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Abstrakt
Obsahem diplomové práce na téma „Analýza komunikace protikuřáckých kampaní“ je
jednak představení problematiky sociálních kampaní, jejich marketingového významu
a také důležitých prvků a aspektů, které jsou pro ně typické, ale také seznámení
s tabákovou politikou v České republice a s prostředím, ve kterém se pohybujeme. Další
podstatnou součástí práce jsou konkrétní kampaně a protikuřácké projekty, které již
byly buď v České republice, nebo v jiných státech realizovány, a také analýza jejich
komunikace a zdůraznění hlavních prvků a forem, které jsou v kampaních využívány.
Následně je představen vlastní výzkum, který byl proveden prostřednictvím
dotazníkového šetření a kterého se účastnilo celkem 256 respondentů. Jeho hlavním
cílem bylo zjistit postoje a názory české veřejnosti na protikuřáckou politiku, vlastní
zkušenosti respondentů s konkrétními kampaněmi a vnímání politiky i celkové
konzumace tabákových výrobků v ČR. Z výzkumu vyplynuly zajímavé závěry, celkově
lze shrnout, že respondenti nepovažují protikuřáckou politiku v ČR za příliš intenzivní,
účinkům protikuřáckých kampaní také nedůvěřují a ocenili by drsnější a naturalističtější
reklamy a záběry a také přísnější pravidla pro užívání tabáku a cigaret.

Abstract
The content of the Diploma „Analysis of Communication Anti-Smoking Campaigns“ is
firstly the introduction of the issue of social campaigns, its marketing principle and also
important elements and aspects which are typical for these campaigns. There is also the
presentation of tobacco policy in the Czech Republic and the environment in which we
operate. Another important part of the Diploma shows the specific anti-tobacco
campaigns and projects that have been realized both in the Czech Republic and the other
states and presents analysis of their communication and the key elements and forms
which are used in campaigns. Then there is presented a research, which was conducted

through a questionnaire and which was answered by 256 respondents. Its main objective
was to determine the attitudes and opinions of Czech public towards antismoking
policies, their personal experience with specific campaigns and also the perception of
policy and consumption of tobacco in the country. Many interesting results emerged
from the research. Most of the respondents do not consider anti-smoking policy in the
Czech Republic too intense, they also do not trust the effects of anti-smoking
campaigns, and they would appreciate harsher and more naturalistic advertising and
stricter rules on the use of tobacco and cigarettes.
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Úvod
Reklama nás dnes obklopuje téměř všude. Jsme zvyklí vídat ji na ulicích,
v dopravních

prostředcích,

v novinách,

na

internetu…

S rostoucím

rozsahem

a působením reklamy se ale rozvíjejí i její různé formy a jednou z nich je reklama
sociální. Dnes už nám přijde běžné upozornění na chudobu v rozvojových zemích, na
hladomor, přispíváme na děti v dětských domovech, na státy postižené zemětřesením
nebo tornádem. Společným jmenovatelem je vždy určitý sociální problém a jedním
z častých témat je také kouření. Vzhledem k tomu, že počet lidí, kteří na celém světě
umírají na následky kouření – a to nejen z řad kuřáků, ale také díky pasivnímu kouření –
neustále stoupá, je logické, že vznikají snahy proti tomu něco dělat.
Protikuřácká politika, kampaně i různé projekty v posledních letech nabývají na
významu, vyspělé státy zpřísňují pravidla a neziskové organizace i zdravotnické ústavy
podporují aktivity proti konzumaci tabáku. I Evropská unie zvolila protikuřáckou
politiku jako jednu ze svých priorit a organizuje i financuje celoevropské kampaně proti
kouření. Stejně tak vznikají nová opatření proti pasivnímu kouření, některé státy již
zakázali konzumaci tabáku ve všech stravovacích zařízeních, jiné omezují kouření na
veřejnosti. Dnes už se tedy proti kouření bojuje nejrůznějšími způsoby, vznikají velmi
zajímavé a netradiční projekty a bezpochyby se jedná o téma velmi aktuální. Proto jsem
jako téma své práce zvolila problematiku protikuřáckých kampaní, jejich komunikaci,
účinnost i variabilitu. Téma je o to aktuálnější, že v těchto dnech probíhá diskuse
o zákazu prodeje cigaret s příchutěmi a rozsáhlejších varování na cigaretových
krabičkách, které chce prosadit EU a které ministr zemědělství Petr Bendl zásadně
odmítá.
Diplomová práce je rozdělena do tří základních částí. V první je představen
teoretický koncept sociálních kampaní a prvků, které jsou v nich využívány.
Specifikována je také situace ohledně kouření a tabáková politika v České republice
včetně výzkumů a srovnání s ostatními státy Evropy. Druhá část už se věnuje
konkrétním protikuřáckým kampaním a jejich způsobu komunikace, důrazu na hlavní
sdělení, nejčastější témata apod. V tomto oddílu jsou zmíněny jak kampaně, které se již
uskutečnily v České republice a jiných státech Evropy, tak i projekty z jiných
vzdálenějších zemí světa, které jsou v přístupu ke kouření a tabákové politice něčím
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specifické. Na závěr jsou zanalyzovány některé charakteristické znaky, postupy nebo
metody užívané v sociálních protikuřáckých kampaních.
Prvotním cílem mé práce je ale provést vlastní výzkum, který bude podrobně
popsán ve třetí části. Jedná se o dotazníkové šetření, které se bude samozřejmě týkat
protikuřáckých kampaní v České republice. Podařilo se mi pro výzkum získat postoje
256 respondentů, u nichž analyzuji jejich vztah a názor na kouření, protikuřácké
kampaně a obecně situaci v České republice.
Hlavními cíly je tedy díky hodnocení respondentů zjistit, jak česká veřejnost
protikuřácké kampaně vnímá, zda si je vůbec uvědomuje a jestli jsou podle ní tyto
projekty účinné, zda mají smysl. Zaměřím se také na konkrétní protikuřácké kampaně,
které už byly v ČR představeny, ale také ne jednotlivé prvky, které se v kampaních
vyskytují, a pokusím se analyzovat, jak na ně hledí různé skupiny respondentů – kuřáci,
bývalí kuřáci i nekuřáci. Jako vedlejší cíle prozkoumám, jaké mají respondenti názory
na další příbuzné otázky, jako např. kouření v restauracích a barech, elektronické
cigarety apod.
Co se týče dostupné literatury o protikuřáckých kampaních, v České republice
zatím žádná specializovaná kniha nevyšla, bylo proto potřeba čerpat informace
především z obecných příruček a odborných článků o sociálních kampaních obecně,
nebo z informací o konkrétních kampaních, které už v České republice proběhly.
Důležitým zdrojem informací je také výzkum „Vývoj prevalence kuřáctví v dospělé
populaci ČR“, který byl vydán Státním zdravotnickým ústavem. Pro porovnání s ostatními
státy EU je to pak speciální analýza Eurobarometru zaměřená na spotřebu tabáku. Pokud

jde o cizojazyčné zdroje, zde už lze nalézt informací více – především díky odborným
článkům a studiím, ale také díky větší medializaci různých kampaní, které mají
v odlišných státech světa naprosto rozdílný charakter. Zjistila jsem také, že už na toto
téma byly napsány dvě bakalářské práce na Vysoké škole ekonomické, to jsou ale
v podstatě jediné ucelenější zdroje informací o komunikaci protikuřáckých kampaní
v ČR.
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1. Vymezení základních pojmů
1.1 Marketing
Marketing je široký a používaný pojem vyjádřit jeho podstatu není jednoduché.
Proto vycházím z několika různých definic, které přiblíží to nejpodstatnější, co
marketing obnáší a jakým způsobem je důležitý pro tuto práci.
Jeden pohled na marketing říká, že jde především o určitou snahu nalézt
rovnovážný stav mezi zájmy zákazníků a podnikatelských subjektů. Znamená to, že
marketing je středobodem pro rozhodování v daném podniku. Marketing tedy
představuje neustálý proces, jehož cílem je sledování, prognózy, zjišťování, stimulace
a samozřejmě i uspokojení zákazníkových potřeb. (Zamazalová, 2010, s. 3)
Na marketing je ale možné hledět jako na získávání zákazníků k tomu, aby se
mohli spolupodílet na koncipování produktu nebo služby. Aby bylo společnosti díky
každému kontaktu se zákazníkem předáno konzistentní a jasné sdělení o daných
potřebách a preferencích. A především – aby se dalo zákazníkovi poskytovat
mimořádnou hodnotu. (Kotler, 2002, s. 28)
Podle Světlíka mají všechny definice marketingu společný jeden hlavní subjekt,
kterým je samozřejmě zákazník a jeho uspokojení potřeb. Dalším nezbytným cílem
marketingu ale také je, aby během procesu uspokojování zákazníka byli spokojeni
i všichni ostatní, kteří jsou v transakci zainteresováni. (Světlík, 1994, s. 8.)
Někteří také definice marketingu rozdělují na společenskou a manažerskou.
Společenská marketing opět popisuje jako společenský proces, v němž jednotlivci
i skupiny získávají to, co chtějí a potřebují a v němž svobodně směňují za jiné produkty
nebo služby, které mají určitou hodnotu. Oproti tomu manažerský přístup k marketingu
jej definuje jednoduše – jako umění prodeje. (Kotler, Keller, 2007, s. 44)
Na marketing je ale také možno hledět jako na nástroj podpory prodeje – v tomto
slova smyslu je marketing charakterizován jako proces zahrnující plánování a realizaci
koncepce cenové nabídky, specifikaci a podporu zboží nebo služeb, jejich distribuci
a celkové směňování hodnot a uspokojování jednotlivců, skupin i organizací.
(De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2003, s. 16)

5

1.2 Marketingová komunikace
Marketingová komunikace je součástí marketingového mixu a často bývá
diskutována. Tím, že působí jak na manažery, obchodní zástupce, podnikatele
i zákazníky, má dopad jak na podnikatelskou sféru, tak i na společnost jako takovou.
Hlavními cíly a smyslem marketingové komunikace je především oslovit stávající
i potenciální zákazníky a ovlivnit jejich spotřební rozhodování. (De Pelsmacker,
Geuens, Van den Bergh, 2003, s. 19)
Marketingová komunikace však nemá a ani nemůže mít jednotnou formu
a podobu. Protože se skládá jak ze zdroje, který komunikuje, tak i z kanálů, které jsou
ke komunikaci používány, stejně jako ze sdělení a adresáta daného sdělení,
marketingová komunikace může mít mnoho podob a může být značně různorodá
a subjektivní.
Nicméně důležitou a nepostradatelnou součástí komunikace, která ovlivňuje jak
sdělení, tak i jeho výsledek, je její působení na emoce spotřebitelů. Právě zacílení na
emoce je velmi často typické pro kampaně neziskových organizací. (Karlíček, Král,
2011, s. 39) Emoce jsou ale bezprostřední součástí každé kampaně a to, jakým
způsobem zafunguje jak po racionální, tak i emotivní stránce, ovlivňuje celý výsledek.
Pokud totiž sdělení není dostatečně silné (ať už z pohledu racionality i emocí)
a nekoresponduje s názorem příjemce, nelze očekávat, že ho adresát přijme za své.
(Nagyová, 1999, s. 15) Důvěryhodnost, psychologický aspekt i přesvědčivost sdělení
má tedy zásadní význam i pro cílovou skupinu protikuřáckých kampaní a vzhledem
k tomu, že se jedná o problematiku závislosti na určité látce, je nutné ke sdělení i jeho
formě přistupovat o to citlivěji.
Marketingová komunikace se v dnešní době může zároveň promítnout do mnoha
různých marketingových specializovaných oborů i odlišných komunikačních kanálů,
mezi které patří například virální, digitální nebo guerillový marketing a pro tuto práci
především důležitý sociální marketing… (Frey, 2005, s. 7)

1.3 Komunikační mix
Pro dosažení strategických záměrů firmy bývá často charakterizován základní
marketingový mix, prostřednictvím kterého se firma snaží na taktické úrovni cílů
dosáhnout. Ten se dělí na 4 nejdůležitější oblasti – distribuční cesty, cenovou politiku,
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výrobkovou politiku a komunikaci (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2007, s. 70).
A právě komunikace je v sociálních kampaních velmi důležitá a komunikační mix bude
tedy představen podrobněji.
Prostřednictvím správného komunikačního mixu se firma snaží dosáhnout dobře
fungujícího marketingového mixu a tím se co nejrychleji přibližovat cílům společnosti
(až na výjimečné produkty, které komunikaci nevyužívají). Samotný komunikační mix
má několik základních podskupin, obecně se ale dělí na osobní prodej – tedy
komunikaci, při které dochází k přímé konfrontaci mezi prodávajícím a kupujícím –
a neosobní prodej, který má podkategorií více (Nagyová, 1999, s. 27)
Charakterizovány jsou dvě hlavní formy komunikace (Svoboda, 2009, s. 95):
 Nadlinková, ATL („above the line“)
-

ta představuje především klasickou reklamu v různých typech médií (TV, rádia,
tisk, internet, out of home, …)

-

placená, neosobní komunikace

-

nejúčinnější nástroj při budování povědomí o daném výrobku, službě, firmě

-

možnost komunikace prostřednictvím masových médii – tedy také masový
účinek

 Podlinková komunikace, BTL („bellow the line“)
-

alternativou k nadlinkové komunikaci

-

nepřináší nutnost platit za prezentaci masovým médiím

-

má mnoho různých forem a podob

-

vhodnou kombinací ATL a BLT lze dosáhnout velmi dobré publicity (můžou ale
samozřejmě fungovat i samostatně)

-

mezi nejčastější typy BTL komunikace patří následující:
o Podpora prodeje

-

nepravidelné prodejní činnosti jako např. veletrhy a výstavy, předvádění
výrobků, výprodeje, akce 1+1 zdarma, soutěže apod.

-

krátkodobé podněty, které cílí k rychlému vzestupu prodeje
o Public relations

-

komunikuje a vytváří vztahy interně i externě
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-

důležitou součástí je publicita – umístění zpráv v médiích, prezentace v rozhlase,
televizi, na internetu apod.
o Osobní prodej

-

mezi hlavní výhody této metody patří především měřitelnost a zpětná vazba

-

díky neomezeným komunikačním možnostem je možné zákazníkovi vysvětlit
vše, co potřebuje

-

náklady na osobní prodej jsou oproti ostatním formám vysoké
o Přímý marketing

-

díky němu je možné oslovit užší segmenty i jednotlivce

-

s příchodem internetu je nejčastěji používán direkt mail, telemarketing nebo
neadresná roznáška

-

využívá především databází a skladů dat, se kterými souvisí i těžba dat
o Eventy, CSR, sponzoring, aj.

Komunikační mix ale může být rozšířen o celou řadu dalších nástrojů, které také mají
vliv na vnímání produktu nebo služby zákazníkem. Mezi takové patří například
merchandising, obaly a design, veletrhy, výstavy a jiné.

1.4 Kouření
Kouření je naučené chování, na které si každý člověk musí nějaký čas zvykat,
a stejně tak může trvat velmi dlouho, než se kuřáckých návyků zbavíme. Závislost na
cigaretách a na kouření lze rozdělit na dva odlišné druhy. Jednak je to závislost
psychosociální, která má určitou spojitost se společností, ve které jsme zvyklí kouřit,
s prostředím, se kterým máme cigaretu spojenou apod. Je dána ale i psychickým
zvykem na cigaretu – kdy se tabák stává pomocníkem a bezprostřední součástí každého
dne. Druhý typ závislosti je nazýván fyzický neboli drogový. Závislost tohoto typu se
váže na nikotin, tedy látku, kterou tabák obsahuje a na kterou si lidské tělo – konkrétně
mozek po nějaké době zvykne tak, že je těžké se od ní následně odprostit. Vyvíjí se
většinou během dvou let kouření a nemusí k ní docházet u všech kuřáků. (Králíková,
Kozák, 1997, s. 22)
Pro doladění představy kde a jak kouření vzniklo, z jakého důvodu, jaké má na
člověka účinky a jaký význam, budou nyní uvedeny další základní informace o kouření.
8

1.4.1 Historie kouření
Kouření jednoznačně není přirozenou součástí života. Při pohledu do historie
nebo na jiné živočišné druhy, zjistíme, že se společnost bez cigaret a doutníků obešla
opravdu dlouho a jedná se tedy o čistý produkt a vynález člověka. První zmínku
o něčem, co by mohlo připomínat kouření, píše Pilnius – římský spisovatel – v 1. století
našeho letopočtu. Popisuje totiž o zvláštním způsobu léčby demence, kdy se vdechuje
kouř z kravského lejna. Nicméně prvními skutečnými „vynálezci“ tabáku byli Indiáni.
Kouřilo se ale pouze při obřadech a Indiáni kouř zřejmě ani nešlukovali. (Králíková,
Kozák, 1997, s. 11)
Do Evropy byl tabák dovezen právě z Jižní Ameriky roku 1492. Náruživým
podpůrcem tabáku se v té době stal velvyslanec v Portugalsku Jean Nicot, který věřil
v zázračné účinky této rostliny a po němž je také pojmenována jediná návyková látka
v tabáku. Obecně se ale kouření tabáku šířilo velmi pomalu. Zlom nastal až díky
vynálezu stroje na hromadnou výrobu cigaret – v době války Severu proti Jihu.
Následně se cigarety začaly šířit velmi rychle a počet kuřáků dramaticky stoupal až do
čísel, která známe dnes, kdy jen v České republice kouří přibližně 2 300 000 lidí.
(Králíková, Kozák, 1997, s. 11)

1.4.2 Kouření a současnost
V současné době jsou trendy týkající se kouření rostoucí. Na celé kouří planetě
přibližně 1,1 miliardy lidí, a podle předpokladů WHO (World Health Organisation) to
v roce 2025 bude už 1,6 miliardy. Na následky kouření z aktuální populace zemře
přibližně 500 milionů lidí, více než polovina z nich jsou děti a mladí lidé. Předpokládá
se také, že v roce 2030 se kouření stane nejčastější příčinou smrti obecně, přičemž
zemře přibližně 10 milionů lidí ročně. (Chaloupka, Jha, 1999, s. 2)
Řada kuřáků začíná s kouřením v mládí, kdy se formují postoje a názory na
společnost. Obecně se kouření vyskytuje spíše ve společnostech se středními až nízkými
příjmy. Naopak v zemích s vysokými příjmy je trend kouření v absolutních číslech
mírně klesající. V zemích s nižšími příjmy naopak spotřeba cigaret v posledních letech
roste. (Chaloupka, Jha, 199, s. 2)
Se zvyšováním spotřeby tabákových výrobků je logické, že se různé organizace
na celém světě snaží upozorňovat na rizika, která s sebou konzumace tabáku přináší,
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a snižovat chudobu i zlepšovat zdraví lidí. Světová zdravotnická organizace (WHO)
i Světová banka se zasazují o to, aby byla podporována protikuřácká politika, aby byl
snižován počet dětí, které kouří, a aby se napomáhalo lidskému zdraví. Vzhledem
k ekonomickému vlivu tabákového průmyslu však dochází ke komplikovaným otázkám
a konfliktům u faktorů zdravotních a ekonomických.

1.4.3 Zdravotní důsledky
Kouření samozřejmě nepřináší pouze negativa. Jednak může působit příznivě na
sociální a psychologické faktory u lidí – především ve skupinách mezi ostatními kuřáky.
Známé jsou ale také kladné účinky na zrychlení střevní peristaltiky a další… Nicméně
počet hrozeb, které jsou s kouřením přímo spojeny, je daleko vyšší. (Králíková, Kozák,
1997, s. 25)
Dopady kouření se obecně dají rozdělit na dvě různé skupiny:
 Samotné působení nikotinu a fakt, že se kuřák stává na něčem závislým.
Například studie ze Spojených států amerických, která probíhala v posledních
ročnících středních škol, prokázala, že z každých pěti kouřících studentů, kteří
tvrdili, že chtějí do pěti let přestat kouřit, se to reálně podaří méně než dvěma…
(Chaloupka, Jha, 199, s. 2)
 Zdravotní komplikace, nemoci a invalidita, které jsou podstatnější zdravotní
hrozbou. Jen v České republice zemře každý rok na nemoci způsobené kouřením
přibližně 22 000 osob, což představuje pětinu ze všech úmrtí. Nejčastějšími
příčinami smrti v důsledku kouření jsou hlavně nemoci srdce a cév, různé
nádory, chronická plicní onemocnění a další. Pozoruhodné také je, že z těchto
22 000 Čechů je 15 000 ve středním věku, tedy mezi 15-69 lety. (Králíková,
Kozák, 1997, s. 16)
Kouření má ale také vliv na zdraví nekuřáků. Drtivá většina novorozenců, kteří
se narodili matkám-kuřačkám, má nižší váhu než ostatní, ale také větší riziko dýchacích
onemocnění aj. Kouř z cigaret není prospěšný ani nekuřákům, kteří ho v kuřácké
společnosti musejí dýchat, hrozby ale nedosahují takových měřítek, jako když člověk
sám kouří. (Chaloupka, Jha, 199, s. 3)
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2. Sociální marketing
Sociální marketing se stal specifickou disciplínou v průběhu 20. století –
důležitou roli v tomto kontextu hrály obě světové války, ale v dnešní době už patří mezi
velmi důležité atributy komplexních marketingových přístupů. Vzhledem k tomu, že na
trhu funguje nespočet firem a společností, které nabízejí obrovské množství produktů
a služeb, je velmi důležité se něčím vymezit, stát se odlišným, přijít s něčím novým
a ideálně pozitivním… Právě společenská odpovědnost firem a sociální aspekt
organizací se stal novým směrem, který společnosti využívají jako doplněk ke
klasickým marketingovým aktivitám, aby dali zákazníkovi najevo svou vizi a své
chápání světa. Sociální kampaně jsou tedy už nedílnou součástí marketingového
prostředí a projekty proti kouření k nim patří.

2.1 Definice
Sociální marketing je podle Velkého slovníku marketingových komunikací
definován jako specifický druh marketingu, který není jednostranně zaměřen na
posilování ekonomických potřeb a hodnot, ale uspokojuje a přináší užitek také
společnosti jako celku. Například Vaštíková jej zase chápe jako marketing myšlenek
a strategií, které se snaží především o změnu postojů a chování cílových skupin
s vidinou zlepšování společnosti. (Vaštíková, 2008, s. 33) Obecně lze tedy shrnout, že
se jedná o plánování, organizaci, plnění nebo kontrolu jednotlivých marketingových
činností, které jsou zaměřeny nebo spojeny s různými sociálními tématy a úkoly.
„Proč nemůžeme bratrství prodávat tak jako mýdlo?“ G. D. Wiebe
Takto zněla první myšlenka týkající se této problematiky ve Spojených státech
amerických roku 1951. Samotný pojem „sociální marketing“ i jeho teoretické zázemí
však vzniklo až o dvacet let později. V roce 1971 si totiž američtí autoři Philip Kotler
a Gerald Zaltman uvědomili, že pokud je možné díky marketingu lidem prodávat
a propagovat komerční produkty a služby, mělo by být také možné přesvědčit
společnost o zdravějším životním stylu… (Jurášková, Horňák, 2012, s. 127) V průběhu
dalších let se sociální marketing ustálil především v anglosaských zemích a nejčastěji
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byl využíván u kampaní se zdravotnickými tématy, protidrogových a protikuřáckých
kampaní a také u dárcovství orgánů. Obecně vznikly první protikuřácké kampaně
začátkem druhé poloviny 20. století – po tom, co Sir Richard Doll začal zkoumat
škodlivé účinky kouření na zdraví a prostudoval především souvislost s rakovinou plic.
To přesvědčilo americké i britské autority z oboru veřejného zdraví a na jejich popud se
objevily první kampaně upozorňující na škodlivost cigaret. (Gilman, Xun, 2004, s. 25)

2.2 Podstata sociálního marketingu
Hlavní odlišností sociálního marketingu je kromě klasického komerčního sdělení
a touhy ovlivnit hodnotové vnímání zákazníka především snaha obecně prospět celé
společnosti nebo životnímu stylu. Kampaně sociálního charakteru jsou také spojovány
s neziskovými organizacemi, u nichž není hlavním cílem profitovat na svém zboží nebo
službách, ale usilují spíše o cíle spojené s určitou ideou, s určitou změnou názorů nebo
postojů. Paradoxem ale je, že neziskové organizace také můžou být placeny nebo
sponzorovány komerčními subjekty nebo také konkurenčními výrobci…
Také důvod a aktuálnost sdělení se v posledních dvou desetiletích relativně
změnila a zintenzívněla. Dříve bylo ve zvyku spíše komunikovat směrem k publiku
nějaký problém, který je nutné řešit, ale samotná forma sdělení i komunikace fungovala
víceméně jednostranně. V poslední době se však způsob informování o zdravotních
i jiných sociálních světových tématech podává lidem zajímavějším a sofistikovanějším
způsobem, podobně jako u klasických komerčních kampaní. Také tvůrci sociálních
kampaní se snaží více naslouchat „hlasu lidu“, znát jejich potřeby a problémy,
a komunikaci těmto aspektům přizpůsobit. (Weinreich, 2006, s. 1)
Co tedy funguje úplně stejně jako u marketingu komerčního, je hlavní obrat
směrem k zákazníkovi a snaha ho co nejvíce oslovit a zvýšit pro něj přidanou hodnotu
výrobku, služby nebo informace. Dnes se nejčastěji zjišťují přání, potřeby a názory
běžných lidí, aby bylo jasné, co si o dané problematice myslí a jakým úhlem pohledu na
ni nazírají. Už nejde je jen jednoduše přesvědčovat o tom, že právě tenhle směr nebo
názor je ten pravý. Naopak, je nutné, aby sdělení co nejvíce korespondovalo
a rezonovalo s hodnotami spotřebitele, následně pak marketing – i ten sociální –
zafunguje co nejlépe. Jednoduše a výstižně to Weinreichová shrnula do krátké věty:
„Marketing talks to the consumer, not about the product“
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2.3 Formy sociálního marketingu
Sociální marketing může mít samozřejmě – stejně jako i klasické marketingové
aktivity – řadu různých podob a forem. Ty většinou určují charakter a sdělení, které
kampaň šíří, způsob, jakým je komunikováno a k jak širokému publiku se celý projekt
dostane… Nejstručněji lze sociální marketingové aktivity rozdělit na následující formy
podle jejich financování: (Opatrný, 2008, s. 1)
 Marketing neziskových organizací – tato forma sociálního marketingu je
uplatňována a využívána u organizací, které slouží společnému dobru.
Vzhledem k tomu, že v dnešní době jsou tyto organizace často podporovány
státem i samosprávou, sociální kampaně příliš často nevyužívají. V budoucnu se
však předpokládá pokles státní podpory a dá se tak očekávat, že sociální
marketing bude častěji spojován právě i s neziskovými organizacemi.
V některých případech jsou neziskové organizace finančně podporovány
i komerčními subjekty, které tím využívají podlinkou komunikace.
 Marketing komerčních subjektů se sociálními komponenty – v tomto
přístupu nejde tolik o zdůrazňování sociální odpovědnosti jednotlivých firem.
Spíše se jedná o určitou formu propagace a zdůrazňování obecných
podnikatelských hodnot jako např. udržitelný rozvoj aj. Samozřejmě je kladen
i důraz na odpovědnost a obecné dobro, primárním účelem je ale propagace
firmy.

2.4 Marketingový mix sociálního marketingu
Marketingový mix sociálního marketingu vychází z klasického marketingového
mix a žádný ze základních faktorů zde nechybí, rozdílem je především několik dalších
významných vlivů, které jsou v marketingovém mixu sociálního marketingu navíc
(Vaštíková, 2008, s. 51). Níže budou zmíněny všechny aspekty, které do
marketingového mixu sociálního marketingu patří.
 Výrobek, produkt – u sociálních kampaní a sociálního marketingu obecně
nemusí „produkt“ znamenat fyzický výrobek, může – a velice často také
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představuje – nějakou myšlenku, nápad nebo hodnotu, ideu. Sociální kampaně
tedy upozorňují na různé produkty nebo hodnoty – od těch hmatatelných (např.
prezervativy) přes služby (lékařská pomoc), zvyky (držení diet, kojení, …), až
po nehmatatelné cíle a hodnoty (životní prostředí, apod.). U sociálních kampaní
je ale podstatné, zda lidé daný problém skutečně vnímají jako problém (proto je
zde také velmi důležitý výzkum). Následně je také u kampaní zásadní správné
vyjádření toho, co komunikujeme – způsob ztvárnění by měl představovat
ideální řešení daného problému.
 Cena – cena u sociálního marketingu vypovídá o tom, co musí zákazník udělat,
aby získal produkt sociálního marketingu nebo danou hodnotu. Může být
samozřejmě vyjádřena peněžně, ale také pro zákazníka může znamenat omezení
nějakého nehmotného prvku, kterým může být například čas, úsilí nebo riziko.
I zde ale platí, že cena nebo úsilí, tedy celkové náklady na sociální produkt, by
měly být vyváženy hodnotou, kterou zákazník získá. Stanovení konečné ceny je
však poměrně složitá záležitost. Pokud je cena příliš nízká nebo je zboží
nabízeno zadarmo, vzniká tu hrozba, že zákazník bude produkt vnímat jako
nekvalitní. Při příliš vysokých cenách se naopak objevuje riziko, že si zákazník
nebude moci produkt dovolit. Proto často sociální marketéři řeší tento problém
tak, že zvolí alespoň nominální poplatek. Opět i zde by měl být základním
výchozím bodem výzkum a positioning výrobku.
 Distribuce – představuje cestu, jakou se daný produkt dostane k zákazníkovi.
U hmatatelných výrobků jsou distribuční cesty klíčovým prostředkem, jak se co
nejblíže a nejefektivněji dostat ke spotřebiteli. U nehmatatelných výrobků
naopak zásadně záleží na tom, jaké komunikační cesty jsou pro dané sdělení
zvoleny, aby co nejlépe a nejúčinněji oslovily cílovou skupinu. Tyto cesty
můžou být podpořeny například zdravotnickými středisky, nákupními centry
a především masovými médii. Prvkem, který usnadňuje distribuci produktu
a který pomáhá ji dobře zvolit, je především znalost spotřebitelských návyků
cílové skupiny.
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 Komunikace – představuje jeden z dílků celého úspěšného marketingového
mixu (ačkoli u sociálních kampaní je na ni kladen velký důraz a bývá
považována za podstatnou). Jedná se o komplexní činnost zahrnující reklamu,
public relations, promo akce, prodejní činnost a další. Důležité je za pomocí
výzkumu a analýz využít té nejefektivnější cesty, která na zákazníka zapůsobí
nejlépe.
Další faktory komunikačního mixu důležité pro sociální marketing:
 Veřejnost – marketéři řeší otázku cílové skupiny pokaždé, když zjišťují, jakým
způsobem danou skupinu lidí co nejlépe oslovit a jaké sdělení zvolit. Veřejnost
se skládá ze dvou základních skupin lidí, které chceme sociální kampaní oslovit
– interní a externí (neboli vnitřní a vnější) skupinu. Externí skupinu tvoří cílové
publikum, sekundární publikum, gatekeepeři a také tvůrci a hlavní osoby pro
danou politiku. Interní skupina je naproti tomu dána lidmi, kteří jsou do kampaní
nebo programů nějakým způsobem zapojeni, kteří jej tvoří, účastní se jej apod.
 Partnetrství – sociální a zdravotní témata jsou velmi často natolik komplexní
problematikou, že není možné kampaň nebo ideu zrealizovat pouze jednou
organizací. Proto často dochází ke spojování a partnerství více různých
společností rozmanitého charakteru, aby vznikl synergický efekt a sociální
kampaň byla co nejúčinnější. Zásadní ovšem je spojit se s takovou organizací,
jejíž cíle a hlavní myšlenky jsou podobné těm vašim. Nemusí být totožné, je
nutné ale zvolit takovou formu partnerství, která propaguje podobné a společné
hodnoty, jinak nebude spojenectví důvěryhodné.
 Firemní politika, taktika – sociální kampaně se povětšinou snaží o změnu
chování jedinců, o změnu jejich hodnot a postojů. Nicméně není jednoduché
podporovat tyto změny, pokud nefunguje i firemní politika a kultura. Změna
a přizpůsobení firemní politiky a taktiky je tedy někdy nevyhnutelná a její
bezprostřední součástí se také stává mediální podpora daného programu.
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 Financování kampaní – většina sociálních kampaní funguje z finančního
hlediska na bázi darů, podpory státu a samosprávy. Proto je otázka financování
velmi důležitým tématem u plánování a přípravy sociálních kampaní – je nutné
předem promyslet, kde dané zdroje hledat a jaké partnery nebo donátory v této
souvislosti oslovit… Na druhou stranu není v tomto oboru výjimečná ani
podpora různých kampaní komerčními subjekty – většinou se můžeme setkat
s tím, že kampaň proti určitému produktu nebo chování spojenému s daným
produktem podporuje logicky společnost vyrábějící produkt substituční (např.
kampaň proti kouření a financování subjektem vyrábějícím elektronické
cigarety, nikotinové náplasti apod.).

2.5 Časté prvky sociálních kampaní
Cílem sociálních kampaní je upozornit společnost na problémy a špatné návyky
lidí, na chování ohrožující zdraví, ale také na obecné světové problémy. Snahou je také
veřejnost pozitivně naladit k činům, které by omezily rizika a škodlivé zvyky a které by
zároveň společnost pozitivně motivovaly ke zvládnutí různých problematických situací.
Celkově tedy veškerý smysl sociálních projektů slouží k ovlivňování emocí, svědomí
a vnímání skutečnosti a spěje k určitému „posunu“ světa k lepšímu, k pohybu problémů
pozitivním směrem a k lepšímu postoji k daným hodnotám a zvyklostem.
„Mezi nejzajímavější a nejběžnější témata sociální reklamy patří alkoholismus
za volantem, AIDS, kriminalita, drogová závislost, bezdomovci, chudoba zemí třetího
světa apod.“ [Hubinková, 2002, s. 62] Určitě je možné zmínit několik rysů, které jsou
pro sociální reklamu typické a velmi často se v kampaních vyskytují. Jsou to konkrétní
způsoby projevu, které dobře působí na emoce, svědomí a vnímání a snaží se tak v co
největší míře člověka ovlivnit a zamyslet se nad daným problémem nebo rizikem. Mezi
ně patří především následující (Vysekalová, 2001, s. 130):
 Aktuální společenské problémy – kauzy a reálná rizika současné doby jsou
většinou společným základem sociálních kampaní, protože můžou pomocí faktů
a konkrétních čísel, výsledků a analýz přesvědčivě informovat populaci o tom,
jaký má v dnešní době dané téma dopad a jak je aktuální.
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 Agresivita a surovost – sociální kampaně se také poměrně často vyznačují
značnou dávkou realističnosti a surovosti. Důvod je jasný – drsné
a naturalistické informace působí silně na emoce, vnímání i společenské
hodnoty. Agresivní reklama také zaujme velké množství lidí, kteří si ji také
lépe zapamatují. Surové a hrubé kampaně bývají někdy veřejností přijímány
nelibě, protože se pohybují na hranici vkusu a morálních standardů společnosti,
o to více ale můžou být účinnější.
 Humor – humorné prvky v reklamách jsou obecně velmi populární a také slouží
k lepšímu zapamatování daného produktu. Pokud se navíc kampaň humorem
trefí do vkusu cílového publika, má šanci na značnou popularitu. Nicméně
u kampaní sociálního charakteru je nutné přistupovat k tomuto prvku opatrně
a obezřetně, protože záleží na závažnosti komunikovaného tématu a způsobu
jeho podání. Pokud je ale kampaň směrována k mladšímu a pružnějšímu
publiku, může být humor a vtip dobrou volbou.
 Strach – pocit úzkosti a obav je také velmi účinný, opět je ale dobré zacházet
s ním velmi opatrně, aby reklama či kampaň nepůsobila příliš negativně, ale
naopak podtrhovala emotivní sílu. U kampaní využívajících prvek strachu je
také zásadní, je-li v rámci kampaně zmíněno, jakým způsobem se dá proti dané
hrozbě bojovat a jaké kroky může jednotlivec podniknout. Obzvláště na tento
krok bývá někdy zapomínáno a kampaň pak nesplní původní účel. Například
u protialkoholických nebo protidrogových kampaní je vždy nutné, aby v jejich
kontextu byla zmíněna i možnost, kam s danými problémy jít, na koho se obrátit
a jak je možné proti závislosti postupovat.
 Příběh – životní cesty a příběhy jsou často používány i v běžných reklamách,
bývají ale populární i u sociálních. Každý jedinec se může díky příběhu
s postavou nebo s problémem ztotožnit a uvědomit si, že na různé problémy není
sám, nebo že se v různé životní situaci může ocitnout i on sám.
 „Promlouvání do duše“ – kampaně postavené na vysvětlování a objasňování
hrozeb a rizik se snaží upozornit společnost na danou situaci a přesvědčit nebo
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ovlivnit veřejnost, jakým způsobem je dobré se chovat. Poměrně často
k takovému „promlouvání“ bývá využívána známá osobnost nebo osobnost
spojovaná s danou problematikou, která nastiňuje možná východiska. Úspěšnost
kampaně pak na této osobnosti a jejím sdělení z velké části závisí.
 Zvuky – zvuková kulisa, hudba i hlasy jsou už dnes neoddělitelnou součástí
všech reklam i kampaní. Pomocí zvuků je možné velmi dobře dokreslit
atmosféru či vážnost nebo naopak humornost situace. Zajímavým faktorem také
může být naprosté ticho, které v konkrétních situacích může konkrétní sdělení
podtrhnout o to více…
 Nadsázka – také u sociálních kampaní bývá využito nadsázky a jejích výhod. Ta
může podpořit vtipnost a humornost problematiky, ale i vážnost a zásadnost
dané situace. S nadsázkou je ale opět nutné pracovat obezřetně, aby bylo
divákům, čtenářům či posluchačům jasné, že se jedná o zveličení nebo nadsazení
situace a nebrali ji vážně.

2.6 Společnosti spojující komerční a sociální reklamy
V dnešní době existuje celá řada společností, které účinně propojují běžnou
komerční reklamu s reklamami a kampaněmi sociálního charakteru. CSR je stále
populárnější význam, na trhu je obrovská konkurence, a proto je potřeba se co
nejvýrazněji odlišit. V tu chvíli získává sociální odpovědnost i sociální rovina význam.
Pokud ale dochází k výraznému propojení běžného komerčního sdělení s tím sociálním,
jak tomu bývá například u specifických reklam společnosti Benetton, řada lidí se cítí
provokována a takovéto reklamy vyvolávají velké diskuse a spory o morálce a různých
celospolečenských problémech (Hubinková, 2002, s. 62). V některých případech
podobné reklamy vyvolají až skandální reakce a spekulace o tom, kde je hranice
kontroverzního projevu. Vůbec první z kampaní, která vyvolala mezinárodní diskusi,
byla černá žena kojící miminko bílé pleti – kampaň pro Benetton připravil Oliviero
Toscani, který se snažil vyvolat diskusi o rasové problematice a ač se jednalo o kampaň
z módního průmyslu, splňovala charakter sociální kampaně (Hubinková, 2002, s. 62).
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Z komplexní škály kampaní Oliviera Toscaniho je možné vybrat celou řadu
takových, které upozorňovaly na konkrétní problém dané doby, které se nebály jasně
a tvrdě sdělit, co bylo potřeba, a na které se také vznesla celá řada protestů i divokých
reakcí. Na podzim roku 1993 například Oliviero Toscani pro Benetton navrhl kampaň,
která upozorňovala na problematiku nemoci AIDS a mlčení, které se kolem celého
tématu neslo, na opovrhování nemocnými a skrývání této hrozby. Vymyslel proto
reklamní billboard, na kterém byla pouze část nahého těla s tetováním „HIV positive“.
Po Evropě se rázem rozpoutaly zběsilé a vyhrocené reakce veřejnosti, ke kampani se
vyjadřovaly i různé politické osobnosti a projevy byly jak odpůrné tak i závistivé
(Toscani, 1996, s. 71).
Obr. č. 1: Kampaň HIV Positive společnosti Benetton

zdroj: www.abendzeitung-muenchen.de [online]
„Řekni mi, co ti vadí, a já ti řeknu, kdo jsi.“

Oliviero Toscani

Reakce na plakát HIV positive se v jednotlivých zemích podstatně lišily.
Například v Holandsku i Japonsku kampaň vzbudila velkou pozornost a vznikla spousta
aktivistických organizací, které začaly proti AIDS bojovat. Plakát Benettonu jim sloužil
jako hlavní logo a inspirace. V Paříži naopak radikální sdružení tvrdě protestovalo proti
kampaním a nemorálním reklamám Benettonu, v Itálii dokonce mluvčí církve obvinil
Benetton z manipulace veřejnosti prostřednictvím melodramatu, slz a drastických
obrázků. (Toscani, 1996, s. 72) Tato kampaň tedy potvrzuje, že vždy záleží na kultuře,
prostředí a interpretaci daného sdělení.
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3. Tabák a kuřáctví v České republice
V předchozí části byla stručně vysvětlena problematika sociálního marketingu,
způsob a princip jeho fungování i nejčastější témata, která jsou prostřednictvím
sociálních kampaní komunikována. Nyní je ale nutné zmínit, proč vůbec k sociálním
kampaním – konkrétně těm protikuřáckým – dochází a jaké jsou vlastně v České
republice, ale také v Evropě zákony a zvyky týkající se kouření.
Podle průzkumu Eurobarometru, který byl speciálně zaměřený na tabák
v Evropské unii, kouří v České republice přibližně 2 300 000 lidí, což celkově
představuje 26 %. Za jeden rok Češi vykouří 21 miliard cigaret a každý týden zemře na
nemoci spojené s kouřením a konzumací tabáku kolem 350 lidí. (Eurobarometr, 2010)
Čísla hovoří jasně, obecně je ale Česká republika srovnatelná se ostatními evropskými
státy. Jak je ale ke kouření a k tabáku v České republice přistupováno? Jaké zákony nás
chrání či omezují? A jak jsme na tom v porovnání s jinými evropskými státy? Na tyto
otázky by mělo být v této kapitole odpovězeno…

3.1 Kouření v ČR v číslech
V průměru si kuřák každou cigaretou zkracuje život o pět minut. To znamená, že
vykouříte-li jednu krabičku denně, bude váš život o více než hodinu a půl kratší. Za
jeden rok už dosáhnete celkem 25 dní, tedy téměř měsíc. Jen pro představu to znamená,
že i když kuřáci přestanou kouřit až mezi 55. a 65. rokem života, ušetří si v průměru až
čtyři další léta! (Exnico, [online]) Z těchto údajů je tedy zřejmé, jak podstatný
a nezanedbatelný vliv tabákové výrobky na lidské zdraví mají. Níže bude tedy popsáno
a přiblíženo, jak na tom Česko s kouřením celkově je. Jako hlavní zdroj byla použita
výzkumná zpráva z let 1997 až 2009, kterou vypracoval tým odborníků při Státním
zdravotnickém ústavu.
Podle posledních údajů z roku 2009 kouří pravidelně (tedy konkrétně více než
1 cigaretu denně) v České republice 26 %, přičemž další 3 procenta jsou tvořena
nepravidelnými kuřáky. 10 % z dotazovaných se označilo za „bývalé kuřáky“, tedy
osoby, kterým se podařilo s kouřením přestat. Není ale samozřejmě jisté, jestli se někdy
v budoucnu ke kouření opět nevrátí. Co se týče dlouhodobějšího vývoje, nelze podle
této výzkumné zprávy jednoznačně určit, zda kuřáků přibývá nebo ubývá. Po celou
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dobu výzkumu – tedy 13 let se počet kuřáků pohybuje přibližně ve stejných mezích.
(Sovinová, Sadílek, Csémy, 2010, s. 8, [online])
Pokud se zaměříme na rozdíly v kouření u pohlaví, zjistíme, že více kouří muži,
naopak ženy častěji uvádí, že nikdy nekouřily. Více kuřáků lze také nalézt mezi
svobodnými a rozvedenými osobami a určité rozdíly jsou také u různě vzdělaných osob,
kdy lidé, kteří jsou vyučeni, kouří ve větší míře než lidé s maturitou respektive
s vysokoškolským vzděláním. Nejkritičtějším a zároveň nejčastějším obdobím počátku
kouření je čtrnáctý a patnáctý rok života, kdy s kouřením začíná většina mladistvých.
V poslední době se však tato hranice začíná snižovat (přibližně mezi 13-14 rok),
dlouhodobě se tedy užívání tabákových výrobků posouvá směrem dolů, negativně.
(Sovinová, Sadílek, Csémy, 2010, s. 15, [online])
Zajímavý je také pohled na kvantitu vykouřených cigaret. Největší část ze všech
kuřáků – přibližně dvě pětiny – vykouří denně 6 až 10 cigaret. Asi 20 % z kuřáků kouří
méně, tedy mezi 1 a 5 cigaretami. Podíl kuřáků, kteří za den vykouří více než 16 cigaret,
se postupem času snižuje. Obecně se dá říci, že muži celkově kouří vyšší počty cigaret
denně, ženy naopak většinou uvádějí, že více než 10 cigaret za den nevykouří.
(Sovinová, Sadílek, Csémy, 2010, s. 19, [online])
Co se týče snahy omezit spotřebu tabákových výrobků a konzumaci nikotinu,
i zde jsou výsledky zajímavé. Téměř polovina ze všech kuřáků vůbec neuvažuje o tom,
že by přestala, dalších 32 % sdělilo, že chtějí kouření omezit, ale až časem, později…
22 % ze všech respondentů uvedlo, že už má konkrétní termín nebo časové období, kdy
chce s kouřením přestat, tato skupina tedy uvažuje o skončení nejvážněji. (Sovinová,
Sadílek, Csémy, 2010, s. 22, [online])

3.1.1 ČR versus Evropská unie
Zajímavé je i srovnání spotřeby a užívání tabákových výrobků mezi Českou
republikou a Evropskou unií. Podrobné výsledky o tomto tématu přinesl speciální
výzkum Eurobarometru (Special Eurobarometer 332, 2010, [online]), který byl
proveden v roce 2009 a věnoval se právě návykům kuřáků a obecně problematice
spotřeby tabákových výrobků. Níže budou tedy pro představu porovnány základní údaje
nejdůležitější data z tohoto mezinárodního srovnání.
Co se týče absolutních čísel a celkové spotřeby tabáku, je na tom Česko lépe než
Evropská unie jako celek. V ČR podle daného výzkumu kouří 26 % populace, přičemž
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dalších 19 % kouřilo dříve, ale přestalo. Průměr kouření Evropské unie je oproti tomu
na 29 procentech, osob, kterých již nekouří, je 22 %.
Zajímavý je ale pohled na socioekonomickou strukturu a rozdíly mezi Čechy
a Evropany. V ČR totiž mají všechny sociální statusy (nízký, střední, vysoký) stejné
procentuální zastoupení – 26 %, kdežto Evropská unie se vyznačuje rozdílnými daty.
U vysokého statusu je údaj stejný jako v ČR, u středního už ale roste na 29 %, u nízkého
dokonce na 36 %. Zdá se tedy, že obecně v Evropě kouří nižší vrstvy více, než je tomu
v České republice.
Češi v průměru vykouří za den 13,9 cigaret, kdežto obyvatelé EU 14,4. I zde je
charakteristické, že více cigaret vykouří muži (kolem 15), ženy naopak méně
(12 cigaret). Podle průzkumu také nejvíce spotřebitele u cigaret ovlivňuje chuť (u Čechů
z 91 % a u Evropanů ze 78 %), důležitá je také cena (v ČR 79 %, zatímco EU jen 50 %),
obsah nikotinu, který si také více hlídají Češi (48 % ku 39 %), ale i obal a krabička od
cigaret.
Odlišným faktorem mezi ČR a EU je také kouření ve stravovacích zařízeních.
Na otázku, zda byli lidé vystaveni v restauracích a barech kouření, odpovědělo ohledně
barů „ANO“ 45 % reprezentantů EU zatímco 78 % Čechů, u restaurací byla
zaznamenána kladná odpověď u 30 % Evropanů, Čechů bylo 63 %! Rozdíly v této
kategorii jsou tedy obrovské a evidentně jsou zákony v ČR obecně ke kouření ve
stravovacích zařízeních shovívavější než celkově v Evropě.
Také v přístupu ke snaze přestat kouřit se projevují mezi Čechy a Evropany jisté
rozdíly. Zatímco za posledních 12 měsíců se z 26 % českých kuřáků pokusilo jednou
přestat kouřit 11 %, u Evropanů to bylo 15 %. Vícekrát se snažilo omezit spotřebu
tabáku 10 % Evropanů, Čechů pouze 8 %. S tím souvisí i doba, po jakou zvládli kuřáci
tabák omezit a přestat s kouřením. Odpověď „méně než týden“ zvolilo 57 % Čechů,
Evropanů pouze 51 %, „mezi 1-8 týdny“ to zvládlo 38 % občanů ČR, zástupců z EU to
bylo 29 %. Velký rozdíl ale nastává u odpovědi „déle než 2 měsíce“, kdy se podařilo po
tuto dobu přestat kouři téměř 19 procentům Evropanů, z Čechů jen 5 %. Kuřáci v ČR
tedy evidentně nejsou tolik vytrvalí a odhodlaní ve snaze s kouřením přestat…
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3.2 Zákonná úprava tabákových výrobků v ČR
Zákon o tabákových výrobcích a o ochraně před jejich škodlivým vlivem prošel
za dobu své existence několika novelizacemi. Nyní je v platnosti zákon z roku 2005 –
konkrétně Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Ten například uvádí
následující: (Zákon č. 379/2005 Sb., [online])
„Tabákové výrobky lze prodávat pouze v prodejnách podle zvláštního právního
předpisu, a to na vyčleněném místě, dále ve stáncích s prodejem denního a periodického
tisku, v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti
nebo v ubytovacích zařízeních, s výjimkou ubytovacích zařízení určených k ubytování
dětí a mládeže.“
„Zakazuje se prodej výrobků napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků ve
formě potravinářských výrobků nebo hraček.“
„Zakazuje se kouřit:
-

na veřejných místech, kterými jsou uzavřené prostory přístupné veřejnosti,
prostředky veřejné dopravy, veřejně přístupné prostory budov související s
veřejnou dopravou, nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní
dopravy a městské hromadné dopravy, s výjimkou stavebně oddělených prostor
ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo
budovu,

-

ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení,

-

v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské
činnosti, pokud tato zařízení nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky a
označeny zjevně viditelným nápisem "Prostor vyhrazený pro kouření" nebo
jiným obdobným způsobem a zajištěné dostatečné větrání podle požadavků
stanovených zvláštním právním předpisem,

-

v uzavřených zábavních prostorách, jako jsou kina, divadla, výstavní a koncertní
síně, dále ve sportovních halách a prostorách, kde jsou pořádána pracovní
jednání s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření
vyhrazených se zajištěným dostatečným větráním podle požadavků stanovených
zvláštním právním předpisem,
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-

ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou
uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízeních pro léčbu závislostí,
a to v prostorách, které jsou stavebně oddělené a při pobytu osob s možností
větrání do prostor mimo budovu.
V roce 2009 prošel tento zákon poslední novelizací, která je pojmenovaná jako

Zákon č. 305/2009. Na území ČR vešla v platnost 1. července 2010 a původní verzi
zákona pozměňuje v několika hlediscích. Například pojem „tabákové výrobky“ je v této
novele zaktualizován na „tabákové potřeby a elektronické cigarety“. Novela také vyšla
vstříc kuřákům, když oslabila původní omezení kouření na všech zastávkách a perónech
pouze na kouření v krytých nástupištích a přístřešcích a čekárnách. Poměrně známá se
stala i povinnost pro všechna restaurační a stravovací zařízení, která musí být viditelně
označena cedulkou informující hosty o možnosti nebo nemožnosti kouření, popř.
vyhrazených prostor. Původní omezení následujícího znění: „Zakazuje se prodej
a výroba hraček napodobujících tvar a vzhled alkoholických nápojů.“ bylo například
rozšířeno o další sdělení: „Zakazuje se dovoz hraček napodobujících tvar a vzhled
alkoholických nápojů.“ (Zákon č. 305/2009 Sb., [online])
Novela přinesla samozřejmě další změny, úpravy i rozšíření, zásadní rámec
postavení tabáku v ČR byl však zachován. Obecně ve srovnání s jinými zeměmi
Evropské unie je legislativa české republiky ke kuřákům poměrně benevolentní.
Největší rozdíly se nacházejí v různých omezeních – hodně diskutovaným je například
právě kouření ve stravovacích zařízeních a barech. Proti státům jako je např. Austrálie
mají kuřáci v ČR velkou svobodu, stejně tak je ale možné porovnat naši legislativu i se
zeměmi, u kterých je protikuřácká politika ještě daleko mírnější.

3.2.1 Tabák a reklama
Zákony ovšem nekontrolují pouze užívání a prodej tabákových výrobků, ale
protože se jedná o rizikový produkt, veřejnost je určitým způsobem chráněna také co se
týče reklamy. Konkrétně se reklamou a další propagací tabákových výrobků zabývá
Směrnice o reklamě na tabákové výrobky a sponzorství související s tabákovými
výrobky (2003/33/ES), která je společná pro všechny státy Evropské unie (Právní
předpisy EU, 2010, [online]). V ní je mimo jiné uvedeno, že je zakázána reklama na
tabákové výrobky v periodickém tisku, plakátech, neperiodických publikacích i jiných
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tiskovinách i elektronických prostředcích. Kromě reklamy je také zakázán sponzoring
akcí, které se týkají států EU. Díky této směrnici se také sjednotily názory, hodnoty
a povinnosti médií ve všech členských státech EU, čímž se zjednodušila možnost
překračování hranic u různých programů… Zákaz reklamy na tabákové výrobky se
nevztahuje na některé výjimečné případy – jako jsou specializované prodejny s tabákem
a tabákovými výrobky, nebo prodejny s velkým výběrem různého zboží. V těchto
případech však musí být tabáková reklama pouze u sekce s tabákovými výrobky a navíc
je nutné, aby byla označena větou: „Ministerstvo zdravotnictví varuje: kouření
způsobuje rakovinu“.

3.2.2 Kodex reklamy
Kromě závazných norem a legislativních požadavků a povinností, které se týkají
tabákových výrobků, existují i nepovinné hodnoty a snahy omezit nepříznivý dosah
tabákové reklamy i rizik, která z ní vyplývají. Právě tuto formu splňuje i Kodex
reklamy, který je vydáván Radou pro reklamu, je nepovinný, nemá ani právní charakter,
ale snaží se uchovávat určitý rámec etických a morálních hodnot i zásad, který by média
měla brát na vědomí. Konkrétně tabákem se zabývá Kodex reklamy na tabákové
výrobky (Kodex reklamy, 2009, s. 11, [online]).
Kromě základních ustanovení ohledně etických rámců jako je slušnost,
pravdivost informací apod. je součástí také samostatný oddíl (č. IV.) týkající se
tabákové reklamy, který specifikuje tabákové výrobky, zabraňuje zaměření tabákové
reklamy proti nezletilým osobám, upozorňuje na nutná označení apod. Kromě těchto
obecných zásad jsou součástí kodexu také zajímavá konkrétní upozornění, jako např.
následující: (Kodex reklamy, 2009, s. 11, [online])
 „V reklamě na tabákové výrobky nesmí vystupovat nezletilé osoby, ale pouze osoby,
které jsou nebo se zdají být starší 25 let.“


„Oblečení s názvy cigaret či jejich logy musí být pouze ve velikostech určených pro
dospělé spotřebitele“



„Reklamy tabákových výrobků nesmí tvrdit, že užití tabákových výrobků podporuje
a rozšiřuje sexuální, podnikatelské nebo sportovní úspěchy.“



„Reklamy tabákových výrobků nesmí tvrdit, že užívání tabákových výrobků je
nápomocný prostředek pro relaxaci nebo koncentraci.“
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3.3 Státní opatření proti závislosti občanů
Stát je důležitou institucí, která má právo zasahovat, aby kuřáci neomezovali
nekouřící občany, aby měla veřejnost dostatek informací o tom, co kouření přináší, jaká
rizika se na něj vážou a jak může ovlivnit lidské zdraví. V ideálních případech by stát
měl reagovat na každý problém konkrétním opatřením, stejně tak na neshody a rizika
kouření, to ale samozřejmě není možné. Ač by se mohlo zdát, že nejlepší cestou, jak
s kouřením bojovat, by měla být společenská a zdravotní osvěta dětí a rodičů i obecně
široké veřejnosti, ve výsledku řada studií prokázala, že zásadním je faktorem snižujícím
pravděpodobnost, že mladí lidé začnou kouřit nebo že s kouřením přestanou, je zvýšení
cen cigaret (Jha, Chaloupka, 1999, s. 34). Nicméně stát se snaží kouření omezovat
i jinými způsoby a opatřeními, která mají různou účinnost. Představeny budou níže.

3.3.1 Opatření vedoucí ke snížení poptávky
 Zvyšování daní
Tabákový průmysl a cigarety jsou z hlediska daní a spotřeby ideálním
produktem, za který lidé utrácejí relativně hodně peněz, přitom se ale nejedná
o zboží nezbytné. Navíc je poptávka po tabáku málo elastická, jedná se tedy
o příjem, který činí nemalý a poměrně stálý finanční přínos. Zároveň je ale pro
kuřáky pravidelná konzumace tabákových výrobků finančně náročná, proto se
stát snaží prostřednictvím navyšování daní z cigaret poptávku po tabákových
výrobcích snižovat, přičemž se ukázalo, že se jedná o nástroj efektivní,
především u mladé generace, která při zvýšení cen spotřebu cigaret skutečně
omezí. Zároveň je velmi důležitý fakt, že zvýšení daní tabákových výrobků má
velký efekt (a tedy klesající spotřebu) u zemí s nízkými nebo středními příjmy.
(Jha, Chaloupka, 199, s. 36)
Konkrétní studie zkoumající tuto souvislost odhalila, že pokud by se daň
z tabákových výrobků zvýšila o 10 %, ve Spojených státech amerických by
poptávka klesla celkově o 4 %, u mladých Američanů by to ale byl pokles
o 6 %. Naopak v Číně by při stejném růstu daní klesla poptávka po cigaretách
a tabáku klesla až o 10 %, čímž se potvrzuje vyšší citlivost zemí s nižšími
příjmy. Stejný výzkum také prokázal, že pokud by na celém světě došlo
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k desetiprocentnímu zvýšení daní u tabákových výrobků, absolutně by přestalo
kouřit 40 milionů lidí, další část by navíc ani kouřit nezačala. (Jha, Chaloupka,
199, s. 41) Jednoznačně má tedy tento nástroj na poptávku zřejmý vliv.


Mimocenové nástroje
Mezi mimocenová opatření státu ke snížení poptávky po tabákových
výrobcích patří například lepší informování občanů, zákaz reklamy a propagace
tabáku, nebo omezení kouření na veřejnosti. Tento nástroj se však zásadně liší
podle různých sociálních skupin, které na ně reagují odlišným způsobem.
Například na mladší populaci informace o zdravotních rizikách kouření nepůsobí
tak silně jako na osoby staršího věku, ale také vzdělanější osoby oproti lidem bez
vzdělání reagují na nové informace, zdroje a podněty rychleji. Tato fakta by
mohli využít například politici, kteří rozhodují o změnách a opatřeních, která
můžou kouření a spotřebu nebo konzumaci tabákových výrobků ovlivnit. (Jha,
Chaloupka, 199, s. 47)

 Náhradní léčba
Obzvláště v poslední době se začínají objevovat nové a alternativní
možnosti boje s kouřením a způsoby, jak tabákové výrobky nahradit. Kromě
různých odvykacích kúr, terapií, poradenských programů a jiných metod se
vyskytují i další farmaceutická řešení. Většinou se jedná o výrobky pro náhradní
léčbu nikotinem (odborně „nicotine replacement therapy“ – NRT), které jsou
známé především ve formě náplastí, žvýkaček, inhalátorů apod. Výhodou je, že
do těla nedostávají negativní a škodlivé složky kouře. Pokud se produkty NRT
používají a zavádějí správně (což se stává většinou ve vyspělých zemích),
můžou přinést velmi dobrý efekt a zafungují správným způsobem. Navíc si léčbu
tímto prostředkem může naordinovat každý sám, což je také důležitá výhoda.
Studie ze Spojených států amerických dokonce prokázala, že pokud by si
produkty NRT mohl každý zakoupit naprosto volně, kouřit by přestalo daleko
více lidí, za pouhých 5 let by se podle tohoto předpokladu zachránilo kolem
3 000 životů! (Jha, Chaloupka, 199, s. 53)
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3.3.2 Opatření vedoucí ke snížení nabídky
Snižování poptávky po cigaretách je pro stát jednoznačně jednodušší než snaha
o pokles nabízených tabákových výrobků. Otázkou také je, jak úspěšné ve výsledku
různé restrikce jsou, protože většina omezení vzhledem k nabízejícím mají omezenou
účinnost. Pokud by totiž stát zabránil obchodovat s tabákovými výrobky jednomu
dodavateli, jiný rychle zaplní prázdné místo a žádný zásadní dopad tento krok nemá.
Níže budou zmíněny základní metody, jakými je možné se o snížení nabídky alespoň
pokusit.
 Tabáková prohibice
Vzhledem k tomu, v jaké míře škodí tabákové výrobky zdraví, se už
v řadě států projevila tendence určitých skupin se snahou o prohibici. Zastánci
tohoto zákazu argumentují tím, že když byl v historii zakázán prodej alkoholu,
rázem se snížil počet nemocných a umírajících kvůli alkoholu. Nicméně v reálu
není prohibice tabákových výrobků téměř možná. Proti ní stojí několik důvodů.
Jednak se většinou prohibicí spotřeba dramaticky neovlivní a lidé si najdou jiné
alternativní cesty, jak si produkt obstarat, s čímž může i růst riziko zvýšení
kriminality. A pak je tu samozřejmě ekonomické hledisko, které zákaz užívání
tabáku vůbec nepovažuje za vhodné, jelikož z něj vyplývají podstatné příjmy.
Navíc se v řadě zemí tento krok může jevit také jako politicky nevhodný.
Prohibice tedy z obecného hlediska není racionálně možným řešením ke snížení
nabídky tabákových výrobků. (Jha, Chaloupka, 199, s. 56)
 Snaha o restrikce směrem k mládeži
Snaha o určité zavedení restrikcí, které by byly určeny především
náctiletým, je typická spíše pro státy s vyššími příjmy. I zde se však většinou
tato opatření míjí účinkem, protože mladí lidé mají celou řadu dalších možností,
jak si tabákové výrobky obstarat – buď od starších kamarádů, nebo od rodičů.
Většinou tedy restrikce podobného charakteru příliš úspěšné nejsou, v zemích
s nízkými příjmy o ně navíc většinou není zájem… (Jha, Chaloupka, 199, s. 56)
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 Pěstování náhradních plodin
Možnosti nahradit tabák jinou surovinou, která by nebyla tolik škodlivá
pro lidské zdraví, jsou téměř minimální. 80 % ze všech producentů tabákových
výrobků patří mezi rozvojové státy, které jsou na produkci této látky závislé.
Tabák má ale celou řadu dalších výhod. Samozřejmě je ekonomicky výhodný,
ale také se málo kazí, dobře zpracovává, nedochází u něj ani k vysoké cenové
fluktuaci… I kdyby jej tedy nějaký producent vyměnil za jinou surovinu,
nabídka a alternativy jsou je tak rozmanité, že se jeho odběratelé velmi rychle
obrátí ke konkurenci. Nedá se tedy očekávat masivní odliv tabáku a tabákových
výrobků, protože patří mezi velmi výhodné suroviny. (Jha, Chaloupka, 199,
s. 58)
 Restrikce v mezinárodním obchodu
Mezinárodní

volný obchod přináší

obecně

celou

řadu výhod.

Samozřejmě mezi ně patří i zákazníkova možnost širokého výběru, ale také
zvýšený růst u zemí s nízkými nebo středními příjmy. Proto se volný
mezinárodní obchod jen velmi těžko omezuje. Když se ale jedná o tabákové
výrobky, u kterých jsou negativní dopady na lidský organismus obecně známy,
objevují se v této otázce sporné názory. Je totiž nelehké brát v potaz jednak
zdravotní riziko, ale na druhou stranu narušení kladných hodnot volného
mezinárodního obchodu. Opět i zde se tedy projevuje velký problém při snaze
snížit nabídku tabákových výrobků a restrikce mezinárodního obchodu obecně
není vnímána jako ideální prostředek. (Jha, Chaloupka, 199, s. 61)
 Boj proti podloudnému ochodu
Pašování cigaret je velkým problémem. U tabákových výrobků dochází
k pašování téměř u 30 % vyváženého zboží. Příčinou jsou většinou velké daňové
rozdíly u sousedících států a tedy vyšší nákladovost. Státy se samozřejmě snaží
toto riziko kontrolovat, což je potřebné nejen z hlediska, že se tím mírně sníží
nabídka, ale především proto, že budou cigarety ve výsledku prodávány za
správnou – vyšší cenu, čímž by navíc mohlo dojít ke snížení poptávky. Při
pašování se ale jedná především o obrovské finanční machinace. Většinou jsou
totiž převáženy cigarety známých mezinárodních značek – například kontejner
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s 10 miliony cigaret lze při pašování koupit za 200 000 dolarů, normální
regulérní cena by však neklesla pod 1 milion dolarů. Zisk je tedy tak obrovský,
že se pokryjí i vysoké náklady na dopravu a další rizika. Vláda má v boji proti
pašování několik možností. Buď může krabičky s cigaretami jasně a konkrétně
označovat, aby bylo na první pohled zřejmé, zda se jedná o originál či nelegální
zboží. S tím souvisí i dobré informování veřejnosti o tom, jak poznat správné
zboží a jak omezit pašování. Dalším faktorem, který by mohl pašeráky odradit,
je ukládání obrovských pokut při odhalení pašování, aby bylo riziko tak vysoké,
že se zvýší obavy z odhalení pašerácké činnosti. Každá krabička cigaret by také
mohla dostávat své specifické číslo, aby bylo možné detailně sledovat, kde se
pohybuje a kam se dostala, případně by na každé krabičce mohl být uveden
název země, kam je přesně určena. Po výrobcích by se také mohlo požadovat,
aby vedli lepší a detailnější evidenci svého zboží. Pak by bylo možné dohledat,
co přesně se s danou várkou a výrobním množstvím stalo. Možností je celá řada,
s postupujícím vývojem, technikou i hrozbou rizik kouření se předpokládá, že by
se tyto metody mohly zlepšovat a užívat stále ve větší míře… (Jha, Chaloupka,
199, s. 63)

3.4 Kouření a jeho specifika v dnešní době
Trend kouření se vyvíjí po celou dobu své existence, mění se jeho popularita,
chutě i způsoby spotřeby, a také dnešní doba přináší celou řadu konkrétních novinek.
Důležité je ale také zmínit efekt vyšší informovanosti, kdy se postupně stále více také
odhalují rizika, která s kouřením souvisejí, a právě díky tomuto faktoru probíhá celá
řada protikuřáckých kampaní a hnutí. Některé sociální skupiny jsou ke kouření obecně
náchylnější nebo je pro ně konzumace tabákových výrobků nebezpečnější – a často
právě jim jsou protikuřácké kampaně určeny.

3.4.1 Aktuální trendy
Dnešní doba přinesla celou řadu novinek, vymožeností a trendů, které jsou stále
populárnější a ovlivňují kuřácké návyky či chování ve společnosti. Mezi ně patří
především následující:
30

 Elektronické cigarety – ač se to ne vždy uvádí, elektronická cigareta není
prostředkem pro odvykání kouření. Dá se říci, že si ji kuřáci k tomu účelu ani
nepořizují. Hlavním pozitivem elektronického kouření je její nižší zdravotní
škodlivost než u cigaret klasických, nicméně profesionální vědecké studie ještě
nemají ověřený skutečný dopad na organismus, vše je ve fázi výzkumů.
V některých státech je elektronická cigareta dokonce zakázaná. Jisté je, že
elektronická cigareta nepřinese stejný efekt, jako když kuřák přestane kouřit
úplně. (Bezcigaret.cz, [online])
 Vodní dýmka – v dnešní době je rituál kouření vodní dýmky (jinak známý už
několik set let) populární především u mladých lidí. Někdo vodní dýmku nazývá
„sladkým kouřem“ a vodní dýmku si někdy rádi dopřejí i jinak zarytí nekuřáci.
Pozoruhodné a nepříliš známé ovšem je, jak škodlivá vodní dýmka může být. 45
minut kouření vodní dýmky má totiž na člověka stejný následek jako vykouření
celé krabičky cigaret a někdy může být i škodlivější. Důvodů je celá řada.
Matoucí například je, že na obalu směsí do vodních dýmek nejsou uváděny
všechny látky, protože některé (jako např. dehet) vznikají až při hoření. Dalším
faktorem je studený kouř, který je u vodní dýmky vdechován a není tedy
problém vdechnout ho velké množství. Při kouření vodní dýmky navíc není
přítomný žádný filtr – voda pouze snižuje množství nikotinu v kouři. Vodní
dýmky dokonce obsahují více oxidu uhelnatého než běžné cigarety. Negativ je
tedy celá řada a jen malá část populace ví, jaká rizika vodní dýmka má.
(Bezcigaret.cz, [online])
 Náhradní nikotinová léčba (NRT) – při náhradní nikotinové léčbě jsou
povětšinou užívány předměty, které také obsahují nikotin (ovšem nižší množství
než cigarety), jeho síla se postupně snižuje, až si kuřák postupně odvykne.
Různé druhy této léčby jsou vhodné pro různě silné nebo různě odhodlané
kuřáky, obecně ale platí, že je důležité pečlivě nastudovat přesný postup užívání
těchto látek. Mezi nejběžnější formy náhradní nikotinové léčby patří nikotinové
žvýkačky, nikotinové mikrotablety a pastilky, nikotinové inhalátory nebo také
náplasti. (Jakprestat.cz, [online])
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3.4.2 Častá témata protikuřáckých kampaní
Zároveň kromě aktuálních trendů a nových možností konzumace tabáku mají na
kuřáky i nekuřáky vliv i důležitá témata a hodnoty, které jsou v protikuřáckých
kampaních často používány. Velká část z kampaní a projektů samozřejmě bojuje proti
kouření celkově, nepředstavuje tedy úzce zaměřené téma ani sociální skupinu, některé
z nich jsou ale definovány konkrétněji. Nyní bude zmíněno několik důležitých a častých
témat, která se v kampaních proti užívání tabáku objevují.
 Děti a mladí lidé – kouření mladých lidí je obecně velkým problémem, jelikož
je prodej cigaret osobám mladším 18 let zákonem zakázán. Souvisí s tím ale
i nebezpečí návyku a riziko, že už v mladém věku si dítě nebo mladistvý
cigarety osvojí. I z výzkumů vyplývá, že počet mladistvých, kteří kouří
pravidelně, je vysoký a je proto nutné proti tomuto problému neustále bojovat.
Podle Sovinové a Csémyho v roce 2010 kouřilo pravidelně (tj. 1x týdně nebo
častěji) 22 % patnáctiletých chlapců a 28 % patnáctiletých dívek. Pravdou je, že
pravidelně dle stejného výzkumu kouří i třináctiletí – 9 % chlapců a 10 % dívek.
Co se týče mladistvých, kteří kouří denně, z patnáctiletých to bylo v roce 2010
16 % chlapců a 20 % dívek. Potvrzeno také bylo, že se dramaticky liší výskyt
kouření mladistvých v úplných nebo neúplných rodinách. Zatímco dětí ve věku
15 let, které mají oba rodiče, kouří 13,5 %, dětí s 1 vlastním rodičem kouří přes
25 %, u dětí bez rodičů je to dokonce 52 %. (Sovinová, Csémy, 2010, [online])
 Ženy – ačkoliv celkově na světě kouří více mužů než žen, z již zmiňovaných
výzkumů je patrné, že počet kouřících žen neustále roste. Pokud by tedy tento
trend pokračoval i nadále, v budoucnu by se počet kouřících mužů a žen
vyrovnal. Rizika tabáku jsou samozřejmě platná pro všechny, na ženy však
nikotin a další látky obsažené v cigaretách působí negativně v jiných
specifických oblastech. Kouř je například nebezpečný pro plod v období
těhotenství, a to i když je matka vystavena pasivnímu kouření. Riziko
samovolného potratu se v případě kouřící matky zvyšuje o 50 %. U žen se také
zvyšuje kvůli kouření pravděpodobnost onemocnění ženskými typy rakoviny
a také snížení reprodukční schopnosti. (Bezcigaret.cz, [online])

32

Na světě tak kvůli celé řadě důvodů a nebezpečí vzniklo několik
organizací, které se snaží informovat o problémech a negativech kouření
především ženy. Jako příklad je možné zmínit jednu z největších organizací
zabývající se touto otázkou – tj. INWAT, International Network of Women
Against Tobbacco, která sdružuje přes 1200 členů ze 70 zemí světa.
 Pasivní kouření – negativním vlivům kouření nejsou vystaveni jen kuřáci, ale
i lidé v jejich bezprostředním okolí, kteří cigaretový nebo tabákový dým dýchají.
Zásah na jejich organismus je také nezanedbatelný, například v České republice
zemře každý rok v důsledku pasivního kouření 3000 osob, v zemích EU je to
22 000 lidí! Kouř z tabáku může být příčinou smrti kojenců, u dětí kvůli němu
roste riziko zápalu plic, zánětu středního ucha, nebo i leukemie. Pasivní kouření
je velmi nebezpečné i pro dospělé, především při dlouhodobějším styku
s kuřáckým prostředím, riziko rakoviny plic roste v takovém případě o 20 %,
možnost mozkové příhody až o 80 %. (Bezcigaret.cz, [online])
Pasivní kouření je tedy také zásadním tématem ve společnosti, řada
nekuřáků se brání rizikům, která jim kuřáci způsobují, a několik protikuřáckých
kampaní bylo speciálně zacíleno právě proti pasivnímu kouření, zmínit lze
například kampaň HELP Evropské unie, která bude představena později.
Zároveň se problematika pasivního kouření stává populárnější a více
komunikovanou. Podle jedné ze studií věnující se pasivnímu kouření se tato
oblast kouření propaguje nejvíce na veřejných místech, v restauracích, barech
a na pracovištích. Z 50 kampaní, které byly v této studii hodnoceny, se 31 z nich
věnovalo pasivnímu kouření, což představuje poměrně zásadní nárůst oproti
dřívějším rokům. Největší rozdíl už reálně nastal v oboru pohostinství, kde se
začalo proti kouření (alespoň v některých státech) radikálně bojovat a snížil se
tak vliv na nekouřící populaci. (Callinan, Clarke, Doherty, Kelleher, 2010,
[online]) Pasivní kouření je v dnešní době tedy velmi aktuálním problémem
a v souvislosti s protikuřáckými kampaněmi je zmiňováno stále častěji.
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4. Protikuřácké kampaně
Nyní budou představeny kampaně proti kouření, které již proběhly buď v České
republice, v rámci Evropské unie nebo jinde na světě. Každá z nich měla jiný průběh,
mohla se lišit i v cílové skupině a celkovém zaměření, všechny se však snažily změnit
postoj kouřících lidí k tabákovým výrobkům, upozornit je na nejrůznější rizika, která
s sebou kouření přináší, a přesvědčit je, aby se alespoň zamysleli nad tím, proč kouří
a jaký dopad to na jejich životy může mít.
Nejprve budou zmíněny kampaně, které se uskutečnily v České republice, dále
budou představeny projekty Evropské unie i důležité nebo zajímavé kampaně ze světa.
V průběhu budou kampaně doplňovány o pozoruhodné, někdy i kontroverzní plakáty
nebo billboardy, které kuřácké kampaně doprovázely, a na nich bude také zřejmé, že
existuje celá řada přístupů a možností, jakým způsobem lze protikuřácké téma
komunikovat.

4.1 Kampaně v České republice
V Česku proběhla protikuřáckých kampaní celá řada. Některé byly úspěšné
a známé více, jiné méně. Zde budou představeny ty nejdůležitější – včetně případného
specifického zaměření, dopadu, úspěchů apod.
 Normální je nekouřit
„Normální je nekouřit“ je projekt, který probíhal v letech 2005-2010
a zaměřoval se především na prevenci kouření dětí ve věku 7 až 11 let. Celá kampaň
vznikla jako součást světového projektu „Máme rádi nekuřácké dětství“ a v České
republice se do něj zapojila Masarykova univerzita v Brně (Pedagogická a Lékařská
fakulta), Liga proti rakovině Praha, a také projekty Ministerstva zdravotnictví ČR.
Program byl určen dětem prvních až pátých tříd a byl jedinečný svým
komplexním pohledem na problematiku tabákové spotřeby už od raného dětství.
Vzhledem k tomu, že se věk mladistvých, kteří pravidelně kouří, postupně snižuje, který
cílí tento projekt i na relativně malé děti, kterým se snaží srozumitelnou, zábavnou
a pestrou formou vysvětlit problémy a rizika kouření. Menší děti například využívali
her, sportovních aktivit, malování, příběhů apod., aby byli přirozeně a srozumitelně
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s problematikou seznamováni. Základem také bylo, aby vyučující sami byli nekuřáci
a vytvářeli tak přirozenou autoritu.
Kromě samotných programů pro děti se projekt Normální je nekouřit zaměřuje
také na rodiče, a to především v té souvislosti, že jsou děti doma velmi často
vystavovány následkům pasivního kouření. Celkově by měla kampaň tvořit nepřetržitý
proces prevence proti kouření, který začíná u malých dětí, ale týká se i mladistvých,
středoškoláků, rodičů, zdravotníků atd. (Nováková, 2008, [online])
V rámci programu byly také definovány hlavní cíle, které jsou následující:
„formovat pozitivní postoj k zdravému způsobu života, formovat odpovědný přístup ke
svému zdraví, snížit počet dětí vystavených pasivnímu kouření, získat poznatky
a dovednosti, jak si chránit si své zdraví“. [ped.muni.cz/normalnijenekourit, [online]]
Aby byly děti motivovány odpovídající formou, kampaní je provází veverka Věrka,
která jim vysvětluje různé zákonitosti a informace prostřednictvím příběhů, které děti
zaujmou a pobaví. Negativní roli naopak hraje cigareta „Retka“, která má svým
chováním děti naopak odradit.
Obr. č. 2: Výukové materiály ke kampani

zdroj: ped.muni.cz/normalnijenekourit, [online]
Součástí celého projektu se staly také různé dílčí výzkumy, které přinesly
zajímavá data a informace o kouření a dětech na základních školách. Průzkumy
probíhaly na prvním stupni základních škol a v každé třídě se šetření lišilo v závislosti
na věku, informacích a okolnostech. Pokud by měla být zmíněna alespoň některá
zajímavá data, lze uvést, že 10 % prvňáků nosí cigarety svým rodičům, téměř 7 %
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dokonce cigarety rodičům připaluje. V první třídě je také 93 % dětí rozhodnuto, že
z nich kuřáci nebudou. Ve druhé třídě zkusilo kouření již 10 % dětí, alkohol vyzkoušelo
dokonce 54 % z nich. Ve třetí třídě alkohol ochutnaly už 2/3 dětí, povětšinou od svých
rodičů, co se týče kouření, i v tomto věku jsou děti z 90 % přesvědčeny, že kouřit
nebudou. Další a podrobnější výsledky jsou ve výzkumu uvedeny i v dalších věkových
kategoriích, obecně z nich vyplývá, že protikuřácké kampaně na základních školách
mají smysl a můžou dětem poskytnout důležité informace o hrozbách, problémech
a dalších aspektech užívání tabákových výrobků. Na druhou stranu bylo také zjištěno,
že ačkoliv byl projekt pedagogy i rodiči vnímán velmi pozitivně, postoje dětí ke kouření
se z dlouhodobého hlediska zásadně nezměnily.
 Světový den bez tabáku
Každý rok je 31. květen „Světovým dnem bez tabáku“, který vyhlašuje
a podporuje především Světová zdravotnická organizace WHO (World Health
Organization). Poprvé byl tento nápad na 24 hodin přestat s kouřením a užíváním
tabákových výrobků realizován v roce 1987, od roku 1988 už je tento den pravidelně
vyhlašován na 31. květen. Ačkoliv se může zdát, že je hlavním cílem této kampaně na
den omezit spotřebu tabáku, ta nejdůležitější vidina je odlišná – totiž populaci upozornit
na zásadní problémy a rizika kouření. Jako doprovodný program této akce tedy probíhá
na celém světě 31. května celá řada různých událostí s protikuřáckou tematikou.
(who.cz, [online])
Organizace WHO také v roce 2003 přijala Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku,
která má za úkol chránit zdraví a veřejné mínění před zájmy soukromých tabákových
společností. Za Českou republiku tuto úmluvu podepsal Václav Klaus 2. května 2012,
od této doby je tedy v ČR možné provádět daňová opatření ke snížení nabídky
tabákových výrobků, regulovat reklamy na tabák apod. (who.cz, [online])
Každý rok je Světový den bez tabáku zasvěcen konkrétnímu tématu, jako např.
pasivní kouření, ženy a kouření, tabák ve filmovém průmyslu, atd. Tématem roku 2012
bylo „Stop vlivu tabákového průmyslu“ s cílem poukázat na aktivity tabákových firem,
které zasahují proti opatřením v Rámcové úpravě a snaží se veřejnost přesvědčit k vyšší
konzumaci tabáku. K organizaci WHO se každý rok koncem května připojují zdravá
města a regiony, které jednak kampaň podporují, ale probíhají v nich také „Cesty za
čistým vzduchem“, výtvarné soutěže i další doprovodné programy.
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Obr. č. 3: Světový den bez tabáku 2012

zdroj: who.cz, [online]
 O přestávce stihnu i dvě
Kampaň „O přestávce stihnu i dvě“ byla iniciována sdružením Řetěz lásky
k dětem, které zaštiťuje herec Tomáš Hanák a které se snaží bojovat proti užívání
tabáku mladistvých. Cílena byla tato kampaň nejen široké veřejnosti, ale také
politickým činitelům, aby v této problematice bylo podniknuto více opatření ke snížení
možnosti užívání tabákových výrobků u mladistvých osob. V rámci kampaně byla řadou
známých osobností, dokonce i prezidentem republiky podepsána petice, která bojovala
za větší aktivitu politiků v protikuřácké problematice. Kampaň „O přestávce stihnu
i dvě“ začala v září 2006 a pokračovala také a v roce 2009, kdy však na ni ale několik
osob podalo stížnost u Rady pro reklamu a kampaň byla označena za neetickou a její
propagace musela být zastavena. Proto její webové stránky už neexistují a ze všech
médií byly staženy také příslušné plakáty i videa. Kampaň využívala většinu mediálních
kanálů, využity byly jak billboardy, tak i televizní kampaň, videoklip, samostatné
webové stránky, na kterých byla řada dokumentů o kouření, důležité osobnosti hovořily
v rádiích i televizích atd. (Kika, 2007, s. 11)
Jádrem celé kampaně se stala holčička, která v ruce drží cigaretu a usmívá se
vedle nápisu „o přestávce stihnu i dvě“. Tento obraz představoval první fázi kampaně,
za kterou hned následovala fáze druhá s téže dívkou, která ale měla rty sešité
kancelářskými sponkami se sloganem „je i jiný způsob, jak jim zabránit v kouření“.
Kromě toho existovalo i video, na kterém tatínek dívce sešívá rty k sobě. Právě tento
naturalistický prvek vyvolal velkou diskusi o vhodnosti a přiměřenosti této kampaně.
Závěrem tedy byla kampaň zakázána.
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Obr. č. 4: Layout kampaně O přestávce stihnu i dvě

zdroj: docs.exdat.com, [online]

 Cigarety nebo sex
Za zmínku stojí i kampaň „Cigarety nebo sex“, která byla vytvořena pro
Společnost pro léčbu závislosti na tabáku. Ač je tato kampaň už více než 5 let stará,
měla by být zmíněna, protože v roce 2007 získala celkem pět cen v soutěži Louskáček,
která hodnotí nejlepší reklamy roku. Kampaň vytvořila agentura Leagas Delaney a snaží
se mužům jasně sdělit, že pokud budou i nadále kouřit, stanou se v ložnici
„nepoužitelní“ – konkrétně tedy kampaň upozorňuje na snížené sexuální schopnosti
mužů při nadměrném užívání tabákových výrobků.
Všechny komunikační formy a typy sdělení v této kampani využívají nadsázky,
vtipu a sarkasmu. Mužům jsou v ložnici přidělovány různé funkce, jako například nohy
od nočního stolku, stojan na lampu apod. Tím mělo být mužské populaci sděleno, že
pokud budou i nadále kouřit, nebudou mít v ložnici důležitější funkci než kus nábytku.
Pro kampaň byly využity standardní i originální mediální nosiče, například v trafikách
při nákupu cigaret obdrželi pohlednice s motivy háčkování nebo balíček vyšívání, aby
měli příště v ložnici co dělat. (mam.ihned.cz, [online])
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Obr. č. 5: Grafika kampaně Cigarety nebo sex

zdroj: mam.ihned.cz, [online]
 Kuřáku, smrdíš! Kuřačko, smrdíš!
Kampaň „Kuřáku, smrdíš!“, která byla iniciována koncem roku 2010, je
pozoruhodná především proto, že vznikla jako iniciativa skupiny obyčejných lidí, které
omezuje cigaretový kouř, a chtějí se proti tomu vyjádřit. Kampaň se v České republice
poměrně rychle rozšířila, ale vzhledem k tomu, že v podstatě vybízí k nezákonnému
chování, jsou na ni reakce velmi rozporuplné.
Podstata kampaně totiž spočívá v tom, že kdokoliv se cítí omezován nebo
poškozován cigaretovým kouřem na ulicích, zastávkách, balkónech domů i jinde, má
ideálně sprejem nastříkat na starší a otlučené zdi vzkaz všem kuřákům a kuřačkám:
„Kuřáku smrdíš!“ nebo „Kuřačko, smrdíš!“. Cílem je toto sdělení zobrazit na co nejvíce
místech, použít se můžou i nálepky nebo další grafické metody. Tato anonymní
a „lidová“ iniciativa je tedy vyjádřením postoje obyčejných lidí.
Problém ale spočívá právě v nelegálnosti a také neoprávněnosti sprejování na
různých místech. Diskuse k této kampani byly poměrně bouřlivé, někteří si stěžovali, že
se jedná o „ubohou“ činnost, která stejně kuřáky nepřesvědčí, jiným se třeba myšlenka
líbila, ale nesouhlasili s tím, že se nápisy objevují i na mateřských školách, na zdech
škol nebo dětských hřišť. Nápisy bylo možné spatřit na stovkách míst po celé republice
a díky své originalitě a nápaditosti se kampaň stala populární i kontroverzní zároveň.
(kurakusmrdis.cz, [online])
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4.2 Kampaně v Evropské unii
Jedním z cílů a aktivit Evropské unie je také boj proti kouření. Proto Evropská
komise vyhlásila už několik programů, které měly podpořit odvykání kouření
a upozornit na negativa s kouřením spojená. Vzhledem k tomu, že celkově je počet
kuřáků v EU vysoký, narůstá také nemocí a úmrtí, které právě kouření způsobuje nebo
podporuje. Jako dlouhodobý a strategický cíl si dokonce Evropská komise zvolila úplný
zákaz kouření na veřejných místech, který by platil pro všechny státy Evropské unie.
Tento plán Evropská rada představila už v roce 1989 a vyzvala státy, aby se připojili.
Prvním z nich bylo Irsko, které zákaz kouření ve všech vnitřních veřejných prostorách
implementovalo v roce 2004. Později jej následovala Velká Británie, Bulharsko,
Španělsko, Řecko aj. Některé země ale toto pravidlo zavádět odmítají. (evropa2045.cz,
[online])
Protože většina kuřáků (téměř 94 %) začíná kouřit už před 25. rokem života,
většinu kampaní se Evropská komise rozhodla směřovat na mladé lidi, aby dokázala
tento fakt zmírnit. Už dříve – v letech 2002-2004 byla spuštěna kampaň „Feel Free to
Say No“, kterou podpořila celá řada známých osobností, celebrit i sportovců. V letech
2005-2010 podpořila Evropská komise boj proti kouřen kampaní „HELP – pro život bez
tabáku“ a posledním – aktuálním projektem je projekt „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“,
který probíhá od roku 2011. (ec.europa.eu, [online])
 Kampaň Feel Free to Say No
Tato kampaň se zaměřila na cílovou skupinu mladých lidí, u kterých je riziko
návyku na kouření nejvyšší. Proto se také snažila použít vhodné komunikační kanály –
například byl k této kampani napsán song „Feel Free“, který nazpívaly hvězdy tehdejší
evropské pop-music. Kampaň byla také partnerem světového fotbalového šampionátu
a UEFA, čímž se opět chtěla dostat blíže k mladým lidem. V dalších letech se kampaň
zaměřila na zábavnou a interaktivní „roadshow“ která probíhala v různých městech po
celé Evropě. Program těchto akcí měl být mladistvý, lákavý a zábavný, aby se účastnilo
a dozvědělo se o akci i jejím záměru co nejvíce lidí. Celkově bylo na kampaň vyhrazeno
18 milionů Euro a do projektu se po celou dobu projektu zapojily miliony mladých lidí.
(ec.europa.eu, [online])
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 Kampaň HELP – pro život bez tabáku
Kampaň trvala celkem 5 let a zaměřovala se na věkovou skupinu 15-25 let –
tedy především na problematiku kouření u mladých lidí, ale také na rizika pasivního
kouření. Projekt probíhal ve dvou fázích a celkový rozpočet na kampaň tvořil
88 milionů Euro. Do této kampaně se zapojilo celkem 25 členských států EU a vznikla
zde také spolupráce mezi mediálními společnostmi, agenturami i nevládními
organizacemi.
Komunikace kampaně probíhala v několika rovinách. Ústředními se staly
webové stránky, které ale dnes už nejsou funkční. Bylo ale také vytvořeno několik
videospotů, které se vztahovaly vždy ke konkrétnímu problému (např. pasivní kouření,
jak přestat kouřit, proč raději vůbec nezačínat kouřit apod.). Tyto spoty cílily opět na
mladé lidi, a proto byly kreativní, vtipné a originální, aby mladé publikum zaujaly.
Celkově těchto klipů vzniklo za celých 5 let 8, a podle oficiálního dokumentu Evropské
komise byly jen v televizi vysílány celkem 121 000krát. V obou etapách se partnerem
projektu stala MTV, a došlo tedy k celé řadě debat ohledně kouření, navíc vznikla na
portálu MTV i mini-site, kterou navštívilo 226 000 lidí. Samotnou webovou stránku
kampaně HELP v průběhu pěti let vidělo 15,6 milionů osob, 5 milionů shlédlo spoty na
MTV a o projektu bylo vydáno více než 8 400 článků a reportáží v nejrůznějších typech
médií. Kampaň využila i sociálních sítí, Youtube a dalších forem online marketingu.
(ec.europa.eu, [online])
V rámci kampaně vznikl i program na pomoc odvykání kouření, ke kterému byly
vytvořeny speciální webové stránky. Celkově byla dle organizátorů kampaň úspěšná,
69 % z cílové skupiny – tedy mladých lidí – uvedlo, že o kampani slyšelo nebo ji
vidělo, v České republice mimo jiné vznikla i iniciativa „Smoke Free Party“, kterou
uspořádali studenti z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, a zapojení mladých lidí
bylo obrovské. Součástí kampaně byl také výzkum, účastnilo se jej 26 000 respondentů.
Vplynuly z něj zajímavé výsledky – např. že mladí Evropané by schválili drsnější
kampaně proti kouření – například varování na krabičkách prostřednictvím šokujících
obrázků, realistických sdělení a faktů o kuřácích apod. Také by Evropané dle průzkumu
přivítali, kdyby byla tabáková reklama zakázána i v místech prodeje cigaret a tabáku.
(ec.europa.eu, [online])
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Obr. č. 6: Návštěvnost webových stránek kampaně HELP v jejím průběhu

zdroj: ec.europa.eu, [online]
 Kampaň Ex-kuřáci jsou nezastavitelní
Tento projekt je volným pokračováním kampaně HELP a vzniknul v roce 2011.
Jeho cílem je pomoci kuřákům s odvykáním – a to takovým způsobem, aby jim nebyly
neustále opakovány hrozby a rizika kouření, ale naopak se je snaží přesvědčovat
o kladech a pozitivech toho, když s kouřením přestanou. Hlavním komunikačním
prostředkem jsou konkrétní příklady bývalých kuřáků, kterým se už podařilo přestat. Ti
také přikládají zajímavé a praktické rady. Cílová skupina je tentokrát věkově o něco
vyšší – 25-34 let (což představuje celkem 28 milionů Evropanů). Kampaň má kromě
pomoci s odvykáním také přispět ke znalostem o tabáku a podpořit dlouhodobé
evropské cíle o snížení kuřáků v EU. (ec.europa.eu, [online])
Zajímavým doplňkem kampaně je prvek elektronického rádce – tzv. iCoach –
což je „on-line digitální platforma pro zdravotní koučink, která pomáhá jednotlivým
osobám přestat kouřit. Digitální koučink neboli proces změny chování v on-line
prostředí se opírá o průkopnický výzkum, praktické zkušenosti z lékařské oblasti
a odborné poznatky psychologů a odborníků na komunikaci.“ [exsmokers.eu, [online]]
Platforma iCoache je bezplatná a podle odborníků také úspěšná – 30 % lidí, kteří
ji při odvykání využívali, skutečně kouřit přestalo. Program má pět fází, podle toho,
jestli uživatel o skoncování s kouřením uvažuje nebo prozatím ne, případně je-li
čerstvým nekuřákem. Podle krátkého dotazníku systém vyhodnotí postoje, názory
a motivaci konkrétního uživatele a podle daných výsledků k němu bude přistupovat
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a navigovat. V tomto nástroji je uživatelům k dispozici i osobní deník, kde si můžou
zaznamenávat pokroky a svůj proces.
I k této kampani vznikly dva spoty, které poukazují na podstatu sdělení, že
pokud přestanete kouřit, stanete se nezastavitelnými. Kampaň má opět své webové
stránky, kromě toho existuje i řada tiskových materiálů, aplikace iCoach, ale
i facebooková page „Unstoppable“, která má téměř 74 000 fanoušků. (exsmokers.eu,
[online])
Obr. č. 7: Vizuál kampaně Ex- kuřáci jsou nezastavitelní

zdroj: exsmokers.eu/cz-cs/about, [online]

4.3 Kampaně ve světě
V následující kapitole budou zmíněny země, které proti kouření bojují
svérázným způsobem a nebojí se v kampaních o tabákových výrobcích použít
nápaditost, kreativitu, drsné a naturalistické informace či záběry nebo vtip. Představeny
budou i některé státy z Evropy, pro které jsou většinou kampaně Evropské unie
společné, mají ale třeba další své specifické projekty, které stojí za zmínku.

4.3.1 Slovensko
Slovenská republika se také snaží proti kouření bojovat různými způsoby.
Průzkum Eurobarometru z roku prokázal, že zde kouří stejně jako v ČR 26 % lidí, což
oproti celkovému průměru EU znamená lehký podprůměr. Nicméně zde ale platí
přísnější zákony ohledně konzumace tabákových výrobků („Zákon o ochrane
nejfajčiarov“ platný od 1. 4. 2009): kouřit se totiž nesmí v žádných veřejných budovách,
na zastávkách, ani ve stravovacích ani restauračních zařízeních, respektive zde musí být
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stavebně oddělená kuřácká a nekuřácká část. To znamená, že většina restaurací je buď
nekuřáckých, nebo jsou prostory striktně odděleny. Toto pravidlo neplatí pouze
v barech a kavárnách, ve kterých se nepodává žádné jídlo (vyjma brambůrek, oříšků
apod.). Navíc slovenská vláda k letošnímu roku plánuje zpřísnění této normy – zákaz
kouření by měl platit ve všech cukrárnách, bistrech, ale i v restauracích v nákupních
centrech. (stopfajčeniu.sk, [online])
Také na Slovensku probíhaly velké kampaně Evropské komise – jako HELP pro
život bez tabáku nebo také aktuálnější kampaň „Exfajčiari sú nezastavitelní“. Jako
důležitý subjekt v aktivitách proti kouření zde ale působí především občanské sdružení
„Stop fajčeniu“, které je první a doposud jedinou nevládní organizací zaměřenou proti
konzumaci tabáku. Vzniklo v roce 2000 a sdružuje v sobě všechny zájemce o tuto
problematiku, bývalé kuřáky i odborníky, kteří vytvářejí nejrůznější aktivity, projekty
i programy od prevence až po speciální akce pro silné kuřáky. (stopfajčeniu.sk, [online])
Toto občanské sdružení kromě spolupráce s programem Evropské komise
vymyslelo i své vlastní programy, které se nejrůznějším způsobem snaží propagovat
protikuřácké aktivity. Jedním z takových projektů byla kampaň IMAPSHS, která
sdružovala všechny nekuřácké restaurace, bary i kavárny na Slovensku, cílem bylo na
webu stopfajčeniu.sk vytvořit síť gastronomických provozoven vhodných pro nekuřáky.
Dalším z osvětových projektů bylo vydávání časopisu NEFAJČÍME – SME IN, který
byl určen pro žáky druhého stupně základních škol. Zajímavé na této aktivitě byl
především fakt, že se děti ze škol do časopisů zapojily aktivně – každý měsíc totiž
časopis vydávala jedna konkrétní škola, připravily jej děti a byl redistribuován do
dalších partnerských škol. Občanským sdružením jsou organizovány i soutěže
nekuřáckých tříd, linka na odvykání apod.

4.3.2 Francie
Francie je také zemí, kde je počet kuřáků dost vysoký. I přesto, že ve Francii
platí zákaz kouření v restauracích, kavárnách i barech (od roku 2008), počet kuřáků
stále neklesá. Podle Eurobarometru ve Francii kouří ještě o 7 % více lidí než v české
republice a na Slovensku – tedy celkem 33 %.
Ve Francii se proto každým rokem objevují nové protikuřácké kampaně, které se
nebojí experimentovat, riskovat a šokovat. Už v roce 2007, kdy bylo omezeno kouření
ve veřejných prostorách a na zastávkách, přiostřily francouzské úřady v boji proti
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kouření – připravily drsný realistický spot, ve kterém jsou zobrazeny poslední dny
devětačtyřicetiletého muže, který umírá kvůli kouření na rakovinu. Ve spotu je
rekapitulován celý jeho život, od doby, kdy začal ve 14 letech kouřit. Spot vyvolal celou
řadu diskusí, přitom byl spuštěn pouhé 4 měsíce po dalším úspěšném protikuřáckém
videu. To veřejnost upozorňovalo na obrovské množství blíže neurčených jedů, které
denně konzumují – a až po zavolání na speciální linku se dozvěděli, že všechny tyto
látky a jedy najdou v cigaretách. (strategie.e15.cz, [online]))
Vůbec největší rozruch ale vzbudila francouzská kampaň proti kouření z roku
2010, která pobouřila celý svět a nakonec musela být stažena. Tvůrci však byli nadmíru
spokojeni, protože vzbudila takový mediální zájem, že se o ní mluvilo a psalo v mnoha
zemích světa. Tato protikuřácká kampaň má totiž silný sexuální podtext a na plakátech,
které byly pro kampaň použity, je zobrazena mladá dívka nebo mladý muž, jak klečí
před oblečeným mužem a simulují orální sex. Místo pohlavního údu je však na obrázku
cigareta, která končí v mužově klíně. Vše doplňuje nápis „Kouření znamená být
otrokem tabáku“. Tvůrci se obhajovali tím, že má kampaň cílit na mladé lidi, kteří
zdravotní rizika už znají, navíc pro ně nejsou zásadním důvodem pro přestání, protože
mají ještě zdání „dlouhého života před sebou“. Naopak chtěli přilákat pozornost
moderním a kontroverzním tématem, jakým sex bezpochyby je. Kampaň však vyvolala
vlny nevole, především proto, že upozorňuje na problematiku dětské pornografie.
Původně měla být kampaň zveřejňována až do května roku 2010, už v únoru ale byla
zakázána. (lidovky.cz, [online]))
Obr. č. 8: Kontroverzní francouzská protikuřácká kampaň

zdroj: lidovky.cz, [online]
45

Protikuřácké kampaně ale ve Francii pokračují i po těchto sporných
a diskutovaných plakátech, francouzské organizace proti tabáku přicházejí každý rok
s novými nápady a náměty. Níže jsou zobrazeny ještě dvě další zajímavé kampaně,
které vznikly ve Francii. První zobrazuje dívku s obrácenou cigaretou v puse, tato
kampaň bojuje proti pasivnímu kouření. Druhá originálním způsobem sděluje: „Kouření
škodí vašemu dechu“.
Obr. č. 9: Další francouzské protikuřácké kampaně

zdroj: boredpanda.com, [online]

4.3.3 Velká Británie
Velká Británie je jednou ze zemí, která začala s problémem kouření
a nadměrného užívání tabákových výrobků bojovat nejdříve. Zákaz kouření na
veřejných místech tam platí už od roku 2004, o tři roky později bylo zakázáno užívat
tabákové výrobky ve všech veřejných uzavřených prostorách. Důvody jsou zřejmé –
i zde kouří velké množství lidí, podle Eurobarometru z roku 2009 je to 28 % ze všech
Britů.
Velká Británie i po zákazu kouření v restauracích, barech a dalších veřejných
prostorách s protikuřáckou politikou nepolevuje. Vláda v roce 2011 vyhlásila, že od
dubna 2012 nebude možné propagovat a vystavovat cigarety ani jiné tabákové výrobky
v supermarketech a velkých obchodech, od roku 2015 by toto opatření mělo platit pro
úplně všechny prodejny.
Prováděná opatření mají podle různých výzkumů pozitivní výsledky nejen na
rizika pasivního kouření, ale také na prevenci a přestávání s kouřením. Výzkum
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s názvem Smoking Toolkit Study, který probíhal devět měsíců před a devět měsíců po
zákazu kouření v barech a restauracích a kterého se zúčastnilo na 30 000 respondentů,
prokázal, že s kouřením během 1 roku po zákazu přestalo v celé Velké Británii asi
400 000 osob. Toto číslo také představuje záchranu přibližně 40 tisíců životů ročně
minimálně na následujících 10 let. (ihned.cz, [online])
Podobné výsledky se vyskytly také u jiných studií – například univerzitního
výzkumu v Bathu, podle kterého klesl během 2 let po zákazu kouření ve všech
veřejných prostorách výskyt infarktů o deset procent. Stejné jsou i výsledky ze
skotského Glasgow, kde platí zákaz ještě o rok déle a pokles infarktů je tu tedy ještě
intenzivnější – 14 %. (ihned.cz, [online]) Vědci z londýnské univerzity Imperial College
potvrdili stejný trend na jiném faktoru – zkoumali počet hospitalizovaných dětí
s astmatickými záchvaty, kterých meziročně po zákazu kleslo o 12 %, každý rok se toto
číslo navíc nadále snižuje o další 3 %. (ceskatelevize.cz, [online])
Britové jsou i nadále aktivní také v protikuřáckých kampaních. Nebojí se ani
šokujících a drsných fotek a záběrů – především na krabičkách cigaret, ale i v jiných
médiích. Některé zajímavé prvky a grafiky protikuřáckých kampaní jsou pro názornost
představeny níže:
Obr. č. 10: Kampaň „Deathbed“ a „Shotgun“

zdroj: boredpanda.com, [online]
Ve Velké Británii také působí jedna zajímavá a úspěšná organizace, která
upozorňuje především na problém rakoviny plic a jejíž iniciativou je celá řada kampaní
proti kouření. Organizace se jmenuje „The Roy Castle Lung Cancer Foundation“, byla
založena už roku 1990 a od té doby podporuje veřejnost ve skončení s kouřením,
provozuje zdarma pomocnou linku a pořádá celou řadu akcí včetně nejrůznějších
kampaní a projektů. Jen za rok 2011 se organizaci podařilo vybrat 2,3 milionu liber,
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díky kterým bylo vytištěno 40 000 protikuřáckých materiálů, podpořeno 41 osob
s rakovinou plic a 15 000 osobám pomohla organizace v tomto roce přestat s kouřením.
Letáky, plakáty, brožury i materiály, které organizace vydává, se snaží z různých úhlů
pohledu upozorňovat na rizika kouření. I výše zobrazené plakáty pocházejí z dílny této
organizace a k její tvorbě patří i ten následující, který má – podobně jako ve Francii –
sexuální podtext a text ke kampani veřejnosti říká: „Dávej si pozor, jaké hnusy si strkáš
do pusy“:
Obr. č. 11: Kampaň „Carry on, taking rubbish in to your mouth“

zdroj: boredpanda.com, [online]

4.3.4 Rusko
Rusko je kuřáckou kapitolou samo o sobě. V dřívějších dobách byli lidé dokonce
přesvědčováni v konzumaci tabáku a alkoholu, aby co nejvíce přispívali do státní kasy.
Dnes zde nejdeme přibližně 40 % kuřáků, ale situace se už oproti dřívějším dobám
zlepšila. Dokonce už má Rusko i svou protikuřáckou politiku a začíná se snažit proti
kouření bojovat. Ten hlavní krok by ale měl nastat především v roce 2014. Ruské úřady
už dříve předložily zákon, který má drasticky snížit počet kuřáků v Rusku – a to
především obrovským nárůstem ceny cigaret a zákazem kouření ve všech ruských
barech, restauracích, kavárnách, hotelech apod. (forbes.com, [online])
Zákon začne platit už 1. června tohoto roku, kdy lidé přestanou moci kouřit na
pracovištích, letištích, do 15 metrů u zastávek a na dalších místech. Přesně za další rok
by potom měl vejít v platnost již zmiňovaný zákon o kouření v restauracích, barech
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apod. (aktuálně.centrum.cz, [online]) Zároveň bude podporována i prevence proti
kouření – především u mladých lidí. Každé ruské dítě ve věku přes 10 let by postupem
času mělo procházet ve škole povinnými lékařskými testy, které odhalí přítomnost
nikotinu, tedy určitý sklon ke kouření už v tak nízkém věku. (idnes.cz, [online])
Kampaň „Je Vám to jedno?“
Vzhledem k jinému přístupu ke kouření a tabákovým výrobkům byla
protikuřácká politika i kampaně v Rusku zcela minimální. Změny tohoto trendu jsou
patrné až v posledních letech.
Jednou z prvních kampaní se v roce 2010 stal billboardový projekt „Je Vám to
jedno“, který upozorňoval na rizika pasivního kouření – především u malých dětí.
Ústředním obrázkem kampaně se stalo spící miminko, které má na zádech nedopalek
cigarety a u něj je hlavní slogan: Kouříte-li v přítomnosti dítěte, jako byste jej mučili.
A dále název kampaně: Je Vám to jedno? Druhý obrázek kampaně se už nezaměřoval
na děti, ale byla na něm zobrazena ruka, jak si podřezává zápěstí zapálenou cigaretou.
Tento billboard byl naopak cílen na dospělou populaci.
Kampaň v Rusku rozvířila řadu diskusí, sporných názorů a především kritiky.
Agentura, která měla billboard na svědomí, se však bránila tím, že jen šokující kampaň
může přimět ruské lidi, kteří jsou zvyklí na kouření úplně všude, zamyslet se nad tímto
problémem a případně změnit své chování. (english.pravda.ru, [online])
Obr. č. 12: Ruská kampaň „Je Vám to jedno?“

zdroj: google.com/imgres, [online]
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4.3.5 USA
Spojené státy americké jsou jednou z největších ekonomik světa a stejně tak to
platí i pro tabákový průmysl. Ten zde má navíc i své historické kořeny, protože tabák
jako rostlina je do Evropy z Ameriky dovážena a má zde svůj původ, podobně jako
třeba káva. Tabákový průmysl i spotřeba tabáku se tedy v USA rozvíjely velmi rychle.
Také zde vznikl první automatický stroj na balení tabákových výrobků.
V dnešní době už vláda a různé organizace bojují proti pasivnímu kouření,
škodlivému vlivu kouření a obecně proti tabáku. Ne vždy tomu ale tak bylo. Každý z 50
států má svou vlastní politiku týkající se užívání tabákových výrobků, ještě v roce 2000
ale nebyla konzumace tabáku nebo kouření ve veřejných prostorách zakázáno v žádném
z nich, dnes už platí v řadě států. Cílem Amerického střediska pro kontrolu a prevenci
nemocí je, aby do roku 2020 platil tento zákon po celých Spojených státech.
(cdc.gov.cz, [online])
Důležitým bodem pro podporu boje proti kouření byl tzv. „Family Smoking
Prevention and Tobacco Control Act“, který byl schválen v roce 2009 a podepsán také
prezidentem Barackem Obamou. Tento dokument zvyšuje pravomoci amerického úřadu
pro léky a potraviny (Food and Drug Administration), který může od té doby daleko
lépe a účinněji ovlivňovat především prezentaci a reklamu tabáku a tabákových
společností. Všechny společnosti, které chtějí na tabákový trh zavést nový produkt,
musí zažádat FDA o povolení, všechny cigaretové krabičky musí informovat
spotřebitele o hrozbách a rizikách kouření. (onconet.cz, [online])
Od té doby, co se i ve Spojených státech amerických rozpoutal boj s kouřením
a vznikly různé organizace a především byly zahájeny kampaně proti užívání tabáku, už
toto téma také relativně zevšednělo. Tvůrci se proto snaží vymýšlet nové, originální
a také šokující projekty – aby se podařilo přilákat pozornost veřejnosti a opravdu
upozornit na tuto problematiku i ty otrlejší a zvyklé na klasické protikuřácké metody.
Například se neustále zvyšuje rozsah hrozivých obrázků na cigaretových krabičkách.
Proti tomu, aby ale byly na krabičkách zobrazovány kontroverzní obrázky, jako jsou
černé zuby, nádory, nebo kuřákovy plíce, se vzbouřily tabákové společnosti. Podle nich
není možné podporovat strach a deprese při pohledu na krabičku. V roce 2012 dal
ústavní soud tabákovým společnostem za pravdu a toto rozhodnutí představovalo
velkou výhru pro tabákový průmysl. Návrh na drastické varovné obrázky ale vznesl
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kabinet Baracka Obamy, který se proti rozhodnutí odvolal. Zatím je tedy tento spor ještě
stále v řešení. (svetzdravotnictvi.cz, [online])
Obr. č. 13: Návrh amerických cigaretových krabiček

zdroj: novinky.cz, [online]
Kampaň, která ale nejvíce rozvířila americké kuřácké vody, byla uvedena v roce
2012. Jmenuje se „Tips From Former Smokers“ a vznikla formou několika video-spotů,
které vždy ukazují život lidí, kterým kouření těžce poznamenalo jejich život. Jedním
z příběhů je o Terry, 51-leté ženě, která nemá zuby, je plešatá a díky tracheostomii má
díru do krku, která jí zajišťuje vzduch pro dýchání, musí však mluvit pomocí tzv.
„slavíka“. Terry popisuje, že kdysi bývala kuřačkou a jak jí tato závislost změnila
život… Videí existuje celá řada, například s ochrnutou ženou, která leží po mrtvici
v nemocnici, se ženou, která ukazuje obrovskou jizvu na zádech poté, co jí museli vzít
plíci apod. Záběry jsou drsné a nekompromisní a kampaň vzbudila celou řadu diskusí.
Tips From Former Smokers je projektem organizace CDC (Centers for Disease
Control and Prevention), celkový rozpočet byl 54 milionů amerických dolarů. Využívá
grafických materiálů a fotografií z reálného prostředí a reálných životů – drsné
a šokující záběry i informace. Podle ředitele společnosti CDC je tato kampaň jen
„kapkou v moři“ proti obrovským investicím do marketingu a reklamy amerických
tabákových společností, ale její snahou je ukázat lidem, jaké reálné problémy se jich
můžou týkat. Ve Spojených státech amerických kouří přes 3 miliony středoškoláků
a více než 45 milionů dospělých lidí. Cílem této kampaně je jak prostřednictvím TV
spotů, tak i za pomocí billboardů, printu a rádia pomoci přestat kouřit alespoň 500 000
amerických občanů. Kampaň podporuje především tzv. quit linku, na kterou může
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zavolat kdokoli, kdo chce jen trochu omezit koužení nebo přestat úplně.
(abcnews.go.com, [online])
Podle americké studie, která se zabývala reakcemi na kampaň Tips form Former
Smokers, je tento projekt přesně takovým, který dokazuje, že pokud je kampaň správně
provedena, vhodným způsobem je sdělováno to zásadní a má i správný mediální zásah
a frekvenci, může se stát velmi účinnou. Dnes jsou již prokázána i zajímavá čísla –
v průběhu kampaně se počet kuřáků volajících na quit linku a toužících přestat kouřit
zvýšil o 132 % oproti stejnému časovému období předešlého roku. Stejně tak se zvýšil
i počet unikátních návštěvníků webové stránky, která podporuje odvykání kouření
a byla součástí projektu – zde byl nárůst dokonce 428 %! (Augustson, Bright, Mowery,
a kol., 2012, s. 667-670 [online]) Tato kampaň tedy dokazuje, že se opravdu může
poměrně zásadním způsobem zvýšit zájem o protikuřáckou politiku a snaha skončit
s kouřením, pokud má široký mediální zásah, odpovídající frekvenci, silné sdělení
i kvalitní provedení…
Obr. č. 14: Kampaň Tips from Former Smokers

zdroj: dispatch.com, [online]
Ve Spojených státech amerických vznikla ohledně protikuřácké politiky jedna
zajímavá záležitost. Soud zde totiž rozhodl, že americké tabákové společnosti záměrně
celá léta zamlčovaly fakta a informace o rizicích kouření a nyní proto musejí financovat
protikuřáckou kampaň. Tato kauza je součástí složitějšího sporu, který je projednáván
už od roku 1999. Hlavní soudkyně v něm rozhodla, že právě „trest“ v podobě vložení
financí do protikuřácké kampaně bude dobrým zadostiučiněním pro celou společnost,
která nebyla ohledně negativních důsledků kouření informována. Americké tabákové
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firmy se totiž záměrnému klamání lidu ohledně kuřáctví věnovaly minimálně od roku
1964. Navíc obrovské částky investují do svých reklam a kampaní, které nabádají ke
spotřebě cigaret – jen v roce 2010 to bylo celkově přes 8 miliard dolarů. Nyní tedy
budou muset podpořit i protikuřáckou politiku. (mam.ihned.cz, [online])

4.3.6 Indie
V době, kdy se vyspělé státy po celém světě začínají bránit kuřáckému
a tabákovému průmyslu, je potřeba nacházet další cílové skupiny, které by poptávku po
tabáku vyrovnaly. Z toho důvodu v posledních desetiletích roste procentuální
zastoupení kuřáků v méně vyspělých a rozvojových zemích světa, jako je Čína, ale také
Indie, 2. nejlidnatější země světa.
V Indii, kde celkově kouří přes 240 milionů obyvatel, každý rok na důsledky
kouření zemře více než milion lidí. Nejčastěji umírají ti nejchudší z obyvatel, co je ale
pozoruhodné, že v Indii začínají kouřit lidé ve starším věku než v Evropě nebo Severní
Americe, také průměrná denní spotřeba je nižší. Charakteristickými produkty
tabákového průmyslu v Indii jsou tzv. „bidis“, což je menší cigareta s nižším obsahem
tabáku zabalená v listu jiné rostliny. (Control Study of Smoking and Death in India,
2008)
Podle výše zmíněné studie, která zkoumala míru kouření v Indii a její vliv na
úmrtnost Indů, se zde potvrdilo pravidlo, že spíše umírají méně vzdělaní lidé, jejichž
konzumace tabáku (jak formou kouření, tak i žvýkáním), ale i alkoholu byla relativně
vysoká. U indických mužů roste míra kouření úměrně s věkem. Mezi 15-19 lety kouří
8 % Indů, mezi 30-34 lety už je to 27 % z nich, ve věku 40-59 let kouří 44 %
nevzdělaných mužů, u mužů se vzděláním je to přibližně 35 %. Žen kouří v Indii
výrazně méně – ve věku od 30 do 69 let roste počet kuřaček postupně z 3 % na 6 %.
Tato čísla (především u mužů) tedy jasně poukazují na fakt, že v Indii kouří velké
množství populace. U mužů ve věku 30-69 let, kteří zemřou ze zdravotních důvodů, je
55 % z nich kuřáků. V této věkové skupině pak kouřící lidé nejčastěji umírají na
tuberkulózu – 66 % procent z nich, 60 % trpí nemocemi dýchacího ústrojí. (Control
Study of Smoking and Death in India, 2008)
Už i v Indii se ale také začíná proti přílišné konzumaci tabákových výrobků
bojovat. Od roku 2008 zde dokonce platí nejrozsáhlejší zákaz kouření ve všech
veřejných prostorách – tedy i na ulicích, na tržištích nebo v barech. V posledních letech
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bylo uskutečněno několik protikuřáckých kampaní, které se snaží přilákat pozornost
a důrazným způsobem poukázat na skutečné problémy a důsledky, které se kouřících
Indů týkají. Hlavním iniciátorem protikuřáckých projektů je indická organizace Cancer
Patients Aid Association (CPAA), která byla založena už v roce 1969, je nevládní
organizací a jejím cílem je informovat o rizikách kouření a především rakovině, protože
70 % Indů, kteří umírají právě na rakovinu, jsou kuřáci. Níže budou pro zajímavost
ukázány indické kampaně z posledních let – většinou „z pera“ této asociace. První
z nich poukazuje na vliv kouření na děti u těhotných žen a matek, druhá obecně na
riziko kouření.
Obr. č. 15: Indické kampaně

zdroj: boredpanda.com, [online]

4.3.7 Austrálie
Austrálie je jednou zemí, kde se proti kouření bojuje nejvíce a jejíž
protitabáková politika je jednou z nejpřísnějších. Není náhodou, že první protikuřácká
kampaň vznikla právě zde – bylo to v roce 1988. Od té doby počet kuřáků v Austrálii
neustále klesá a vláda se snaží tomuto trendu vycházet vstříc. V polovině minulého
století kouřilo v Austrálii 50 % lidí, dnes už je to jen 15 % - tedy velmi málo
i v porovnání se zeměmi Evropské unie. Cílem australské vlády je snížit toto číslo na
10 %. Stále zpřísňuje pravidla týkající se kouření a postupně se také snaží kuřáky
odlákávat drsnými a odrazujícími záběry na krabičkách cigaret i všude okolo.
V Tasmánii se dokonce zvažuje zákon, který by lidem narozeným po roce 2000 nadobro
zakázal prodej tabákových výrobků, čímž by vzniknul první absolutní zákaz v užívání
tabáku na světě. Takovéto pravidlo už je na hranici celkové demokracie a svobody
jednotlivců – někteří zastávají názor, že kouření cigaret je osobní a soukromou
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záležitostí každého z nás (především kouření v soukromých prostorách, nejedná se zde
o omezování okolí). Na druhou je možné chápat hodnotu zdraví jako jednu z těch
nejvyšších, která by se měla obecně dodržovat – a proto jsou i lidé, kteří se s touto
možností zákona ztotožňují.
Takto striktní pohled Australanů na kouření i tabákový průmysl se samozřejmě
projevuje i do protikuřáckých projektů a kampaní. Od 1. prosince loňského roku musí
mít všechny krabičky cigaret, tabáku i doutníků jednotný design – a sice jsou na nich
takové obrázky, které mají co nejvíce odpuzovat od kouření, a to především mladé lidi.
Naturalistická fotka přitom musí zabírat alespoň ¾ plochy z přední strany krabičky.
Bylo prokázáno, že grafické záběry mají vyšší účinnost než pouhý varovný text, působí
také velmi negativně na dospívající, proto v Austrálii k tomuto rozhodnutí dospěli.
Obecně platí, že v rozvojových zemích působí obrázky ještě účinněji (zde je to ale
především dáno tím, že obyvatelé nemají moc dalších možností, jak se o škodlivosti
kouření dozvědět), grafická varování se stávají nedílnou součástí strategií pro ochranu
veřejného zdraví, a stejně je tomu i v Austrálii. (Wu, 2012, s. 871, [online])
Australané se nebojí drsných záběrů – jak je zřejmé i z obrázku. Australská
ministryně zdravotnictví Tanya Pliberseková tento návrh cigaretových krabiček
podpořila a vyjadřuje se k nové změně pozitivně: „Naší snahou je vytvořit co možná
nejméně atraktivní krabičky, protože pokud se nám povede odradit mladé od kouření,
dáme jim tím ten největší dárek!“ [aktualne.centrum.cz, [online]] Za porušení tohoto
předpisu hrozí tabákovým společnostem pokuta ve výši až 22 milionů Kč.
Obr. č. 16: Obaly cigaretových krabiček v Austrálii

zdroj: news.uk.msn.com, [online]
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Na krabičkách, ale i v ostatních kampaních Australané využívají reakcí na
šokující záběry a neupravované fotografie i fakta. Můžeme zde najít třeba fotku
mrtvého miminka, záběr na slepé oko, umírajícího muže apod. Kuřáci si prý po
zavedení této novinky už začínají stěžovat, že cigarety z těchto krabiček jim chutnají
méně. Podle některý Australanů se krabičkami situace zásadně nezlepší – prý nebudou
kuřáci jen kouřit, ale navíc si i stěžovat a být iritovaní z pohledů na odstrašující
krabičky. (www.telegraph.co.uk, [online])
Australským přístupem ke kouření se chtějí inspirovat i další státy – například
Velká Británie nebo Spojené státy americké. O tom, že je australská protikuřácká
politika úspěšná, svědčí i fakt, že zde kouří nízké procento lidí. Nejsou to však jen
cigaretové krabičky, které kuřáky mají odpuzovat a informovat o hrozbách tabáku.
V Austrálii vznikla také řada zajímavých protikuřáckých kampaní. Velmi podobný
názor na kouření má také sousední stát – Nový Zéland. Ten chce kouření do roku 2025
omezit úplně. I zde probíhají zajímavé projekty a kampaně na podporu protikuřáckých
aktivit - jedna z nich je znázorněna níže.
Kampaň se stala kontroverzní především díky hlavnímu sdělení a spojitosti
s teroristickým útokem na americká dvojčata v roce 2011. Slogan zní přibližně takto:
„Počet úmrtí od roku 2001 vinou terorismu: 11 337. Počet úmrtí od stejného data
způsobených tabákem: 30 000 000.“
Obr. č. 17: Kampaň – Nový Zéland

zdroj: boredpanda.com, [online]
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5. Komunikace protikuřáckých kampaní
Protikuřácké kampaně mají nerůznější charakter. Liší se jak typem sdělení, tak
i cílovou skupinou, provedením apod. Také z výše zmíněných zemí a kampaní je
zřejmé, že každý stát má za sebou různou historii tabákové politiky a podle toho se liší
i způsob protikuřácké komunikace. Využívány jsou i rozdílné prvky, podle toho, kde se
nacházíme, co má být sděleno a pro koho je kampaň určena. I tato specifika se různí
v jednotlivých světadílech, ale i zemích a cílových skupinách.
Relativně často se dnes mluví o globalizaci – nejen kultur a komunikace, ale
i globalizaci reklamního průmyslu, který má propagovat globálně používané výrobky
nebo produkty užívané na celém světě. Řada odborníků ale stále připomíná důležitost
a podstatu kulturní autonomie, specifického chování a jednání různých národů.
Segmentace trhu patří mezi základní pravidla úspěšného marketingu a i v dnešní době je
nutné na ni brát zřetel. Podle tohoto přístupu je jednoznačně doporučováno realizovat
v různých státech různým způsobem různá sdělením i provedení kampaní. I dvě země,
ve kterých se hovoří stejným jazykem, můžou mít naprosto odlišný přístup k určitým
hodnotám a názorům. Příkladem můžou být třeba země jako Velká Británie a Spojené
státy americké, u nichž lze najít celou řadu rozdílných postojů k protikuřácké politice
a mnoho konkrétních specifik.
Navíc je pro reklamní svět tabákového průmyslu charakteristický aktuální vývoj
trendů v kouření, který, jak již bylo zmíněno, je dnes takový, že vyspělé státy světa
spíše snižují počet svých kuřáků, a proto tabákové společnosti hledají nové spotřebitele,
které nejčastěji nacházejí v rozvojových a méně vyspělých státech. Zároveň
protikuřácké aktivity ve vyspělejších zemích probíhají už delší dobu, čemuž je
samozřejmě potřeba přizpůsobit komunikaci. V USA nebo Západní Evropě už jsou lidé
zvyklí na základní fakta o kouření, na informace o hrozbách a důsledcích – proto jsou
zde zařazovány i kampaně hodně kontroverzní, drsné a vzbuzující pozornost. Naopak
v zemích vyspělých méně se protikuřácká sdružení a organizace spíše vyvíjí a obecně
zde tedy nemůžeme očekávat takovou historii, souvislost jednotlivých projektů, nebo
synergii různých aktivit, či kreativitu. Proto je logické, že kampaň v Indii bude odlišná
od kampaně ve Francii, ta se zase může lišit od Australského pojetí problematiky.
Co se týče socioekonomického statusu a různých typů protikuřáckých kampaní,
bylo prokázáno, že ne všechny z nich působí stejně na vzdělané či nevzdělané lidi.
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Určitá část kampaní podle výzkumu působí spíše na osoby s vyšším socioekonomickým
statusem. Jsou to většinou kampaně typu „skoncujte s kouřením“, „bojujte proti
hrozbám, které kouření přináší“, „chtějte přestat, mějte silnou vůli“, „myslete na svou
budoucnost“ – podobná sdělení jsou účinnější u více vzdělaných osob. A vzhledem
k tomu, že celá řada kampaní komunikuje právě tímto způsobem, vzniká zde nesoulad
mezi správným zacílením komunikace – respektive celkovou účinností. Většina kuřáků
na celém světě dnes totiž spadá spíše do nižší socioekonomické populace. To je
zapříčiněno celou řadou předpokladů. Lidé s nižším vzděláním mají například méně
protikuřáckých restrikcí na pracovištích, snadněji podléhají závislosti na nikotinu a mají
také menší přístup k moderním medikamentům, které pomáhají snižovat závislost na
kouření. (Niederdeppe, Fiore, Baker, Smith, 2008, s. 916-924, [online]) Proto je
důležité, aby v budoucnu byly kampaně tomuto faktoru přizpůsobovány a vhodným
způsobem volily formu komunikace.
Důležité je dbát na cílovou skupinu – a to nejen v souvislosti s postoji ke
kuřáctví a k návykům, ale také k různým věkovým skupinám a jejich vnímání různých
reklamních aspektů. Ve Spojených státech amerických byla například provedena studie,
která zkoumala, jak protikuřácké kampaně ovlivňují chuť skončit s kouřením – a to
u dospělých nebo dospívajících mladých lidí. Bylo prokázáno, že obecně mají
protikuřácké kampaně ten efekt, že se lidé snaží více a intenzivněji přestat kouřit
a pozitivněji vnímají jakékoliv protikuřácké snahy. Také bylo zjištěno, že nejsilněji
vnímají sdělení protikuřáckých kampaní buď nekuřáci, nebo kuřáci, kteří už přemýšlejí
o tom, že kouřit přestanou. Byly ale také specifikovány některé rozdíly u vnímání těchto
kampaní mezi dospělými a mladými lidmi. Mladí například více dbají na značku, její
působení, a provedení dané kampaně, protikuřácké kampaně zase vnímají o to více, čím
plošněji kampaň působí. U dospělých se v této souvislosti projevila už jistá obrněnost
vůči reklamám obecně i vůči sdělením týkajících se kouření. Ti mají jednak menší vůli
měnit své zaběhlé návyky a postoje, ale také se pomaleji ztotožňují se zákazy, které se
kouření týkají (například v restauracích nebo veřejných prostorech). (Tangari, Burton,
Andrews, Netemeyer, 2007, s. 60-74 [online])
Podobný faktor byl zkoumán i v Austrálii, kde proběhlo šetření týkající se
konkrétní protikuřácké kampaně, která byla cílena na dospělé osoby – průzkum však
odhaloval, jak byla vnímána lidmi mladými a zda ovlivnila i jejich postoj ke kouření.
Více než 4 000 dospívajících respondentů nakonec prokázalo, že kampaně určené
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dospělým lidem jsou relevantní i pro ně (uvedlo 85 %). 53 % z nich zmínilo, že kampaň
na teenagery působila dobře a někteří z nich se pokusí s kouřením přestat, 85 %
dokonce uvedlo, že díky kampani je kouření méně „cool“, lákavé a přitažlivé. 27 %
z mladých respondentů, kteří v době výzkumu kouřili, uvedlo, že díky kampani snížili
počet vykouřených cigaret. Dalších 26 % se rozhodlo, že se s kouřením pokusí přestat.
(White, Tan, Wakefield, Hill, 2003, [online]) Jak je tedy zřejmé, jednoznačně je nutné
brát na věk cílové skupiny zřetel, pokud je ale kampaň vymyšlena i provedena chytře
a atraktivně, může zapůsobit jak na mladé lidi, tak i na dospělé.
Co se týče výběru témat protikuřáckých kampaní, ve vyspělejších zemích už
jsou lidé poměrně dobře informováni o rizikách, která kouření doprovázejí, a proto už
nejsou klasické reklamy s „obyčejným“ sdělením tolik přitažlivé ani účinné. Lidé znají
informace i souvislosti, jsou už na protikuřácké aktivity i varování na plakátech,
v časopisech i krabičkách zvyklí. Proto je kladen důraz na zajímavé a originální téma,
které sice s kouřením souvisí, ale nejsme na něj ještě tolik zvyklí. Přitažlivá jsou
v tomto směru i témata kontroverznější, jako je například smrt – ta musí ale být podána
nestandardním způsobem. Jako příklad je možné uvést kampaně, které upozorňují na
hrozbu smrti při kouření – ne však pouhým moralizováním a udáváním faktů, ale
originálním a nápaditým způsobem. Následující kampaně jsou toho důkazem:
Obr. č. 18: Kampaně s tématikou smrti

zdroj: boredpanda.com, [online]
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Kromě smrti podané zajímavým způsobem je častým tématem protikuřáckých
projektů ve vyspělých zemích také sexualita, která je také oblíbeným a méně tradičním
motivem. Vymyká se totiž klasickému ryze zdravotnímu sdělení, týká se všech,
a představuje něco choulostivého a kontroverzního zároveň, což bylo zřejmé například
u zmiňované francouzské kampaně. Řada projektů proti kouření upozorňuje na fakt, že
kouřením se snižuje plodnost (především u mužů), jsou ničeny spermie, nebo klesá
schopnost erekce. U žen je zase často opakováno riziko kouření v těhotenství, vliv na
novorozeňata, miminka a děti obecně. Celkově je ve vyspělých zemích běžná větší
segmentace, zatímco v rozvojových a chudších zemích je povědomí o negativech
kouření natolik nízké, že lze užívat masovější a standardnější sdělení a kampaně. Na
následující straně jsou zmíněny dva projekty zahrnující sexualitu: jednak kampaň
„Smoking can affect your sex life“ a také metafora na spermie v kampani „Smokers
make poor swimmers“.
Obr. č. 19: Kampaně se sexuálním podtextem

zdroj: boredpanda.com, [online]
Kromě specifických témat se u kampaní průběžně mění také komunikační
kanály. I ty závisí na prostředí, na dané zemi, na její vyspělosti a přístupu obyvatel
k médiím a informacím. Obecně se opět potvrzuje trend, že ve vyspělejších zemích už
jsou klasické formy komunikace zavedené, a proto se tvůrci snaží nacházet nová místa
a nové cesty, kudy informace k uživatelům dostat. Dříve byla společnost více vydávána
na pospas inzerentům, protože si čtenář nebo divák mohl jen omezeně vybrat, co bude
číst nebo sledovat. V dnešní době jsou ale možnosti natolik široké, že je potřeba se
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daleko lépe přizpůsobit danému prostředí i publiku, nebo přicházet s novými
myšlenkami a provedeními. (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2007, s. 860) Toho
důkazem jsou i reklamy a projekty týkající se protikuřáckých témat, které se pokoušejí
vymýšlet nejrůznější nápady na provedení a originální komunikační kanály. Kromě
tiskovin, rádií a televizí je využívána také venkovní reklama, burz marketing nebo
guerilla, a v posledních letech samozřejmě internet, který umožňuje další možnosti –
především neomezené šíření a větší překonání vzdáleností i času. I aktivity
nadnárodních společností nebo organizací můžou díky internetu fungovat v lepší
synergii.
Pro názornost snahy o pestrost a kreativitu jsou níže ukázány příklady
nápaditých kampaní, které se snaží k problematice kouření přilákat pozornost
originálním způsobem. Někdy u podobných forem komunikace ale může vzniknout tzv.
„upíří efekt“, kdy si lidé snadno zapamatují vtipný nebo jedinečný nápad, ale vůbec si
ho nespojí s hlavním sdělením nebo se značkou. (Karlíček, Král, 2011, s. 31) To by
mohl být problém prvního obrázku, který kuřákova ústa připodobnil k výfuku
u autobusu. Tato kampaň se odehrávala ve Spojených státech amerických, provázel ji
slogan „Ready to Quit?“ a součástí jsou také webové stránky.
Obr. č. 20: Kampaň Ready to Quit?

zdroj: cigarettesdigest.com, [online]
Kreativci ale objevili i další místa a zajímavé cesty, jak lidem sdělit rizika nebo
důsledky kouření. Příkladem je seriál různých fotografií, který upozorňuje na fakt, že na
nestandardní varování před smrtí člověk reaguje velmi rychle a zaujatě, zatímco
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varování o smrti v souvislosti s cigaretami už opomíjí. V tomto projektu je používáno
absurdních varování, aby si lidé uvědomili, jak moc ignorují důležité informace
(v tomto případě o kouření). Každý nápis následně doprovází věta: „Toto sdělení
ignorovat nebudete. Proč tedy ignorujete to na cigaretových krabičkách?“ Podobné je to
i s další kampaní – obrázek s lahví vody, na které je nápis: „Konzumací této vody si
způsobujete rakovinu plic, infarkt, komplikujete své těhotenství aj.,“ a doplňující slogan
„Pili byste tuto vodu?“.
Obr. č. 21: Kampaně využívající absurdních varování

zdroj: demilked.com, [online]
Kromě způsobu komunikace i jejích forem se postupně mění i možnosti
zpracování

protikuřáckých

kampaní.

Zadavatelé,

kteří

disponují

dostatečným

množstvím financí, můžou využívat kreativní reklamní agentury a dát na zkušenosti
odborníků. Proto se některé z reklam stávají nadnárodními a funkčními na širším území.
Na druhou stranu je ale důležité vycházet z podmínek a společenského prostředí
v daném místě, kde chceme, aby kampaň působila. Vzhledem k tomu, že lidé po celém
světě žijí odlišným způsobem života a vyznávají různé hodnoty, je nutné brát tento
aspekt v potaz a zjistit, jak nejlépe v našem konkrétním prostředí na danou cílovou
skupinu zapůsobíme.
Každá země má svůj způsob komunikace, a i dva státy hovořící stejným jazykem
můžou vnímat stejné sdělení úplně jinak, jak už bylo zmíněno u Spojených států
amerických a Velké Británie. Vliv na vnímání informací a jejich způsobu podání má
celá řada faktorů, od složení obyvatelstva, přes historii, až po jeho vztah
k náboženství…
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Například v USA, kde boj proti kouření trvá už několik let, se spíše používají
novější formy komunikace i typy sdělení. Často je pro kampaně využíván guerilla
marketing, který na sebe naláká pozornost díky nekonvenčnosti a nápadu, rozvíjejí se
ale samozřejmě i internetové projekty včetně zapojení sociálních sítí, které jsou
v posledních letech stále masovější. Reklamní tvůrci se snaží přizpůsobit i typu
obyvatelstva a tedy cílového publika, které má v USA typické znaky individualismu,
touze po úspěchu, nezávislosti apod. Těmto faktorům se v reklamách snaží přiblížit
například sdělování dat přímou řečí, působením na emoce apod. Preferován je tedy spíše
tvrdší přístup prodeje. (Vysekalová, 2001, s. 115)
Přesný opak například najdeme v Rusku, kde v podstatě neexistuje jednotný
marketingový trh, protože díky obrovské rozloze Ruska se velmi podtatně liší lidé žijící
v různých částech této země. Také vliv nejrůznějších kultur a kmenů má znatelné
projevy až dodnes, a proto je komunikace v různých oblastech Ruska naprosto rozdílná.
Podle Alexandra Repieva zde vládnou „slepí tvůrci reklam slepému obyvatelstvu“,
kampaně jsou často nekoncepční a nesrozumitelné a v zahraničí, ale i v některých
částech Ruska jim nikdo neporozumí. V Rusku také neexistuje dlouhodobé vnímání
a rozvoj nebo vzdělávání designu a reklamního průmyslu obecně, jedná se tedy o jakýsi
mix naprosto rozdílných způsobů komunikace. Samozřejmě možnosti, které mají
agentury v Moskvě, nejsou vůbec dostupné v jiných částech Ruska, a proto je ruský
marketing hodně chaotický, ačkoliv už se tento fakt začíná pomalu měnit – a to
i v souvislosti s protikuřáckými kampaněmi. Do Ruska se také dostávají některé
nadnárodní společnosti ze západu, které se snaží reklamu inovovat a poučit se
z předchozích chyb. (Repiev, 2011, [online])
V Německu nebo Velké Británii, shodně jako v USA, nalezneme také vysoký
individualismus, a vztah novinkám a inovacím (i v reklamě) je zde kladný. V těchto
zemích jsou tedy hodně využívána nová média a sociální sítě, protože spotřebitelé mají
k těmto změnám pozitivní vztah. Často se v reklamách setkáme s akcentem na životní
styl, úspěch, obvyklé je i zapojení celebrit a slavných uměleckých osobností. Zároveň je
ale dbáno na faktickou správnost a v souvislosti s kuřáckými kampaněmi jsou často
uváděna lékařská data a ověřené informace. Francouzi jsou oproti těmto zemím
lehkovážnější, chtějí spíše reklamu zábavnou, odlehčenou a méně poučnou, nebrání se
také extravagantnějším provedením (jak je patrné z kampaně připomínající orální sex).
(Světlík, 2006, [online])
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6. Vlastní výzkum
Ve své diplomové práci jsem se rozhodla provést také vlastní analýzu
protikuřáckých kampaní, abych zjistila, jak je tato problematika vnímána v českém
prostředí, jaké kampaně si nejvíce lidé pamatují a vybavují a také jaký obecně
informacím obsaženým v protikuřáckých kampaních přikládají důraz. Cílem je
uvědomit si, jak a proč jsou kampaně a projekty na podporu skoncování s kouřením
vytvářeny, konstruovány a aplikovány – a jak je na druhou stranu vnímají spotřebitelé,
zda si je vůbec uvědomují, na kolik je hodnotí pozitivně a zda si myslí, že jsou účinné.
Abych tedy porovnala co nejvíce názorů a postojů k protikuřáckým kampaním
u českých občanů, provedla jsem analýzu prostřednictvím dotazníkového šetření. Díky
dotazníkům jsem měla možnost zjistit, jak k danému tématu přistupují kuřáci, nekuřáci,
nebo lidé, kterým se podařilo s kouřením přestat. Pokusím se provést obecnou analýzu
vnímání protikuřáckých kampaní u různých zainteresovaných skupin a osob různého
věku, vzdělání i pohlaví.

6.1 Metodologie
Pro své šetření postojů k protikuřáckým kampaním jsme se rozhodla použít
metodu dotazníkového šetření, díky které je možné získat nejrůznější data od velkého
množství respondentů. Pro jednoduchost, rychlost, srozumitelnost a uživatelskou
přístupnost jsem využila elektronické formy dotazníku, kterou mohli respondenti
jednoduše otevřít pomocí konkrétního odkazu. Některým respondentům jsem dotazníky
také tiskla, abych dosáhla reprezentativnosti (alespoň částečné) ve všech věkových
kategoriích, většina populace je ale již dnes schopna odpovídat v online prostředí. Díky
elektronickému dotazníku byla také pro respondenty jednodušší orientace v dotazníku,
který obsahoval různé části a podčásti (podle toho, zda je či není respondent kuřákem,
zda někdy v životě kouřil, zda se pokoušel přestat nebo ne apod.), v elektronické formě
na sebe jednotlivé části logicky navazovaly, a tak nemusel respondent přemýšlet, zda je
pro něj tento oddíl relevantní či nikoliv, nebo hledat další příslušnou část na listech
papíru. Zároveň byly odpovědi automaticky kódovány a zapisovány do vyhodnocovací
matice.
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Výzkum postojů české populace k protikuřáckým kampaním byl tedy proveden
prostřednictvím dotazníků, které jsou obecně definovány jako „formuláře se sérií
otázek, na které respondenti odpovídají a které také případně obsahují varianty jejich
odpovědí.“ Někdy je též dotazník charakterizován jako psaná forma řízeného
rozhovoru. (Kozel, Mlynářová, Svobodová, 2011, s. 200) Dotazník je zároveň
nejpoužívanějším prostředkem marketingových výzkumů zkoumajících respondenty,
jejich názory a postoje nebo chování. Platí však, že by měl splňovat dva důležité
aspekty, aby jeho vypovídající hodnota byla co nejvyšší (Foret, Stávková, 2003, s. 33),
a to:
 účelově technický aspekt – tedy taková konstrukce dotazníku, aby byl
respondent co nejlépe veden a věděl jistě, na co a jakým způsobem odpovídat
 psychologický aspekt – vliv prostředí, okolností a atmosféry, které respondenta
při dotazování ovlivňují: měl by se cítit příjemně, nenuceně a angažovaně tak,
aby chtěl odpovídat co nejpřesněji, správně a především pravdivě
Zásadní je především jednoznačnost a srozumitelnost otázek, které se v dotazníku
vyskytují, pokud jsou tyto náležitosti splněny, splní dotazníkové šetření svůj hlavní
význam, který spočívá v následujících bodech (Kozel, Mlynářová, Svobodová, 2011,
s. 200):
 získáme od respondentů potřebné informace
 celým dotazováním respondenta provádíme, udáváme strukturu a usměrňujeme
proces komunikace
 zajišťujeme jednotný vzor pro zapisování a třídění odpovědí
 jednoduše odpovědi zpracováváme a získaná data vyhodnocujeme
Co se týče typů otázek podle varianty odpovědí, v dotazníku jsem použila
především uzavřené otázky. Jejich výhodou je jednoduché a rychlé vyplnění a také
jednoznačnost a přesný návod, kudy otázku směřujeme a jakou odpověď očekáváme.
Můžou se dělit ještě na 3 další typy, které jsou také v analýze protikuřáckých kampaní
použity – otázky dichotomické (ano, ne), výběrové (zde má respondent možnost volby
z více rozmanitějších odpovědí), nebo výčtové (u nich lze zvolit i vyšší počet
odpovědí). Na druhou stranu je nevýhodou uzavřených otázek fakt, že je respondent
omezen pouze na daný výběr z odpovědí. Tomu jsem se snažila zabránit v několika
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případech také tzv. otázkami polootevřenými, kde kromě konkrétních odpovědí měl
možnost každý respondent ještě doplnit, co považuje za důležité, případně zmínit jinou
variantu odpovědi. U tohoto typu otázek se samozřejmě může objevovat problém lenosti
a neochoty respondenta vymýšlet a zabývat se jinými možnostmi, než které jsou
vypsané v předvybraných odpovědích. (Foret, Stávková, 2003, s. 39)
V dotazníku jsem se snažila využít výhod dotazníkového šetření a naopak se
vyhnout nejasnostem a matoucím či neúplným otázkám tak, aby byly odpovědi
respondentů co nejpravdivější a nejméně zavádějící. Provedla jsem také testovací
předvýzkum, abych zjistila zpětnou vazbu od potenciálních respondentů a vyvarovala se
případných nejasností.

6.2 Hypotézy
Hlavním cílem mé práce, a tedy také tohoto výzkumu, je zjistit, jakým způsobem
jev české republice vnímána protikuřácká politika, zda se u nás objevují kampaně proti
kouření – ale především zda si jich lidé všímají, a jestli se jim zdají účinné a zda podle
nich mají nějaký význam. Je zřejmé, že na tuto problematiku budou mít různé názory
kuřáci a nekuřáci, proto jsem tyto skupiny ve výzkumu rozdělila a budu je tak moci
porovnávat a analyzovat samostatně.
Ačkoliv jsem se snažila ve svém výzkumu postihnout všechny věkové kategorie
i respondenty s různým vzděláním, předpokládám, že se obecně v mém okolí vyskytují
spíše lidé s vyšším vzděláním – zřejmě nejčastěji vysokoškolským, tedy nebude zcela
proporčně zachováno rozložení socioekonomického statusu jako u společnosti obecně.
Stejně tak většina respondentů patří do nižších věkových skupin, i zde nebude rozložení
odpovídat realitě. Přesto ale bylo mým cílem zahrnout do analýzy celé spektrum
společnosti, aby bylo možné odhalit drobné nuance a odlišnosti v postojích, hodnotách
a závěrech. S těmito předpoklady také přistupuji ke stanovení hypotéz.
První hypotéza se týká obecně protikuřáckých kampaní a jejich vnímání
společností. Domnívám se, že lidé obecně protikuřácké kampaně vnímají, že si jich
všímají a díky médiím je zaznamenávají. Znamená to, že jsou si vědomi sdělení
o nepříznivých účincích kouření – ať už na krabičkách cigaret nebo v tisku, televizi či
na billboardech.
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Dále je možné stanovit a odhadovat, jak je podle respondentů boj proti kouření
v České republice intenzivní. V této hypotéze předpokládám, že kuřáci vnímají
kampaně proti kouření relativně intenzivně a jsou si vědomi aktivit, které se je snaží
přesvědčit o škodlivosti užívání tabákových výrobků. Na druhou stranu bych logicky
očekávala, že nekuřáci budou proti kouření zaměřeni více, a bude se jim tedy ve
výsledku zdát, že v České republice protikuřácká iniciativa tolik silná a intenzivní není.
Vycházím tak z předpokladu, že nekuřáci jsou si vědomi škodlivých účinků tabákových
výrobků, a vadí jim proto kouření ve veřejných prostranstvích i stravovacích zařízeních.
V tom důsledku by nejspíše přivítali ještě intenzivnější protikuřáckou politiku.
Následně se zaměřím na názor, zda může protikuřácká kampaň ovlivnit kuřáka
v rozhodnutí přestat kouřit. Předpokládám v této souvislosti, že nekuřáci tuto hypotézu
spíše potvrdí a protikuřácké kampaně podle nich budou moci mít ten správný efekt.
Domnívám se tak proto, že kampaně proti konzumaci tabákových výrobků působí také
na nekuřáky – a to možná v některých případech i silněji, vzhledem k tomu, že nekuřák
se s názorem nebo tvrzením protikuřácké kampaně lépe ztotožní. Oproti tomu
očekávám, že kuřáci budou k účinkům protikuřáckých kampaní skeptičtější, jelikož
sami stále kouří, vliv to na ně doposud nemělo a vědí, že je potřeba učinit především
zásadní rozhodnutí a podpořit jej navíc silnou vůlí.
Ve čtvrté hypotéze si stanovuji postoje k důvodům, proč kuřáci nejčastěji
přestávají kouřit. Předpokládám, že u obou skupin (jak kuřáků, tak i nekuřáků) budou
převládat zdravotní rizika. Ta jsou také jedním z nejčastějších témat komunikovaných
protikuřáckými kampaněmi, a domnívám se proto, že se opravdu jedná o nejdůležitější
důvod k omezení nebo skončení s kouřením. Myslím si také, že podstatným způsobem
můžou do rozhodnutí ještě promlouvat blízcí lidé, partneři a rodina, ostatní faktory jsou
už ale dle mé hypotézy marginální.
V další hypotéze se zaměřuji na fakt, zda varování na cigaretových krabičkách
kuřáky skutečně od kouření odrazují – nebo si už zvykli a v celkovém množství
kampaní a informací o rizikách konzumace tabákových výrobků je už tento způsob
neovlivní. I zde bude zajímavé porovnání kuřáků s nekuřáky a mou domněnkou je, že
kuřáci jsou vůči obrázkům už téměř imunní, zatímco nekuřáci budou skeptičtí méně.
I oni jsou si jistě vědomi, že kuřáci jsou zvyklí varování na krabičkách vídat pravidelně,
přeci jen se ale domnívám, že výslednému efektu těchto varování budou věřit více,
jelikož se výroky týkají ohrožení života a dramatických zásahů do zdraví i prostředí.
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Poslední hypotéza se týká kouření ve stravovacích zařízeních – tedy
v restauracích a barech. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně aktuální otázku,
rozhodla jsem se ji také do dotazníkového šetření zařadit. Předpokládám, že většina
nekuřáků bude proti, jelikož kuřáci v podobných zařízeních ovlivňují a poškozují
i jejich zdraví. Ačkoliv určitá část respondentů může zastávat názor, že toto rozhodnutí
je záležitostí každého majitele daného podniku, i přesto se dle mých úvah většina
nekuřáků shodne. Kuřáci na druhou stranu budou spíše pro zachování stávajících
právních úprav tohoto problému – tedy řádné označení a oddělení kuřáckých
a nekuřáckých prostor v restauracích a barech, předpokládám ale, že většina pro zákaz
kouření v restauracích a barech nebude, protože by to částečně omezilo jejich pohodlí
při konzumaci tabákových výrobků.

6.3 Základní specifika výzkumu
Nyní již stručně představím výzkum a charakterizuji respondenty, které jsem
analyzovala. Dotazník celkově sestával z 18 otázek, každá ze skupin respondentů (podle
toho, zda se jednalo o kuřáky, bývalé kuřáky, nebo nekuřáky) měla ale přizpůsobený
obsah a otázek u některých z nich bylo proto více. Díky tomu, že byl dotazník
zpracován elektronicky, bylo směrování respondentů automatické – a tedy pro ně
naprosto přehledné a jednoduché.
Průzkum probíhal od začátku února přibližně do poloviny března 2013 a celkově
se výzkumu zúčastnilo 256 respondentů všech věkových kategorií (ty však nebyly
rovnoměrně reprezentovány, což bude vysvětleno později) i různých stupňů vzdělání.
Hned v počátku byly otázky rozděleny a strukturovány tak, aby bylo zřejmé, jakým
způsobem odpovídají kuřáci či nekuřáci a jak se jejich postoj k daným otázkám různí.
Nyní už přistoupím k samotné charakteristice respondentů. Nejprve zmíním
procentuální zastoupení žen a mužů. Celkově se výzkumu zúčastnilo 95 mužů a 161
žen, tedy poměrově 37 ku 63 procentům. Co se týče kuřáků, zde bylo 61 % žen a 39 %
mužů, u nekuřáků byl poměr ještě vyšší – 70 % žen versus 30 % mužů. Tato čísla tedy
neodpovídají celorepublikovým standardům – jak bylo uvedeno u různých výzkumů
z České republiky, obecně kouří více muži než ženy. Procentuální zastoupení u mé
analýzy je dáno tím, že zde vzniknul velký nepoměr mezi pohlavím všech respondentů
a z 63 % převládaly ženy.
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Dále vyhodnotím i věk respondentů, kteří se vždy zařadili do příslušné skupiny.
Nejnižší věkové rozmezí – 15-25 let celkem obsahovalo 47 % ze všech respondentů,
tedy poměrově nadprůměrné. Je to dáno tím, že na dotazník často odpovídali mí
vrstevníci nebo lidé v podobném věku, proto jsou respondenti spíše mladší. Co se týče
kuřáků, z celkového počtu spadalo do této nejnižší věkové kategorie celkem 52 %,
u nekuřáků to bylo 45 %. Hodně zastoupená byla i věková kategorie o stupeň vyšší a –
tedy respondenti ve věku 26-35 let. Těch celkem na výzkum odpovědělo 38 % (nebo
také 30 % z kuřáků a 40 % z nekuřáků). Další věkové kategorie už byly zastoupeny
méně, respondentů ve věku 36-45 let bylo 9 %, mezi 46-55 lety 2 % a více než 55 let
bylo celkem čtyřem procentům ze všech odpovídajících. Celkově tedy výzkum
reprezentuje spíše mladší generaci mezi 15 až 35 lety.
Posledním ze základních socioekonomických ukazatelů, které byly součástí
analýzy, je vzdělání respondentů. Zde se dá – podobně jako u věkových skupin –
předpokládat, že lidé z mého širšího okolí, kteří se především výzkumného šetření
účastnili, opět nebudou typickým vzorkem. Očekávám, že se mezi respondenty objeví
více středoškolsky a především vysokoškolsky vzdělaných osob.
Respondentů se základním vzděláním se ve výzkumu vyskytlo pouze necelých
6 %. Středoškolsky vzdělaných bylo už více – 24 %. Další z možností bylo vyšší
odborné vzdělání, do této skupiny se však nezařadil ani jeden z respondentů. Naopak
vysokoškolsky vzdělaných osob se ve výzkumu vyskytlo nejvíce – přesně 70 %.
Potvrdilo se tedy, že nejvíce do výzkumu promlouvali vysokoškolsky vzdělaní lidé,
naopak ti s nižším vzděláním už o poznání méně. Pokud bych se už nyní zaměřila na
fakt, zda vzdělání souvisí s konzumací cigaret, můžu vyhodnotit následující: ve skupině
kuřáků převládá vzdělání středoškolské (48 %), dále vysokoškolské (37 %), nejméně je
respondentů se základním vzděláním (15 %). Naopak u nekuřáků najdeme nejvíce
vysokoškolsky vzdělaných lidí (80 %), následují středoškolsky vzdělaní (17%) a lidé se
vzděláním základním (3 %). Tento poměr tedy jednoznačně potvrzuje výzkumy
zmíněné v předchozí části, že kouří spíše méně vzdělaní lidé, naopak u vysokoškolsky
vzdělaných převládají nekuřáci. Konkrétně z celkového počtu 179 respondentů
s vysokoškolským vzděláním jich kouří pouze 20. U středoškolsky vzdělaných osob už
je poměr nižší – z celkových 61 jich kouří 26.
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6.4 Vyhodnocení analýzy
Nyní přistoupím k vyhodnocení dalších otázek, které už se týkají postojů
respondentů ke kouření, k protikuřáckým kampaním a dalším příbuzným tématům.
Postupně budou zhodnoceny odpovědi a názory jak kuřáků, tak i nekuřáků, což by mělo
přinést zajímavé porovnání obou skupin.
Hned první otázka se logicky zaměřila na to, zda respondent kouří či nikoliv.
Výsledky nejsou překvapující – z celkového počtu respondentů kouří 22 %, 78 %
naopak tvoří nekuřáci. Průměr České republiky je přibližně 26 % kuřáků z celé
populace. Má analýza se tedy liší o 4 %, což je vzhledem k vysokému počtu
vysokoškolsky vzdělaných respondentů a navíc k vyššímu počtu žen logické. V dalších
částech vyhodnotím zvlášť odpovědi kuřáků a nekuřáků, na závěr porovnám důležité
a zajímavé rozdíly nebo naopak shody, které výzkum odhalí.

6.4.1 Kuřáci
U kuřáků (tedy osob, které kouří pravidelně alespoň 1x týdně) jsem se snažila
nejprve zjistit, jaký vztah ke kouření mají – tedy jak dlouho a jak často kouří, a nadále
jsem se věnovala tomu, zda někdy chtěli přestat a zda v tom hrála roli nějaká
protikuřácká kampaň. Následně se už vyjadřovali k samotným protikuřáckým
kampaním a dalším podrobnostem.
Co se týče délky kouření, nejvíce z respondentů kouří dlouhodobě, tedy přes
10 let. Tuto skupinu tvoří 44 %. Dalších 30 % z respondentů kouří 1-5 let, posledních
26 % 5-10 let. Důvodem této relativně vysoké hodnoty může být obecně relativně nízký
věk respondentů – většina z nich je ve věku 15-35 let. Méně než 1 rok nekouří
z respondentů nikdo.
Množství cigaret vykouřených za určitý časový úsek byl další otázkou, na kterou
kuřáci odpovídali. Nejvíce z nich – celkem 56 % – kouří přibližně 1 krabičku denně,
což je číslo poměrně vysoké vzhledem k tomu, jak velký vliv už tento počet cigaret na
člověka má. Na druhou stranu nikdo z kuřáků nepřiznal, že by kouřil více než to.
Otázkou ale zůstává, zda je to opravdová realita, nebo se k vyšší konzumaci kuřáci
přiznávat nechtěli a raději „zakroužkovali“ nižší variantu. Přibližně 1 krabičku za týden
vykouří dalších 33 % z kuřáků, dalších 11 % uvedlo, že jim krabička cigaret vystačí
přibližně na 1 měsíc…
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Další otázka už nepřímo souvisí s problematikou protikuřáckých kampaní – ptá
se totiž kuřáků, zda se někdy pokoušeli přestat. Podle odpovědi byli respondenti
následně nasměrováni na otázky rozvíjející podrobnosti o jejich pokusech přestat
(pokud se někdy pokoušeli), nebo naopak pokračovali další částí dotazníku, která se
věnovala jiným aspektům. Výsledky této otázky jsou poměrně zajímavé, jelikož více
než polovina z kuřáků opravdu chtěla s kouřením přestat. Konkrétně 37 % ze všech
kuřáků uvedlo, že o skoncování s kouřením nikdy neuvažovalo. Dalších 15 %
respondentů přiznalo, že se 1x pokusilo s kouřením přestat, avšak neúspěšně.
Nejpočetnější skupinou ale byli lidé, kteří se opakovaně snažili s kouřením přestat –
těch bylo celkem 48 %, tedy téměř polovina. Vyplývá z toho tedy, že kuřáci se obecně
spíše snaží s kouřením přestat a pravděpodobně si tak uvědomují jeho negativa.
Většinou však s kouřením natrvalo skončit nedokážou. Tím spíše by si tato cílová
skupina mohla všímat a uvědomovat kampaně proti kouření a jejich hlavní sdělení –
korespondují totiž s jejich touhou přestat.
Graf č. 1 – Pokoušeli jste se někdy s kouřením přestat?
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Následující otázka rozvíjela otázku předchozí v případě kladné odpovědi
respondenta. Odpovídali na ni tedy jen ti z kuřáků, kteří uvedli, že se již někdy přestat
pokoušeli. Cílem této otázky bylo zjistit, jaké hlavní důvody je k jejich snaze přiměly,
příp. jaké důvody pro ně byly v přání skončit s kouřením nejpodstatnější. Na výběr měli
respondenti několik základních možností – jako např. rodina nebo finanční stránka
kouření, mohli ale doplnit i vlastní důvody. V této otázce měli respondenti možnost
vybrat i více možností, které považovali respondenti za odpovídající, celková hodnota
tedy nemusí tvořit 100 %. Nejdůležitějším důvodem se podle respondentů stala
zdravotní rizika, která přiměla alespoň k pokusu přestat kouřit 31 % z nich. Druhou
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nejdůležitější příčinou (25 %) byly finance, což vzhledem k cenám cigaret není
překvapivé. Třetím nejpodstatnějším impulsem byly důvody rodinné, partnerské nebo
vliv blízkého okolí. Evidentně tedy kuřáci považují kouření za především osobní
a soukromou záležitost, a pokud chtějí přestat, nejdůležitější je pro ně jejich vlastní
rozhodnutí – rodina či okolí už méně. Některým kuřákům vadí i omezení ve sportu
a v možnosti „jiné“ zmiňovali respondenti těhotenství, dále také fakt, že jim vadil
princip závislosti, nebo zásadní změna postoje. Konkrétní odpovědi jsou zaznamenány
v následujícím grafu:
Graf č. 2 – Jaké byly Vaše hlavní důvody, proč s kouřením přestat?
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Následující otázka už se opět týkala všech respondentů-kuřáků, nejen těch, kteří
se někdy pokoušeli přestat. Ptala se, zda považují protikuřácké kampaně za funkční,
a myslí si, že kuřákovi můžou pomoci přestat. Očekávala jsem, že příliš velkou důvěru
kuřáci ke kampaním mít nebudou, proto jsem tedy byla překvapena, že téměř 40 %
odpovědělo „ano“. To ale může být spojeno se faktem, že velká část z kuřáků už chtěla
přestat, a proto kampaně nepovažují za zbytečné a uvědomují si jejich podstatu
i správnost. Zbylí kuřáci si nemyslí, že by je mohla protikuřácká kampaň nějak ovlivnit.
To podle mého koresponduje s tím, že už jsou kuřáci na kampaně a informace
o negativech kouření zvyklí, a nepřipouští si proto jejich konkrétní přínos.
Následně jsem už začala zkoumat obecnou znalost protikuřáckých kampaní
v České republice – i vnímání kampaní kuřáky v celkovém kontextu. V první otázce
jsem zjišťovala, v jakých médiích se nejčastěji o protikuřáckých kampaních dozvídají –
zda v televizi, tisku, na internetu, nebo jinými cestami. Přesné zastoupení jednotlivých
komunikačních kanálů je poměrově vyjádřeno v následujícím grafu:
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Graf č. 3 – Všimli jste si protikuřácké kampaně v následujících médiích?
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Z grafu tedy jasně vyplýva, že kuřáci si nejvíce uvědomují protikuřácké aktivity
a sdělení především na krabičkách od cigaret, se kterými se stkávají každý den. Televize
i internet jsou zastoupeny stejně, podobné je to i u OOH reklamy a tisku, v rádiu
nezaznamenal protikuřáckou kampaň nikdo, evidentně tedy není vůbec v souvislosti
s protikuřáckými kampaněmi spojováno. Není to příliš překvapivé, z rádia nejsme příliš
často zvyklí informace o protikuřáckých kampaních a projektech poslouchat, ačkoliv se
jistě najdou i výjimky. Co se týče bodu „ostatní“, zde byl několikrát zmíněn zvyšující se
počet nekuřáckých kaváren nebo restaurací – ne tedy přímo v souvislosti s médiem
a šířením kampaně, ale jako další projev protikuřácké aktivity. Celkově se odpovědi
týkající se různých médií u protikuřáckých kampaní daly očekávat, zajímavé podle
mého je, že internet není v popředí před ostatními médii, když celá řada protikuřáckých
projektů používá jako základní informační panel webové stránky…
Dále se už respondenti mohli vyjádřit ke konkrétním protikuřáckým kampaním,
které v České republice probíhaly nebo stále probíhají. Záměrně jsem poskytla poměrně
široký výběr, aby bylo možné odhalit, jaké kampaně byly kuřáky vnímány a postřehnuty
a kterých si naopak respondenti příliš nevšimli. Graf poukazuje pouze na povědomí
o kampaních, nikoliv jejich účinnost nebo konkrétní názor respondentů na provedení,
relevantnost apod. Opět bude poměr kampaní nejlépe zřetelný a přehledný v grafické
podobě.
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Graf č. 4 – Slyšeli jste o následujících protikuřáckých kampaních?
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Výsledky této otázky jsou pozoruhodné vzhledem k povědomí o konkrétních
kampaních. Jak je zřejmé, nejznámější protikuřáckou aktivitou je Světový den bez
tabáku, který pořádá WHO. Vzhledem k tomu, že tato iniciativa je organizována již od
roku 1987, není příliš zarážející, že už má v povědomí veřejnosti své místo. Další
výsledky jsou už ale překvapivé více. 26 % získala kampaň HELP, kterou iniciovala
a také financovala Evropská unie v letech 2005-2010. Je pravdou, že kampaň byla
podporována opravdu hodně – díky mnoha spotům a videím v TV, celé řadě článků,
vlastní micro-site, ale i využití sociálních médií a YouTube, byla medializace velmi
silná.

Oproti další kampani Evropské unie Ex-kuřáci jsou nezastavitelní, která je

spuštěna už od roku 2011 a kterou zatím nezaznamenal nikdo, byl zřejmě projekt HELP
úspěšnější, ačkoliv s postupem času se ještě může situace ohledně nové kampaně
změnit. Známou se stala i ryze česká kampaň „Normální je nekouřit“, která také
probíhala 5 let (2005-2010) a podpořilo ji mimo jiné Ministerstvo zahraničí ČR, Liga
proti rakovině nebo Masarykova univerzita. Jak se tedy zdá, faktor času je u kampaní
velmi důležitý, a pokud probíhají dostatečně dlouho a navíc s dobrou medializací, lidé si
je zapamatují. Další dvě kampaně už byly vnímány méně, i přesto o nich ale určité
povědomí je… Může s tím souviset právě fakt, že obě probíhaly přibližně 2 roky, tedy
více než o polovinu méně, než ty předchozí. Zajímavé je ale, že stejně známou se stala
kampaň oficiální (O přestávce stihnu i dvě), stejně jako kampaň zcela amatérská
vyvolaná skupinou mladých lidí a dalo by se říci díky porušování zákonů dokonce
„rebelská“. Poslední dvě ze zobrazených kampaní u kuřáků vůbec známé nejsou,
evidentně tedy prozatím svůj cíl nesplnily.
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Předposlední otázka, která se přímo týkala protikuřáckých kampaní, se kuřáků
ptala, jaký z faktorů v kampaních podle nich nejlépe působí. Zda hrozba reálných rizik,
drsná fakta nebo záběry – či spíše vtip, humor nebo originalita. Vzhledem k tomu, že
mohli respondenti vybírat z více možností, opět znázorním výsledné schéma graficky:
Graf č. 5 – Působící faktory v protikuřáckých kampaních
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Jednoznačně podle grafu působí v protikuřáckých kampaních především drsná
fakta, záběry a obrázky. Podle kuřáků je tedy hrozba nemocí nebo smrti tou nejúčinnější
v boji proti kouření. Mezi další důležité a účinné faktory se řadí také vyvolávání
úzkosti, obav a strachu, což bezesporu souvisí s kategorií předchozí, ale také kampaně,
které nepostrádají vtip a originalitu. Oproti těm negativně emotivním reklamám
a kampaním ale evidentně ani ty humorné a originální podle kuřáků tolik nefungují.
Mezi další zmíněné patřily kampaně, ve kterých jsou zdůrazňována rizika tabákových
výrobků, podle 16 % působí dobře i kampaně nebo reklamy využívající formu příběhu –
ať už kuřáků, kteří přestali, nebo kuřáků, které kouření nějak poznamenalo. Celkově lze
shrnout, že nejvíce a nejlépe na kuřáky v protikuřáckých kampaních působí jakákoliv
představa nebo znázornění důsledků kouření, opakování rizik a varování.
Poslední otázka týkající se protikuřáckých kampaní se snažila odhalit, zda je
podle kuřáků v České republice hodně či málo protikuřáckých kampaní a jak obecně
tyto aktivity co do intenzity vnímají. Výsledky jsou jednoznačné: 89 % kuřáků se
domnívá, že v česku protikuřácký boj intenzivní není a kampaní proti kouření je zde
poměrně málo. Jen 11 % naopak usoudilo, že protikuřáckých aktivit je v ČR dost.
Z toho tedy jasně vyplývá, že kuřáckou veřejností kampaně příliš intenzivně vnímány
nejsou a ani jejich výsledky si tedy kuřáci moc nepřipouští.
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Následující otázka už se zaměřila na 1 konkrétní aspekt, který byl už dříve
zmiňován v souvislosti s přísnou protikuřáckou politikou v Austrálii i dalšími
restrikcemi v jiných státech – a tím jsou cigaretové krabičky. Protože v Česku musí být
na každé krabičce varování, nikoliv obrázky, ptala jsem se respondentů, jestli podle nich
můžou varovné nápisy kuřáka od tabáku odlákat – zda si myslí, že fungují, či nikoliv.
I zde byly výsledky téměř jednomyslné: 93 % z kuřáků si totiž nemyslí, že by varování
měla nějaký efekt. Pouhých 7 % považuje nápisy za účinné a mající smysl. Evidentně
by tedy bylo dobré zamyslet se nad nařízením grafické podoby nebo obrázků, které jsou
podle průzkumů daleko efektivnější.
V poslední části dotazníku jsem se kuřáků ptala na obecné vnímání kouření
a témat, která jsou s ním často spojována. Následně tedy zmíním základní přehled
výsledků, které budou zajímavé především pro srovnání s názory nekuřáků.
První otázka v této oblasti se týkala kouření v restauracích a barech a názorů
kuřáků na tento problém. Respondenti mě poměrně překvapili svou tolerancí, protože
většina z nich byla pro důsledné oddělení kuřáckých a nekuřáckých prostor ve
stravovacích zařízeních a barech. Ačkoliv je jasné, že toto pravidlo je v zásadě
neomezuje. Pro zrušení kouření kupodivu hlasoval úplně stejný počet kuřáků, jako proti
zákazu. Zřejmě tedy vliv velké části západoevropských států už změnil postoje
i v České republice, a kuřáci tedy tolik striktní ohledně zákazu kouření v restauracích
nejsou. Přesná čísla jsou znázorněna v grafu:
Graf č. 6 – Souhlasíte se zákazem kouření v restauracích a barech?
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Předposlední otázkou určenou kuřákům byl jejich názor na marihuanu – tedy zda
považují její kouření za „normální“ kouření. 62 % z respondentů konzumaci marihuany
vnímá stejně jako kouření, 38 % si myslí, že se s kouřením marihuana srovnávat nedá.
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To je zajímavý výsledek, neočekávala bych, že tolik respondentů kouření marihuany
vnímá stejně jako tabákové výrobky.
Úplně poslední otázka se týkala elektronických cigaret a zkoumala spíše znalost
a povědomí kuřáků o tomto produktu. Ptala se jich, zda kouření elektronických cigaret
považují za stejně nebezpečné jako cigarety běžné. Ukázalo se, že veřejnost si v tomto
ohledu jistá není, protože 41 % zvolilo možnost „nevím“. Podle dalších 44 %
elektronické cigarety tolik nebezpečné nejsou, oproti tomu 15 % je považuje za
podobný produkt. Jak bylo vysvětleno dříve, množství nikotinu je v elektronických
cigaretách sice nižší, i tak se ale nejedná o nástroj, který by kuřáky od kouření
odnaučoval.

6.4.2 Bývalí kuřáci
V této části zmíním postřehy nekuřáků, kteří dříve kouřili, a podařilo se jim
přestat. Zajímalo mě, jak zastoupena tato skupina bude, ale především co je přimělo
přestat kouřit nebo jakým způsobem k tomuto rozhodnutí dospěli. A zeptám se
samozřejmě také na možnou souvislost s protikuřáckými kampaněmi.
První otázka, která se týkala všech nekuřáků, se ptala, jestli kouřili pravidelně
někdy dříve. Většina (77 %) odpověděla záporně, 23 % z nekuřáků ale dříve kouřila. To
je celkem 46 respondentů. Právě na ty byly směrovány následující otázky.
Nejdříve jsem se bývalých kuřáků zeptala, z jakého důvodu přestali kouřit a co
bylo pro ně hlavní motivací. Zde měli respondenti na výběr několik odpovědí, mohli ale
zmínit i další důvody, které ve výběru nebyly. Výsledky byly následující:
Graf č. 7 – Z jakého důvod jste přestali kouřit?
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Opět se potvrdilo, že lidé mají obecně největší strach ze zdravotních omezení
a nebezpečí, které kouření způsobuje. Téměř třetina všech bývalých kuřáků přestala
právě kvůli nepříznivým účinkům na zdraví. Zajímavá je druhá nejčastější odpověď,
podle které více než pětině bývalých kuřáků cigarety nechutnaly. Pokud je opravdu
tento podíl tak vysoký, je překvapivé, kolik lidí celkově kouří, aniž by jim to chutnalo.
Není ale jisté, jestli tato odpověď nebyla už částečně zkreslená odstupem času, a zda už
spíše nemají bývalí kuřáci nyní, kdy už nekouří, pocit, že jim to nechutnalo i dříve…
Překvapivé je, kolika lidem vadila omezení ve sportu a tento faktor jim pomohl skončit.
Finanční stránka ovlivnila pouze 9 % z příslušných respondentů a nejvíce mě udivilo, že
jen 6 % kuřáků skončilo kvůli svým blízkým, rodičům nebo partnerovi, kterému kouření
vadilo. Předpokládala jsem, že rodina a vztahy jsou v souvislosti s kouřením důležitější
a více se projeví do motivace přestat kouřit. Co se týče odpovědí v kategorii „ostatní“,
několikrát bylo zmíněno těhotenství, ale také důvody typu „kouření už nebylo v módě“,
„necítil jsem se dobře ve svém okolí“, „přestal jsem kvůli sobě“ nebo „přestalo mě to
bavit“.
Zajímavé je ale srovnání pohledů na stejnou otázku u kuřáků a bývalých kuřáků.
U obou z nich jsou v popředí zdravotní rizika, navíc v téměř shodném procentuálním
zastoupení. Velké rozdíly jsou ale v ostatních odpovědích. Například finance jako
důvod k omezení kouření vnímá jen 9 % bývalých kuřáků, zatímco těch současných je
25 %. Evidentně tedy finanční náročnost aktuální kuřáky poměrně trápí, zatímco ti
bývalí si ji možná už tolik neuvědomují. Podobně je tomu u skoncování kvůli rodině,
partnerům nebo blízkým. 22 % kuřáků zmínilo, že blízcí by pro ně byli důvodem pro
konec s kouřením, zatímco reálně z této příčiny přestalo kouřit jen 6 %. Zdá se tedy, že
některé hodnoty považují kuřáci za důležité a myslí si, že by kvůli nim byli schopni se
kouření vzdát, realita pak ale vypadá jinak.
Poslední otázkou, kterou jsem bývalým kuřákům položila, bylo, zda pro ně ve
skončení s kouřením byla důležitá nějaká protikuřácká kampaň a zda je nějak ovlivnila.
Odpovědi na tuto otázku jsou stoprocentně negativní. Nikdo z bývalých kuřáků tedy
nepřiznal působení jakékoliv kampaně proti kouření. Myslím ale, že v tomto ohledu je
důležitý také fakt, že lidé často neradi přiznávají, že jsou něčím ovlivněni – tím méně
asi reklamou nebo kampaní, třebaže protikuřáckou. Nebo si také nemusejí zcela
uvědomovat přímý vliv kampaní, ty je ale můžou nějak nasměrovat nebo se alespoň se
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díky nim pozastaví nad některými důvody. Nicméně realita je taková, že nikdo z kuřáků
nepřiznal sebemenší vliv jakýchkoli protikuřáckých aktivit.

6.4.3 Nekuřáci
Nyní už se dostávám k otázkám, na které odpovídali všichni nekuřáci, včetně
těch, kteří dříve kouřili, ale už přestali. Tato skupina byla nejobsáhlejší – tvořila celkem
78 % ze všech respondentů, proto budou mít výsledky u této kategorie poměrně velkou
vypovídající hodnotu. I v tomto případě jsou koncipovány otázky stejně jako u kuřáků,
nejprve se tedy budou týkat kouření obecně, poté protikuřáckých kampaní a závěrem
i témat okrajovějších, které s tabákem souvisí.
Úvodní otázka vypovídá o tom, které důvody jsou podle nekuřáků ty
nejpodstatnější, kvůli kterým jsou kuřáci schopni přestat. Podobně jako jsem hodnotila
pohled na tuto otázku u kuřáků a bývalých kuřáků, můžu jej nyní porovnat i s nekuřáky.
Zde je zřejmé, že nekuřáci přikládají zdravotním negativům kouření ještě daleko větší
váhu než kuřáci i bývalí kuřáci, kterých zvolilo tento důvod přibližně 30 %. U nekuřáků
je to 46 %. Také jsou zde velké rozdíly u hodnoty „rodina, blízcí“, která je podle
nekuřáků důležitější než u kuřáků. Je to, myslím, dáno tím, že nekuřáci, kteří neznají
závislost na cigaretách, si představují, že kvůli blízkým lidem by byli schopni přestat
kouřit velice snadno. Reálně ale pro kuřáky rodina nebo přátelé nejsou tak silným
důvodem, kvůli kterému by byli schopni kouření omezit. Navíc porovnáme-li výsledky
ještě s bývalými kuřáky, zjistíme, že opravdu kvůli blízkým přestalo kouřit jen
minimum osob – 6 %. Naopak sport je oproti tomu silnějším lákadlem a hnacím
motorem, než by nekuřáci předpokládali. Může to být tím, že nejsou zvyklí příslušná
omezení při sportování pociťovat, anebo nepředpokládají, že volnočasová aktivita by
mohla být tak důležitým aspektem. V ostatních odpovědích se opět několikrát vyskytlo
těhotenství jako podstatný důvod pro skoncování s kouřením.
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Graf č. 8 – Z jakého důvodu přestávají podle vás kuřáci kouřit?
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U otázky, zda si nekuřáci myslí, že kuřáka může v rozhodnutí přestat kouřit
ovlivnit protikuřácká kampaň, už byly odpovědi pozitivnější. Zatímco z bývalých
kuřáků tento předpoklad nepotvrdil nikdo, 41 % nekuřáků věří, že kampaně můžou mít
vliv. Zde se kupodivu odpovědi téměř shodují s kuřáky, kterých odpovědělo kladně
38 %. Tato čísla už spíše demonstrují řadu výzkumů a reakcí na protikuřácké kampaně,
zvýšené telefonáty na quit linky apod., které potvrzují, že kampaně a další aktivity proti
kouření vliv mají a skutečně zvyšují zájem a obecnou snahu přestat kouřit.
Následně byly otázky na nekuřáky opět zaměřeny na konkrétní rysy
protikuřáckých kampaní. Nejprve na specifická média, která si nekuřáci ve spojitosti
s protikuřáckými kampaněmi uvědomují. V následujícím grafu je zachyceno jejich
zastoupení:
Graf č. 9 – Všimli jste si protikuřácké kampaně v následujících médiích?
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Zde je rozložení médií hodně podobné jako u kuřáků, také nejvíce působí
cigaretové krabičky – u nekuřáků dokonce ještě o 7 % více. Z ostatních médií jsou
zastoupeny především plochy v OOH, na internetu, v printových médiích a televizi.
V kategorii ostatní byly zmíněny aktivity občanského sdružení Maják o. p. s, které
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vymýšlí různé aktivity a programy primární prevence na školách, a představují tedy
činnost prospěšných a neziskových organizací.
Dále už respondenti vybírali z konkrétních kampaní – které z nich znají, nebo
o kterých slyšeli. I zde měli možnost zvolit variantu „ostatní“, na tu ale (stejně jako
u kuřáků) nikdo nezareagoval. Výsledky jsou opět znázorněny v grafu níže:
Graf č. 10 – Kampaně, které znají nekuřáci
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První tři místa v nejznámějších a nejvíce vnímaných kampaních jsou u nekuřáků
stejné jako u kuřáků. Zatímco kuřáci si nejvíce vybavovali Světový den bez tabáku
(29 % z nich), u nekuřáků je to 26 %, nejpovědomější jim je kampaň Normální je
nekouřit, kterou znalo i hodně kuřáků – 24 %. Kampaň Evropské unie „Help“ patří také
k těm známějším kampaním proti tabáku. Stejně tak se objevily podobné umístění i na
ostatních pozicích. Čtvrté místo u nekuřáků obsadila česká amatérská kampaň „Kuřáku,
smrdíš!, Kuřačko, smrdíš!“, ta dokonce měla úplně stejnou procentuální hodnotu jako
u kuřáků. Projekt „O přestávce stihnu i dvě“ už byl známý méně, zatímco ho označilo
11 % kuřáků, nekouřících bylo jen 7 %. Další dvě kampaně už zvolilo jen symbolické
množství respondentů. Celkově lze tedy zhodnotit, že i u této skupiny byly v povědomí
stejné kampaně jako u kuřáků, dá se tedy říci, že silná medializace opravdu přispěla
k tomu, že si lidé kampaně uvědomili a zapamatovali. Nicméně nemělo žádný vliv, zda
je člověk kuřák či nekuřák, obě tyto skupiny znají stejné kampaně – možná by tedy bylo
lepší konkrétněji zacílit.
Následující otázka se už věnuje konkrétním faktorům, které podle nekuřáků
v protikuřáckých kampaních působí nejlépe, kterých si veřejnost všimne a především –
které opravdu zaúčinkují. Především bude zajímavé srovnat právě tyto názory
s výsledky u kuřáků, jelikož se tím ukáže, co která z těchto skupin považuje za důležité.
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Jak je vidět z grafu, i podle této skupiny respondentů nejvíce fungují drsná data, fakta
a záběry, dokonce je zvolilo ještě o 5 % více než u kuřáků, tedy je jasné, že nekuřáci
opravdu považují zdravotní rizika a jejich znázorňování za nejúčinnější. Z dalších forem
podle nekuřáků funguje vtip a originalita a také forma příběhu (opět více než u kuřáků).
Stejně tak zdůrazňování rizik je častým a funkčním způsobem komunikace. Další jevy
jako vyvolávání strachu nebo promlouvání do duše už podle nekuřáků fungují méně. Co
se týče varianty „ostatní“, zde respondenti zmínili například kladení důrazu na vztahy
a rodinu, nové nápady (ne neustálé opakování stejných informací), nebo zdůrazňování
společenského nesouhlasu s kouřením. Možná by tedy veřejnost více ocenila
nestandardní a originální formy kampaní, které byly zmiňovány u některých
zahraničních kampaní a zemí. Bezesporu to souvisí s tím, že na klasické a tradiční
argumenty už jsme zvyklí a neobvyklá formy by mohla jen pomoci.
Graf č. 11 – Účinné prvky v kampaních podle nekuřáků
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Následující otázka se nekuřáků ptala na celkový dojem ohledně protikuřáckých
kampaní v České republice – tedy zda je podle nich boj proti kouření prostřednictvím
kampaní intenzivní či nikoliv. Zde se projevil nepatrný rozdíl mezi kuřáky a nekuřáky,
celkový pohled je dosti podobný. Nekuřáci si z naprosté většiny – konkrétně 94 % –
nemyslí, že by v Čechách byl dostatek protikuřáckých kampaní a dalších projektů, které
by se snažily kuřáky přesvědčovat a podporovat ve snaze kouřit. Pouhých 6 %
z nekuřáků zmínilo, že protikuřácké snahy v ČR jsou intenzívní. V porovnání s kuřáky
je to o 5 % méně, je tedy zřejmé, že nekuřáci by uvítali více snah proti kouření, naopak
kuřáci vnímají veškeré protikuřácké aktivity intenzivněji. Ale rozdíly nejsou zásadní
a obecně si česká veřejnost nemyslí, že by kampaní, projektů i akcí proti užívání tabáku
byl dostatek. Ačkoliv tedy veřejnost kampaně vnímá a uvědomuji si nejdůležitější
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sdělení, celkově nepovažuje protikuřáckou politiku v ČR za propracovanou a intenzivní,
ba naopak.
Rozdíly byly patrné i u otázky týkající se varovných nápisů na krabičkách od
cigaret, kde byli i nekuřáci dotazováni, zda podle nich mohou tyto nápisy kuřáky od
kouření odrazovat. Proti kuřákům, u kterých odpovědělo kladně jen 7 % dotázaných,
jsou nekuřáci vůči nápisům důvěřivější a 16 % z nich věří, že nápisy můžou fungovat.
Evidentně pro nekuřáky sdělení o hrozbě smrti nebo vážných nemocích znamená
teoreticky větší důraz než pro nekuřáky, kteří jsou na ně zvyklí více. I přesto ale 84 %
z nekuřáků uznává, že pouhé nápisy na krabičkách příliš účinné nejsou a kuřáka
v zásadním rozhodnutí pravděpodobně neovlivní.
Ohledně zákazu kouření v restauracích a barech se dalo očekávat, že budou
nekuřáci striktnější než kuřáci. Je to naprosto logické – vzhledem k tomu, že
v zakouřených prostorách má kouř vliv negativní také na nekuřáky a dochází k tzv.
pasivnímu kouření a jeho účinkům na zdraví všech přítomných. Tento předpoklad se
také projevil ve výsledcích výzkumu, protože z nekuřáků by celkově 77 % respondentů
zákaz přivítalo. Oproti kuřákům je to nárůst o 55 %, tedy rozdíl opravdu velký. Dalších
20 % z nekuřáků by ocenilo alespoň striktně oddělené kuřácké a nekuřácké prostory.
Proti zákazu kouření a v podstatě pro zachování stávající situace byly ze všech
nekuřáckých respondentů pouhá 3 procenta, jak naznačuje graf vyobrazený na
následující straně
.
Graf č. 12 – Jste pro zákaz kouření ve stravovacích zařízeních?
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I u nekuřáků se týkaly poslední otázky jejich názorů na „netradiční“ formy
kouření – tedy marihuanu a elektronické cigarety. Pokud se týče marihuany, 66 %
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z respondentů ji považuje za kouření stejně jako cigarety, naopak 34 % si myslí, že mezi
marihuanou a běžnými cigarety je podstatný rozdíl. U kuřáků je tento poměr 62 ku 38
procentům, názory obou skupin jsou tedy podobné a užívání marihuany je spíše bráno
podobně jako konzumace ostatních tabákových výrobků.
U elektronických cigaret jsou také výsledky u kuřáků a nekuřáků podobné
a vypovídají především o tom, že veřejnost o jejich specifikách příliš neví. 47 %
z nekuřáků zvolilo na otázku, zda je podle nich kouření elektronických cigaret stejně
zdravotně nebezpečné jako normální cigarety, odpověď „nevím“. Povědomí o přesných
účincích tedy velké není. Dalších 35 % odpovědělo, že elektronické cigarety obsahují
škodlivin méně, což je pravda, naopak 18 % si myslí, že jsou elektronické cigarety
nebezpečné stejně jako jiné tabákové výrobky. Vždy samozřejmě záleží na frekvenci
a množství jejich užívání. Mezi kuřáky a nekuřáky jsou ale pohledy na elektronické
cigarety velmi podobné.

6.4.4 Závěrečná analýza
Poté, co byly zvlášť vyhodnoceny výsledky u jednotlivých skupin respondentů
a otázek, přistoupím k celkové analýze, interpretaci výsledků a zodpovězení
jednotlivých hypotéz.
První z hypotéz předpokládala, že si lidé v České republice protikuřáckých
kampaní všímají, že si je uvědomují a referují, že se zde proti kouření bojuje – ať už
jakýmkoliv způsobem – na krabičkách od cigaret, v médiích, prostřednictvím různých
projektů apod. Podle odpovědí všech respondentů – nehledě na to, zda kouří či nikoliv,
se prokázalo, že lidé obecně o kampaních i dalších protikuřáckých aktivitách vědí, že si
je uvědomují především na krabičkách cigaret, na kterých si varování proti kouření
všímá nejvíce lidí, ale i v televizi, na internetu, v tisku nebo na billboardech a dalších
OOH reklamních plochách. I vzhledem k povědomí o konkrétních protikuřáckých
kampaních se prokázalo, že je lidé postřehli, poměrně dost z nich i znají a protikuřácká
politika jim není cizí.
Druhá hypotéza se už konkrétněji zaměřovala na názory týkající se intenzity
protikuřácké politiky v České republice – a hlavně rozdílné postoje k těmto stanoviskům
u kuřáků a nekuřáků. Předpokládala jsem totiž, že veřejnost protikuřácké aktivity
obecně vnímá – více si je ale uvědomují kuřáci, kteří jsou cílovou skupinou. Vzhledem
k tomu, že se kampaně i projekty snaží ovlivnit nebo změnit jejich chování, domnívala
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jsem se, že budou tyto aktivity vnímat více. Oproti tomu nekuřáci, kterým tyto kampaně
určeny nejsou, si jich třeba také všimnou, ale iniciativa a intenzita kampaní jim, myslím,
bude připadat nižší – především proto, že by ocenili větší omezení kouření – například
na veřejných prostranstvích nebo v restauracích a barech.
Při srovnání obou těchto skupin se ukázalo, že se tato hypotéza potvrdila –
ačkoliv rozdíly nebyly velké. Co se týče kuřáků, 11 % považuje protikuřáckou iniciativu
v ČR za intenzivní, 89 % si myslí, že boj proti kouření příliš silný není. U nekuřáků je
tento podíl ještě vyšší – 6 % ku 94 %. Z toho je tedy zřejmé, že česká veřejnost obecně
považuje protikuřácké aktivity za málo účinné a intenzivní – dokonce i téměř 90 %
z kuřáků sdílí tento názor. Dáno to může být tím, že ačkoliv u nás několik kampaní
proběhlo, nedá se šíře ani kvantita srovnat se zahraničím, kde probíhá několik
různorodých projektů najednou. Výsledky této hypotézy si ale evidentně celkově
protiřečí s hypotézou první. Na jednu stranu veřejnost protikuřácké kampaně vnímá, na
druhou stranu je považuje za málo intenzivní a efektivní – celkově by Češi jednoznačně
přivítali protikuřáckých aktivit více.
Třetí hypotéza rozvíjela názor na účinnost protikuřáckých kampaní – tedy na tu
nejdůležitější podstatu a hlavní smysl, proč by takové kampaně měly existovat.
Předpoklad byl takový, že nekuřáci projeví názor, že kampaně můžou kuřáka ovlivnit.
Naopak kuřáci budou k účinkům kampaní a projektů skeptičtější. Respondenti tuto
domněnku sice potvrdili, opět byly ale rozdíly minimální. Zatímco 41 % nekuřáků věří,
že kampaň může přispět k rozhodnutí přestat kouřit, stejný názor sdílí 38 % kuřáků.
Naopak 59 % nekuřáků a 62 % kuřáků účinkům kampaní nedůvěřují. Vzhledem k tomu,
jak se dříve respondenti vyjádřili k intenzitě protikuřáckých kampaní, je tento výsledek
poměrně pozitivní – pokud 40 % věří, že kampaně svůj smysl splňují a můžou pomoci
v rozhodnutí nekouřit. Zajímavý je i pohled na stejný problém u skupiny bývalých
kuřáků, kteří odpovídali, zda na ně nějaká protikuřácká kampaň v jejich rozhodnutí
přestat kouřit zapůsobila. Všechny odpovědi zde byly negativní. Není ale jisté, jestli
některá z kampaní na bývalé kuřáky nezapůsobila, aniž by si to přímo v kontextu
s přestáním kouřit uvědomili – zda nepodpořila emotivní nebo racionální změnu postoje
ke kouření apod. Nebo také, zda bývalí kuřáci nechtějí vědomě přiznat, že jsou
(respektive byli) ovlivněni kampaní, která může na někoho působit stejně jako reklama.
Evidentně ale příliš velký význam na samotné rozhodnutí protikuřácké aktivity nemají.

85

Ve čtvrté hypotéze jsem se zaměřila na nejdůležitější důvody a příčiny
rozhodnutí, proč je podle respondentů dobře přestat kouřit. Předpokládám, že tím
nejpodstatnějším je zdraví, které je také nejčastějším tématem v protikuřáckých
kampaních. Dále jsem se domnívala, že také blízké osoby a partneři nebo partnerky jsou
zásadním faktorem, který může podpořit rozhodnutí přestat kouřit. V reálu ale výsledky
takto jednoznačné nejsou. Sice zdravotní hrozby opravdu představují nejdůležitější
aspekt pro skončení s kouřením – a to jak u kuřáků (31 %), tak i bývalých kuřáků
(30 %) nebo nekuřáků (46%), druhým nejpodstatnějším faktorem ale nejsou blízcí, spíše
finanční náročnost kouření, kterou zvolilo mezi kuřáky 25 % respondentů. Nekuřáci
také přepokládali, že větší vliv bude mít blízké okolí a rodina, zřejmě ale převládají jiné
hodnoty. Překvapením byl pro mě sport, kvůli kterému by dovedlo přestat 13 %
z kuřáků a dokonce se to i podařilo 15 % ze všech bývalých kuřáků. Zdraví je tedy
opravdu nejpřednější, není však následováno hodnotou blízkých přátel, partnerů
a rodiny, ale spíše finanční stránkou nebo sportováním.
Následně jsem také zjišťovala, zda můžou mít na kuřáky dle respondentů vliv
i varovné nápisy na cigaretových krabičkách a jestli můžou přispět k jejich rozhodnutí
přestat kouřit. Očekávala jsem, že kuřáci už nápisy příliš vnímat nebudou, zatímco pro
nekuřáky by mohly znamenat teoretickou pomoc při rozhodnutí. Tato domněnka se
zcela naplnila, ačkoliv rozdíl opět nebyl zcela zásadní. Co se týče kuřáků, 93 %
odpovědělo, že nápisy už je vůbec neovlivňují, jen 7 % uznalo, že nápisy vnímají
a uvažují nad nimi. Nekuřáci byli pozitivnější, 16 % z nich věří, že varování svůj
význam mají a můžou kuřákům cigarety alespoň částečně znechutit, i přesto ale většina
(84 %) v působení nápisů nevěří. Jak už bylo zmíněno, tento vliv by mohly změnit
doprovodné obrázky na cigaretách, které i podle řady výzkumů působí daleko
odpudivějším dojmem a jsou reálnější hrozbou a varováním před dlouhodobými
následky kouření. V tomto ohledu by si mohla naše vláda vzít příklad z jiných zemí, kde
jsou obrazová varování už schválena a zveřejněny jsou také pozitivní výsledky této
změny.
Poslední hypotézou byla poměrně diskutovaná otázka kouření v restauracích
a barech. Vzhledem k tomu, že v této oblasti probíhají v různých státech Evropské unie
v posledních letech podstatné změny, jedná se o problematiku aktuální a hodně
komunikovanou. I zde byly porovnány pohledy kuřáků a nekuřáků. Předpoklad byl
logický – kuřáci nebudou pro zavedení zákazu kouření ve stravovacích zařízeních
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a barech, zatímco nekuřáci by tuto změnu přivítali. Hypotéza byla tentokrát potvrzena
bez výjimky. Nekuřáci jednoznačně a otevřeně odpověděli, že by zákaz kouření
v restauracích a barech přivítali (77 %), dalších 20 % by volilo důsledně oddělované
prostory kuřáckého a nekuřáckého prostoru, jen 3 % jsou pro zachování kouření. Kuřáci
sice nejsou tolik jednomyslní a striktní jako nekuřáci, na druhou stranu jen 22 %
souhlasí se zavedením zákazu kouření ve stravovacích zařízeních. Stejně tak 22 % by
bylo jednoznačně proti, ale většina – 56 % by nejraději volila oddělené kuřácké
a nekuřácké prostory. Zde je tedy evidentní rozdíl v postojích k této problematice, je
však znát, že i kuřáci vnímají diskusi, která kolem této otázky probíhá. Také proto jsou
možná „benevolentnější“ a nepreferují pouze kuřácké podniky, ale především prostory
důkladně oddělené.
Celkově tedy z výzkumu vyplynuly zajímavé postřehy. Pokud bych měla obecně
shrnout názory na protikuřácké kampaně, lze říci, že je Češi vnímají a uvědomují si je.
Na druhou stranu je nepovažují za příliš intenzivní, časté a efektivní. Vědí tedy, že už
nějaké snahy existují, ale nepřipadají jim zatím příliš silné a dlouhodobé. Je ale zřejmé,
že ačkoliv několik povedených kampaní proběhlo a některé iniciativy trvají doposud
nebo jsou pravidelné (jako např. Světový den bez tabáku), celkový koncept
a protikuřácká politika zatím příliš ustálená a kompaktní v České republice není. S tím
možná souvisí i fakt, že lidé zatím protikuřácké kampaně nepovažují za zcela účinné
a funkční. Nemyslí si, že by právě kvůli nim přestávali kuřáci kouřit, ani že je to
nějakým zásadním způsobem ovlivní. To také přiznali bývalí kuřáci, podle kterých na
ně neměla žádná z kampaní vliv. Tento faktor ale může být zkreslen tím, že neexistuje
nějaký koncepční dlouhodobý program, který by informoval a přinášel výsledky
v delším časovém úseku, navíc protikuřácké kampaně v moderním pojetí zatím nemají
v ČR příliš velkou tradici. Celkově proto veřejností nejsou vnímány jako funkční
a přínosné.
Co se týče konkrétních kampaní, některé známé jsou a pamatuje si je kolem
30 % ze všech respondentů, což není málo. Projevila se souvislost mezi znalostí
a povědomím o kampani a mírou její medializace – nejvíce respondentů si vybavilo
především Světový den bez tabáku, HELP – pro život bez tabáku, nebo kampaň
Normální je nekouřit, které také měly nejvyšší rozpočet a mediální podporu. Z hlediska
různých médií jsou s kampaněmi a protikuřáckými aktivitami nejvíce spojovány
krabičky od cigaret, které jsou jasným cílovým předmětem, na který se ani jiné sdělení
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(kromě samotné značky) neumísťuje, z běžných kanálů je to především internet,
televize, tisk a OOH reklama. Pokud bychom se zaměřili na konkrétní sdělení, které
podle respondentů ve všech typech médií nejlépe funguje, jednoznačně jsou to hlavně
zdravotní následky kouření, drsná fakta, informace a obrázky, ale také navozování
strachu a nejistoty, což s tím úzce souvisí. Kromě této ryze negativní formy sdělení proti
kouření jsou populární také kampaně, které využívají humorných, originálních
a netradičních prvků.
Celkově by tedy měli čeští politici, ale také zadavatelé reklam, protikuřáckých
projektů i kreativní agentury tyto základní stanoviska české veřejnosti ke kouření
i protikuřácké politice znát. Jednoznačně vyplývá, že by Češi ocenili tvrdší politiku
proti užívání tabáku, že by uvítali více protikuřáckých kampaní a projektů a rádi by také
navštěvovali restaurace a bary, ve kterých by se nekouřilo. Jsme tedy bezpochyby
ovlivňovány státy Západní Evropy i politikou Evropské unie, kde je ke kouření
přistupováno daleko razantněji.
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Závěr
Celá diplomová práce se zabývá tématikou sociálních kampaní proti kouření,
která je v posledních letech stále aktuálnější a komunikovanější, protikuřácká témata už
nejsou jen výsadou vyspělých států a o nebezpečí cigaret se začíná mluvit na celém
světě. Vzhledem ke globalizaci roste také vliv médií a sociální kampaně už nemusí být
zaměřeny jen na úzkou cílovou skupinu, naopak, vznikají projekty, které oslovují
všechny státy Evropské unie nebo Spojené státy americké. Navíc celá řada
specializovaných výzkumů přináší nové informace o tom, co všechno může kouření
způsobit, jaká jsou konkrétní rizika a jak se jim nejlépe bránit. Celkově tedy roste tlak
na informace a zdraví společnosti, velké tabákové společnosti už nemůžou zatajovat
zdravotní dopad kouření na společnost a protikuřácká politika se stupňuje. O tom, jak se
snaží přispět sociální protikuřácké kampaně, jak je vnímá veřejnost i jaké formy
a sdělení jsou nejúčinnější, vypovídá právě tato diplomová práce.
První část představuje teoretický koncept sociálních kampaní a problematiky
kouření obecně i specifika České republiky. Nejprve je charakterizován sociální
marketing, jakožto samostatný marketingový prvek, jeho nejčastější podoby, formy
a hlavní cíle i účinky na veřejnost. Následně je zmíněna politika kouření v ČR, včetně
konkrétních čísel, srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, představení českých
výzkumů týkajících se kouření i reklamního prostředí a jeho vztahu k protikuřácké
politice. Jedná se tedy o uvedení do kontextu kouření a protikuřáckých aktivit, aby bylo
zřejmé, jak naše společnost na kouření nahlíží, jaký je přístup státu k této problematice
a jaký právní rámec je v České republice platný.
Následně už se práce zaměřuje na protikuřácké kampaně – jejich konkrétní
formy a podoby v různých zemích po celém světě, jejich různé působení na cílové
skupiny a účinky, které měly. Zde je patrný rozdíl v přístupu různých kulturních oblastí
i jednotlivých států k této problematice, v odlišných náhledech na sociální kampaně
i v pestrosti nápadů na provedení, kreativitu, odvahu i kontroverznost jednotlivých
projektů. Nejdříve jsou představeny protikuřácké kampaně, které proběhly na území
České republiky – většinou v rozmezí posledních deseti let. Je mezi nimi patrný rozdíl
v jejich velikosti, zásahu, rozpočtu i provedení a konkrétní povědomí o některých z nich
je následně doplněno v samotném výzkumu. Dále jsou zmíněny i projekty Evropské
unie, která se snaží proti kouření bojovat a má to i ve svém programu. Ukázány jsou ale
i odlišné přístupy různých zemí světa, které se snaží proti kouření zasahovat vždy
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specifickým způsobem a jsou mezi nimi patrné velké rozdíly. V tomto kontextu je
možné si uvědomit, kam se přibližně svým postojem řadí Česká republika, jakým
způsobem by bylo možné přístup ke kuřákům změnit, či jak zefektivnit protikuřácké
aktivity i konkrétní projekty.
Aplikační část představuje vlastní výzkum prostřednictvím dotazníkového
šetření, kterého se zúčastnilo 256 respondentů. Zde jsem chtěla především zjistit, jak
respondenti protikuřáckou politiku v České republice vnímají, zda si ji uvědomují, jak je
podle nich intenzivní a jestli je účinná. Zaměřila jsem se jednak na otázky týkající se
obecně kouření v České republice, následně také na konkrétní protikuřácké kampaně,
které respondenti postřehli a jak na ně zapůsobili, ale také i na další témata, která
s kouření souvisí nebo jsou v poslední době hodně diskutovaná. Dotazníky byl
strukturován podle toho, zda respondent kouří či nikoliv, bylo tedy možné vyhodnotit
rozdíly v pohledu na různá témata u kuřáků i nekuřáků.
Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit názory Čechů na protikuřácké kampaně, na
jejich konkrétní provedení, intenzitu i účinnost. Hlavní ideou bylo srovnání reality
s konkrétními kampaněmi, a porovnat je s postoji a názory obyvatel, kterým byly
kampaně určeny. Zajímalo mě také, jak na kampaně Češi obecně hledí, zda je považují
za potřebné a které prvky podle nich skutečně fungují. Stanovila jsem si proto několik
hypotéz, které měly odkrýt vnímání protikuřáckých kampaní českou veřejností.
Hned v úvodu mě zajímalo, zda Češi vůbec protikuřácké kampaně vnímají
a uvědomují si je, a také do jaké míry. Ukázalo se, že většina obyvatel protikuřácké
kampaně zaregistrovala a vnímá je. I z dalších odpovědí bylo zřejmé, že si Češi
kampaní všímají – v různých typech médií i v různých formách. Tento bod byl
důležitým východiskem pro to, aby bylo možné odhadovat, jak moc budou respondenti
tématiku znát a zda budou schopni uvést podrobnější specifika o protikuřáckých
kampaních. Další hypotéza předpokládala, že kuřáci budou považovat protikuřáckou
politiku v ČR za intenzivní, zatímco nekuřáci méně. Tato hypotéza se potvrdila,
skutečně více kuřáků než nekuřáků odpovědělo kladně, avšak rozdíl byl jen minimální
a obě tyto skupiny protikuřácké aktivity v ČR za příliš silné nepovažují, celkově 90 % si
myslí pravý opak. Třetí hypotéza se už zaměřila na samotnou podstatu protikuřáckých
kampaní – tedy jejich účinnost. Potvrdila se domněnka, že nekuřáci budou kampaním
důvěřovat více, opět byl rozdíl ale minimální a jen přibližně 40 % ze všech respondentů
věří v působení a účinky kampaní na motivaci přestat kouřit. Dále jsem se zaměřila na
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konkrétní hodnoty, kvůli kterým kuřáci nejčastěji kouřit přestávají a které by tedy také
bylo dobré do protikuřáckých kampaní zahrnout. Mezi nejdůležitější z nich patří
jednoznačně zdraví, ale také finanční stránka nebo omezení ve sportu. Naopak
překvapivě málo ovlivňují kuřáky v rozhodnutí blízcí lidé, partneři a rodina.
Celkově lze tedy shrnout, že protikuřácké kampaně Česká veřejnost vnímá
a uvědomuje si jejich přítomnost prostřednictvím různých médií. Zároveň si ale většina
Čechů nemyslí, že by iniciativa proti kouření byla celkově v České republice příliš
výrazná a intenzivní, lidé by ocenili větší množství kampaní, které by mohly používat
drsnější a originálnější metody a sdělení. S tím souvisí i fakt, že by velká část populace
přivítala tvrdší zákony týkající se tabákových výrobků – například v legislativě ohledně
kouření v restauracích a barech. Tvůrci protikuřáckých projektů by tedy měli vzít tento
trend v potaz, neměli by se bát používat kontroverznější a naturalističtější způsoby
komunikace, obrazy a záběry, především co se týče zdravotních rizik kouření. Jelikož je
lidské zdraví jednou ze základních hodnot, respondenti (kuřáci i nekuřáci) potvrdili, že
zdravotní aspekty kouření pro ně představují největší hrozbu a nejpodstatnější
argument, proč se kouření bránit. Celkově se tedy ukázalo, že Češi by byli ochotni
přijmout metody a zákony podobné jako ve Velké Británii, USA nebo Austrálii.
Co se týče dalších doporučení k této tématice, bylo by prospěšné se více zaměřit
na komunikaci protikuřáckých kampaní dvou nebo tří konkrétních zemí a porovnat
jejich přístup i souvislost se sociálním, kulturním nebo politickým prostředím. Bylo by
také možné provést výzkum prostřednictvím obsahové analýzy a zjistit, jaká sdělení,
atmosféra nebo osoby se nejčastěji v protikuřáckých kampaních daných zemí vyskytují.
Jiná možnost by byla zaměřit se na různé typy kampaní dle odlišných způsobů
komunikace a různých typů sdělení – např. zdravotní rizika, pasivní kouření, kouření
u žen apod. A následné porovnání výsledků a účinků, které podle relevantních výzkumů
nebo studií kampaně přinesly. Ideální by bylo také zapojení některé z českých kampaní,
nebo srovnání působení kampaní Evropské unie v jednotlivých členských zemích.
Pokud bych měla diplomovou práci shrnout, nahlédnout do problematiky
kouření obecně – včetně politického, zdravotního i ekonomického aspektu – bylo velice
zajímavé. Stejně tak poodkrýt pozici České republiky a názory Čechů na kouření,
protikuřácké projekty i další příbuzné otázky. Věřím, že práce vysvětlila a objevila
některé souvislosti a aktuální trendy a že by byla také přínosná pro některé neziskové
organizace, stát, i kreativní nebo reklamní agentury.
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Summary
This Diploma introduces the topic of anti-smoking campaigns, which is very
current and many countries are trying to fortify the anti tobacco politics. This issue is
also more and more common both in underdeveloped and less-developed countries,
while in modern and developed society it is absolutely normal and highly
communicated. Media are a very important element in communication and promotion of
this topic of course. That is why the main objective of this work was to determine how
people perceive anti-smoking campaigns, what their views of this problem are and how
they claim to be effective.
The first part is devoted to the general characteristics of social campaigns and
anti-smoking issue. Important sources were stated especially some research about
current situation regarding smoking in the country.
Subsequently there were introduced interesting or important campaigns of both
the Czech Republic and Europe, as well as notable examples of anti-smoking projects in
other from all over the world. This comparison revealed how different states are
affected by the environment and their culture and how the execution of campaigns is
influenced by them.
The last section is devoted to the research, which was based on questionnaires
answered by 256 respondents. The main goal was to find out how both smokers and
non-smokers perceive anti-smoking campaigns in the Czech Republic, whether they
consider the anti-smoking politics to be intense enough and if they think the campaigns
are led in an effective way.
Research has yielded many interesting results and observations. Generally, the
anti-smoking campaigns and projects in the Czech Republic are perceived and noticed
by public. On the other hand, the majority of respondents agreed that anti-smoking
politics in the Czech Republic is not intense enough. That was confirmed by both
smokers and non-smokers. The Czechs would also welcome tougher anti-smoking
policies and restrictions on smoking in public areas. Linked to this is the view of
respondents, that the ads and projects could be more discouraging, tough and ugly –
including pictures and claims.
Overall, the work on the diploma was very interesting, rewarding and
challenging. I believe that the results of the analysis can yield remarkable and useful
information.
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Příloha č. 1: Procentuální zastoupení kuřáků v EU (obrázek)

Zdroj: Special Eurobarometer 332, 2010, [online]
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Příloha č. 2: Dotazník

1. Jste kuřák? (kouříte pravidelně alespoň 1x týdně)
a. ano
b. ne

POKUD ANO
2.
a.
b.
c.
d.

Kolik let kouříte?
méně než 1 rok
1-5 let
5-10 let
více než 10 let

3.
a.
b.
c.
d.

Jak hodně kouříte?
více než krabičku denně
přibližně krabičku denně
asi 1 krabičku týdně
asi 1 krabičku za měsíc

4.
a.
b.
c.

Pokoušel/pokoušela jste se někdy přestat?
ano, jednou
ano, opakovaně
ne

POKUD ANO
5.
a.
b.
c.
d.
e.

Jaké hlavní důvody Vás k tomu vedly?
zdravotní rizika kouření
finanční náročnost
rodina, partner/ka, blízcí lidé
omezení ve sportu
jiné:

POKUD NE
Myslíte si, že kuřáka může v rozhodnutí skončit s kouřením ovlivnit
protikuřácká kampaň?
a.
ano
b.
ne

6.
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7.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Všiml/a jste si nějaké konkrétní protikuřácké kampaně v
následujícím médiu?
televize
tisk
venkovní reklama
rádio
internet
krabičky od cigaret
jiné

8.
Slyšeli jste někdy o následujících protikuřáckých kampaních?
(pokud ano, zakroužkujte)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

HELP – pro život bez tabáku
Světový den bez tabáku
Ex-kuřáci jsou nezastavitelní
Normální je nekouřit
Cigarety, nebo sex
Kuřáku, smrdíš!
O přestávce stihnu i dvě
jiné:

9.
Jaké faktory podle Vás v protikuřáckých kampaních nejlépe působí?
(zakroužkujte maximálně 3)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zdůrazňování rizik kouření
drsné záběry a konkrétní fakta
forma příběhu
vtipné a originální prvky
promlouvání do duše
vyvolávání strachu a úzkost

10.
a.
b.

Máte pocit, že je v České republice boj proti kouření intenzivní?
ano
ne

Myslíte, že nápisy na cigaretových krabičkách mohou odradit od
kouření?
a.
ano
b.
ne

11.
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12.
a.
b.
c.

Jste pro zákaz kouření v restauracích a barech?
ano
ne
jsem pro důsledné oddělení prostor pro kuřáky a nekuřáky

13. Považujete kouření marihuany také za kouření?
a. ano
b. ne
14. Je podle Vás kouření elektronických cigaret stejně nebezpečné jako u
normálních cigaret?
a. ano
b. ne
c. nevím
15. Jste:
a. muž
b. žena
16. Patříte do věkové kategorie:
a. 15-25 let
b. 26-35 let
c. 36-45 let
d. 46-55 let
e. 55 +
17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:
a. základní,
b. středoškolské
c. vyšší odborné
d. vysokoškolské

POKUD NE
18.
a.
b.

Kouřil/a jste někdy v minulosti? (alespoň 1x týdně?)
ano
ne

POKUD ANO
19.
a.
b.

Z jakého důvod jste přestal/a?
kvůli zdravotním negativům kouření
kvůli finanční náročnosti
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kvůli rodině, blízkým
kvůli omezením ve sportu
nechutnalo mi to
jiné:

c.
d.
e.
f.

Přispěla k Vašemu rozhodnutí přestat kouřit nějaká protikuřácká
kampaň?
a.
ano
b.
ne

20.

POKUD NE
21.
a.
b.
c.
d.
e.

Který z následujících důvodů je podle vás nejčastějším, proč kuřáci
přestávají s kouřením?
kvůli zdravotním negativům kouření
kvůli finanční náročnosti
kvůli rodině, blízkým
kvůli omezením ve sportu
jiné důvody

Myslíte si, že kuřáka může v rozhodnutí skončit s kouřením ovlivnit
protikuřácká kampaň?
a.
ano
b.
ne

22.

23.

Všiml/a jste si nějaké konkrétní protikuřácké kampaně v
následujícím médiu?
a. televize
b. tisk
c. venkovní reklama
d. rádio
e. internet
f. krabičky od cigaret
g. jiné

24. Slyšeli jste někdy o následujících protikuřáckých kampaních?
(pokud ano, zakroužkujte)
a.
b.
c.
d.
e.

HELP – pro život bez tabáku
Světový den bez tabáku
Ex-kuřáci jsou nezastavitelní
Normální je nekouřit
Cigarety, nebo sex
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f. Kuřáku, smrdíš!
g. O přestávce stihnu i dvě
h. jiné:
25. Jaké faktory podle Vás v protikuřáckých kampaních nejlépe působí?
(zakroužkujte maximálně 3)
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
26.

zdůrazňování rizik kouření
drsné záběry a konkrétní fakta
forma příběhu
vtipné a originální prvky
promlouvání do duše
vyvolávání strachu a úzkosti
jiné:
Máte pocit, že je v České republice boj proti kouření intenzivní?
a. ano
b. ne

Myslíte, že nápisy na cigaretových krabičkách mohou odradit od
kouření?
a.
ano
b.
ne
27.

28.

Jste pro zákaz kouření v restauracích a barech?
a. ano
b. ne
c. jsem pro důsledné oddělení prostor pro kuřáky a nekuřáky

29. Považujete kouření marihuany také za kouření?
a. ano
b. ne
30. Je podle Vás kouření elektronických cigaret stejně nebezpečné jako u
normálních cigaret?
a. ano
b. ne
c. nevím
31. Jste:
a. muž
b. žena
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32. Patříte do věkové kategorie:
a. 15-25 let
b. 26-35 let
c. 36-45 let
d. 46-55 let
e. 55 +
33. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:
a. základní,
b. středoškolské
c. vyšší odborné
d. vysokoškolské
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