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Abstrakt
Bakalářská práce Marketingová komunikace Linky bezpečí v roce 2013: Jazyková
analýza kampaní se zabývá marketingovými aktivitami Sdružení Linka bezpečí, které
zasazuje do kontextu neziskového sektoru. Pozornost je věnována především roku 2013.
Zároveň

podává

všestrannou

jazykovou

charakteristiku

použitých

komunikátů,

a to nejen z hlediska jejich jazykové výstavby, ale také s ohledem na jejich komunikační
vlastnosti a schopnosti. Sdružení Linka bezpečí jakožto nestátní nezisková organizace
zajišťuje svůj provoz především aktivním fundraisingem, který pokrývá přibližně 70 %
nákladů. Vzhledem k charakteru služeb, které poskytuje, připadá většina výdajů
na provoz. Před svými donátory tak musí obhájit fakt, že na rozdíl od nadací
a nadačních fondů, se kterými je často zaměňována, nepřispívá na konkrétní projekt,
ale získané peníze sama spotřebovává. Vzhledem k důslednému dodržování principu
anonymity navíc nemůže poukazovat na konkrétní záležitosti, kterými se zabývá. Cílem
práce je analýza aktivit, prostřednictvím kterých se Sdružení Linka bezpečí s těmito
problémy vypořádalo.

Abstract
The bachelor thesis Marketing Communication of Safety Line 2013: Linguistic Analysis
of Campaign deals with the marketing activities of the Safety Line Association, and puts
them into context of non-profit sector. It is focused mainly on year 2013. It analyses
also its communication in general linguistic way. Safety Line, as a non-profit
organization provides its services primarily by active fundraising, which covers
approximately 70 % of the cost. Due to the nature of the services it provides, most of
incomes are spent on operations. Against its donors Safety Line Association must
defend the fact that unlike foundations and endowment funds with which it is often

confused, does not contribute to a specific project, but consumes the money itself.
Due to the strict observance of the principle of anonymity Safety Line also can not point
to specific issues it deals with. The aim of the work is to analyze the activities in which
the Safety Line Association handles with these problems.
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1. ÚVOD
Podnětem k napsání bakalářské práce na zvolené téma bylo osobní setkání s poněkud
netradiční formou komunikace Sdružení Linka bezpečí v podobě nestandardně dlouhých
textových pasáží umístěných v prostředí, které recipientovi prakticky neumožňuje číst text
v celém rozsahu nebo rozeznat záměr sdělení, pokud mu není vystaven opakovaně. Jednalo
se o vizuály kampaně Příběhy, kterým je třeba naslouchat, jež se v roce 2013 objevily podél
eskalátorů v pražském metru. Nabízela se otázka, zda je pravděpodobné, aby za úspěchem
takové kampaně mohla stát čtenářova dychtivost, která by ho přiměla, aby dobrovolně
věnoval značné úsilí čtení reklamního sdělení a následně na něj reagoval požadovaným
způsobem, a jestli je možné, že šlo o součást strategie a Sdružení Linka bezpečí tento zájem
předpokládalo.
Po bližším pátrání se ukázalo, že umístění takovéhoto formátu reklamy do prostředí
nezcela vhodného, nebylo vůbec záměrné a došlo k němu pouze shodou okolností. To však
neubírá na zajímavosti tomu, jakým specifickým způsobem se Linka bezpečí vypořádala
s problémem, kdy na rozdíl od mnohých nadací a nadačních fondů nemůže s ohledem
na princip anonymity svých klientů poukazovat na konkrétní záležitosti a příběhy a přichází
tak o jakýsi produkt, který by mohla nabídnout potenciálním donátorům, na jejichž
příspěvcích je závislá.
Nezvyklým způsobem byla řešena také kampaň Dětín, jež byla realizována v témže
roce jako Příběhy a společně tvoří ústřední prvky marketingové komunikace Sdružení Linka
bezpečí za rok 2013, které se tato práce věnuje.
Práce odpovídá tezím, drobných změn doznala její struktura, kde došlo k prolnutí
obsahu první, původně čistě teoretické, kapitoly s charakteristikou Sdružení Linka bezpečí
tak, aby specifické rysy marketingu SLB mohly být zasazeny do kontextu neziskového
prostředí. Záměrem tohoto rozhodnutí, které však nijak zásadně nemění charakter práce, byla
snaha o zachování koherence textu a logické zpracování.
První kapitola Linka Bezpečí v prostředí neziskového sektoru seznamuje čtenáře
se Sdružením Linka bezpečí, s jeho filosofií, historií a principem fungování. Zároveň nabízí
teoretická východiska působení SLB v marketingovém prostředí neziskového sektoru.
Ve druhé kapitole Marketingová komunikace Linky bezpečí jsou přiblížena specifika
marketingového procesu s důrazem na propagační a komunikační část marketingového mixu.
Třetí kapitola nazvaná Kampaně Linky bezpečí v roce 2013 se zabývá dvěma klíčovými
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kampaněmi SLB v uplynulém roce, jejich pozadím, cíli a využitými marketingovými nástroji.
Pozornost je věnována také charakteristickým rysům jazykových prostředků. V přílohách je
k nahlédnutí doprovodná fotodokumentace.
Cílem této práce je zmapovat marketingové aktivity Sdružení Linka bezpečí s důrazem
na rok 2013 a zasadit je do kontextu nekomerčního marketingového prostředí a zároveň podat
všestrannou jazykovou charakteristiku komunikátů v použitém materiálu, a to nejen
z hlediska jejich jazykové výstavby, ale také s ohledem na jejich komunikační vlastnosti
a schopnosti.
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2. LINKA BEZPEČÍ V PROSTŘEDÍ NEZISKOVÉHO
SEKTORU
2.1. Charakteristika sdružení a jeho účel
Sdružení Linka bezpečí (SLB) je nezisková nestátní organizace založená 13. 4. 1994
jako pilotní projekt Nadace Naše dítě. Stěžejním cílem je zajišťování pomoci a ochrany dětem
a mladistvým v obtížných životních situacích.
Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České
republice a je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International
(CHI)1. Jeho posláním je poskytovat zdarma, nepřetržitě a anonymně telefonickou krizovou
pomoc a poradenství dětem, mladistvým a studentům do 26 let, věnuje se také telefonické
krizové intervenci a poradenství pro rodiče a další členy rodiny. Jedná se o nejstarší a největší
krizovou linku v České republice. Své služby poskytuje také prostřednictvím e-mailové
poradny a chatu. Skrze odborné publikace a bulletiny se věnuje rovněž prevenci a osvětě
a realizuje odborné výcviky telefonické krizové intervence (O sdružení, 2010).

2.1.1. Historie Sdružení Linka bezpečí
Jak již bylo výše uvedeno, Linka bezpečí byla prostředkem k naplnění cílů Nadace
Naše dítě, která celostátní krizovou linku po vzoru britské ChildLine 2 založila. K zahájení
činnosti došlo 1. října 1994, tedy 5 měsíců po založení Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže,
kterému byl nepřetržitý provoz Linky bezpečí svěřen. V letech 1993–2004 nadace zajišťovala
veškeré finanční prostředky na provoz všech linek krizové intervence a administrativní
zázemí. Až do konce roku 2009 plnila Nadace Naše dítě roli generálního partnera. Možnost
bezplatného dovolání z pevných a mobilních sítí na území ČR zajišťuje od roku 1997
společnost Český Telecom (dnes Telefónica O2).

1

Child Helpline International je mezinárodní organizace zastřešující linky důvěry pro děti. Sdružuje 178
dětských linek ve 143 zemích. Založena byla v roce 2003 v Nizozemsku. (Child Helpline International, 2012,
[online])
2
ChildLine – britská 24 hodinová linka poskytující poradenství dětem a mladistvým do 19 let, založená
v roce1986. (ChildLine, NSPCC, 2014 [online])
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Během svého

působení

obohatilo SLB poskytované

služby (viz ilustrace)

o Internetovou linku bezpečí (později přejmenováno na E-mailovou poradnu Linky bezpečí),
která umožnila kontakt s dětmi, jež nemohou nebo nechtějí využít telefonického spojení, dále
Rodičovskou linku (později včetně e-mailové poradny) a Linku vzkaz domů. Reakcí na
popularizaci internetu a mobilní komunikace pak bylo zavedení další on-line služby – Chat
linky bezpečí.
Ilustrace č. 1: Časová osa Sdružení Linka bezpečí 3

2.1.2. Princip fungování
Jakožto nezisková nestátní organizace zajišťuje Sdružení Linka bezpečí provoz
a financování služeb především aktivním fundraisingem, který pokrývá přibližně 70 %
nákladů, 30 % pak připadá na státní dotace. Rozpočet se pohybuje okolo 20 milionů korun
(viz tabulka).

3

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z bulletinu Sdružení Linka bezpečí (červen 2012)
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Ilustrace č. 2: Výnosy Sdružení Linka Bezpečí v roce 2011 a 2012 (údaje v tis. Kč)4

Tomu musí odpovídat také výdaje, u kterých je však možné vysledovat odlišnou
strukturu než u jiných neziskových organizací, zejména nadací a nadačních fondů. Ty v rámci
své činnosti shánějí finance tak, aby mohly přispět na konkrétní projekt konkrétní částkou.
Oproti tomu SLB poskytuje vlastní sociální službu a dané peníze tak sama spotřebovává. Více
než 90 % výdajů5 tak připadá na mzdy, zákonné sociální pojištění a ostatní provozní náklady
(nájemné, telefony a internet, údržba softwaru, výcvik a vzdělání pracovníků, propagace atp.).
Problematika získávání financí na provoz a nikoliv pro adresnou pomoc bude blíže rozvedena
v podkapitole 3.2.2.

2.2. Sdružení Linka bezpečí a neziskový sektor
2.2.1. Neziskový sektor a sociální marketing
Bačuvčík (2011, s. 25–27) upozorňuje na skutečnost, že v praxi bývají tyto pojmy
využívány různým způsobem a rovněž v literatuře je možné setkat se s terminologickou
nejasností při vymezování sociálního marketingu, nekomerčního marketingu (marketingu
neziskového sektoru) a sociálně orientovaného marketingu.
Termín sociální marketing zavedli do marketingové teorie Philip Kotler a Gerald
Zaltman na počátku 70. let jako označení pro navrhování, implementaci a kontrolu programů,
u kterých se předpokládá, že budou mít pozitivní vliv na přijímání sociálních idejí
a zároveň budou brát v úvahu produkt, cenu, distribuci i marketingový průzkum
(Kotler, Zaltman, 1971).
V knize Social marketing Kotler a Lee konkretizují sociální marketing jako
specifickou disciplínu, která odkazuje k úsilím zaměřeným na ovlivňování chování, které tak
má zlepšit kvalitu zdraví, předcházet zraněním, chránit životní prostředí a přispívat
4
5

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z výročních zpráv SLB 2011–2012
Zdroj: průměrná hodnota vypočtená na základě údajů výročních zpráv 2011–2012
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komunitám. Jedná se o využití systematického plánování a tradičních marketingových
principů a technik s cílem přínosu pro společnost. Činitelé změny chtějí typicky ovlivnit
cílové trhy tak, aby dělaly jednu ze 4 věcí – přijaly nové chování, odmítly potenciálně
nežádoucí chování, pozměnily stávající chování, nebo opustily staré nežádoucí chování
(Kotler a Lee, 2008, s. 7–8). Autoři zároveň vymezují rozdíly mezi sociálním marketingem
a marketingem komerčním, nekomerčním a marketingem veřejného sektoru. Právě poslední
dva jmenované jsou dle Bačuvčíka v literatuře často zaměňovány, případně slučovány.
Kotler a Lee chápou sociální marketing pouze jako jednu z aktivit, které jsou
využívány v neziskovém marketingu (příp. v marketingu neziskového sektoru), a ten pak
pokládají za pojem nadřazený (Kotler a Lee, 2009, s. 54–56).
K podobnému vymezení se přiklání i Bačuvčík, který sociální marketing vysvětluje
jako specifický nástroj stanovený k prosazení určitých myšlenek, změně názorů, postojů,
předsudků, hodnot a chování lidí, který je neziskovými organizacemi a institucemi veřejné
správy využíván (Bačuvčík, 2011, s. 25–27).

2.2.2. Marketingové prostředí neziskových organizací
Vzhledem k tomu, že neziskové organizace jsou součástí národního hospodářství
a jako takové jsou s ostatními jeho součástmi provázány sítí ekonomických vazeb, je možné
říci, že v mnoha ohledech proto fungují jako komerční subjekt a stejně tak se pohybují
v určitém marketingovém prostředí (Bačuvčík, 2011, s. 63).
Faktory, které v tomto prostředí působí, mohou ovlivnit fungování firmy, vytvářet
marketingové příležitosti, ale také ji ohrozit. Z tohoto pohledu lze marketingové prostředí
rozdělit na mikroprostředí – jehož faktory ovlivňují činnost firmy bezprostředně,
a makroprostředí, které označuje vnější okolnosti, jež mohou mít vliv na fungování
mikroprostředí (Kotler, 2004, s. 179). Dle povahy působení se mikroprostředí dále dělí
na vnitřní a vnější.

2.2.2.1.

Vnitřní mikroprostředí

Pracovníci v neziskových organizacích zastávají pozici reprezentantů spíše než
v ostatních hospodářských sférách. Bez ohledu na to, jak významné postavení v nich
zaujímají, mají velký vliv na potenciální podporu organizace (Bačuvčík, 2011, s. 63). Jsou tak
nejvýznamnější složkou vnitřního mikroprostředí.
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Dle poslední dostupné výroční zprávy SLB pracuje pro Linku bezpečí 100 odborně
proškolených konzultantů a řada externích pracovníků, 13 psychologů (intervizorů –
vedoucích směn) a dalších 15 kmenových zaměstnanců pro zajištění provozu (vedení,
ekonomické oddělení, oddělení lidských zdrojů, oddělení komunikace a PR), dlouhodobě
podporuje dobrovolnou činnost.
Přímo na Lince bezpečí ale i v dalších službách, které SLB zajišťuje, pracují převážně
ženy, jež tvoří 92 % zaměstnanců. Významnou skupinu představují studenti vysokých
a vyšších odborných škol, zejména psychologických oborů, kteří touto formou získávají
potřebnou praxi. Tato skutečnost však Lince bezpečí přináší řadu nevýhod v podobě vysoké
fluktuace zaměstnanců, jež po získání potřebných zkušeností ukončují své vzdělání a SLB
opouští – průměrná doba práce konzultanta v SLB jsou dva roky (Neumannová, 2007).

2.2.2.2.

Vnější mikroprostředí

Vnější mikroprostředí chápeme jako přímo působící prvky společensko-ekonomického
okolí, tedy uživatele služeb (klienty), širokou veřejnost, státní správu a místní samosprávu,
komerční firmy, média a ostatní neziskové organizace. Tuto strukturu je možné pozorovat také

v komerčním sektoru, zásadním rozdílem je však role uživatelů služeb. Zatímco v komerční
sféře zákazníci přímo ovlivňují objem prodeje výrobků a služeb, v neziskovém sektoru
existuje řada klientů, kteří zpravidla nejsou schopni, ochotni, případně nuceni služby hradit –
ať už částečně, nebo v plné výši. Z povahy služeb, které Sdružení Linka bezpečí poskytuje, je
zřejmé, že jejich fungování je závislé na výši úhrady z jiných zdrojů.
V rámci marketingu neziskového sektoru je velmi důležitá role veřejnosti (veřejného
mínění), která má oproti komerčnímu sektoru silnou kontrolní roli vůči samotným
organizacím, neboť řada z nich je financována z veřejných rozpočtů. Obecná veřejnost má
tak hypoteticky právo rozhodovat o podpoře neziskové organizace i o její samotné existenci
(Bačuvčík, 2011, s. 65). V této souvislosti zastávají důležitou roli také média, kterým se blíže
věnuji v kapitole 3.
Ostatní neziskové příspěvkové organizace pohybující se ve třetím sektoru mohou
vystupovat jako spojenec v rámci vzájemné spolupráce, která může usnadnit proces
obhajování

společných

zájmů.

Vzhledem k tomu,

že

usilují

o finanční

podporu

ze stejných veřejných i soukromých rozpočtů, sehrávají rovněž roli konkurence, a to jak
v přímé, tak i nepřímé rovině ve formě hrozby ztráty pozornosti médií na úkor jiného
společenského problému.
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Primární konkurencí pro SLB jsou organizace, které poskytují stejné, nebo alespoň
srovnatelné služby jako klíčový projekt SLB, tedy Linka bezpečí. Jedná se o linky důvěry,
které nabízejí telefonický rozhovor o aktuálních problémech, jež vyžadují řešení. Kromě
podpory při zvládání krizových stavů poskytují také informace o službách a kontaktech, které
může volající při řešení své naléhavé situace využít. Společným jmenovatelem je anonymita,
odborná způsobilost, dobrá dostupnost a provázanost s dalšími službami. Přestože v České
republice nelze najít sdružení s totožným posláním a cíli, s ohledem na cílovou skupinu
je možné za primární konkurenci Linky bezpečí považovat Linku důvěry Dětského krizového
centra.6
Sekundární konkurenci může tvořit jakákoliv jiná nezisková organizace působící
ve třetím sektoru. Dle slov Richarda Schinka je činnost SLB často zaměňována za nadační
činnost,7 konkurenci proto představují známé české dětské nadace – Naše dítě (zejména kvůli
dlouholeté spolupráci, viz kapitola 2. 1.), Nadace Terezy Maxové, Nadace Děti-kultura-sport,
Konto Bariéry, Paraple, ale také ostatní nadační aktivity. Z výzkumu8 společností OMG
Research a Data Collect o znalosti nadačních projektů vyplývá, že spontánně nejznámější jsou
Světluška – projekt Nadačního fondu Českého Rozhlasu (35 %), Kapka naděje (24 %) a Adra
(21 %).
Ilustrace č. 3: Spontánní znalost nadací 9

6

Linka důvěry Dětského krizového centra poskytuje nepřetržitě dostupnou odbornou pomoc v krizových
či závažných situacích. Linka důvěry je určena dětem, dospělým, lidem v krizové životní situaci a těm, kteří se
v nějaké podobě setkali s problematikou syndromu CAN (Child Abuse and Neglect) – tedy syndromu týraného,
zneužívaného a zanedbávaného dítěte (Linka důvěry, ©2012, [online]).
7
Zdroj: On Air [rozhlasový pořad]. ČRo – Rádio Wave, 22. 5. 2013 14:00
8
Výzkumný projekt charitativních projektů v ČR. Cílem bylo zmapovat znalost, působnost nadací a ochotu lidí
přispívat ovlivněna stavem ekonomiky a spotřebitelským pesimismem (Znalost nadačních projektů neovlivňují
mediální výdaje. In: MedaGuru, 2013, [online]).
9
ibid.
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2.2.2.3.

Makroprostředí

Makroprostředí ovlivňuje neziskové organizace působící na celostátní či nadregionální
úrovni i v rámci místních sdružení. Význam vlivů se u jednotlivých organizací může lišit
na základě konkrétních vykonávaných aktivit. Bačuvčík při popisu makroprostředí vychází
ze schématu charakteristického pro komerční marketing – tedy z faktorů demografických,
ekonomických, přírodních, technologických a faktorů politických a kulturních. Jejich vliv
bude v této kapitole reflektován s ohledem na aktivity SLB.
Demografické

faktory:

Potřebnost

služeb

neziskových

organizací

určuje

demografická skladba a charakteristika obyvatelstva. Česká republika měla k 31. 12. 2013
10 512 419 obyvatel, což při rozloze 78 867 km² činí přibližně 133 obyvatel na km². 50,9 %
tvoří ženy a 49,1 % muži (údaje k 31. 12. 2012). Primární cílovou skupinu Linky bezpečí
tvoří děti a mládež do 26 let, tedy 2 670 998 osob. Česko je poměrně homogenní země –
národnostní menšiny po majoritě Čechů (64 %), Moravanů (5 %) a Slezanů (0,12 %) tvoří
Slováci (1,4 %), Ukrajinci (0,51 %), Poláci (0, 37 %) a Vietnamci (0, 28 %) 10.
Ekonomické faktory: Ekonomické faktory ve vztahu k SLB ovlivňují zejména situaci
donátorů, a tím samozřejmě samotného sdružení. Dle ČSÚ dosahuje průměrná mzda v ČR
26 637 Kč, při inflaci 1, 4 % (za rok 2013). Hrubý domácí produkt činí 3 884 mld. Kč
Přírodní faktory: Zájem o přírodní prostředí jakožto zdroj či ekonomický vstup
pro lidské aktivity je logicky patrnější spíše u organizací s environmentálním (ekologickým)
zaměřením než u služeb, jež poskytuje SLB.
Technologické faktory: Technologické faktory stejně jako přírodní mají větší
význam pro organizace, pro které vytvářejí hlavní pole působnosti. U SLB je však možné
přisoudit technologickým faktorům vliv na rozvoj služeb, který reaguje na technologický
pokrok zejména v oblasti komunikace, jak bude blíže vysvětleno v kapitole 3.
Politické faktory: Politické prostředí vytváří podmínky pro existenci neziskových
organizací. Jeho vývoj výrazně ovlivňuje marketingová rozhodnutí. Politické prostředí
se obvykle chápe jako legislativa a orgány státní správy.

10

Zdroj: Český statistický úřad. [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: http://www.czso.cz/
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Kulturní faktory: Kulturní faktory ovlivňují základní společenské hodnoty, preference
a chování společnosti, ale také to, jak je neziskový sektor vnímán a jak je k němu
přistupováno. Český neziskový sektor je na pokročilém stupni vývoje. Neziskové organizace
jsou především v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, vzdělávání a humanitární pomoci
důležitou alternativou a mnohdy i jediným poskytovatelem služeb. Pojmy neziskový sektor
a dobrovolnictví jsou pevně zakotveny v povědomí veřejnosti stejně jako znalost konkrétních
organizací. Fungování neziskových organizací je hodnoceno převážně kladně – lidé
se domnívají, že neziskové organizace přispívají k řešení sociálních problémů, jsou dobře
organizované a fungují efektivně. V neziskové sféře se častěji angažují obyvatelé menších
měst, malých obcí a velkoměst, lidé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním,
v produktivním věku (Rakušanová, 2003).
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3. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE LINKY BEZPEČÍ
3.1. Specifika marketingového procesu
Vzhledem k odlišnému poslání a společenskému dopadu působení je přístup
neziskových organizací k marketingovým aktivitám logicky odlišný od přístupu komerčních
subjektů. Pokud jsou však tyto marketingové aktivity chápány jako forma sociální
komunikace, jejímž cílem je dosáhnout jistého konsenzu mezi tím, kdo určitý produkt nabízí,
a tím, kdo produkt přijímá, lze při popisu těchto aktivit následovat tradiční strukturu
marketingového procesu – tedy marketingový výzkum, marketingový audit, stanovení
marketingového a komunikačního mixu, realizaci marketingové kampaně a marketingovou
kontrolu (Bačuvčík, 2011, s. 9, 77). Marketingový mix jakožto ústřední prvek marketingu
bude přiblížen v následujících podkapitolách, jednotlivé odlišnosti a specifika budou
reflektovány zejména s ohledem na SLB.

3.2. Marketingový mix
Marketingový mix společnosti sestavují na základě prvků, které mají pod svou
kontrolou, tedy produktu (služby), ceny, způsobu distribuce a komunikační politiky. K jeho
vytvoření využívají také výše zmíněné výzkumy a analýzy prostředí tak, aby se mohly
přizpůsobit subjektům a vlivům, které v něm působí. Marketingová kontrola představuje
vyhodnocení

úspěšnosti

naplnění

marketingového

plánu

a

vhodnost

nastavení

marketingového mixu (Kotler, 2004, s. 103–105).

3.2.1. Produkt
Stejně jako v komerční sféře lze na produkt neziskového sektoru nahlížet jako
na produkt o třech vrstvách. Jádro produktu představuje základní funkci, pro kterou klient
danou službu vyhledává a benefity, které mu přináší. Vlastním produktem je potom konkrétní
služba, kterou využívá. Rozšířený produkt zahrnuje všechny dodatečné služby a užitek, které
přináší (Kotler a Lee, 2008, s. 201–217).
Sdružení linka bezpečí na svých webových stránkách uvádí, že poskytuje následující
služby – Linka bezpečí, E-mailová poradna Linky bezpečí, Chat Linky bezpečí, Linka bezpečí
ve vaší třídě, služba Vzkaz domů, Rodičovská linka, E-mailová poradna Rodičovské linky,
grantové projekty a pronájem prostor SLB. Vzhledem k tématu této práce bude charakter
produktu v neziskovém marketingu aplikován na klíčovou službu SLB, tedy Linku bezpečí,
a to ve všech jejích podobách – telefonickou linku, e-mailovou poradnu a chat.
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Jádrem produktu je v tomto případě samotné poslání Linky bezpečí – „poskytování
telefonické krizové pomoci a poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé
životní situaci takového rozměru, že ji nemohou nebo nedokáží zvládnout vlastními silami.
Slouží především těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí,
zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého
okolí. Přesto však potřebují pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifikovanou radu a
pomoc. Dětem a mladistvým je dáván dostatečný prostor k tomu, aby mohli hovořit s
konzultantem o své situaci a dospět společně k nějakému možnému řešení.“ (Služby a
projekty, Sdružení Linka bezpečí, 2010, [online])
Vlastní produkt představuje konkrétní hovor (e-mailová komunikace, příp. chat)
s pracovníkem Linky bezpečí. Jako rozšíření produktu lze chápat skutečnost, že komunikace
s pracovníky je anonymní, bezplatná a dostupná 24 hodin denně.

3.2.2. Cena
Cena představuje to, co klient vynakládá výměnou za užitek, který získá díky dané
službě. Nabývá peněžní i nepeněžní povahy (Kotler a Lee, 2008, s. 239). V oblasti
neziskového sektoru je mnoho služeb či produktů poskytováno zdarma nebo za zlomek
skutečných nákladů, aby se zachovala široká dostupnost všem potřebným skupinám.
V případě Linky bezpečí, jež poskytuje poradenství bezplatně, je o ceně potřeba uvažovat
zejména z pohledu donátorů, ať už se jedná o dotace veřejné správy, komerčních firem,
či jednotlivců. Zde vyvstává výše zmíněný problém, a to, jak tito donátoři hlavní produkt
linky bezpečí vnímají. Na rozdíl od nadací a nadačních fondů Linka bezpečí nepodporuje
konkrétní projekty či osoby, ale poskytuje vlastní sociální službu a finanční prostředky
využívá k jejímu provozu. Vzhledem k nepřekročitelnému principu anonymity, nelze ukázat
na konkrétní příběh klienta, což dle slov Richarda Schinka 11 odporuje současnému trendu
adresné pomoci. Tento problém řeší SLB poukazováním na skutečná čísla, která anonymitu
nenarušují. V roce 2013 vyhlásila mj. sbírku na novou telefonní ústřednu, na jejíž pořízení,
instalaci a provoz mohli lidé přispět koupí tzv. Minut bez tíže a vytvořit si tak představu
o ceně služeb SLB:

11



200 Kč jeden hovor dítěte v trvání 6 minut



400 Kč jeden hovor dítěte v trvání 12 minut



1000 Kč půl hodina provozu celé Linky bezpečí



2000 Kč hodina nepřetržitého provozu Linky bezpečí

Zdroj: On Air [rozhlasový pořad]. ČRo – Rádio Wave, 22. 5. 2013 14:00
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3.2.3. Místo
Bačuvčík (2011, s. 87) definuje místo v rámci neziskového marketingu jako způsob,
jakým se produkt dostane k zákazníkovi. V neziskovém sektoru se navíc většinou nejedná
o konkrétní místo, ale o vytvoření snadno dostupných cest, které budou distribuovat služby,
myšlenky či produkty. V rámci služby, kterou poskytuje Linka bezpečí, je důležitým faktem,
že je bezplatná a dostupná 24 hodin denně na území celé České republiky. Celodenní
dostupnost telefonní linky je však jakýmsi ideálním případem. Vzhledem k četnosti těchto
hovorů (700 denně) průměrná dovolatelnost v roce 2013 oscilovala mezi 30–50 %12, v roce
2014 dokonce klesla pod 25 % 13.

3.2.4. Propagace a komunikace
T. Hannagan (1996, s. 163) nahlíží na propagaci jako na soubor metod a prostředků
k poskytování

informací.

Chápe

ji

jako proces

efektivního komunikování

s lidmi

a organizacemi, jehož cílem je sdílení těchto informací.
Z povahy cílových skupin nemohou neziskové organizace včetně SLB soustředit své
komunikační aktivity stejným směrem jako soukromé subjekty. Mimo primární cílové
skupiny (v případě Linky bezpečí děti, mladiství a studenti do 26 let) musí brát v potaz
zejména sekundární cílovou skupinu, tedy poskytovatele zdrojů, kteří zpravidla nejsou
uživateli služeb, jež SLB poskytuje.
Za léta fungování si Sdružení Linka bezpečí vybudovalo vztah s celou řadou partnerů.
Momentálně mezi generální partnery patří Nadace O2, jež zajišťuje finanční podporu
a zejména technické zázemí, a ERA. SLB spolupracuje s desítkami dalších partnerů a dárců,
využívá mediální i odborné podpory, dotací i grantů. Přesto se v posledních dvou letech
potýká s finančními problémy, od začátku roku funguje v omezeném provozu.14
Richard Schinko upozorňuje, že je jen málo lidí, kteří netuší, že Linka bezpečí
existuje, ale mnozí nemají ponětí, jak přesně funguje a pro koho je určena. 15 SLB je tak
nuceno využívat takové komunikační aktivity, které budou vhodným kompromisem mezi
dostatečnou informovaností společnosti o významu činnosti SLB a z toho plynoucí finanční
náročnosti a nepřekročitelným principem anonymity (klientů i konzultantů), která je společně
s důvěrou hlavní devizou Linky bezpečí. Snaží se tak komunikovat prostřednictvím všech
12

Zdroj: 90 statečných [rozhlasový pořad]. ČRo – Radiožurnál, 9. 5. 2013, 17:35
Zdroj: Linka bezpečí má stále velký problém, nedostává se financí. Deník.cz [online]. 2014 [cit. 2014-05-03].
Dostupné z:http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/linka-bezpeci-ma-stale-velky-problem-nedostava-se-financi20140411.html
14
Zdroj: ibid.
15
Zdroj: 90 statečných [rozhlasový pořad]. ČRo – Radiožurnál, 9. 5. 2013, 17:35
13
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dostupných kanálů, a to televize, rozhlasu, OOH reklamy, tištěných a online médií
i sociálních sítí.
Ilustrace č. 4: Logo Sdružení Linka bezpečí 16

K propagaci využívá SLB jednotný vizuální styl loga, písma a barevnosti. Logotyp
se skládá z obrazové části představující dva komunikující obličeje (současně také úsměv)
a textové části názvu sdružení, který je vyobrazen malými písmeny. Logotyp je využíván
v pozitivní i inverzní formě, a to buď v základní oranžové barevnosti, černobílém provedení,
či ve stupních šedé. Logotyp v černé barvě je využíván především v jednobarevném tisku,
nebo tam, kde by omezení tiskovým médiem mohlo ohrozit čitelnost logotypu (barevně
nevhodné prostředí atp.) Základní logotyp SLB a LB využívá oranžovou barvu, jednotlivé
telefonní linky (Linka vzkaz domů17, Rodičovská linka, Krizové centrum18) jsou spojeny
se zelenou, modrou a fialovou variantou – viz příloha č. 1.

16

Zdroj:
Logo
Sdružení
Linka
bezpečí
[online].
[cit.
2014-05-8].
Dostupné
z:
http://sdruzeni.linkabezpeci.cz/webmagazine/articles.asp?ida=274&idk=379
17
Linka vzkaz domů (LVD), která fungovala na samostatném telefonním čísle, byla z ekonomických důvodů
v roce 2012 sloučena s Linkou bezpečí, která oproti LVD funguje non-stop a je možné se na ni dovolat zdarma
z pevných linek i z mobilních telefonů (Tisková zpráva Sdružení Linka bezpečí, 2012, [online]).
18
Krizové centrum fungovalo jako nestátní zdravotnické zařízení se specializací na týrané zneužívané
a zanedbávané děti. Svou činnost ukončilo v roce 2003. (Služby a projekty, 2010, [online]).
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3.2.4.1.

Komunikace s primární cílovou skupinou

S primární cílovou skupinou komunikuje SLB zejména prostřednictvím televizních
a rozhlasových spotů a vizuálů na veřejných prostranstvích. Cílem je zejména upozornit
na činnost Linky bezpečí a zvýšit povědomí o telefonním čísle 116 111. Děti a dospívající
seznamuje SLB s možnými způsoby řešení problémů a náročných situací také v rámci
projektu Linka bezpečí ve vaší třídě. Preventivně zaměřené interaktivní bloky mají za cíl
zvyšovat informovanost o odborných službách včetně informací o Lince bezpečí.
Od roku 2004 vydává Linka bezpečí 3x ročně odborný časopis, jenž je určen cílové
skupině pracovníků s dětmi a mládeží, rodičům a prarodičům. Je volně dostupný v digitální
formě na webových stránkách SLB a zároveň je zdarma distribuován také v papírové podobě.
Do časopisu přispívají odborníci z řad psychologů, terapeutů, intervizorů19 a dalších. Kromě
aktualit z provozu Linky bezpečí přibližuje problematiku, se kterou se děti na linku obracejí,
a tak zvyšuje informovanost o současných problémech dětí a o možnostech jejich řešení.
Aktuální témata, jimiž se zabývají pracovníci Linky bezpečí, jsou zároveň zpracována
v odborné publikaci, která vychází jednou ročně. Ta představuje jednotlivé problémy a jejich
řešení a uvádí možnost, kam se v případě potřeby obrátit. Jejím cílem je prevence
patologických jevů ve společnosti. Prostředníkem pro porozumění mezi dospělými a dětmi
má být elektronický bulletin POHLEDEM, jenž vychází za podpory EU a mapuje projekt
posilování práv dětí v evropské společnosti prostřednictvím dětských linek. (Časopis
a publikace, 2010, [online])

3.2.4.2.

Komunikace s veřejností a médii

Ačkoliv se kanály a typy komunikace s jednotlivými cílovými skupinami samozřejmě
vzájemně prolínají, lze spatřovat rozdíly ve formě a obsahu sdělení určených médiím a široké
veřejnosti. O své činnosti je SLB informuje prostřednictvím pravidelně vydávaných tiskových
zpráv, které vycházejí 1–2 měsíčně. S tiskovými zprávami koresponduje také obsah
na facebookové stránce Linky bezpečí, kterou SLB využívá od roku 2009. Linka bezpečí
disponuje také twitterovým účtem, který však doposud zůstává zcela nevyužitý. Je nutné
zmínit také YouTube kanál SdruzeniLinkaBezpeci, kde jsou zveřejňovány reklamní spoty

19

Kvalifikovaní, vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci Linky bezpečí, kteří plní funkci vedoucího směny.
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Linky bezpečí a záznamy jednotlivých událostí, ale především oficiální ukázky hovorů 20,
které mají potenciální klienty Linky bezpečí seznámit s tím, co je v případě komunikace
s konzultanty čeká.
V roce 2013 se SLB zapojilo do projektu Linka bezpečí na vlnách Radia Wave, kdy
pracovníci Linky bezpečí měli možnost vždy jednou za měsíc v pořadu Diagnóza F seznámit
posluchače s aktuálními tématy, s nimiž se děti a mladiství na Linku bezpečí obracejí, ale také
upozornit na význam činnosti LB a problémy, se kterými se linka potýká (nedostatek financí,
nízká dovolatelnost apod.).
Studenty a absolventy oborů, jako jsou psychologie či sociální práce oslovuje SLB
s cílem jejich obsazení na pozici konzultantů na Lince bezpečí. Své služby jim představuje
v rámci veletrhu příležitostí Career Days.21
Sbírkové akce a další aktivity, kterými SLB kompenzuje nezbytné provozní náklady
a nedostatek finanční podpory v posledních dvou letech bude blíže rozveden ve 4. Kapitole.

20

Uveřejněné hovory jsou simulované situace, nejedná se o záznamy reálně uskutečněných hovorů., protože ty
nejsou nahrávány ani archivovány. Témata jsou však záměrně volena tak, aby odpovídala skutečné skladbě
hovorů.
21
Career Days jsou celorepublikovým pracovním veletrhem pro studenty posledních ročníků a absolventy
vysokých škol (Career Days, 2013, [online]).
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4. KAMPANĚ LINKY BEPEČÍ V ROCE 2013
Marketingové aktivity Sdružení Linka bezpečí se v roce 2013 opíraly o dvě klíčové
kampaně s názvem Dětín a Příběhy, kterým je třeba naslouchat (dále Příběhy). Jejich cílem
bylo přiblížit činnost Linky bezpečí primární cílové skupině (dětem, mladistvým a studentům
do 26 let) a přimět širokou veřejnost k finanční podpoře provozu Linky bezpečí
prostřednictvím DMS22 nebo zapojením do sbírkové akce.
Pro kampaň Dětín bylo charakteristické využití netradičních marketingových nástrojů
a doprovodných aktivit, zatímco jazyková stránka zůstala na střídmé úrovni. Naopak pozadí
a průběh kampaně Příběhy není na první pohled tak atraktivní jako v případě Dětína, o to
bohatší možnosti však nabízí analýza využití jazykových a stylistických prostředků.
S ohledem na tyto skutečnosti budou v následujících podkapitolách vymezeny
konkrétní cíle jednotlivých kampaní, jejich časový rámec a průběh, využití prostředků
marketingové komunikace a PR a jazyková analýza sdělení. Doprovodná fotodokumentace
je uvedena v přílohách. Pokud není uvedeno jinak, použitá data jsou čerpána z částí webu
Sdružení Linka bezpečí věnovaných jednotlivým projektům.

4.1. Dětín
4.1.1. Kampaň a její cíle
Ústředním prvkem kampaně se stal fiktivní internetový obchod DĚTÍN.cz, ve kterém
bylo zdánlivě možné nakupovat živé děti. Kampaň vznikla na podporu sbírkové akce Linky
bezpečí – Pomněnkový den, realizovala ji kreativní agentura LOOSERS. Hlavním cílem bylo
zajištění finančních prostředků na provoz Linky bezpečí a zvýšení informovanosti o jejích
aktivitách.

22

DMS – dárcovská SMS je společným projektem Fóra dárců – organizace usilující o podporu filantropie v ČR
a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Cílem je zpřístupnit jednodušší cestu k podpoře dobročinných projektů.
Výhodou je, že se jedná o univerzální a jednotnou platformu, na které lze opakovaně, snadno a rychle vytvářet
konkrétní příspěvkové akce. Náklady na zřízení nové sbírky jsou tak minimální a zprovoznění je možné v rámci
minut. Pravidla fungování celého systému sbírek jsou proto jednoduchá, předem daná a transparentní. DMS stojí
30 korun a příspěvek pro neziskovou organizaci je zcela osvobozen od platby daně z přidané hodnoty. Systém
dárcovských SMS je ojedinělý, Česká republika je první zemí, kde služba funguje. V rámci mezinárodní Ceny
Asociace mobilní komunikace (GSM Association Award) v Cannes byly české DMS vyhlášeny jedním ze čtyř
nejlepších veřejně prospěšných projektů v oblasti GSM. (O službě dárcovská SMS, 2008 [online] a Dárcovské
SMS: fenomén made in ČR, 2005 [online]).
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4.1.2. Pozadí kampaně
Pomněnkový den je tradiční sbírková akce, kterou od roku 2004 každoročně pořádá
Sdružení Linka bezpečí u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí,23 tj. 25. května.
Jejím záměrem je upozornit na tuto problematiku. Kromě fyzicky ztracených dětí, vedených
v registru pohřešovaných, Pomněnkový den připomíná také děti, které jsou na útěku, nebo
o útěku uvažují, případně jsou nuceny odejít z domova. Linka bezpečí, na kterou se mohou
v případě zmizení nebo útěku obrátit děti i jejich rodiče, pojem ztracené dítě metaforicky
navíc vztahuje také na děti, které jsou ztraceny samy v sobě nebo ve svých problémech
a z tohoto důvodu mají potřebu využít služeb Linky bezpečí.
V rámci akce Pomněnkový den, mají lidé možnost zakoupit si symbol Mezinárodního
dne pohřešovaných dětí – textilní pomněnkový kvítek24 a přispět tak na provoz Linky bezpečí.
Přestože den pohřešovaných dětí připadá na 25. května, SLB pořádá sbírkové a propagační
akce celý týden před tímto datem. V roce 2013 se Pomněnkový den rozšířil dokonce na 14 dní
a sbírka tak trvala od 17. května do 1. června 2013.
Vzhledem k tomu, že SLB jako instituce nedisponuje dostatečným množstvím
dobrovolníků, byla fyzická distribuce pomněnek soustředěna do předem stanovených
prodejních míst, ve většině případů u partnerů SLB.25 Prodej pomněnek byl navíc podpořen
také ve virtuálním prostoru. Lidé, kteří chtěli přispět, si mohli zakoupit tzv. elektronickou
pomněnku prostřednictvím DMS, nebo pomocí tlačítka Klikni a daruj.26 Kampaň Dětín měla
za úkol zvýšit povědomí o Pomněnkovém dni (resp. Pomněnkových dnech) a podpořit prodej
pomněnek.

23

Mezinárodní den pohřešovaných dětí – International Missing Children´s day, připadá na výročí zmizení
šestiletého chlapce v New Yorku v roce 1976. Jako mezinárodní den se ve spojených státech začal připomínat od
roku 1986, v Evropě potom od r. 2002 (International Missing Children´s day, 2012, [online]).
24
Celkem 20 tisíc pomněnek vyrobily pracovnice chráněné dílny Káča a Chráněných dílen Kopeček v Orlických
horách. Cena jedné pomněnky činila 30 Kč a celý výtěžek sbírky byl věnován na provoz Linky bezpečí.
25
Pobočky České pojišťovny, cestovní kanceláře Fischer, ve finančních centrech Era, na pokladně Botanické
zahrady hlavního města Prahy v Troji, v obchodních domech IKEA, v knihkupectví Neoluxor, na veletrhu Svět
knihy 2013 na Výstavišti v Praze – Holešovicích, v rámci akce Volkswagen Maraton Praha 2013 a TEDx Prague
2013 a u dalších firemních partnerů – Anect, Avast, Bayer, Danube House, IBC, HB Reavis Group – River
Garden, Komerční pojišťovna, Krajské ředitelství Policie HMP, Mazars, Ministerstvo vnitra ČR, Nile House,
OKIN Group – Budějovická Alej, Policejní prezídium ČR, Pražská energetika, Skanska, Telefónica,
Wunderman, Young & Rubicam a dalších.
26
Tlačítko Klikni a daruj je jednoduchý nástroj finanční transakce, jehož prostřednictvím je možné darovat
peníze vybrané neziskové organizaci nebo konkrétnímu projektu. Portál Klikni a daruj zajišťuje ČSOB, Era a
Poštovní spořitelna. Tlačítko si může nezisková organizace pomocí jednoduchého generátoru umístit na své
webové stránky (Základní informace o bráně Klikni a daruj, 2007 [online]).
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4.1.3. Průběh kampaně, marketingové prostředky a PR
Netradiční kampaň byla spuštěna 26. května, tedy 9 dní po začátku sbírkové akce.
Nabídka dětí byla umístěna na českých slevových serverech Slevín a Slevomat, což vzhledem
k jejich návštěvnosti 27 slibovalo vysoký zásah cílové skupiny. Portál DĚTÍN.cz splňoval
vizuální předpoklady pro skutečný e-shop nabízející děti k prodeji. Pokud však jeho
návštěvník na stránce setrval delší dobu nebo se pokusil otevřít nabídku dětí, objevil se nápis:
„Opravdu jste si mysleli, že koupit dítě je tak jednoduché?“ a odkaz ke koupi elektronické
pomněnky. Kampaň byla navíc podpořena dvěma guerillovými 28 projekty.
V rámci sociálního experimentu bylo do pražských ulic vysláno ztracené dítě, které
žádalo o pomoc, reakce lidí byla natáčena skrytou kamerou. Ve výsledku 90 % oslovených
projevilo skutečnou vůli pomoci. Experiment měl jednak vyzdvihnout pozitivní fakt, že Češi
nejsou k problémům lhostejní, obrátit pozornost veřejnosti k tématům, která se na Lince
bezpečí řeší, a zároveň upozornit na sbírkovou akci Pomněnkový den. Video bylo umístěno
na internetový server YouTube, k dnešnímu dni má více než 24 tis. zhlédnutí. K celé akci byl
navíc vytvořen rozhlasový spot, který posluchače seznamoval s výsledkem experimentu
a upozorňoval na možnost zakoupení pomněnky.
Nezvyklým způsobem byla na nový e-shop DĚTÍN.cz upozorněna česká on-line
média. Pro aktivaci novinářů byly do vybraných redakcí doručovány skutečné děti v obřích
papírových krabicích imitujících zásilku z e-shopu. Jejich reakce byly opět zaznamenávány
skrytou kamerou a zveřejněny na YouTube.
Kampaň jen za první dva dny svého spuštění zaznamenala více než 22 000 návštěv
na webu, z nichž byla darovací stránka projektu zobrazena 20 000 z nich. 2 000 uživatelů
se stalo fanoušky kampaně na jejích webových stránkách.

27

Slevín – měsíční návštěvnost 163 tis. RU, Slevomat 1 miloion RU,
zdroj: Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice: Měsíční zpráva - Květen 2013 a Slevomat útočí na
Seznam, místo katalogových zápisů nabízí firemní profily zdarma, 2011 [online].
28
Guerilla marketing je zvláštní (nekonvenční) forma marketingu (např. šokující, extravagantní,
kontroverzní…), při níž se nevyužívají tradiční mediatypy, nebo se využívají netradičním způsobem (Levinson,
2011).
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Uvedené aktivity přispěly k výrazně vyšší medializaci Pomněnkového dne – tato
sbírková akce byla zmíněna ve 133 článcích/rozhlasových pořadech, což je o 40 % více než
v roce 2012 (93 mediálních výstupů). V 11 článcích (viz tabulka níže) byla přímo zmíněna
kampaň Dětín. Návštěvnost DĚTÍN.cz přesáhla 45 000 unikátních uživatelů, konverze
k nákupu elektronické pomněnky dosahovala 10 %. Celkový výnos sbírkové akce činil
508 769 Kč, což bylo nejvíce v historii pořádání Pomněnkového dne (od r. 2004) a oproti
roku 2012 (340 000 Kč) nárůst téměř o 50 %.
Ilustrace č. 5: Kampaň Dětín v českých médiích29
článek

doména

Kupte si dítě se slevou!

Průměrná měsíční
návštěvnost
serveru
47 tis. návštěv

Slevové servery prodávají děti. Modrooká Terezka stojí
přes 400 tisíc

270 tis. návštěv
(tyden.cz – ostatní)

Novinářům přišly do redakcí v krabicích živé děti, šlo o
kampaň Linky bezpečí

24 tis. návštěv

Jak zaujmout novináře? Linka bezpečí jim poslala šokující
zásilku
Dětín.cz: Můžete si koupit dítě přes e-shop?

270 tis. návštěv
(tyden.cz – ostatní)
170 tis. návštěv

Dítě za 400 tisíc, hodné, nezlobí. Nová kampaň Linky
bezpečí
To tu ještě nebylo: Na českém internetu existuje stránka,
kde prodávají děti! Nechcete taky jedno?
Honzík Nejedlý a ti druzí... Kupte si pomněnku a
pomůžete!
DĚTÍN.cz, fiktivní eshop s dětmi, vznikl na podporu
Sdružení Linka bezpečí
Linka bezpečí v kampani „prodává“ děti. Vzali mi nápad,
říká grafička
Reklamky si půjčují nápady

22 tis. návštěv
1 mil. návštěv
1,7 mil. návštěv
nezjištěno
3,8 mil. návštěv
22 tis. návštěv

29

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z digitální databáze NEWTON Media. Uvedené články jsou
výsledkem prohledávání českých celostátních deníků a regionálních titulů, pořadů celostátního i regionálního
vyslání televize a rozhlasu a internetových serverů v období od 1. května do 31. prosince 2013. V souvislosti
s klíčovými slovy – „dětín,“ „koupit dítě,“ „pomněnkový den“ a „mezinárodní den pohřešovaných dětí“ bylo
nalezeno 137 článků/pořadů, z nichž 133 bylo k danému tématu relevantních. Do tabulky byly vybrány články,
ve kterých byla zmíněna kampaň Dětín (11) a seřazeny podle data publikování od nejstaršího po nejnovější.
Počty návštěv jednotlivých serverů pocházejí z oficiálního výzkumu návštěvnosti českého internetu
NetMonitor.cz za květen 2013.
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4.1.4. Jazyková analýza kampaně
Jak bylo výše naznačeno, kampaň Dětín se soustředila především na netradiční formu
podpory prodeje a využití textových prostředků bylo velmi střídmé. Přesto lze vysledovat
několik charakteristických jazykových jevů.
Očividný je záměr pojmenování kampaně, která díky hláskové shodě nápadně
připomíná český slevový server Slevín.cz. Je tedy možné hovořit o parazitování na jiném
reklamním sdělení. Vzhledem k zřejmé podobě s názvy několika českých obcí např. Jičín,
Pěnčín a zejm. Děčín lze parazitní chování, tedy využívání dobrého jména, ale zejména
všeobecné známosti v myslích recipientů, vysledovat také v rámci diskurzu zeměpisných
názvů. Jakkoliv to pojem parazitismus naznačuje, není třeba na tento vztah nahlížet jako
na nutně negativní jev. Kampaň z povahy stanovených cílů nijak neohrožuje postavení obcí
ani slevového portálu. Ten je navíc jejím partnerem, který nabídku dětí zprostředkoval
na svém webu. Stránka DĚTÍN.cz a odkazy na ni mohly tím pádem využívat reklamních
sdělení charakteristických pro prodej zboží a služeb na slevových portálech (viz příloha č. 2).
Použití pomněnky jako symbolu sbírkové akce, která má problematiku ztracených
či pohřešovaných dětí připomínat, je více než příhodné. V angličtině má název této květiny
dokonce rozkazovací způsob forget-me-not.30 Výběr pomněnky jako symbolu pohřešovaných
dětí s projektem Dětín přímo nesouvisí. Ten však se symbolikou pomněnky pracoval
mj. prostřednictvím modré barvy, která dominovala všem sdělením s kampaní spojeným.

4.2. Příběhy, kterým je třeba naslouchat
4.2.1. Kampaň a její cíle
Symbolem kampaně jsou ilustrativní příběhy z Linky bezpečí, které se v lednu roku
2013 objevily ve většině stanic pražského metra. Tvořily ji čtyři vizuály (viz příloha č. 3),
které představovaly výpovědi dětí, které se na Linku bezpečí obracejí. Primárním cílem bylo
upozornit na aktuální závažná témata, jež tíží děti a mladistvé. Druhým cílem bylo poděkovat
všem, kteří prostřednictvím DMS přispívají na provoz SLB, a zároveň oslovit další
potenciální dárce.

4.2.2. Pozadí a průběh kampaně
Plakáty vznikly již v roce 2009 u příležitosti 15 let nepřetržitého poskytování služeb
telefonické krizové intervence dětem a mladistvým. Nový koncept tzv. DMS kampaně,

30

Forget Me Not – doslova nezapomeň na mě
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ve které důležitou roli zastávají slova, vytvořila agentura DDB, partner SLB. Kampaň byla
situována do nemocnic a poliklinik v 10 největších českých městech, objevily se také v tištěné
inzerci. Kampaň podporoval také generální partner sdružení – Nadace O2, a to
zdvojnásobením všech DMS zaslaných během července a srpna 2009 a propůjčením
některých inzertních ploch v časopisech.
V roce 2013 společnost JCDecaux poskytla Lince bezpečí bezplatné využití ploch
podél eskalátorů. LB tuto vstřícnou nabídku přijala a zbylé plakáty znovu využila. Kromě
pražského metra se Příběhy objevily během února také v tisku a v nové, aktualizované verzi
ve větším formátu v síti city lightů společnosti JCDecaux – na zastávkách MHD a ve vitrínách
v ulicích Prahy. Vytvořena byla také netradiční outdoorová média, jako velkoformátové
hypercube,31 které byly umístěny u obchodních center v Praze, Brně a Ostravě.

4.2.3. Jazyková analýza kampaně
Kampaň sestává ze čtyř vizuálů, jejichž nosným prvkem jsou na první pohled
autentické výpovědi klientů Linky bezpečí. Všechny čtyři dodržují jednotný celkový vzhled
i tematické zaměření, liší se obsah jednotlivých výpovědí. Pro snadnější orientaci v textu je
analýza Příběhů rozdělena na dvě části, a to na analýzu celých vizuálů v kontextu plakátu
jako celku a bližší analýzu sdělení, jež nesou jednotlivé příběhy.

4.2.3.1.

Plakáty

Každý z plakátů lze vizuálně i obsahově rozdělit na 5 samostatných částí. Ústředním
motivem je velmi osobní výpověď (1) domnělého autora, která vizuálům dominuje. Pod ní
se nachází sdělení (2), jež vystupuje jako slogan celé kampaně a je totožné na všech čtyřech
plakátech. Následuje statistická informace (3), která předchozí výpovědi dává zastřešující
název a zároveň uvádí, jak často se s tímto jevem setkávají pracovníci Linky bezpečí. Sdělení
uzavírá výzva k podpoře a praktická informace o tom, jak lze přispět pomocí DMS (4).
Plakáty zdola lemují bílé pruhy s logy partnerů (5). Pozadí všech vizuálů je stejné, plakáty se
doslovně shodují v částech (2) a (4). Ke změnám dochází logicky v oblasti (1) a (3).
Vyobrazení log partnerů odpovídá skutečnosti, že plakáty určené do prostor metra, přestože
nešlo o záměr, byly vytištěny dříve, zatímco dodatečně vyrobené vizuály pro další média byly
dle potřeby aktualizovány.
31

Unikátní velkoplošné reklamní nosiče ve formě hranolu. Jejich výhodou je, že jsou přenosné a mohou být
umístěny přesně tam, kde je potřeba – hypermarkety, obchodní a zábavní centra, sportovní stadiony, dopravní
uzly atp. (Hypercube, [2011], [online])
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Části (2) a (3) jsou od barevně monotónního textu graficky oddělené oranžovým
písmem, charakteristickým pro Linku bezpečí. Kvůli snadnější identifikaci původu celého
sdělení jsou navíc doplněny logem LB. Části (2), (3) a (4) odlišuje od dominující časti (1)
také přístup k adresátovi. Zatímco z textu v příběhu není stanoven, zbývající oddíly
si konstruují imaginárního adresáta. Charakteristická je pro ně také tzv. syntetická
personalizace, která kompenzuje skutečnost, že původce sdělení nezná konkrétního recipienta
a obrací se k mase, vytváří však dojem, že ke každému jedinci přistupuje jako k individuu
(Čmejrková, 1997, s.134).
Závažnost témat, jako jsou sebevraždy nebo zneužívání, byla jedním z důvodů, proč
kampaň využívala slova a nikoliv obrazy. Tehdejší kreativní ředitel agentury DDB Daniel
Brada, pod jehož vedením kampaň vznikla, se pro časopis LB vyjádřil, že záměrem nebylo
samoúčelné šokování, které by v lidech vzbudilo nevoli, ale náznak nedokončených příběhů,
které si může každý čtenář domyslet dle svého uvážení. (Bulletin Sdružení Linka bezpečí,
2009 [online]). Využití slov s sebou navíc nese symbolický prvek, který jednoznačně
charakterizuje činnost Linky bezpečí, při které jsou právě slova nástrojem útěchy a pomoci.
Další charakteristikou sdělení je to, že je určeno jednak dárcům, tedy dospělé populaci
ale zároveň i potenciálním klientům. Jednotlivá konkrétní témata proto nejsou vyobrazena ani
blíže deskribována, ale jen náznakem zmíněna. Snižuje se tak riziko, že dítě po setkání
s vizuálem získá mylný dojem, že dokud jeho problém nenabývá život ohrožujících rozměrů
vyobrazených na plakátech, nemůže se na linku obrátit. Takto vzniklé obavy, že téma je pro
LB příliš malé,32 jsou vzhledem k výše zmíněným cílům kampaně kontraproduktivní.
Podle Vysekalové (2012, s. 173–176) navíc strach a negativní emoce nejsou motivem
pro zapamatování reklamního sdělení ve vztahu k obsahu, do kterého je zasazeno. Přitom
zapamatování je v případě komunikace Linky bezpečí s dětmi klíčové.

4.2.3.2.

Příběhy

V rámci situačního kontextu je důležité, že se plakáty objevily na místech obvykle
vyhrazených reklamě a v obklopení dalších reklamních sdělení, je tedy legitimní interpretovat
tyto plakáty jako propagaci Linky bezpečí, případně jako podnět k její finanční podpoře
(Kaderka, 2001, [online]).

Dílčí výpovědi tvoří celkem čtyři příběhy v délce jednoho odstavce texu o 8–11
řádcích, které naplňují obsahovou strukturu hovorů na Lince bezpečí ve čtyřech oblastech –

32

Richard Schniko pro Týden.cz (Pomoc dětem ohrožena: dárci ubývají, 2014 [online])
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šikana, sebepoškozování, sexuální zneužívání a sebevražedné myšlenky. Přestože je evidentní
snaha o vyvolání pocitu autentičnosti, jejich obsah je pouze ilustrační a nejedná se o doslovný
přepis hovorů na Lince bezpečí, která, jak bylo výše uvedeno, důsledně ctí absolutní
anonymitu všech volajících a jejich problémů. I z tohoto důvodu lze k příběhům přistupovat
jako k uměle vytvořeným, fiktivním projevům, kde byly jazykové a stylistické prostředky
voleny záměrně za konkrétním účelem a nebyly výrazně ovlivněny emočním naladěním
a vyjadřovacími schopnostmi předpokládaného autora, jak by se u spontánního projevu tohoto
typu dalo očekávat. Takové texty by pak náležely spíše psychologickému rozboru, zatímco
v tomto případě lze nejen k celým plakátům, ale také k samotným výpovědím přistupovat jako
k textům reklamním, s jasně

definovaným záměrem a

zabývat se

jimi z hlediska

lingvistického.
Jednotlivé příběhy jsou psány v ich-formě se značnou mírou sugesce. Text se snaží
vyvolat dojem, že autorem je dítě, což v něm není explicitně vyjádřeno, ale potvrzuje
to doprovodné sdělení níže: Není důležité čí je to příběh (…) S problémem šikany se na Linku
bezpečí obrací v průměru 7 dětí denně. Kontext dětskosti,33 ze kterého vyplývá, že mluvčím
je skutečně dítě a nikoliv dospělý člověk, potvrzují také části výpovědí odkazující na rodiče
(jestli o tom řeknu mámě, máma mě nachytala, vzala jsem mámě prášky). Tento kontext dále
podporují také výrazněji vytištěná úvodní slova/výrazy: Pořád, Napřed, Nenechají,
Už nemůžu. Lze u nich spatřovat nápadnou podobnost s iniciálami či úvodními frázemi, jež
jsou v publicistickém a uměleckém stylu vyznačené velkými nebo ozdobnými písmeny
a signalizují počátek textu, vytvoření předělového bodu a upoutání čtenáře na následující text.
Tato grafická řešení počátku příběhu se uplatňují zejména v pohádkových knihách pro děti,
iniciály však mohou plnit i estetickou (a praktickou, „předčítací“) funkci značící závažnost
textu ve starých tiscích a rukopisech (Dobiáš, 2003, [online]).
Na základě koncovek sloves a rodu adjektiv, jež jsou syntakticky dána rodem řídícího
podstatného jména, lze navíc jednoznačně určit pohlaví mluvčích (Čechová, 2000, str. 151).
S dívkou je spojen příběh sebepoškozování (zapomněla jsem, musela jsem), sebevraždy
(kdybych nebyla, vzala jsem) a pohlavního zneužívání (jsem mrtvá), o šikaně vypovídá
chlapec (nenašel bych).
Přestože monologické sdělení na plakátech naznačuje, že s uvedeným příběhem
se jeho aktér svěřil pracovníkům Linky bezpečí a jedná se tak o přepis telefonního hovoru
(ač tomu tak ve skutečnosti není a příběh je pouze ilustrační, viz kapitola 4.2.3.1.), povaha

33

S kontextem dětskosti pracuje rovněž P. Kaderka v článku Text, kontext, diskurz (Kaderka, 2001, [online])
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textu odpovídá spíše úryvku z deníku nebo důvěrného dopisu. Z tohoto pohledu k němu lze
přistupovat jako k projevu prostěsdělovacího stylu, který kombinuje popisný a vyprávěcí
slohový postup, zároveň lze pozorovat jednoznačné prvky projevu spontánního. „Spontánnost
komunikantů se více projeví v projevech mluvených, ale nejsou vyloučeny ani spontánní
projevy psané; mohla být přítomna i ve starších soukromých záznamech deníkového typu,
event., v soukromých dopisech.“ (Čechová, 2008, s. 193). Pokud je však brán v potaz také
reklamní účel celého sdělení, nikoliv jen samotného příběhu, lze na fiktivní výpověď nahlížet
také jako na projev stylu publicistického (je připravený a promyšlený, zamýšlená funkce je
informativní a persvazivní), případně uměleckého (je emocionální a subjektivní, navozuje
jistou citovou atmosféru, pracuje s recipientovou fantazií atp.).
Z hlediska syntaktické stavby není komunikát nijak složitý. Sestává z jednoduchých
vět, nebo krátkých souvětí. Jazykové prostředky využívají různých vrstev slovní zásoby,
včetně slov příznakových (mobil), citově zabarvených – zejména negativně (parchant, vedro,
blbej, hnusnej) a ustálených slovních spojení (nikdy to nikam nedotáhne, beze za kliku,
začarovanej kruh). Všechny čtyři texty jsou charakteristické využitím hláskových hovorových
variant (vim to, nemam, myslim, vidim), místy překračujících hranice spisovného jazyka
(tejden, vydejchaný, jinej). Použity jsou také pražské a specificky obecně české podoby tvarů
(počkaj, chytěj, nechaj, mám to promyšlený), které mají přispět k vyšší autentičnosti textu.
Pozoruhodnou odchylkou od tohoto záměru je prakticky bezchybná interpunkce,
správné použití zájmena mě/mně a absence parazitních slov a chyb ve větné stavbě, jejichž
přítomnost by se ve spontánním projevu dala snadno očekávat (nepočítaje motivované využití
odchylek od pravidelné větné stavby, např. nedokončenou výpověď (Pořád dokola opakuje,
že jestli o tom řeknu mámě, tak…), osamostatněný větný člen (Jsem pro ně zklamání.
Parchant, co to nikdy nikam nedotáhne), vsuvku (Pak mají takový místo, taky jsem tam
párkrát byl, ale nenašel bych to) i výpustku (Zapomněla jsem zamknout – myšleno dveře)).
Od autentičnosti se odchyluje také grafický formát výpovědi. Pokud by měla
představovat deníkový záznam nebo dopis, bylo by příznačnější použití ručně psaného textu,
popř. psacího písma stylizovaného směrem k dětskosti. Druhá možnost, ve které by byla
výpověď chápána jako záznam reálné komunikace s Linkou bezpečí (ať už telefonické,
nebo

prostřednictvím

internetu),

pro

změnu

nevysvětluje

pozadí

celého

vizuálu,

tedy evidentně pomačkaný list papíru.
Lze předpokládat, že při volbě písma byl brán v potaz požadavek na plynulé
a bezproblémové čtení, které by pravděpodobně mohlo být narušeno při použití dětského
psacího písma, nepřehledného členění textu následkem chybné interpunkce nebo závažných
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chyb ve větné stavbě. Problém by se týkal zejména vizuálů umístěných podél eskalátorů
v metru, kde je čas pro oslovení recipientů výrazně omezen. S touto lokalizací však nebylo
při vzniku kampaně počítáno (viz kapitola 4. 2. 2.). Naopak původní vizuály byly určeny
pro umístění v nemocnicích a na poliklinikách, kde lze očekávat delší dobu kontaktu mezi
čtenářem a sdělením. Autentičnost však byla i v tomto případě záměrně upozaděna, nicméně
to přispělo k větší údernosti sdělení a zajistilo použitelnost vizuálů i v budoucnosti.
Plakáty komunikují s recipientem originálním způsobem, ve kterém jsou závažná
témata pouze naznačena, ale vhodně doplněna tak, aby sdělení mohlo být jednoznačně
interpretováno.
Zatímco úspěšnost kampaně Dětín a potažmo Pomněnkových dní byla nesporná a SLB
ji prezentovalo na své webové stránce, v tiskových zprávách, v bulletinu a ve videích
zpětně mapujících její průběh, v případě Příběhů nelze doklad o efektivitě dohledat v žádných
materiálech SLB, ani prostřednictvím osobního kontaktu s pracovníky sdružení. Jedinou
dodatečnou zmínku o kampani na webu SLB (Lidé si kampaně všímají a vyvolává mnohé
reakce – jednu takovou si můžete přečíst na blogu Klíštěcí žbleptárna34) nelze považovat
za relevantní, vzhledem k tomu, že společně s krátkou diskusí na serveru Okoun.cz35 a dvěma
příspěvky na facebookové stránce Linky bezpečí tvoří Klíštěcí žblebtárna (s třemi diskusními
příspěvky pod článkem) jediné veřejně přístupné reakce na kampaň ze strany veřejnosti.
V českých médiích se Příběhy objevily čtyřikrát, pokaždé ve formě převzaté tiskové zprávy
SLB36. Všechny články však pocházejí z období vzniku vizuálů, tedy z roku 2009.
O úspěšnosti kampaně samozřejmě nesvědčí jen počet zmínek v článcích a v diskusích,
nicméně je to jeden z mála měřitelných údajů vypovídajících o jejím vlivu. Vzhledem k cílům
kampaně (přiblížení témat, jež LB řeší, poděkování dárcům a oslovení nových dárců)
a k tomu, že SLB neprovádělo průzkum veřejného mínění nebo znalosti aktivit LB,
by jediným měřítkem úspěchu mohl být nárůst počtu zaslaných DMS. Takové údaje však
SLB nezveřejnila, navíc by bylo problematické identifikovat, zda za tímto nárůstem stojí
kampaň Příběhy, nebo jiná skutečnost.
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http://zbleptarna.blogspot.cz/2013/02/zoufale-volani-o-pomoc-v-metru.html?spref=fb
http://www.okoun.cz/boards/%22umi_kocka_couvat_%22_a_dalsi_dulezite_otazky?f=20130128-222108
36
Zdroj: Vlastní monitoring výsledků vyhledávání v digitální databázi NEWTON Media v rámci českých
celostátních deníků a regionálních titulů, pořadů celostátního i regionálního vyslání televize a rozhlasu
a internetových serverů v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013 s klíčovými slovy „Příběhy, kterým je
třeba naslouchat,“ „Linka bezpečí,“ „ DDB,“ „Pořád,“ „ Napřed,“ „Už nemůžu“ a „Nenechají.“
35
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5. ZÁVĚR
Cílem této práce bylo podat ucelený pohled na marketingovou komunikaci Sdružení
Linka bezpečí v prostředí neziskového sektoru a na základě analýzy kampaní realizovaných
v roce 2013 popsat jejich vliv na efektivitu Sdružení včetně kontextu, ve kterém se objevily
v českých médiích. Pozornost byla věnována také specificky použitým jazykovým
prostředkům.
Z analýzy vyplynulo, že SLB si důkladně vybírá témata tak, aby dokázalo oslovit
všechny cílové skupiny, a přestože nakládá s omezeným rozpočtem, závislým především
na aktivním fundraisingu, volí bohatou škálu komunikačních kanálů, prostřednictvím kterých
se může soustředit na specifické nároky jednotlivých skupin recipientů. Věnuje velkou
pozornost verbálním i neverbálním jazykovým prostředkům i kontextu jednotlivých způsobů
komunikace tak, aby byly vzájemně logicky koherentní.
Jako problematické se jevilo vyhodnocení efektivity kampaní v případě, že nebyly
určeny ukazatele úspěšnosti. Těžko měřitelné výsledky však souvisely se stanovením cílů
komunikace.
V roce 2013 využívalo SLB všech dostupných kanálů tak, aby si zajistilo dostatek
mediálního zájmu s ohledem na omezení týkající se publikování konkrétních informací
z prostředí LB. Je to patrné zejména ve srovnání s komunikací v první třetině roku 2014, která
je, přestože se jedná o rok dvacátého výročí fungování LB, značně omezená. Nejvýraznější
aktivitou je postupné spouštění nové webové platformy pro komunikaci s klienty, dárci
a příznivci. Je pochopitelné, že se tam objevují mnohé funkční nedostatky, řada informací ,
na které však stránka odkazuje, je neaktuální a často již neplatná.
Z údajů uvedených na webových stránkách navíc vyplývá, že bylo zřejmě pozastaveno
vydávání časopisu Sdružení linka bezpečí, jehož první číslo v uplynulých 9 letech vycházelo
vždy v březnu, výjimečně v dubnu. Vydána zatím nebyla ani výroční zpráva shrnující aktivity
SLB v roce 2013, omezeno bylo také vydávání tiskových zpráv, které v období od ledna
do května byly publikovány pouze dvě. Zveřejněn nebyl ani termín tradičních Pomněnkových
dní, ředitel SLB však jejich plánované konání v březnovém rozhovoru pro týden.cz zmiňuje.37
Zdůrazňuje rovněž soustředění se na podporu rozvoje individuálních dárcovství s cílem
zajistit stabilitu služby a zvýšit dovolatelnost. A potvrzuje, že zmínky o LB v médiích zvyšují
její kredibilitu v očích veřejnosti.

37

Richard Schniko pro Týden.cz (Pomoc dětem ohrožena: dárci ubývají, 2014 [online])
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Z poznatků v této práci tedy vyplývá, že omezení komunikace není součástí strategie
SLB, ale pouze následkem nedostatku finančních prostředků a z toho plynoucí nutnosti
omezování provozu a dalších aktivit.
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6. SUMMARY
The aim of this thesis was to provide a comprehensive view of marketing communication
of Safety Line Association in an environment of non-profit sector and analyse campaigns
in 2013 to describe their impact on the efficiency of association, including the context in
which they appeared in media. Analysis was also focused on specific language tools.
The analysis shows that Safety Line Association, a nonprofit non-governmental
organization dealing with social services, providentially chooses issues and ways
of communication to reach all target groups. With limited budget (mainly dependent on
an active fundraising) uses various marketing tools and rich variety of communication
channels through which they can focus on the specific needs of each group of recipients.
Safety Line Association focuses on verbal and non-verbal language tools and context of
the different ways of communication so that they are mutually logically coherent.
Evaluation of effectiveness of campaigns appeared as a problematic in case there were
not intend indicators of success. Hardly measurable results, however, were associated with the
determination of communication objectives.
In 2013, Safety Line Association used all available channels to make sure it have enough
interest of media despite of restrictions on the publication of specific information about the
clients. It is particularly noticeable in comparison with communication in the first third of
2014, which was considerably limited. The findings in this work show that the restrictions is
not part of the strategy of Safety Line Association, but only result of lack of funds and the
consequent necessity of reducing traffic and other activities.
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ČSÚ = Český statistický úřad
RU=reálný uživatel
OOH (Out of Home)= formy reklamy, které působí mimo domov cílové skupiny
LVD=Linka vzkaz domů
LB= Linka bezpečí
SLB=Sdružení Linka bezpečí
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