spektrum reklamních sdělení o drogové 

problematice ve všech jejích formách, včetně marihuany, 

amfetaminů, kokainu a dalších drogách, zaměřených na širší 

publikum. (http://www.psaresearch.com) 

Celkový rozsah vysílacího času a prostoru věnovaného 

Partnerství dosáhl téměř 3 miliardy a stal se jednou 

z největších kontinuálních mediálních kampaní v historii. 

Všechny služby potřebné k vytvoření a produkci reklam jsou 

pokryty finančními dary. K financování Partnerství dochází 

výhradně ze soukromého sektoru, asi od 200 firem a 10 nadací. 

Neakceptují se vládní příspěvky. (Kopecký, 2004) 

 

3.2 Historie a vývoj sociální reklamy v České 

republice 

Historie neziskových organizací v českých zemích je velmi 

dlouhá a bohatá. Lidé se již odedávna zcela přirozeně sdružují 

do skupin, komunit, celků nebo stavů, a proto se již v dávné 

historii setkáváme s různými typy církevních organizací 
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(kláštery, náboženská bratrstva laiků, mariánské družiny a 

další), s regionálními svazy šlechty, ochrannými svazy měst, 

řemeslnickými cechy a sdruženími. V sociální a zdravotní 

oblasti a vzdělávání, které jsou dnes předmetem zájmu 

neziskového sektoru, dominovaly až do 18. století církevní 

organizace. Sociální péče byla poskytovaná ve špitálech, 

sirotčincích a nalezincích. Ve vzdělávací oblasti vynikl 

zejména řád jezuitů. (Zamazalova, 2010, s.411) 

Před Druhou světovou válkou v tehdejším Československu již 

existovala idea sociální reklamy. Byla zorganizována výstava 

sociálních plakátů, která měla ve svém repertoáru zhruba 200 

plakátů ze sociální tématiky. Všechny měli preventivní 

charakter a byly věnovány tématům z tuberkulózy, alkoholismu a 

zdravotní péče.(Kodymová, 24.5.2011) 

Přes tyto pokusy o vytvoření reklamy o sociálních otázkach 

v bývalém Československu 40-70. let měla reklama podobu 

propagandy. Ve dnech komunismu byla reklama považována za 

buržoazní přežitek. Termín reklama byl nahrazen pojmem 

společensko-výchovná propagace. Tato propagace byla používána 

v rozhlasu, televizi, novinách a na plakátech a byla zaměřena 

na posílení komunistického režimu, agitovala lidi k práci ve 

prospěch státu, vyzývala muže k výkonu vojenské služby, 

kritizovala příživnictví. Používala se také témata hygieny, 

nebezpečí kouření a alkoholu. 

V 60. letech se v bývalém Československu objevovaly 

pokusy zavést předběžné testování zdravotně výchovných 

pomůcek, například plakátů apod. Jednalo se tedy také o pokusy 

využití sociální reklamy. Tato iniciativa však nenašla 

praktické uplatnění. V 70. letech dal Ústav zdravotní výchovy 

spolu se Společností pro racionální výživu podnět k pětileté 

akci na téma primární prevence chorob srdce a cév, zejmená se 

zdůrazněním zdravé a nevhodné výživy. Tato kampaň byla 

zesilována jednou ročně v akci Výživa a zdraví. K jejímu 

hodnocení přispěl dvojí výzkum veřejného mínění na počátku a 

na konci pětiletky. Ze srovnání obou sad ukazatelů vyplynulo, 
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že se podařilo zvýšit informovanost obyvatel českých krajů o 

primární prevenci chorob srdce a cév, zejména o rizikových 

faktorech. (Zamazalová, 2010, s.413) 

Sociální reklama ve formě, v jaké jí známe dnes, se začala 

objevovat v České republice po roce 1989. Nastala změna 

politického režimu a zároveň se začaly měnit věci i ve 

veřejném životě. Některé otázky, které byly bývalým režimem 

ignorovány, se staly palčivějšími, výraznějšími a potřebovaly 

řešení. Sociální reklama se stala nástrojem, pomocí kterého 

bylo možné požádat o veřejnou podporu. Mezi první reklamní 

kampaně, vytvořené po roce 1989, patřily takové kampaně jako 

Suvenýr z Prahy, který si nikdo nechce přinést domů (1996) a 

Jenom vůl nedá přednost zebře (1999). Tyto kampaně byly 

vytvořeny agenturou Bates / Saatchi & Saatchi z vlastní 

iniciativy, byly zaměřené na úklid exkrementů psů z ulic a 

podporu přednosti chodců na přechodech. Později se začaly 

objevovat sociální reklamy zaměřené na podporu činnosti 

neziskových organizací. Mezi nimi můžeme uvést takové kampaně 

jako Znáte jeho cenu …? (2000), kterou připravila agentura 

Fabrika pro Nadaci Na ochranu zvířat, kampaň pro Nadaci pro 

transplantaci kostní dřeně (2000), a Držte volant, ne mobil 

pro BESIP (2000) vytvořené agenturou Leo Burnett Advertising, 

a také kampaně pro Nadaci Terezy Maxové od agentury 

McCannErickson (spolupráce této nadace s reklamní agenturou 

McCann Erickson Prague se datuje od roku 1999 až dosud). 

Velká povodeň na Moravě v roce 1997 se stala důvodem vzniku 

jedné z nejpozoruhodnějších a vynikajících kampaní S.O.S. 

Potopa, kterou připravila agentura Ammirati Puris Lintas 

(APL). Kampaň byla vytvořena v krátkém termínu a byla zaměřena 

na finanční podporu pro oběti povodní. Během trvání kampaně 

(což bylo je jen něco málo přes jeden měsíc) bylo shromážděno 

více než 25 mil. korun. V roce 2000 vláda ČR připravila kampaň 

Poznáte barvu jeho pleti?, zaměřenou na boj proti rasismu, 

stejně jako kampaň na podporu vstupu Česka do EU nebo 

propagaci nadcházejícího sčítání lidu. V roce 1999 Asociace 
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komunikačních agentur (AKÁ) projevila iniciativu vytvořit v 

Česku tzv. Fond osvětové reklamy, obdobu analogického 

britského orgánu nebo amerického Ad Councilu, ale zatím s tím 

neuspěla.(Hanková, 2001) 

Informovanost o sociálním marketingu a sociální reklamě 

v následujících letech zvýšily Kotlerovy monografie a desítky 

statí v amerických odborných časopisech. V současnosti je 

v České republice sociálnímu marketingu a sociální reklamě 

věnována stále ještě menší pozornost, než by si tyto fenomény 

zasloužily a než je tomu např. ve Spojených státech 

amerických. Pravě sociální reklama však v posledních letech 

přinesla svým tvurcům, oproti komerční reklamě, větší úspěchy 

na mezinárodním poli. Sociální reklama dosáhla v České 

republice takové úrovně, že si postupně začíná přivážet 

významné ceny z mnoha světových soutěží. Z dílny Leo Burnett 

Advertising se televizní spot „Oči – Karlův most“ (tento spot 

podporoval sbírky na opravu Karlova mostu) probojoval do užšího 

výběru soutěže Mladých režisérů v Cannes, v Portoroži ve 

Slovinsku získal Cenu za umění v reklamě věnovanou časopisem 

New Moment. Tento spot také získal první cenu za sociální 

reklamu na MF v Moskvě a první cenu v AD Spot Awards. Ve 

stejné soutěži získala v roce 2002 reklamní agentura Mark/BBDO 

první cenu za televizní spot „Ztracená lyže“ pro Český 

paralympijský výbor a stejný spot se objevil ve finále 

londýnského festivalu LIAA v roce 2001. V soutěži Epica Awards 

v Paříži získala agentura Leo Burnett Advertising v kategorii 

Rekreace a volný čas cenu za sérii inzerátů (Tygr, Slon, 

Labuť) z kampaně „Sponzorujte zvířata“ pro Zoo Praha. Na 

reklamní soutěži The Clio Awards získala v roce 2001 agentura 

Leo Burnett Advertising stříbrné Clio za reklamu Nadaci pro 

transplantaci kostní dřeně. O stoupajícím významu sociální 

reklamy svědčí i skutečnost, že v soutěži o nejefektivnější 

reklamu EFFIE je jí věnována samostatná kategorie. 

(Zamazalová, 2010,s. 427) 
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V poslední době v ČR probíhaly takové sociální kampaně, 

jako STOP násilí na dětech (Nadace Naše dítě, podpora 

společného úsilí pro zastavení týrání dětí v České republice), 

The Action (BESIP, prevence užívání alkoholu před řízením, boj 

proti rychlé a nezodpovědné jízdě), Otevřeno seniorům 

(Diakonie ČCE, změna pohledu veřejnosti na senoiry), Akce 

Cihla (Portus Praha, o.s., celostátní sbírka na podporu lidí 

s mentálním postižením) a mnoho dalších. Nejen neziskové 

organizace provádějí sociální kampaně. Mnoho obchodních 

společností vedle své hlavní činnosti se zabývá vytvořením 

projektů na pomoc v boji proti konkrétnímu sociálního 

problému. Například společnost Dove v roce 2006 zavedla Kampaň 

za skutečnou krasu, jejímž cílem byla podpora prevence poruch 

příjmu potravy mezi ženami a dívkami; Avon Cosmetics ČR bojuje 

již 15. rokem proti rakovině prsu a síť maloobchodních 

prodejen Albert již od roku 1999 pořádá charitativní projekt S 

Bertíkem za dětským úsměvem na podporu dětí z dětských domovů 

po celé České republice. Všichni tyto kampaně využívají 

sociální reklamu jako klíčový nástroj k informování veřejnosti 

o cílech těchto projektů a aktivitách organizací, které 

hledají prostředky pro řešení určitých sociálních problémů. 

Jako prostředek k šíření reklamy se používají plakáty na 

ulicích, televizní a rozhlasové spoty, a dokonce i ústní 

oslovování lidí na ulicích a v prodejnách. To vše dokazuje, že 

sociální reklama je stále častěji používána v České republice 

jak komerčními, tak i neziskovými organizacemi jako prostředek 

k jednání ve jménu všeobecně přijímaných hodnot a norem. 
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4. Soutěže a festivaly sociální reklamy v ČR a 
v zahraničí 
 

Mluvíme-li o procesu vytváření sociální reklamy, je třeba 

poznamenat, že pro reklamní agentury, které se podílejí na 

jejím vytvoření, to je skutečný a efektivní způsob, jak 

předvést svůj talent a kreativitu. Ve srovnání s tvorbou 

komerční reklamy, kdy zákazník platí za veškerou práci, a 

proto může diktovat své podmínky, se sociální reklamy často 

vytvářejí zdarma nebo jen za malý poplatek. Proto si reklamní 

agentury zkoušejí kompenzovat vlastní náklady tím, že 

vytvářejí výraznou, kreativní a často provokativní reklamu, a 

mohou tak na sebe upozornit u potenciálních zákazníků. Bylo by 

však chybou se domnívat, že v tomto případě je hlavním cílem 

agentury jen sebevyjádření. U každé reklamy, včetně sociální, 

je nejdůležitějším cílem předat publiku základní myšlenku, 

ovlivnit názory. Regionální kreativní ředitel Euro RSCG New 

Europe Eda Kauba, jehož tým bývá spojen s kampaní proti psím 

exkrementům v Praze, říká o sociální reklamě: „Samozřejmě že 

je to primárně možnost pro agenturu, jak se zviditelnit, a 

jestliže někdo tvrdí opak, tak lže. Ale bylo by příliš nízké 

chtít pouze zviditelnit agenturu bez jakéhokoliv jiného 

výsledku. Dobrá sociální kampaň nějaký výsledek vždy má.” 

(Všetečková, 2007) 

 Jedna z možností, jak předvést svoji práci a talent, je 

účast reklamní agentury v odborných soutěžích a festivalech 

reklamy a marketingu. V současné době existuje celá řada 

podobných festivalů, které jsou organizovány na téma sociální 

reklamy, nebo věnují jednu ze svých nominací tomuto tématu. 

Níže jsou uvedeny některé příklady, které jsou pouze součástí 

existujících festivalů a soutěží. 

 

4.1 Žihadlo 

Soutěž Žihadlo je první samostatná soutěž sociální reklamy 

v České republice. První ročník se konal v roce 2007, 
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pořadatelem byly Informační centrum neziskových organizací ( 

od začátku roku 2008 přijala společnost název 

Neziskovky.cz,o.p.s.,) a internetový portál www.neziskovky.cz. 

Podle autorů je hlavním charakteristickým rysem této soutěže 

to, že umožňuje ocenit nejen práce odborníků z reklamních 

agentur, ale práci celého týmu, včetně neziskové organizace, 

která vynaložila značné úsilí k vytvoření sociální kampaně, 

vypracovala celý koncept kampaně, našla finanční prostředky na 

její realizaci. Vítězové se volí v následujících kategoriích: 

tištěná reklama, televizní a kino spot, rádiový spot, 

internetový projekt.(Tisková zprava „Mediální Kampaň 30 dní 

pro neziskový sektor“, 2007, dostupné z 

http://www.neziskovky.cz/clanek/980/0/hledej/122007-byla-

rozdana-historicky-prvni-%E2%80%9Ezihadla%E2%80%9C/) 

 

 V roce 2007 byla soutěž součástí kampaně 30 dní pro 

neziskový sektor, jejímž cílem bylo upozornit veřejnost na 

význam neziskového sektoru. V tomto roce se soutěže zúčastnilo 

27 neziskových organizací, které předvedly asi 40 kampaní. 

Kritériem pro hodnocení byl nejen nápad a zhotovení reklamního 

šotu, ale pak také to, jak správně byla zvolena komunikační 

strategie s cílovou skupinou. Pro srovnání, v roce 2010 bylo 

účastníky více než 40 neziskových organizací, které předložily 

kolem 80 soutěžních příspěvků. Přičemž, jak uvedl PR manažer 

pořadatelské organizace Neziskovky.cz, o.p.s., Marek Šedivý: 

„Na rozdíl od minulých ročníků nebyly v převaze kampaně z 

dílny velkých reklamních agentur, ale objevovalo se více 

kampaní, na nichž pracovaly menší agentury nebo samotné 

neziskové organizace.“ „Dobrá prezentace na veřejnosti je pro 

neziskové organizace stejně důležitá jako pro business... 

těšíme se na nové nápady, jejichž prostřednictvím se neziskové 

organizace zviditelňují a posilují tak svoje jméno,“ 

komentovala minulý ročník Pavlína Folovská, manažerka 

společenské odpovědnosti ČSOB, hlavního partnera 

soutěže.(Výhlášení soutěže Žihadlo 2010, dostupné z 
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http://www.neziskovky.cz/clanek/1176/0/hledej/vyhlaseni-souteze-

zihadlo-2010/) 

 

 

4.2 NonComm 

NonComm je sekce sociálních spotů, ukázaných v rámcích 

mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. 

Festival vznikl v roce 1999 jako jeden z projektů obecně 

prospěšné společnosti Člověk v tísni. Filmy byly představené 

na festivalu, který je věnovaný tématům lidských práv. Poprvé 

se reklamy se sociální orientací staly součástí festivalu v 

roce 2002, a od roku 2007 na webových stránkách České televize 

je možné prohlédnout si řadu sociálních reklamních spotů, 

předložených na festivalu. Tak lze dosáhnout několika cílů: 

přitáhnout pozornost diváků na světové sociální problémy a na 

samotný festival. Navíc diváci mohou hlasovat pro nejlepší 

spot. Jeden vítěz je vybírán publikem a odborná porota 

festivalu vybírá mezi zbývajícími nejvýraznější a 

nejpřínosnější spot, a také nejrelevantnější spot. 

V letošním roce 2011 festival představil kolem 70 krátkých 

videoklipů na sociální témata. Všechny z nich byly vytvořeny v 

letech 2007-2010 a byly součástí sociálních kampaní po celém 

světě. Tento rok diváci také měli možnost hlasovat pro 

oblíbený spot na webu České televize a některé spoty se 

vysílaly v kinech ČR před začátkem představení. Obvykle 

součástí festivalu je nejen prohlížení spotu, ale také 

následná diskuze s odborníky v oblasti sociální reklamy. 

Festival v letošním roce se konal v Praze a ve 33 městech 

republiky.(http://www.jedensvet.cz/2011/noncomm-socialni-

spoty) 

 

4.3 Effie 

Effie je zkrácená verze slova effectiveness (efektivita). 

Effie Awards byla založena v roce 1968 jako každoroční program 

ocenění nejúčinnějších reklamních úsilí v USA. Dnes se tato 
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soutěž koná ve více než 30 zemích, a má i dva nadnárodní 

formáty: Euro Effie, evropskou soutěž o nejefektivnější 

kampaň, kde podmínkou účasti je úspěšné využití alespoň ve 

dvou zemích starého kontinentu, a Global Effie, kde je 

podmínkou využití aspoň v šesti zemích světa. Porota nehodnotí 

ani tak kreativitu, jako soulad výsledků kampaně se stanoveným 

cílem, účinnost kampaně. Poprvé v ČR Effie byla organizována v 

roce 1997 Asociací Komunikačních Agentur (AKA). V prvním roce 

se účastníky soutěže staly 23 kampaně, v roce 2010 jejich 

počet dosáhl až 62. V současné době ocenění Effie v ČR probíhá 

v šesti kategoriích, z nichž jedna je Sociální, ekologický a 

kulturní marketing. (http://www.effie.cz/cz/about/) 

 

4.4 Cannes Lions 

Cannes Lions je mezinárodním festivalem reklamy. Jedná se o 

ojedinělou událost v reklamním světě, kde se mohou potkat 

odborníci z oblasti reklamy a komunikace. Tento festival je 

považován za nejprestižnější festival výrobců reklamy 

s největší autoritou a probíhá ve francouzském městě Cannes, 

obvykle v červnu. Porota složená z ředitelů reklamních agentur 

z celého světa hodnotí výrobce reklamy za nápad a jeho 

provedení. Díla získávají Bronzové, Stříbrné a Zlaté Lvy a 

Grand Prix. Úspěchy v oblasti sociální reklamy se oceňují v 

kategoriích Public health & safety, Public awareness messages, 

Fundraising & appeals. 

Součástí festivalu bývá přehlídka sociální reklamy, kterou 

pořádá nezisková asociace Advertising Community Together (ACT) 

v rámci projektu ACT Responsible. Tato asociace prohlásila za 

své poslání podporu a inspiraci vyrovnaného rozvoje a sociální 

odpovědnosti. ACT ukazuje, jak reklamní profesionálové ze 

všech kontinentů mohou použít svůj hlavní talent – kreativitu 

- pro řešení dnešních klíčových světových problemů. V roce 

2010 v průběhu festivalu expozice Act Responsible obsahovala 

více než 400 reklam, získaných za celý rok, od cca 100 agentur 
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ve 27 zemích.(http://www.act-responsible.org, 

http://www.canneslions.com) 

 

Kromě výše uvedených existuje velké množství dalších 

podobných festivalů a akcí v ČR i v zahraničí. Například 

mezinárodní festival Duhová kulička ve Zlíně, který má svůj 

začátek v odborné konferenci Dítě a reklama v roce 1999. 

Duhová kulička hodnotí mezi dalšími kategorie Advertising for 

good, která obsahuje reklamy sociální, neziskové kampaně a 

pro-bono aktivity. Zde je třeba zmínit i v ČR známou soutěž 

Louskáček, kterou každoročně pořádá Art Directors Club České 

republiky ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur AKA. 

Louskáček je součástí Art Directors Club of Europe Awards- 

ADCE. Vítězné práce tak automaticky postupují do této významné 

evropské soutěže, která se koná v Barceloně. Ocenění v soutěži 

Louskáček mohou získat jak komerční, tak i reklamy sociálního 

charakteru. (http://www.adc-czech.cz) 

Je zřejmé, že pro soutěžící je takový festival bonusovým 

prostorem pro vytvoření image spolehlivého partnera, možnost 

zvýšení povědomí o firmě. Zákazník má možnost naučit se nové 

trendy ve světě reklamy, získat informace o projektech svých 

konkurentů, vzít na trh inovativní nástroje. Ale pokud mluvíme 

o soutěžích a festivalech reklamy, je třeba poznamenat, že 

může být užitečné nejen přímé zapojení do nich, ale i běžná 

návštěva festivalů v roli diváka. Podle mého názoru to platí i 

pro sociální pracovníky, protože pro ně je to příležitost ke 

zlepšení jejich kompetencí, což předpokládá neustálý profesní 

růst. Podobné akce pro sociální pracovníky poskytují 

příležitost držet krok s trendy, vědět, co je důležité dnes, 

jaké záležitosti jsou na pořadu jednání, jaké jsou jejich 

řešení, a je to také možnost setkat se s dalšími odborníky v 

této oblasti.  
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5. Sociální reklama z hlediska práva a etiky  
 
5.1 Zákon o regulaci reklamy 

V české legislativě, upravující principy vytváření a 

umístění reklamy, nenajdeme přímé a konkrétní vymezení pojmu 

sociální reklamy. Obecnou definici pojmu „reklama“ dává zákon 

o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. (dále jen ZoRR), který 

v původním znění v § 1 odst. 1 definuje reklamu jako 

„přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, 

služeb nebo jiných výkonů či hodnot prostřednictvím 

komunikačních médií“. Taková definice podle mého názoru 

neodráží všechny funkce sociální reklamy. Protože kromě toho, 

že taková reklama může být používána jako prostředek k 

přilákání spotřebitelů služeb neziskových organizací, může mít 

jen informativní ráz. Nicméně podle Wintera tato definice 

vzhledem k formulaci „jiných výkonů či hodnot“ může být 

relevantní pro sociální reklamu. (Winter, 1998) 

Novelizované znění ZoRR č.. 138/2002 Sb dává následující 

definici reklamy: „oznámení, předvedení či jiná prezentace 

šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu 

podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje 

zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje 

nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, 

propagaci ochranné známky“. Tato definice jistě se zaměřuje na 

využití reklamy pro podporu podnikání. Ale současně text 

„využití práv nebo závazků, podpora poskytování služeb“ může 

být také považován jako podpora občanských práv a odstranění 

diskriminace, podpora občanské povinnosti platit daně, možnost 

využití sociálních služeb. A to jsou hlavní témata sociální 

reklamy. 
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5.2 Zákon o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání 

Jiným zákonem, který uvádí definici reklamy, je zákon č. 

231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů. Definice uvedená v tomto zákonu se 

liší od té předchozí a je následující: „reklamou se rozumí mj. 

jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu nebo jinou 

protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace 

provozovatele vysílání, určené k podpoře prodeje, nákupu nebo 

pronájmu výrobků nebo služeb nebo k dosažení jiného účinku 

sledovaného zadavatelem reklamy nebo provozovatelem vysílání“. 

Zde opět žádný přímý vztah tato definice k sociální reklamě 

nemá. Ale vzhledem k tomu, že jde o zprávy zveřejněné za 

"jinou protihodnotu" (sociální reklamy jsou obvykle vytvořeny 

a zveřejněny zdarma nebo skoro zdarma) a které jsou určeny pro 

„dosažení jiného účinku sledovaného zadavatelem reklamy nebo 

provozovatelem vysílání“, obsahuje tato definice rysy sociální 

reklamy.  

Později novelizované znění ZoPRTV č. 341/2004 Sb. definuje 

reklamu jako „jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu 

nebo jinou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní 

propagace provozovatele vysílání, určené k podpoře prodeje, 

nákupu nebo pronájmu výrobků nebo služeb, včetně nemovitého 

majetku, práv a závazků“. Taková definice, jako je tomu v 

případě zákona č. 138/2002 Sb, se zaměřuje na obchodní cíle 

reklamy. 

Vzhledem k tomu, že v České republice není žádný zákon, 

který by přímo reguloval obsah a distribuci sociální reklamy, 

vzniká řada otázek zabývajících se tím, do jaké míry sociální 

reklamy se řídí pravidly platnými pro komerční reklamu. Winter 

(1998) ve svém článku uvádí řadu situací, kdy například 

svoboda projevu hraničí s obchodními zájmy té či oné 

společnosti. Kromě toho, sociální reklama častěji než komerční 

reklama využívá obrázky nebo slogany, které mohou způsobit 

silné emocionální reakce. Navíc ne vždy pozitivní. A jak je 
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uvedeno v zákoně č. 138/2002 Sb, “reklama nesmí být v rozporu 

s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv 

diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo 

napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně 

nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, 

obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající 

motivy strachu.” Sociální reklama často využívá příběhy, které 

mohou být interpretovany nejednoznačně. 

 

5.3 Právní aspekty regulace sociální reklamy podle 

Petra Hajna 

 Několik podobných sporných případů, týkajících se tvorby a 
vydávání některých sociálních reklam, uvádí P. Hajn1 ve svých 

publikacích. Tyto publikace jsou věnovány právní úpravě 

nekomerční reklamy a popisují podrobně její typologie. Je 

třeba připomenout, že P. Hajn nepoužívá termín „sociální 

reklama“, z důvodu asociace termínu „sociální“ s pojmy 

„sociální zabezpečení“ a „sociální politika“. V jeho článcích 

se používá termín „nekomerční reklama“. 

Podle P. Hajna (2002) nekomerčním reklamám nemusí být cizí 

obchodní zájmy. Například reklamní agentury mohou používat 

dočasně volné reklamní plochy pro nekomerční reklamy. Tak 

mohou přitáhnout pozornost zákazníků. Také pokud některé 

pojišťovny podporují reklamu s poselstvím „buďte více pozorní 

při jízdě“ nebo „veďte zdravý životní styl“, mohou se tím 

snažit snížit své náklady na vyplácení pojištění. 

 

5.3.1 Reklama doporočující druhy výrobku a služeb 

s poukazem na „nekomerční témata“ 

Reklama může vyzývat ke společensky odpovědnému chování 

(tím sleduje nekomerční cíl) a zároveň poukazovat na určitý 
                                                
1 Petr Hajn je profesorem obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy 
univerzity. Jako jeden z prvních českých autorů vypracoval důkladný rozbor 
právních aspektů sociální reklamy, proto jsem se rozhodla uvést ve své 
práci jeho typologie tohoto druhu reklamy. 
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nezastupitelný druh výrobku nebo služeb, které se uplatní při 

dosahování tohoto cíle. (Hajn, 2002) 

Příkladem takové nekomerční reklamy může být reklamní 

slogan „Partnerská věrnost - nejlepší ochrana proti AIDS.“ 

Tento slogan podle některých názorů může mít negativní dopad 

na zisky pracovníků, zaměstnaných v oblasti rozvodových řízení 

a uzavírání nových manželství. Kromě toho by společnosti, 

které vyrábějí kondomy, raději použily slogan „Prezervativy - 

nejlepší ochrana proti AIDS.“ Protože v tomto případě 

partnerská věrnost je alternativou k používání kondomů pro 

ochranu proti infekcím. Tak či onak, z právního hlediska 

strany, které nemají zájem o tuto formu propagandy, nemohou 

podat žalobu, protože uvedený slogan ve stejném rozsahu škodí 

všem výrobcím kondomů a také těm, pro něž opakované uzavření 

manželství vytváří zisk. 

Totéž platí pro tyto slogany, které vyzývají společnost 

přestat nosit kožené výrobky a tím chránit zvířata před 

vyhynutím. Pokud tato výzva neobsahuje žádnou zmínku o 

materiálu, který by mohl být alternativou pro kůži, pak se 

zase může mluvit jen o tom, co by mohlo případně škodit celému 

průmyslu, který vyrábí kožené oděvy. Samotné výzvy, aby se 

bránilo masovému vybíjení zvěře (zvláště jejích chráněných 

druhů) pro potřeby kožešnického průmyslu, budou však 

z hlediska práva proti nekalé soutěži nezávadné. ( Hajn, 2002) 

Tady platí Skálovy myšlenky o tom, že „ohrožení soutěžitelské 

nemůže nastati, jestliže všichni soutěžitelé bez rozdílu jsou 

rušivým činem poškozeni (ohroženi). Zůstane tu relace soutěžní 

zachována, nebot’ není nikoho, kdo by měl z činu oproti 

ostatním soutěžitelům prospěch“. (Skála, 1927) 

 

5.3.2 Reklama výrobku a služeb spojená s nekomerčním 

poselstvím 

„Nekomerční“ zprávy a společensky závažnou tématiku může 

také používat komerční reklama. V jednom případě tato podmínka 
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je závaznou, například při prodeji tabákových výrobků. Obsah i 

způsob zdravotnického varování vyplývá z veřejnoprávní úpravy 

(§ 3 odst. 2 ZoRR). Nedodržení této úpravy nebo pokusy ji 

obcházet podléhají veřejnoprávním sankcím. (Hajn, 2002) 

V jiném případě komerční společnost v reklamě svých 

produktů může upozorňovat na ten či onen společenský problém. 

Například společnost Benetton je známa díky svým provokativním 

a originálním reklamním kampaním. Tyto reklamy poukazují na 

některé palčivé problemy současného světa (rasová 

nesnášenlivost, válečné konflikty, nemoc AIDS). (Hajn, 2002) 

Autor těchto kampaní, fotograf Oliviero Toscani, dostal „carte 

blanche“ pro řízení marketingu v Benetton Group. Pod vedením 

Toscani byly organizovány reklamní kampaně, které obsahovaly 

výrazné obrazy, nemající nic společného se skutečnou produkcí 

společnosti. Tak vznikly reklamy na billboardech, které 

zahrnovaly zobrazení různých "šokujících" scén (člověk, 

umírající na AIDS, fotografie vězňů v cele smrti). Soudy 

v některých evropských zemích dospívají k závěru že tento druh 

reklamy pojednává o nekomerčních problémech s komerčním cílem, 

že jde někdy i o zneužívání lidského utrpení a lidské bídy 

k obchodním záměrům a tím i o překročení mezí slušné soutěže. 

(Hajn, 1998) 

 

5.3.3 Reklama a zdroje pro neziskové projekty  

Spousta sociálních projektů, bojujících s problémy veřejné 

povahy, se snaží získat finanční prostředky pomocí reklamy. 

Hovoříme o hospodářské soutěži ve snaze získat co nejvíce 

finančních prostředků od spotřebitelů a podnikatelů. O 

finanční zdroje se uchází řada neziskových subjektů, které se 

tak mezi sebou nalézají v konkurenčním vztahu o hospodářské 

hodnoty. Proto - řečeno s § 44 odst. 1 ObchZ - jednají 

v hospodářské soutěži. (Hajn, 2002) Samostatný bod tady má 

reklama komerčních subjektů, což naznačuje, že část výtěžku z 

prodeje určitého zboží nebo služeb půjde na charitu. Tato 
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praxe také způsobila mnoho sporů. Za prvé ne vždy tato reklama 

uvádí, jaká přesně částka bude převedena na charitu. Za druhé 

podle tradiční koncepce práva proti nekalé soutěži taková 

reklama zneužívá pocity spotřebitele. Ve snaze vyvolat soucit, 

empatie, si klade také za cíl prodat co nejvíce zboží. Člověk 

přitom kupuje zboží, ale není motivován jeho kvalitou, nýbrž 

touhou pomáhat. Odpůrci tohoto postoje zase vystupují s 

názorem, že lidé kromě koupeného zboží nebo služby získávají 

více radosti z toho, že udělali dobrý skutek. Hlavní podmínkou 

pro použití těchto reklam je uvést přesné a pravdivé informace 

o výši častky, která půjde na charitu. 

Pokud jde o právní úpravy neziskové reklamy, je třeba 

dodat, že: 

• nezisková reklama by neměla používat dokumenty 

osobní povahy, audio a video záznamy fyzické osoby 

bez souhlasu této osoby; nesmí neoprávněně používat 

název právnické osoby, jakož se i dopouštět 

neoprávněných zásahů do dobré pověsti této osoby; 

• nikdo nesmí být nucen násilím k účasti na takovém 

druhu reklamy; 

• nekomerčni reklama může využít účasti slavné či 

veřejně známé osoby, politiků, vědců atd. 

 

Na závěr musím říci, že vznešené cíle, které sleduje 

nekomerční reklama, jí neumožňují využívat pro tento účel 

jakékoli prostředky. Tento druh reklamy, stejně jako komerční 

reklama, musí být upřímný, neměl by vrhat stín na něčí dobré 

jméno a neměl by urážet zájmy a hodnoty někoho jiného. 

 

5.4 Etická samoregulace 

Kromě toho, že reklama se řídí zvláštními právními 

předpisy, existuje také samoregulace reklamy. Základní 

myšlenka samoregulace spočívá v tom, že ani stát, ani státní 

orgány reklamu neregulují. Je vedena pravidly stanovenými 
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účastníky reklamní činnosti. Tato pravidla jsou uvedena v 

Kodexu reklamy. (Dostupné 

http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php) Původní verze Kodexu 

reklamy byla vydána Mezinárodní obchodní komorou v Paříži v 

roce 1937. Verze kodexu, které byla přijaty v různých státech, 

se mohou mírně lišit, ale základní principy tvorby a využívání 

reklamy zůstávají beze změny. Jako například to, že reklama 

musí být pravdivá, čestná a nesmí být urážlivá. 

Samoregulace neznamená absenci právní regulace reklamy a 

nenahrazuje ji. Kodex reklamy je doplňkem právních předpisů, 

upravujících určité etické normy. Tyto normy zahrnují 

dodržování čestné hospodářské soutěže, zákaz výzvy k poškození 

životního prostředí, zákaz zneužití motivů strachu a mnoho 

dalších norem. Kodex upravuje kdo, kde a jak může podat 

stížnost na urážlivou reklamu a jak se tato stížnost bude 

řešit. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány požadavkům na reklamu 

alkoholu, potravin, tabáku a léků.  

 

5.4.1 Rada pro reklamu  

Orgánem, který sleduje dodržování etických norem v reklamě 

v České republice, je Rada pro reklamu (dále RPR). Rada pro 

reklamu vznikla za účelem prosazování samoregulace reklamy. 

Hlavním cílem Rady pro reklamu je zajišťovat a prosazovat na 

území České republiky čestnou, legální, pravdivou a decentní 

reklamu. 

Rada pro reklamu byla založena v roce 1994. RPR je 

nezisková nevládní organizace, která se zabývá stížnostmi na 

reklamu v různých médiích: v tisku, na internetu, na 

plakátech, v televizi, atd. Specifikem činnosti Rady je to, že 

nemůže uplatňovat žádné sankce vůči tvůrci reklamy. Nicméně 

může učinit rozhodnutí, které je v podstatě doporučením. Pokud 

doporučení Rady nejsou splněna, může Rada předat svůj návrh 

Krajskému živnostenskému úradu (KŽÚ) k dalšímu řešení. 

Stížnosti na neetické reklamní inzerce řeší Arbitrážní komise, 
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což je skupina 13 nezávislých odborníků v oblasti reklamy 

(reklamní zákazníci, reklamní agentury, právníci, dokonce i 

psycholog a sexuolog).  

Pro účinnější prosazování etických norem v reklamě byl 

vytvořen systém COPY ADVICE. Ten spočívá v tom, že Rada vydá 

své stanovisko ohledně konkrétní reklamy před jejím oficiálním 

vydáním. Každý zadavatel reklamy může využít tuto službu, ale 

služba je placená. Tímto způsobem se RPR snaží chránit zájmy 

spotřebitelů a zabránit neetickým prvkům v reklamě. 

(http://www.rpr.cz) 
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6. Interakce sociální reklamy a sociální práce 
ve společenských transformacích. 
 
6.1.Stručný přehled společenských problemů 

současnosti 

Moderní svět se charakterizuje velkým množstvím různých 

problémů. Vážné znepokojení vyvolává dehumanizace člověka, 

která může být definována jako ztráta duchovních hodnot při 

masívním rozvoji vědy a techniky. Probíhá přehodnocení hodnot, 

které jsou základem organizace životní činnosti společnosti. 

Rozvoj civilizace je založen na urychlení změn v životním 

prostředí, světa, v němž člověk žije. Tyto změny vedou k 

aktivní transformaci sociálních vztahů lidí: mění se způsoby 

komunikace, formy komunikace, životní styl a osobnostní typy. 

Je zřejmé, že sociální problémy jsou vlastní každé 

společnosti. Chudoba, hlad, nemoci a diskriminace existují jak 

v rozvinutých, tak i v rozvojových zemích. Mimořádné události 

mohou upozornit na problém, jako je výbuch 11. září v USA, 

který ovlivnil globální obavy z terorismu. Velký vliv na 

postoj k problému může také mít historie slavné osobnosti, 

které přiznají veřejnosti, že trpí závislostí nebo nějakou 

nevyléčitelnou nemocí. (Andreasen, 2006, s.4-5)  

Macionis (2008) definuje sociální problém jako „podmínky, 

které narušují pohodu nějakého nebo všech členů společnosti a 

mají tendenci vyvolat veřejnou diskusi.“ 

Rozdíly sociálních problémů mohou být způsobeny regionálním 

či časovým faktorem. Mnoho let diskriminace v zaměstnání se 

projevovalo v negativním postoji vůči příslušníkům rasových 

menšin. Pak ženy napadly „skleněný strop“. Nyní vážné obavy 

vyvolává zaměstnanost starších lidí. 

Podíváme-li se na to, jaké hlavní problémy současnosti 

uvádí Hospodářská a Sociální Rada OSN (ECOSOC) ve svých 
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zprávách z hospodářské a sociální oblasti za posledních 

několik let, najdeme tam1: 

• Chudobu. Více než 1 miliarda lidí žije v extrémní chudobě 

a hladu, nerovnost mezi zeměmi i uvnitř nich je stále 

vážným problémem. Míra úmrtnosti matek a dětí ve světě 

zůstává vysoká. Mezi roky 2007 a 2009 se znovu rozšířily 

rozměry hladu a podvýživy. Světová banka odhaduje, že 

kvůli rostoucím cenam na potraviny a pohonné hmoty v roce 

2008 bylo v bídě 130 až 155 milionů lidí. 

• HIV / AIDS. Růst celosvětové epidemie AIDS je 

pravděpodobné stabilizovan, výrazně se rozšířil rozsah 

antiretrovirové terapie. Ale počet nově infikovaných HIV 

je stále vyšší než počet lidí, kteří zahájili léčbu. 

Významné snížení úmrtnosti vede k nárůstu počtu lidí, 

žijících s HIV na celém světě. 

• Změnu klimatu, která představuje vážné hrozby a výzvy pro 

všechny země. Zhoršuje se stav půdy a vodních zdrojů, což 

zvyšuje riziko nežádoucích pro lidstvo přírodních jevů. 

• Násilí a diskriminaci žen. Navzdory značnému pokroku v 

mnoha aspektech ekonomického postavení žen, například 

zlepšení vzdělávání a zvyšování podílu placeného 

zaměstnání, přetrvávají hluboko zakořeněné diskriminace a 

nerovnosti. Zlepšení úrovně vzdělání není doprovázeno 

dosažením rovnosti žen a mužů v odměňování. Pokračující 

násilí na ženách také snižuje schopnost mnoha žen ve 

všech regionech získat přístup k hospodářským a finančním 

zdrojům a jejich efektivnímu využití. 

• Nedostatečnou výživu, která je hlavní příčinou asi v 

jedné třetině všech dětských úmrtí. Ve světě část 

obyvatelů s přístupem k „lepším“ zdrojům pitné vody 

tvořila 87% v roce 2008; 

                                                
1 Zde mám na mysli zprávy ECOSOC za poslední 3 roky, týkající se především 
zdravotnictví, úlohy žen v celosvětovém rozvoji, distribuce drog a 
sociálního vývoje. Dostupné z http://www.un.org/ru/development/surveys/ 



 61 

• Nelegální výrobu a užívání drog. Evropa je druhým 

největším trhem kokainu (po Severní Americe) a největším 

trhem pro heroin (polovina tohoto trhu spadá do Velké 

Británie, Itálie a Francie).  

• Vysokou míru nezaměstnanosti, způsobenou ekonomickou 

krizí. Mnoho rodin se nyní potýká v každodenním životě s 

celou řadou naléhavých problémů: nedostatkem příjmu na 

pokrytí základních potřeb rodiny, jako je potřeba obživy 

a přístřeší, a také zaplacení výuky dětí ve škole. Mnohé 

z těchto rodin jsou v ohrožení, trpí stálým finančním 

stresem. 

 

Co se týče České republiky, je jasné, že řada z výše 

uvedených problémů ve větší či menší míře existuje i v naší 

společnosti. Například navzdory tomu, že míra nezaměstnanosti 

v Evropské unii se snižuje, stoupá počet zaměstnaných žen a 

lidí starších věkových kategorií, nezaměstnanost je stále 

naléhavým problémem. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ), 

počet nezaměstnaných v prvním čtvrtletí roku 2011 překročil 

380.000, co je téměř dvojnásobný počet nezaměstnaných proti 

roku 2008. Tak prudký nárůst míry nezaměstnanosti by jistě 

mohl být důsledkem nástupu světové hospodářské krize. Podle 

údajů Eurostatu za rok 2010 pouze 9% obyvatelstva České 

republiky bylo ohroženo chudobou. Nicméně, z výsledků šetření 

ČSÚ, který mapoval příjmy a životní podmínky českých 

domácností v roce 2009 a na začátku roku 2010, vyplývá, že 

lidí ohrožených takzvanou příjmovou chudobou v České republice 

přibývá. V roce 2010 jejich počet dosáhl 934.600, což je o 

50.000 více než v předchozím roce. (http://www.czso.cz) 

Podle SZÚ se mezi občany České republiky a osobami s 

trvalým pobytem v ČR každoročně zvyšuje počet lidí, nakažených 

virem HIV. Během posledních dvou let se jejich počet zvýšil z 

1342 do 1591,a to jsou jen oficiálně registrované případy. 

(http://www.szu.cz) Podobné údaje je možné uvést i k dalším 

stejně naléhavým problémům moderní české společnosti, přičemž 
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seznam může zahrnovat také problémy velkých rodin, 

diskriminaci a sexuální obtěžování žen doma i v práci, velký 

počet dětí v ústavních zařízeních, zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, sociální začlenění Romů atd. 

Po stručném zkoumání, jaké kampaně v nedávné minulosti 

probíhaly a i dál probíhají v České republice, je možné najít 

řadu aktivit, které jsou zaměřené na řešení právě výše 

uvedených problémů. Spolu se státními programy zaměřenými na 

odstranění společensky nežádoucích jevů, fungují i další 

programy a kampaně, které jsou organizovány neziskovými 

organizacemi, nebo jsou součástí firemního prodeje obchodní 

společnosti. Například kampaň „Fashion against AIDS“, která je 

organizovaná firmou H&M. Cílem kampaně je přilákat pozornost 

veřejnosti k praxi bezpečného sexu. Nákupem věci z kolekce je 

možné podpořit globální boj proti HIV a AIDS, neboť část 

výnosů z prodeje jde následně do fondu organizace zapojené do 

řešení tohoto problému. Dalším příkladem podobné činnosti může 

být „Akce Cihla“, veřejná sbirka na podporu integrace lidí s 

mentálním postižením, prováděná od května do srpna 2011 

občanským sdružením Portus Praha, nebo kampaň „Ethnic Friendly 

zaměstnavatel“ na odstraňování předsudků ze strany 

zaměstnavatelů vůči příslušníkům etnických menšin, kterou 

uskutečňuje IQ Roma,o.p.s, od srpna do prosince po celé ČR. 

Skutečnost, že v naší společnosti existují podobné kampaně, 

svědčí o tom, že existence sociálních problémů nezůstane bez 

povšimnutí a že jsou takoví aktivisté, kteří jsou připraveni 

vyvinout a nabídnout nám nejen nápad, ale i skutečnou cestu k 

jeho provedení. Jako prostředek k předání publiku tyto kampaně 

používají sociální reklamu, která vyžaduje od nas odstranění 

nějakého negativního jevu ze společenského života a 

poskytování veškeré možné pomoci v boji proti tomuto jevu. To 

vše je důkazem toho, že existuje nějaký stupeň interakce mezi 

sociální reklamou a sociální prací, nebo spíše zpětná vazba. V 

oblasti sociální práce se analyzují a nastavují problémové 

oblasti, vyvíjejí se metody práce s deviací a sociální reklama 
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je nástrojem pro zapojení většího počtu účastníků do procesu. 

Později, při analýze dopadů sociální reklamy, je možné 

zjistit, co bylo správné a co naopak potřebuje vyvinout další 

úsilí a případně zavést novou kampaň. 

 

6.2 Možnost využití sociální reklamy v sociální práci 

Z informací uvedených v předchozím textu lze učinit závěr, 

že naše společnost hledá nové způsoby a prostředky, aby se život 

zlepšil. Nechceme, aby muži zneužívali ženy, aby dospělí bili 

děti, aby dospívající kouřili a užívali drogy. Společenské 

změny můžeme „nastartovat“ i formou široké informační kampaně, 

protože ne každý může samostatně dospět k závěru, že existuje 

například alternativa chování či životního stylu. K dosažení 

sociálních změn se musí najít někdo, kdo upozorňuje na 

problémy. Někdo má nalézt možné řešení, zhodnotit je a 

předložit a vysvětlit celé společnosti. Tuto funkci může plnit 

právě sociální pracovník, který dovedně komunikuje a 

spolupracuje s médii. Podle Šveřepy (2005) existují tři 

oblasti interakce media a sociální práce: zpravodajství o 

sociální práci, využívání k naplnění cílů sociální práce a 

profesní média. Ve svém článku „Sociální práce a média“ (2005) 

se podrobněji zaměřuje na zpravodajství o sociální práci. 

Zastavme se u toho, jak sociální práce může využívat média, a 

z nich zejména reklamu pro své vlastní účely. Reklama může být 

interpretována jako různé formy oznámení (zejména mediální) o 

spotřební vlastnosti zboží a služeb, včetně sociálních, s 

ohledem na co nejširší distribuci. Funkce reklamy jsou velmi 

různorodé, např. možnost zvýšit prestiž instituce, oboru, 

profese (pro sociální práci je to obzvláště důležité, protože 

mnoho lidí stále nezná její směry a druhy); vytvořit poptávku 

po službách (např. služby pro uživatele návykových látek, 

linky důvěry atd.); poskytnout informace o službách v sociální 

oblasti obecně; zajišťovat realizace služeb (sociálních, 

zdravotních atd.), vzbudit důvěru k těmto službám a 
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v neposlední řadě i informovat vybrané cílové skupiny o jejich 

právech (případně i povinnostech). 

Moderní společnost je často nazývána jako informační, tedy 

společnost, v níž hlavním faktorem společenského vývoje je 

vytváření a využívání informačního průmyslu (počítačů a 

mikroelektroniky, komunikační a počítačové sítě, národních a 

mezinárodních databází, atd.). Ve fungování moderní 

společnosti hrají zásadní roli média. Aby interakce sociální 

práce a médií byla úspěšná, potřebují dnešní sociální 

pracovníci umět řadu dovedností, a to nejen v jejich 

bezprostřední práci, ale také v mnoha dalších oblastech 

veřejného života, které jsou často daleko od sociální práce. 

Je nutné dobře rozumět sociální struktuře, ovládat systém 

řízení, zejména v sociální práci, znát práva a povinnosti 

svých klientů, zákony o sociálním zabezpečení a pomoci, rovněž 

i základy sociologie, sociální psychologie, pedagogiky a 

žurnalistiky. První formy sociální reklamy se objevily před 

dlouhou dobu, ale nyní v době informací a komunikace může být 

tato reklama dokonce jedním z nejmocnějších nástrojů sociální 

práce.  

S pomocí sociální reklamy může dnes sociální pracovník 

provádět následující opatření: 

a. Prevence sociálně patologických jevů. Sociální reklama je 

jedním z nejúčinnějších způsobů prevence. Na „Západě“ žádná 

kampaň, například proti kouření, se neobejde bez závažné 

informační podpory. Česká republika má dobré příklady, ale 

obecně, podle mého názoru, systém vztahů mezi všemi 

zúčastněnými stranami není dokonale postaven. 

b. Fundraising - získávání finančních prostředků a dalších 

zdrojů (lidských, materiálních, informačních), které jsou 

nutné pro realizaci konkrétního projektu nebo činnosti 

organizace jako celku. Patří sem reklama, která vyzývá ke 

sběru finančních prostředků na pomoc obětem přírodních 

katastrof, pomoci určité skupině obyvatelstva (např. pacientům 

s těžkým onemocněním), na stavění škol a nemocnic v 
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zaostávajících regionech. Dokonce i výzva darovat krev či 

orgány do jisté míry je „získáváním prostředků“. Sociální 

pracovník nebo organizace tak dostávají prostředky na 

realizaci svých aktivit a pro dárce (zejména pro více či méně 

velké společnosti) je výhodnější a efektivnější podpořit 

nejakou akci, která bude přitahovat pozornost médií, než sami 

nakupovat drahý reklamní vysílací čas nebo reklamní prostor 

v tisku. Tradiční je v této době např. organizace ADRA o.s., 

ktеrá pоmáhá jak při mimоřádných událоstеch (živelné pohromy, 

válеčné kоnflikty apod.), tаk při realizaci dlоuhоdоbýсh 

rоzvоjоvých projektů (pоdpоra vzdělání, zаměstnаnоsti atd.). 

c. Upozornění na jevy ve společnosti řešené v menší míře než 
potřebné či dokonce neřešené. V každodenním životě si často 

přestáváme všímat, že někdy náš čin nebo nečinnost může mít za 

následek vznik nových sociálních problémů, a nikdo nám to 

nepřipomene. Například při dnešní masivní reklamě 

k nebankovním půjčkám nikdo neupozorňuje na velká rizika 

případného zadlužování. S takovou reklamou – na snadnost 

získání úvěru - se přitom můžeme setkat téměř všude. Zpravidla 

však poskytuje nedostatečné informace, a to i v rozporu se 

zákonem. Zadluženost českých domácností stoupá a přibývá 

i rodin, kterým úvěry přerůstají přes hlavu. V takových 

případech sama o sobě sociální reklamní kampaň nemůže příliš 

změnit model chování společnosti, pokud společnost není na věc 

připravena. Ale měla by být připravena - přijmout zákony, 

které řeší sociální problém, a k zahájení komplexního programu 

pro řešení tohoto problému, k financování jeho realizace, ke 

kontrole a měření efektivity reklamních kampaní. Ale co je 

nejdůležitější - lidé sami musí chtít tento problém vyřešit a 

v tom sociální reklama hraje důležitou roli jako nástroj pro 

usnadnění přístupu k informacím a vzdělávání veřejnosti. 

d. Usnadnění přístupu k informacím a vzdělávání veřejnosti. 

DuBois a Miley (1999) uvádějí mezi rolemi sociální práce také 

vzdělávání. Vzděláváním rozumí mj. „rozšiřování znalostí o 

sociálních problémech a souvisejících sociálních službách“. 
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Patří sem rovněž informování o sociálních otázkách či o 

společenské nespravedlnosti. „Poskytnutí informací široké 

veřejnosti může podpořit rychlejší přístup lidí k formálním i 

neformálním zdrojům. Šíření informací vzdělává a napomáhá při 

preventivních opatřeních.“ (DuBois a Miley in Šveřepa, 2005) 

e. Úsilí o změnu sociálního prostředí. Jak vyplývá z definice 

sociální práce přijaté Mezinárodní asociací škol sociální 

práce (International Association of Schools of Social Work) a 

Mezinárodní federace sociálních pracovníků (International 

Federation of Social Workers) 27. června 2001 v Kodani, 

„odborná činnost sociálních pracovníků podporuje sociální 

změny, řešení problémů mezilidských vztahů...“ 

(http://www.iassw-aiets.org/index.php). Podle mého názoru to 

znamená, že sociální pracovníci by měli být více zapojeni do 

společenských a politických akcí pořádaných na podporu 

uplatňování lidských práv a sociální spravedlnosti. A v tomto 

případě by bylo také vhodné použít sociální reklamu a média 

obecně pro vliv na širokou veřejnost a veřejné instituce 

realizující sociální pomoc a podporu. 

f. Posílení image sociální práce. Některé evropské studie, 

týkající se posouzení významu sociální práce v moderní 

společnosti, ukazují, že - za prvé - obraz sociálního 

pracovníka v současné době je spíše negativní než pozitivní, a 

za druhé, že sociální práce je obvykle vnímána jako činnost 

ušlechtilá, ale zároveň jako bezmocná a nepřizpůsobená 

skutečnému stavu věcí, než jako moderní a efektivní. Například 

Franklin a Parton (in Šveřepa, 2005) píší o britské sociální 

práci, že „se velmi potýká se svým negativním mediálním 

obrazem: masová média upírají svou pozornost na špatné zprávy 

a dobrým se nevěnují. Preferování špatných zpráv z oblasti 

sociální práce znamená, že smrt jednoho dítěte připoutá 

mediální pozornost mnohem pravděpodobněji, než úspěšná péče o 

tisíc jiných.“ Dalším příkladem může být článek o 50. 

Mezinárodním kongresu sociálních pracovníků v Mnichově, který 

byl zveřejněn v červnu 2006 v časopise Der Spiegel (česky 
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Zrcadlo), ve kterém je velmi výsměšně zobrazen obraz 

bezmocného a naivního idealisty, který vychází z přání učinit 

svět lepším. Podtitul článku hlasí: "V Mnichově sociální 

pracovníci z celého světa zabíjejí čas v diskusi o otázce 

zlepšení lidské povahy." (Straub, 2007)  

Šveřepa ve svém članku „Sociální práce a média“ popisuje 

způsob, jakým o sociální práci referují tři vybrané české 

deníky (Mladá fronta Dnes, Právo a Lidové noviny). Po rozboru 

řady článků týkajících se sociální práce autor dochází k 

závěru, že i když je činnost sociálního pracovníka kladně 

hodnocená, obrat „sociální pracovník“ se používá velmi zřídka. 

V médiích se nahrazuje zbytečně složitými pojmy „koordinátor 

projektu“, „streetworker“ a podobně. Samozřejmě za těchto 

podmínek si každý čtenář nemůže propojit přečtený článek s 

významem a důležitostí sociální práce. Problém veřejného obrazu 

sociální práce však může být dnes řešen pomocí systematického 

a profesionálního použití reklamy a PR. Například sociální 

pracovníci mohou čas od času provádět zvláštní reklamní akce 

svého oboru, obracet se na občany a (potenciální) zákazníky a 

předávat znalosti o tom, jaké problémy jsou nejnaléhavější ve 

společenství a jaké probíhají práce na jejich řešení. 
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ZÁVĚR 
 

Při dokončení práce bych chtěla dát definitivní odpověď na 

otázku položenou na začátku. Je sociální reklama jedním z 

nástrojů sociální práce? A jak může být užitečně použita 

sociálním pracovníkem? Podle mého názoru je odpověď zřejmá. 

Ano - sociální reklama může a měla by být použita v sociální 

práci. Sociální práce - jako každá jiná oblast odborné 

činnosti - by neměla být omezena dávno zavedenými pravidly a 

metodami. Pokud v důsledku společenského pokroku vzniká 

produkt, který může být použit jako nástroj pro zvýšení 

efektivity a rozvoj činnosti, je třeba využít této 

příležitosti a použít tohoto nástroje v praxi. Pro sociálního 

pracovníka je důležité nejen pochopit a akceptovat tuto 

skutečnost, ale také ovládnout dovednosti práce se sociální 

reklamou. V současné době jedna z potíží v použití sociální 

reklamy spočívá v tom, že ve srovnání s některými zeměmi v 

zahraničí nemáme jasně vyvinutý systém, který by například 

hromadil finanční prostředky a zajistil efektivní interakci 

zákazníků, realizátorů a všech dalších účastníků, kteří by o 

to měli zájem.  

Jak již bylo zmíněno, sociální reklama není dosud v naší 

společnosti příliš obvyklá. Mezitím ale v zahraničí sociální 

PR a sociální reklama jsou už běžnými metodami sociální práce 

a jsou velmi rozšířené. Sociální reklama je oblast, na kterou 

je ve vyspělých zemích přiděleno velké množství peněz. To je 

důležitý prvek regulace v moderní společnosti. Jakýkoliv 

sociální problém není jen prvkem úzkým ani osobním, ale vždy 

problémem společenským; aby bylo možné jej účinně řešit, je 

nutné pracovat s celou společností. Zaměřenost sociální práce 

na konkrétního jednotlivce nutí sociálního pracovníka najít 

nejúčinnější metody a techniky zaměřené na obnovu poškozených 

sociálních vazeb. Proto státní sociální služby i společenské 

organizace v zahraničí úzce spolupracují s PR - Agenturou pro 
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plánování, vytváření a vysílání informací na sociální témata. 

V rámci této činnosti sociální reklama plní tyto úkoly: 

informování o sociálních službách, tvorba nových modelů 

chování, vytváření pozitivního image veřejných sociálních 

služeb, vyloučení negativního obrazu v očích veřejnosti, 

konsolidace úsilí sociálních institucí a sponzorů při řešení 

sociálních problémů, vytváření kanálů zpětné vazby mezi orgány 

státní sociální podpory a jejich klienty, apod. 

Je více než zřejmé, že chce-li sociální pracovník mít více 

příležitostí k interakci se společností, musí zvládnout práci 

s filmem, přednášky, rozhovory, příspěvky do odborného a 

běžného tisku, vystoupení v rádiu. Tak aby sociální pracovník 

mohl používat média, a zejména sociální reklamu jako výpomoc v 

práci s komunitou, je nutné, aby se setkal s touto praxí již 

ve školních osnovách – ať už je to studijní program vysoké 

školy, pedagogická praxe, speciální kurzy nebo kurzy 

celoživotního vzdělávání. Identifikovala jsem mezeru 

v sociálním vzdělání a věřím, že v době mediálních technologií 

pro zvýšení profesionality sociálních pracovniků je nezbytné 

zahrnout do studijních plánů osnovy kurzů v oblasti PR. 

Samozřejmě, že školení odborníků v oblasti PR není cílem. 

Cílem je spíše posílit jejich vlastní přesvědčení, že sociální 

práce je tak důležitá, že veřejnost by měla být o ní 

informována a měla by mít možnost se do ní zapojit. To 

znamená, že je třeba rozvíjet profesionální prostředky a 

instituce k tomu, abychom zlepšili možnosti upoutat pozornost 

veřejnosti k oblasti sociální práce. 

Ve svém článku „Sociální marketing na pořadu dne“ z roku 

2004 Kopecký srovnával americký systém fungování sociální 

reklamy se situací v ČR a uváděl následující otázky, které 

bude muset řešit nezisková sféra a subjekty sociálního 

marketingu pro prosazení sociální reklamy v České republice: 

1. Systém. Schopnost systémově shromáždit výraznější 

prostředky a výrazně a efektivně je využít k řešení 

stěžejních sociálních problémů, skutečně velkých témat. 
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Překlenout roztříštěnost zdrojů, protože jinak se velká 

témata nedají řešit. Inspirací může být jak fungování 

podobných konceptů v reklamě vyspělých zemí, tak 

jakékoliv systémové řešení, které bude schopné definovat 

stěžejní problémy a přivést přispěvatele, agentury i 

média k účinné spolupráci.  

2. Prostor. Jedním ze zásadních momentů pro prosazení a 

účinnost sociální reklamy je prostor a čas v médiích, 

kterého se zatím sociální reklamě u nás zoufale 

nedostává, a tak se tvůrci zdařilé práce stávají pouhou 

ilustrací seminářů a kreativních soutěží.  

3. Lidé. Stále akutně scházejí lidé s dostatečnou 

kvalifikací v oblasti sociálního marketingu, lidé se 

schopností přesvědčit, vymyslet témata a prokázat 

prospěšnost, lidé se znalostí mechanizmů fundraising. 

Přívlastek „sociální“ nic nemění na tom, že jde o 

marketingový proces, který má své produktové i prodejní 

stadium, že jde o podnikání svého druhu, kde fungují 

běžné tržní mechanismy. 

4. Spolupráce. Počáteční skandály nadací, nedůvěra, 

preference dílčích, vlastních a nepříliš transparentních 

řešení způsobují, že schází vůle, která by vedla 

k účinnější systémové spolupráci mezi nadacemi, donátory, 

agenturami a médii. 

5. Kritéria. Scházejí přesvědčivá kritéria, která by vedla 

k získání výraznějších finančních prostředků. Málokdy 

dokážeme přesvědčit o důležitosti a kvalitě našeho 

projektu. O potřebách a hodnotě značky, se kterou se 

donátor spojuje, o našich schopnostech použít fondy 

efektivně a o prospěchu, který může za svou podporu 

donátor očekávat. Ne vždy vnímáme, že sociální marketing 

není transfer peněz, ale transakce, která musí oběma 

stranám přinést užitek. 

6. Zásady. Oběma stranám, té, která dává, i té, která 

přijímá, často scházejí zásady a principy, které by 
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usnadnily rozhodovací proces. Jde o zásadní schopnost 

posoudit vhodnost projektu pro propagační zájmy sponzora 

a konfrontovat ji se společenskou potřebou a závažností. 

Dalšími zásadami je smluvní rámec, stanovení měřitelných 

cílů, stanovení kritérií efektivnosti a také přímé vztahy 

bez zbytečné byrokracie. Důležitou zásadou je stanovení 

arbitra sponzorské či darovací smlouvy (často jím bývají 

právě agentury jako garant očekávané hodnoty).  

  

Dnes, po sedmi letech od zveřejnění tohoto článku, můžeme 

říci, že ani jedna z těchto otázek stále není vyřešena až do 

konce. Podle mého názoru tomu tak je především proto, že v 

současnosti v ČR panuje až téměř chaotický systém v práci se 

sociální reklamou. Hlavním zákazníkem sociální reklamy jsou 

neziskové organizace, které samy hledají sponzory a výrobce 

svých objednávek. Neexistuje žádná jednotná státní politika v 

této oblasti, přestože podobná reklama může být účinným 

nástrojem pro samoorganizace a samokoordinace občanské 

společnosti. Zkušenosti ukazují, že v zemích, kde sociální 

reklama je více rozvinutá, jde iniciativa takového vývoje v 

první řadě ze strany státu. Například ve Velké Británii je 

zřízen zvláštní orgán COI (Central Office of Information), 

který se zabývá státní komunikací s veřejností. Algoritmus je 

poměrně jednoduchý: na rok se vybírá 4-5 projektů, které jsou 

důležité právě teď, a systematicky se realizují. Také ve 

Francii působí odborný orgán při prezidentském úřadě. 

Prezidentovi na jedné straně produkuje svá doporučení o tom, 

jaká témata by měla být podporována, na druhé straně 

shromažďuje požadavky od ministerstev a jiných orgánů. Až 

potom se rozhoduje o tom, jaká témata jsou prioritní. Je 

jasné, že není možné současně řešit třicet otázek. Musí se 

vybrat tři, čtyři nebo pět, které jsou nejdůležitější v danou 

chvíli. Tento orgán dostává prostředky z rozpočtu ministerstva 

financí a pracuje s reklamními agenturami, médii, dělá 

konkrétní objednávky. USA mají vrcholnou celonárodní 
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organizaci, jakousi „Reklamní radu“ (The Advertising Council). 

To je nezisková organizace, která vytváří sociální reklamu, 

ale také spolupracuje s vládou Spojených států. Podle mého 

názoru by měl stát být iniciátorem vzestupu sociálně zaměřené 

reklamy na novou úroveň. Je nutné vytvořit strukturu, která by 

se mohla vážně a cílevědomě zabývat sociální reklamou a která 

by integrovala zákazníky, umělce i média. Mohou být třeba i 

poskytnuty zvláštní daňové výhody pro firmy, které financují 

reklamní spoty, vypracovány a přijaty právní předpisy, které 

upravují podmínky pro vysílání podobné reklamy v rozhlasu a 

televizi. Sociální reklama by měla být vysílána odděleně od 

reklamy komerční, mimo stanovený časový limit pro reklamu, tak 

aby to média nepovažovala za ztrátu obchodních výhod. Je nutné 

mít i jedinou centrálu, která by sloužila jako rozhodce, pokud 

dojde ke sporům ohledně účelů sociální reklamy. Takovou 

centrálou může být i Rada pro reklamu, která nyní sleduje 

dodržování etických norem v reklamě v České republice, ale 

spíš se však zabývá reklamou komerčních subjektů.  

Pokud mluvíme o sociální reklamě v rámci sociální práce, 

bez nadsázky bych řekla, že sociální pracovníci nejsou 

připraveni použít tento nástroj ve své práci. Problematika 

použití reklamy v sociální práce není dostatečně zohledněna v 

literatuře. Jsou tu kapitoly o sociální reklamě v učebnicích, 

články v tisku, ale zatím neexistuje kompletní monografie 

věnovaná výhradně tomuto tématu. Často sociální pracovník 

neumí použít nástroje sociálního marketingu s cílem zlepšit 

efektivitu své činnosti, neví, jak se prezentovat ve 

společnosti, jak veřejně vysvětlit význam svého oboru. 

Samozřejmě, že studijní plány z oboru sociální práce by měly 

obsahovat kurz historie vzniku a vývoje sociální reklamy, tak 

aby při propracování projektu odborník mohl těžit ze 

zkušeností vedoucích zemí s ohledem na socio-kulturní a 

regionální charakteristiky ČR; měly by obsahovat take i kurz 

Public Relations k tomu, aby sociální pracovník byl schopen 

komunikovat s cílovými skupinami za účelem vytvoření 
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stabilního vztahu důvěry a vzájemného porozumění. Podle mého 

názoru pokud tato opatření budou provedena, zvýší se 

profesionální úroveň sociálních pracovníků. 

 Navzdory tomu, že v rozvoji sociální reklamy obecně a i na 

úrovni její aplikace v sociální práci máme stále co zlepšovat, 

pozitivní je, že nyní se stále více potkáváme s příklady této 

reklamy v městských ulicích i v televizi. Stále více a více 

společností spolu s hospodářskou činností provádí akce a 

kampaně na podporu potřebným. Vznikají velmi populární 

vzdělávací projekty pro sociální pracovníky, v němž úspěšný 

podnikatel se podělí o své know-how. Prostřednictvím těchto 

projektů si může sociální pracovník uvědomit, že marketing je 

nejen komerční, ale i sociální, že je důležité být schopným 

komunikovat s klientem, s publikem, aby uměl a dovedl 

realizovat své myšlenky i pozice v konkrétní výzvě. To všechno 

znamená, že nejen komerční sfera, ale i sféra sociálního 

marketingu a reklamy se stále vyvíjí. V praxi sociální reklamy 

je ještě mnoho dalšího nenapsaného. Dnes se tento trh formuje, 

je otevřen, má obrovské zdroje a jak ukazuje praxe, skutečný 

zisk z použití sociální reklamy je daleko větší než peníze. 
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