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Abstrakt
Tato bakalářská práce se věnuje tématu využití situačního a především jazykového
humoru v marketingové komunikaci, konkrétně u společnosti T-Mobile v letech 20122013. Reklamní kampaň společnosti T-Mobile dosáhla velkého úspěchu a obliby u
veřejnosti i odborníků v oboru, navíc se stala jakýmsi modelovým příkladem, který se
ostatní snaží napodobit. Tato bakalářská práce si klade za cíl představit a rozebrat
klíčové faktory úspěchu kampaně s důrazem na analýzu použitého jazykového humoru.
Úvodní část textu se zabývá uvedením do tématu, jádro práce je rozděleno na dvě části.
První z nich vykresluje historii jazykového humoru v české reklamě a poukazuje na
důležitost osoby Martina Jaroše coby tvůrce přelomového marketingového konceptu
společnosti T-Mobile pro českou reklamu, dále také představuje prostředky českého
jazyka využívané v marketingové komunikaci. Druhá část se skládá z popisu a analýzy
jazykového humoru i výsledků reklamních kampaní mobilního operátora T-Mobile.
Poté z porovnání s konkurencí ve sledovaném období a případném vlivu na její
reklamní kampaně, z rozboru úspěšnosti jednotlivých mobilních operátorů na sociálních
sítích a závěrem se práce zabývá budoucností a podstatou využití jazykového humoru
v marketingové komunikaci.

Abstract
This Bachelor Thesis studies the topic of using situational and particularly the language
humour in marketing communication, specifically of T-Mobile company in the years of
2012-2013. The T-Mobile advertising campaign has gained a great success and
popularity among both general and professional public, moreover has become a model
example that is being copied by others. The aim of this Bachelor Thesis is to present

and to analyse the key success factors of the campaign with emphasis on the analysis of
the used language humour. The Introduction aims to present the topic; the Subject is
divided into two parts. First part studies the history of language humour in the Czech
advertising and points to the importance of Martin Jaroš, the author of a turning-point
marketing concept of T-Mobile company, for Czech advertising. The second part
consists of a description and analysis of both language humour and results of the TMobile campaigns. The second part further consists of a comparison with the
advertising competitors during a given period, and its potential influence to their
campaigns; of analysis of other mobile operators success within social networking sites.
The Conclusion discusses the future and the essence of using the language humour in
marketing communication.
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Úvod
Mobilní operátoři patří mezi nejdéle působící reklamní zadavatele českého
reklamního trhu. Vzhledem k povaze jejich podnikání, prodeji nehmotných produktů, je
pro ně nutností neustálá propagace značky, produktů a výhod, které lidé získají v
případě

pořízení

mobilních

služeb.

Kampaně

společností

podnikajících

v

telekomunikačním průmyslu jsou často velmi rozsáhlé, a tomu odpovídají i obrovské
investice do reklamy. Marketingová komunikace mobilních operátorů je zároveň velmi
často inovativní, protože pokud by se pořád nesnažili přijít s novými nápady, zákazníci
by se postupem času stali imunní proti jejich reklamním sdělením. Proto se v
marketingové komunikaci operátora Vodafone, O2 nebo T-Mobile mnohdy objeví nové
neotřelé prvky, které později převezme velké množství zadavatelů na reklamním trhu.
Využití humoru k propagaci rozhodně není ve světě marketingu novinka
poslední doby, nicméně způsob jak s ním reklamní agentury a komerční i nekomerční
společnosti zacházejí v posledních letech v jejich marketingové komunikaci, byl určitý
průlom. Humor je v reklamních sděleních používán ve všech možných formách, jeho
využití pro účely propagace se stalo jakýmsi trendem a zadavatelé se mylně domnívají,
že jim zaručeně zvýší zájem o produkty a následně vylepší prodeje. Jenže úspěšný je
většinou jen kvalitní a promyšlený humor, naproti tomu ten prvoplánový a pokleslý
značce spíše uškodí. Navíc v době velkého rozvoje internetu a sociálních sítí se každý
úspěch či neúspěch okamžitě šíří po síti a značka na tom může buď hodně vydělat, nebo
velmi tratit.
Autor se proto rozhodl analyzovat a popsat úspěšný inovativní reklamní koncept
společnosti T-Mobile, který přispěl k vývoji českého reklamního trhu a v pozitivním
smyslu ovlivnil laickou i odbornou veřejnost, jakožto změnil i pohled na využití humoru
v reklamě. Následující text je rozdělen do několika částí, přičemž první část čtenáře
uvede do tématu základními pojmy marketingové komunikace, druhá část představí
krátkou historii jazykového humoru v české reklamě a základní jazykové prostředky
českého jazyka využívané v marketingové komunikaci. Následuje zevrubná analýza
vybraných reklamních kampaní, dále se autor zmiňuje o vlivu těchto kampaní na
konkurenci a porovnává je s ní. Závěrem je nastíněna budoucnost jazykového humoru v
reklamě.

3
V rozporu s tezemi bakalářské práce nebyla autorem použita cizojazyčná
literatura, neboť pro analýzu a popis českého jazykového humoru nebyla vhodná. Autor
tak čerpal výhradně z české odborné literatury a dalších vhodných odborných zdrojů.
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1. Marketingová komunikace a její základy
V této kapitole autor uvede čtenáře do tématu připomenutím základních pojmů
marketingového oboru. Poté představí základní nástroje marketingové komunikace,
zejména nástroje související s reklamou, neboť jejich znalost poslouží k lepšímu
pochopení následného rozboru vybraných reklamních kampaní.

1.1 Uvedení do tématu
Marketing je většinou lidské společnosti považován za prostředek, který má
komerčním firmám i neziskovým organizacím a také státním institucím pomoci ji
přesvědčit ke koupi jejich produktu či služby. Marketing však již nelze chápat pouze ve
smyslu „přesvědčit a prodat“, ale je nutné na něj nahlížet jako na proces, ve kterém se
firmy, organizace i instituce snaží uspokojit potřeby zákazníků. (Kotler, 2007, s. 38)
Marketing se neustále vyvíjí, to co platilo dříve, tak dnes již neplatí nebo se velmi
změnilo. Jedná se o živé prostředí, které se neustále přizpůsobuje vnějším i vnitřním
okolnostem (trhu, zákazníkům, moderním technologiím, mondializaci atd.) V procesu
uspokojování potřeb zákazníků využívají společnosti marketingové nástroje, které jsou
seskupeny

pod

souhrnným

názvem

marketingový

mix.

Tradiční

koncept

marketingového mixu je tvořen „čtyřmi P“ (4 P): výrobek (product), cena (price),
distribuce (place) a komunikace (promotion). Nicméně tento model je považován
v dnešní době za neaktuální, jelikož představuje marketingový mix z pohledu
prodávajícího a nyní se marketing soustřeďuje především na kupujícího (spotřebitele) a
jeho pohled, proto je aktuálnější koncept 4 C: řešení potřeb zákazníka (customer
solution), náklady zákazníka (customer cost), dostupnost řešení (convenience) a
komunikace (communication). (Kotler, 2004, s. 107)

1.2 Nástroje marketingové komunikace
„Moderní společnost/firma musí komunikovat se svými zprostředkovateli,
spotřebiteli, a různými cílovými skupinami.“ (Kotler, 2007, s. 809) Proto společnosti
využívají marketingové komunikace, která jim dovoluje souvisle a kvalitně
komunikovat se širokou veřejností. Marketingová komunikace, jež je jedním z pilířů
marketingového mixu, se skládá z více prvků, které dohromady tvoří tzv. komunikační
mix. Pět hlavních komunikačních nástrojů jsou: reklama, osobní prodej, podpora
prodeje, public relations a přímý marketing. (Kotler, 2007, s. 809) Dále se autor bude

5
věnovat pouze reklamě, jelikož tématem této bakalářské práce je rozbor reklamní
kampaně společnosti T-Mobile.
Reklama je v podstatě tak stará, jako lidstvo samo. Reklamu používali již staří
Římané, Féničané, Řekové i politici v Pompejích. K oslovení cílové skupiny ji
nepoužívají jen komerční subjekty, ale i neziskové organizace, profesionální,
společenské i vládní instituce. Každoročně za ni zadavatelé po celém světě utratí přes
500 miliard dolarů. (Kotler, 2004, s. 640) Pod pojmem reklama se skrývá „jakákoli
placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb určitého
subjektu“. (Kotler, 2007, s. 855) Reklama je schopna rychle zasáhnout a ovlivnit velký
počet zákazníků na malém i velkém území, přičemž dominantní je především ta
televizní, která většinou získá pozornost milionů lidí uměleckou vizualizací, živými
barvami a specifickým zvukem. Velké reklamní kampaně však často vyžadují ohromné
náklady a mezi další nevýhody reklamy patří i jednosměrná komunikace a většinou
neosobní charakter. Reklama má potenciál k úspěchu, pokud dokáže upoutat pozornost
a zároveň předat spotřebitelům reklamní sdělení. To je v současné době velmi obtížné,
jelikož vzhledem k všudypřítomným médiím a reklamní smršti v nich obsažené jsou
zákazníci reklamou otráveni a je těžké je zaujmout, aby sdělení zhlédli. Je zapotřebí
vynalézavost reklamních tvůrců, kteří musí ne jen prodávat výrobek či službu
v reklamě, ale zároveň i bavit a na upoutání spotřebitele mají počáteční jednu až tři
sekundy. V opačném případě lidé reklamu přeskočí a nevnímají ji. (Kotler, 2004, s. 647)
Důležitý je nápad a jeho kreativní koncepce, která přispěje k zapamatovatelnosti
reklamy, pokud se podaří ve výsledku vše správně realizovat. Časté je využití určitého
typu humoru k odlišení od ostatních. Všechny výše zmíněné aspekty reklamního sdělení
se týkají i autorem zkoumaných reklamních kampaní v této práci a jejich naplnění určitě
přispělo k úspěchu zkoumaných kampaní u veřejnosti.
Neméně důležitý je výběr reklamních médií pro kampaň, kdy se na základě
velikosti reklamního rozpočtu a požadavků zadavatele na dosah, frekvenci a dopad
reklamní kampaně hledá vhodná kombinace hlavních mediatypů. Televizní reklama,
tisková reklama (printová), internetová reklama, rozhlasová reklama, venkovní reklama
(outdoorová) a direct mail jsou v současné době označovány za hlavní mediatypy.
(Kotler, 2004, s. 653)
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2. Jazykový humor v reklamě
V této části se autor věnuje nejdříve historii jazykového humoru v české
reklamě, dále pak konkrétním jazykovým prostředkům českého jazyka, které se
nejčastěji vyskytují v marketingové komunikaci.

2.1 Stručná historie jazykového humoru v české reklamě
V socialistickém Československu byla reklama produkována pouze dvěma
podniky Merkur a Rapid, které svými „reklamními“ aktivitami doplňovalo
československé středisko výtvarných umění Art Centrum Praha. Avšak jednalo se pouze
o prezentaci výrobků socialistických podniků a například televizní reklama plnila roli
výplně vysílacího času mezi jednotlivými pořady, načež byla v těchto mezerách střídavě
nahrazována záběry hrajících si koťat. (Krupka, 2012, s. 18) Takové postavení měla
reklama za socialismu a nelze se čemu divit, jelikož z ekonomického hlediska
v plánovaném hospodářství převažovala poptávka nad nabídkou a trh tak nesplňoval ani
základní podmínku pro nasazení reklamy. V takovémto prostředí se samozřejmě
jazykový humor v reklamě neuplatňoval, reklamní prezentace výrobků byla jednotvárná
a nijak zajímavá. Porevoluční česká reklama tak začínala v podstatě od začátku a
v oblasti využití jazykového humoru neměla na co navazovat, jedině na některé
povedené reklamní inzeráty ještě z dob první republiky. Právě zcela nové prostředí a
možnosti dovolovaly reklamním tvůrcům uskutečnit jakékoliv kreativní nápady.
Nejvíce se tvůrci soustředili na televizní reklamu a v ní používali český humor a
nadsázku, využívali hravosti českého jazyka ve slovních hříčkách a veršování.
Nejúspěšnější reklamní hesla z devadesátých let, která jsou známá i po dvaceti letech,
jsou „Spak má šmak“ a „Aby váš motor skvěle Shell!“. (Krupka, 2012, s. 64)
Důležitý pro reklamu byl příchod mobilních operátorů na trh. Zpočátku se
reklamním agenturám nedařilo uspět s kampaněmi pro EuroTel1, ale novému
kreativnímu týmu Leo Burnett se v roce 1995 konečně podařilo prorazit a EuroTelu
vytvořit svébytnou tvář. V podobě billboardu se zřejmě jednalo o první užití jazykového
humoru v reklamě mobilního operátora. (viz příloha č. 1) O rok později přibyl
k EuroTelu nový mobilní operátor Paegas2 a již v létě téhož roku vypukl jejich první
reklamní souboj, na billboardech a v televizi. Paegas v televizních spotech představil
1
2

Dnes Telefónica 02.
Dnes T-Mobile.
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anekdotické scénky demonstrující využití GSM, které pro něj vytvořil skotský režisér
Matt Forrest, tehdy známý režií mnoha reklam s humornou pointou. Zhruba po roce na
jeden spot navázalo jeho pokračování, což bylo pravděpodobně první použití „seriálové
formy“ v české reklamě. (Krupka, 2012, s. 147) Příchod Paegasu v roce 1996 na trh s
sebou přinesl vzestup reklamního a komunikačního průmyslu, jelikož k oběma
mobilním operátorům se onehdy přidal s výraznou komunikací své značky i jediný
poskytovatel pevných linek SPT Telecom, který se potýkal se špatnou pověstí své
značky. Tento rok byl tak počátkem éry reklamní komunikace telefonních operátorů,
která se rozrostla do ohromných rozměrů a dodnes tito zadavatelé patří k největším
v reklamní branži. Nejmladší mobilní operátor Oskar3 také přispěl ke změně reklamy a
jejího prostředí, a to když se v roce 2000 ve své úvodní kampani prezentoval jednotným
rukopisem komunikace ve všech mediatypech, což se postupem času u velkých
zadavatelů nejen z oblasti telekomunikací stalo standardem. Dále si Oskar nechal
vyrobit v té době unikátní tříminutový spot, který byl natočen ve stylu úspěšného
sitcomového konceptu a jenž započal velký sukces celé kampaně. (Krupka, 2012)
V devadesátých letech se hojně využíval humor a veškeré jeho formy v reklamě,
avšak kvalitně zpracovaných reklam s využitím jazykového humoru bylo poskrovnu,
jednou z nich byla ta na Fernet Stock. Tato lihovina měla tehdy nevalnou pověst „laku
na rakve“ a tak se zadavatel rozhodl tuto skutečnost změnit a udělat z ní udělat pití pro
výjimečné muže. Povedlo se vytvořit úspěšnou reklamu s dnes již ikonickým sloganem
„I muži mají své dny“, který od roku 1998 doslova zlidověl, což je nejspíše největší
pocta, které může reklama dosáhnout. Navíc kampaň splnila plán, vylepšila pověst
značky a zvedla její prodeje. Další pokračování spotu nebyla tolik úspěšná, až po deseti
letech na původní reklamu navázal oblíbeností a úspěchem další spot, jehož slogan „V
ideálním světě můžete ženu vypustit“, se stal také legendárním. (Krupka, 2012, s. 181)
V novém tisíciletí se začaly postupně čas od času objevovat reklamy, které
něčím vybočovaly z běžné reklamní produkce a většinou se dočkaly i kladného přijetí
nebo dokonce adorace u veřejnosti. První taková po roce 2000 byla kampaň Chlapi sobě
od Staropramenu, která se od ostatních kampaní lišila návazností jednotlivých spotů a
formou,

jenž

trochu

připomínala

seriálovou

sitcomovou

formu.

Vzhledem

k neobvyklému zpracování a propracovanému merchandisingu byla kampaň výborně
přijata cílovou skupinou a do dnešních dnů nebyla v oblasti piva překonána, a to se ji
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Dnes Vodafone.
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snažilo napodobit mnoho konkurenčních výrobců, kteří chtěli napodobit její skvělý
výsledek a získat přízeň pivního národa. V roce 2006 byla vypuštěna televizní reklama
Orbit, kde režisér Petr Čtvrtníček použil žánr tzv. stand-up comedy, jehož byl sám
průkopníkem, v reklamě. Spot byl postaven pouze na postavě komika, který baví diváky
svou vlastní show a osobitým projevem, a přitom jim jen tak ledabyle představuje
produkt. Nový typ reklamy fungoval, diváci si ji značně oblíbili, a žánr stand-up
comedy se chystal dobýt reklamní branži. (Krupka, 2012)
Také v roce 2006 vstoupil na marketingový trh muž, který v dalších letech
zásadně ovlivnil českou reklamu a který je zároveň velmi důležitou postavou v rámci
tématu této bakalářské práce. Martin Jaroš přišel s vizí a nápady, jak dělat reklamu zcela
jinak, často i provokativně. Původem redaktor Hospodářských novin a provozovatel
velmi úspěšného blogu Vosa na jazyku uměl obratně zacházet s textem a nejen českým,
jelikož mluví dalšími šesti cizími jazyky (německy, anglicky, švédsky, maďarsky,
hebrejsky a španělsky). Jeho česko-maďarské manželství mu v práci navíc umožnilo
uplatnit získanou schopnost vnímání různých kulturních aspektů.
Svoji později hvězdnou kariéru v marketingu mobilních operátorů začal roku
2001 nástupem do oddělení public relations mladé společnosti Oskar, kde dostal na
starost firemní časopis ČiliChili. Tam vedl několik let značně kreativně skupinu textařů
a firemní časopis jako médium pozvedl na jinou úroveň. U veřejnosti časopis záhy
zaznamenal velký úspěch, chodili si pro něj i zákazníci konkurence (protože byl zdarma
k dispozici na pobočkách Oskar), a někteří jedinci dokonce využili možnosti si jej
předplatit. Časopis ČiliChili se tak zásluhou Martina Jaroše stal pojmem nejen mezi
firemními časopisy. V již zmíněném roce 2006 se proto přesunul na post vedoucího
reklamy ve Vodafonu, a krátce poté se stal spoluautorem slavné reklamní kampaně,
kterou proslavila čivava v roli falešného soba, a slogan „My jsme řekli ne“. Tato
kampaň se stala vzorovým příkladem virální kampaně, protože zaujala lidi natolik, že ji
dál šířili sami, neustále o ní debatovali a dokonce vymýšleli její další verze a klony.
Poukázala také na vzrůstající fenomén doby spojený s rozvojem internetových
sociálních sítí a online komunikace, a na to, že lidé rádi sdílejí zajímavý a vtipný obsah,
přičemž někteří dokonce rádi obohacují internet vlastními výtvory odkazujícími na
nějakou událost či kampaň. Takováto aktivace veřejnosti je nejlepší možný výsledek pro
jakoukoliv reklamní kampaň, zlidovění a přesun reklamních prvků do běžné
komunikace lidí je pocta, které se dostane opravdu jen těm nejlepším reklamám. Čivaví
kampaň ale neměla jen pozitivní ohlasy, stejně jako jiné výrazné reklamy čelila kritice
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některých odborníků, že kreativní koncept příliš přebíjí reklamní sdělení a lidé si ve
výsledku nevybaví značku zadavatele reklamních spotů. Zkušenosti Martina Jaroše jsou
naštěstí úplně jiné, „Často slyším, že kreativní a výrazná reklama neprodává. Je to
klasický mýtus. O čivaví kampani jsem se několikrát dočetl, že údajně nefungovala, a
přitom zaznamenala nejvyšší prodeje za pět let a o třiatřicet procent překročila
očekávání“, sdělil o několik let později v jednom rozhovoru. (Krupka, 2012, s. 212)
V létě roku 2010 přišla nečekaná zpráva. Přestože byl Martin Jaroš ve Vodafonu
úspěšným vedoucím externí komunikace maďarské pobočky (předtím také turecké
pobočky), využil možnosti vrátit se zpět do Čech a přijal zajímavou pracovní nabídku
konkurenčního mobilního operátora T-Mobile. Hned první vánoční kampaní opět
posunul hranice české reklamy, když k propagaci nového produktu, satelitní televize TMobile, připravil ve spolupráci s agenturou Saatchi & Saatchi kreativní koncept
využívající postavu vysloužilé hollywoodské hvězdy Chucka Norrise. S legendárním
hercem z béčkových filmů, celosvětově ironizovanou i oslavovanou osobou a dávným
trenérem herce Steva McQueena byla natočena série spotů (nejlepší scénáře však
nedovolil Chuck Norris natočit). Kampaň obsahovala i masivní pouliční aktivity –
v Praze na Andělu byl dočasně postaven šaolinský chrám Chuckoleum a na Flóře
proběhla výstava předmětů spojených s hlavní postavou (Krupka, 2012) Jak byla
výrazná a vybočovala z obvyklého proudu, tak se znovu jako dříve vyrojily
pochybnosti, zda Chuck Norris nezastínil značku T-Mobile a zda lidé zaznamenali
v reklamním sdělení propagaci nové služby satelitní televize. „Zájem byl takový, že nám
dokonce předčasně došly inzerované netbooky“, bránil se Jaroš a dále argumentoval,
„Facebook účet T-Mobilu měl do konce října 3800 fandů, po měsíci kampaně to bylo
přes čtrnáct tisíc fanoušků a další přibývali. Spot na YouTube měl hodně přes milion
zhlédnutí“. (Krupka, 2012, s. 215)
Na konci roku 2011 se Martin Jaroš rozhodl odejít z T-Mobilu do společnosti
Digicel Pacific, která působí hlavně v Karibiku. Avšak po dvou týdnech překvapivě
oznámil, že se vzhledem k tamní bezpečnostní situaci vrací zpět do Čech do T-Mobilu.
Tam pokračoval jako marketingový ředitel, a v reklamách tohoto mobilního operátora
se začala projevovat Jarošova velká znalost stand-up show Na Stojáka, která postupně
ovlivňuje českou reklamu i showbyznys čím dál více. Ještě v roce 2011 byl do reklamní
kampaně T-Mobilu angažován kouzelník Richard Nedvěd, který ve zmíněné show
začínal, a o rok později se hlavní postavou kampaně spolu s hercem Vojtěchem Kotkem
stal stand-up komik Lukáš Pavlásek, který se v pořadu Na Stojáka proslavil. Jarošovo
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působení v T-Mobilu se odrazilo také ve vzrůstající aktivitě mobilního operátora na
sociálních sítích, jejichž důležitost pro značky neustále rostla. (Krupka, 2012)

2.2 Čeština a její prostředky při využití v marketingové
komunikaci
„Každý jazykový prostředek je celek zvuku a obsahu. Slyšitelná (a viditelná)
stránka odkazuje k vnitřní pojmové náplni; je to její znak, symbol. Z proudu vzduchu,
procházejícího mluvidly, tvoříme zvuky a spojujeme je v celky, kterým lze rozumět jako
znakům duševního obsahu. Jako je k existenci vody nutná přítomnost dvou prvků, vodíku
a kyslíku, tak jsou k existenci slova nutné obě složky, zvukový obal a pojmový obsah.
Mezi zvukovým obalem a pojmovým obsahem je obapolnost, od jednoho jdou vztahy
k druhému. Řeknu-li jméno strom, vyvolává to ve vědomí posluchače pojem rostliny
s kmenem a větvemi; naopak pojem desky na nohách vzbudí název stůl. Tento vzájemný
vztah mezi pojmenováním a pojmem nazýváme „význam“ slov.“ (Jílek, 1967, s. 12) A
právě význam slov je velmi důležitý pro reklamu, neboť čeština je jazyk velmi hravý,
což dokázal například spisovatel Karel Čapek svou tvořivostí se slovy, a reklamní
textaři se snaží tuto vlastnost co nejvíce využít, aby vytvořili co nejzajímavější slogany
a texty, které zaujmou budoucí zákazníky.
Lidé si pamatují a opakují chytlavá slova a fráze, proto si reklama pohrává nejen
se slovy, s jazykem, ale pohrává si také hodně s naším vnímáním světa a žebříčkem
našich hodnot. Reklama se dnes používá za účelem ovlivnění postojů etických,
sociálních, národních i občanských, dále aby formovala požadavky ekonomické i
ekologické, a aby vytvářela globální pojetí světa. Hlavní funkcí reklamy je totiž takřka
vždy snaha přesvědčit lidi k nákupu určitého produktu. Nicméně většina reklam chce
vyvolat pohodu, úsměv i smích, protože chtějí oslovit spotřebitele snadněji za pomoci
humoru. Proto jsou vizuální prezentace doplňovány co nejzajímavější jazykovou částí,
která má za úkol často s využitím jazykové hry upoutat naši pozornost: rýmem, rytmem,
nezvyklým spojením slov, přirovnáním nebo nečekaným pojmenováním, výběrem
neobvyklého kontextu, hříčkou, kalambúrem, využitím známého rčení, či literárního
citátu. (Čmejrková, 2000) Humor je totiž jakýmsi instinktem a reklama na tento instinkt
cíleně útočí, podle typologie uváděné Arthurem Assou Bergerem, jelikož humor na lidi
působí pozitivně a žertování by mělo příjemce příjemně naladit na reklamní sdělení.
(Čmejrková, 2000, s. 21) Proto se dnes firmy snaží produkty prezentovat vtipnou
formou, po které následuje reklamní apel na spotřebitele; nejdříve se humorně představí
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výrobek či služba, poté je budoucí zákazník a spotřebitel vyzván k činu nebo přijde
sdělení, co s ním produkt udělá a k čemu je vhodný. Prozatím se ale stále spíše jedná o
jednosměrnou a jednostrannou komunikaci, protože vnímatel reklamy je většinou jen
pasivním příjemcem reklamního diskursu, nikoli aktivním účastníkem. Nicméně snem
reklamních tvůrců je v budoucnu za pomoci nových technologií vytvořit dojem
osobního setkání a navázání jakéhosi dialogu prostřednictvím reklamy.
V této práci zkoumané kampaně společnosti T-Mobile mohou být z jazykového
hlediska nahlížena dvojím způsobem, a to buď z pohledu užívání jazykové hravosti a
obraznosti, přenosem slovních významů a jejich střetem s významy základními
(například využitím frazeologismů nebo neobvyklých pojmenování), anebo z pohledu
souběžného působení textu a obrazového doprovodu, neboť obraz ilustruje jedno
z možných čtení verbálního sdělení nebo odhaluje falešný význam nastolený tímto
reklamním textem.
Z pohledu samostatného působení jazykového sdělení na příjemce reklamy je
nejčastěji tvůrci používána již výše zmíněná polysémie neboli mnohoznačnost slov a
slovních spojení, jež vznikla v čase přesunem pojmenování z jednoho pojmu na druhý
na základě vnitřní či vnější podobnosti. Dále homonymie, což jsou stejně znějící a psaná
slova, jejichž význam je však rozdílný, a v menší míře také homofonie, kde se jedná o
zvukově náhodně splývající slova. (Čechová, 2008, s. 324) Pro vnímání psaného a
mluveného sdělení je vždy důležitý kontext přijímaných slov a jejich aktuální vzájemné
vztahy. Avšak když se někdo snaží uspořádat jazyk do slovních hříček záměrně, jedná
se například o tzv. slovní eskamotáž. Takovéto počínání bylo a je výsadou hlavně
umělců a komiků, z nichž veleúspěšný byl spisovatel Karel Čapek a komici Voskovec
s Werichem. Dnes na tyto mistry slovní improvizace a hry navazuje právě třeba standup show, ze které vzešlo několik lidmi oblíbených a úspěšných komiků. Z těchto zdrojů
v současnosti těží rovněž i jazyková komika reklamy, ale především ta kvalitněji
zpracovaná reklamní sdělení, jelikož jejich tvůrci musí umět obratně pracovat s českým
jazykem, a takových je pomálu.
V novodobé reklamě je pro docílení vtipu velmi často používán dvojsmysl, a
právě ten byl také použit v jedné z prvních reklam mobilního operátora Eurotel, kdy
slovo pokrytí mělo odkazovat na územní pokrytí signálem, ale zároveň bylo
prezentováno v kontextu pokrytí těla barvou atd. (viz příloha č. 1). Postupem času se
jazykový vtip v reklamě vyvinul do aktuálního stádia, kdy tvůrci usilují o vytvoření
důmyslné jazykové hry, která je určitým druhem mystifikace, jež má svést čtenáře či
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posluchače k určité interpretaci užitých slov, aby za chvíli danou interpretaci
zpochybnila, vyvrátila, anebo ponechala recipientovi reklamního sdělení několik variant
významů na výběr. Jazyková hra v reklamě poutá pozornost nejen k samotnému sdělení,
ale zároveň i k produktu. Humorné i překvapivé texty jsou výrazné a zapamatovatelné,
lidé si je snadno spojí s prezentovaným výrobkem a podle Crystala tak vzniká receptivní
rámec výrobku. (Čmejrková, 2000, s. 128) Z tohoto důvodu je trendem humor
v reklamě, jež plní hlavní úlohu a pomalu nahrazuje dřívější informativnost. Ta se dnes
vyskytuje v menší míře v hlavní roli reklamního sdělení a bývá spíše začleněna do
humorného pojetí, aby budoucí zákazník sice dostal informace o produktu, ale obalené
vtipem a schované letmo v pozadí. Objevují se i názory, že užití humoru v reklamě je
riskantní a nevhodné, jelikož hrozí urážlivá reakce veřejnosti, odvrácení pozornosti od
produktu a jeho výhod v důsledku použití humoru v reklamě, a následné propadnutí
produktu na trhu. Někteří zadavatelé však dokonce schválí reklamu s humorem na
hraně, protože i případné negativní či rozporuplné přijetí reklamy a někdy také následná
eskalace situace zajistí produktu a značce požadovanou mediální pozornost. Proto se
humor stal jednou ze základních kategorií marketingové komunikace a používá se stále
víc, neboť dle předpokladů má příjemce reklamy naladit pozitivně a vstřícně. Reklamy
založené na hře se slovy představují nejběžnější typ reklam, jazyková hra je postavena
na vnitřních sémantických vztazích polysémních slov i na vnějších sémantických
vztazích homonym, synonym a antonym. V reklamách jsou vytvářeny vztahy mezi
významy primárními a sekundárními, mezi základním a přeneseným významem slova, a
je využíván i princip tzv. realizované metafory (přenesený význam slova se zpětně
proměňuje na význam základní). Někdy tak vzniknou velmi nevšední a působivá
metaforická pojmenování. Nakonec celá jazyková hra a leckdy propracovaný humor
neslouží pouze k pobavení spotřebitele, ale má stejný cíl jako jiná reklama a její formy,
a tím je útok na potenciální zákazníky za účelem prodeje produktu. (Ogilvy, 1995)
Při nahlížení tématu jazyka v reklamě z druhého pohledu se předpokládá
souběžné působení verbální a obrazové složky, které dohromady tvoří význam
reklamního sdělení. Jedna složka není pouze doplňkem té druhé, ale společně vytvářejí
zcela novou interpretaci celku. „Podle Barthese existují dva základní typy vztahů obrazu
a textu, jež Barthes označil jako anchorage (neboli jistota či zakotvení), a relay (neboli
společný přenos).“ (Čmejrková, 2000, s. 131) V případě anchorage text prozrazuje
čtenáři, jak interpretovat obsahy, které obraz označuje, čímž ho směřuje k předem
danému významu. Naopak v případě relay text a obraz mají rovnocenné postavení,
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slova i obrazy jsou části obecnějšího celku a celkový význam se utváří v určité „vyšší
rovině“. „Podle sémiotika Winfrieda Nötha jsou reklamy nejčastěji založeny na
kombinaci obou principů, kterou označuje jako vzájemnou determinaci. Verbální text
usměrňuje interpretaci obrázku, ale obrázek je stejně tak důležitý pro interpretaci slov.“
(tamtéž) Někdy by se tak dal vztah slova a obrazu v reklamních sděleních považovat za
jakýsi jejich dialog, nicméně tento dialog může mít různé podoby. Obraz může text
zdůrazňovat, ignorovat, upozorňovat na jeho určitý aspekt, anebo mu protiřečit či
dokonce ho popírat. V reklamě může dojít například k uvedení kontextu verbálního
sdělení obrazem, k ozřejmení reference polysémního slova obrazem, ke konkretizaci
základního významu slova obrazem, k aktualizaci základního významu polysémních
slov obrazem nebo k realizaci základního významu slov v idiomech obrazem. Často je
pak výsledkem vztahu textu a obrázku matení recipienta, kladení otázek, klamání či
vyvádění z omylu apod. Obrazový doprovod v reklamním sdělení má v jednotlivých
případech různou důležitost a vliv na sémantiku, avšak smysl sdělení vzniká až
spojením slova a obrazu. Sémantizace textu obrázkem může být fakultativní a přinášet
třeba jinou interpretaci textu, anebo naopak obligatorní, kdy obrázek přináší odpověď(i)
na otázky, které vyvstaly po prezentaci textu. Obraz tedy především uvádí souvislost
textu, vytváří podmínky pro jeho pochopení, sémantizuje jej, nebo mění interpretaci
užitých slov. V krajních případech může dojít i k opačnému efektu, a to že text uvádí
souvislost obrázku. (Čmejrková, 2000) Závěrem je nutno říci, že reklama je sdělení
komplexní, a proto často využívá střetu obrazu a slova, kde mnohdy jazyková hra skrze
polysémii chytře využívá vztahu mezi základním a přeneseným významem slova, a
obraz zpravidla objasňuje právě onen přenesený význam, načež kýženým výsledkem je
nejčastěji humor a vtip.
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3. Analýza vybraných kampaní společnosti T-Mobile
Tato kapitola tvoří jádro bakalářské práce. Jejím cílem je kompletní rozbor
vybraných reklamních kampaní na základě analýzy k nim dostupných materiálů a
představení hlavních prvků, které zajistili úspěšnost kampaní společnosti T-Mobile u
odborné i laické veřejnosti, a následný popis vlivu nového reklamního konceptu na
konkurenci a její reklamní kampaně. Závěrem je nastíněna budoucnost a postavení
jazykového humoru v reklamě.
Autor zpracoval vybrané materiály nejprve technikou deskriptivní analýzy a
později také technikou komparace. Jelikož jsou televizní a internetové spoty základem a
nejdůležitější částí reklamních kampaní, na které navazuje graficky i obsahem
reklamních sdělení další marketingová komunikace v ostatních mediatypech, zkoumá
autor výhradně tyto spoty. (YouTube, 2012 a 2013) Sledované období je oproti
vymezení v tezích této bakalářské práce mírně pozměněno, a to z důvodu mylného
uvedení koncové kampaně „V naší třídě je nejlíp“. Pro tuto kampaň operátor T-Mobile
vybral jiného hlavního herce a trochu poupravil reklamní koncept, proto analyzované
materiály končí kampaní „Vánoce“, která byla poslední pro hereckou dvojici Kotek a
Pavlásek. Případné zpracování materiálů dle původního předpokladu by neúměrně
zvýšilo rozsah práce a neodpovídalo by zaměření na vybrané reklamní kampaně
s Vojtěchem Kotkem a Lukášem Pavláskem, jelikož oni stojí za úspěchem nového
reklamního konceptu mobilního operátora T-Mobile. Dále byla oproti tezím pozměněna
struktura této kapitoly z důvodu lepší přehlednosti a srozumitelnosti.
Prvky jazykového humoru v jednotlivých kampaních jsou velmi rozmanité a
v každé kampani se jich objevuje většinou několik najednou. Avšak vzhledem
k rostoucí síťové komunikaci a hektické době je dnes kladen důraz na obrazovou složku
komunikace. Proto autor analyzuje reklamní spoty z celkového pohledu, neboť
jazykový humor je v nich vzájemně doplňován obrazovým a situačním humorem.
Nejdříve je provedena pragmatická analýza4 všech spotů ve vybrané reklamní kampani,
následně autor z důvodu omezeného rozsahu práce podrobně analyzuje tři vybrané
spoty a v nich obsažené jazykové prvky, které nejlépe a nejvýstižněji charakterizují
využití jazykového humoru v dané kampani. Zařazení jazykových prvků autorem

4

Pragmatická analýza se skládá ze čtyř hlavních částí, kterými jsou konsituace, produkce, percepce a
interpretace. Jelikož konsituace je u všech spotů víceméně stejná, autor v rozboru vybraných kampaní
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nemusí být naprosto správné, neboť někdy je to úkol velmi složitý a nelze s určitostí
rozhodnout o zařazení jazykového prvku mezi polysémii (vyskytuje se souvislost mezi
oběma významy výrazu) nebo mezi homonymii (není žádná souvislost mezi
jednotlivými významy výrazu).
Zdrojem autorem publikovaných odborných hodnocení vybraných kampaní je
každý měsíc zveřejněné hodnocení aktuálních reklamních kampaní v odborném
periodiku Strategie. (Strategie, 2012 a 2013) Toto hodnocení provádí skupina
nezávislých odborníků z oboru marketingové komunikace, skupina má pokaždé jiné
složení a hodnotí 30 současných reklamních sdělení z prostředí televize, internetu a
outdooru. Proto autor považuje uváděné hodnocení vybraných kampaní T-Mobile za
relevantní a dostatečně reprezentativní. Pro zhodnocení úspěšnosti u veřejnosti
posloužily autorovi výsledky průzkumu Sujet Focus5 a hlavně popularita na sociálních
sítích, především na YouTube. YouTube je internetová galerie videí, její využívání
komerční společnosti nic nestojí a v případě úspěchu vybraného videa v podobě
vysokého počtu zhlédnutí, se jedná o dobrovolné šíření reklamního sdělení samotnými
zákazníky, neboli reklamní prostor a velký zásah cílové skupiny zadarmo. Ačkoliv
úspešnost kampaně na sociálních sítích je pouze jedním z faktorů, je zároveň jedním
z mála objektivně kvantifikovatelných. Je však nutné zohlednit fakt, že jednotlivé
reklamní spoty se vyznačují různě velkou mediální podporou, což se ve výsledku může
projevit na úspěšnosti spotů a jejich počtu zhlédnutí. (YouTube, 2012 a 2013) Přesto
autor výsledky vybraných kampaní na sociálních sítích považuje za relevantní a pro
jejich důležitost je uvádí v rozboru.
Vzhledem k ostražitosti mobilních operátorů před konkurencí a s tím související
omezené dostupnosti ekonomických a prodejních výsledků autor bohužel nemohl
porovnat jednotlivé kampaně podle vlivu na prodejnost produktů. Takovéto srovnání by
nejlépe doložilo úspěšnost vybraných kampaní z pohledu vztahu schopnosti propojit
humor v reklamě s nabízeným produktem a výsledné prodejnosti produktů. Přesto je
z některých vyjádření zaměstnanců operátora zřejmé, že vybrané kampaně společnosti

předkládá zjištění vyplývající ze zbylých třech částí pragmatické analýzy, jež se naopak u vybraných
kampaní liší.
5
Sujet Focus je standardizovaný instrument ocenění reklamy, jehož výsledky jsou každý měsíc taktéž
uváděny v odborném periodiku strategie. Průzkumu se účastní 150 náhodně vybraných osob, jež
odpovídají sociodemografické struktuře obyvatelstva ČR. U respondentů se testuje zejména známost a
líbivost vybraných reklamních sdělení, dále také asociace na značku.
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T-Mobile dosáhly vedle úspěchu u veřejnosti a odborníků také úspěchu prodejního.
(Chobotová, 2012 a 2014; Strategie, 2013, [online])

3.1 Reklamní kampaň Vojta Kotek a …
V rámci této kampaně bylo postupně odvysíláno celkem pět televizních spotů:
„Vojta Kotek a chytré telefony“, „Vojta Kotek a rotoped“, „Vojta Kotek a benchpress“,
„Vojta Kotek a tablety“ a „Vojta Kotek a Komplet“. T-Mobile zde komunikoval
nabídku telefonů a tabletů. Všechny spoty se odehrávají v prostředí posilovny, kde je
Vojtěch Kotek v pozici osobního trenéra a Lukáš Pavlásek představuje jeho méně
chytrého cvičícího kamaráda. Televizní spoty doplňovala printová, outdoorová a
internetová část kampaně ve stejném grafickém a koncepčním provedení. V té době se
vlastně jednalo o určitou osvětu z hlediska informovanosti o nových „chytrých“
telefonech.

3.1.1 Pragmatická analýza a analýza použitého jazykového humoru
Děj televizních spotů se odehrává uvnitř posilovny a v blízkosti cvičebních
strojů, které jsou v některých spotech aktivně využívány. Divák je svědkem dialogů
trenéra (Kotka) se svými svěřenci (většinou s Pavláskem), které obsahují některé výrazy
z prostředí posilovny, jež zároveň odkazují k nabízeným produktům. Text je humorný a
snaží se působit kamarádsky. Pro cílovou mladou generaci je sdělení snadno
srozumitelné, ale ani starší generace by neměli mít problém. Produkty jsou nabízeny
humorně a srozumitelně, nicméně sdělení „Tak tohle s Vámi zacvičí“ a „Když
tablety/chytré telefony, tak od T-Mobile“ mohou působit dojmem manipulace (hlavně
druhé jmenované). Z toho důvodu považuji komunikační funkci dvou spotů za přací,
rozkazovací. Ve zbylých třech případech je to funkce oznamovací.
Ve spotu „Vojta Kotek a tablety“ T-Mobile využívá především homonymie
slova „tablety“, které může vyjadřovat jak jednu z forem léků (nebo výživových
doplňků v souvislosti s prostředím posilovny), tak mobilní zařízení. Návštěvník
posilovny se ptá na tablety (pilulky), což se v závěru spotu propojuje s nabídkou na
mobilní zařízení – tablety sdělením „Když tablety, tak od T-Mobilu“.
Ve scénce „Vojta Kotek a benchpress“ Kotkovi při posilování najednou spadne
činka na hruď, a tak říká Pavláskovi „Zvedni to!“, avšak ten místo toho přijme hovor na
vyzvánějícím telefonu v Kotkových kalhotách (v tomto smyslu je to výraz hovorový),
divák je tak vystaven mnohoznačnosti použitého slovesa.
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Video „Vojta Kotek a rotoped“ také těží z mnohoznačnosti slovesa. Pavlásek
cvičí tak vehementně, až rozbije okno posilovny a ozve se sdělení „Tak tohle s Vámi
zacvičí“ propagující značnou slevu na telefony. Sloveso „zacvičit“ je v druhém ze
zamýšlených významů slangový výraz (ve smyslu otřást).

3.1.2 Kampaň v očích reklamních odborníků a veřejnosti
Nová kampaň s novými protagonisty zaznamenala značný úspěch. Odborníky
byla velmi dobře hodnocena během všech tří měsíců nasazení, televizní spoty získaly
jedno první a dvě druhá místa, outdoor získal třetí místo a internetové bannery první
místo. I veřejnost kampaň s tématem posilovny ocenila nejen opravdu velkým počtem
zhlédnutí na YouTube, ale také druhým místem v průzkumu Sujet Focus. Navíc za
televizní spoty Vojta Kotek a tablety a Vojta Kotek a chytré telefony získala agentura
Saatchi & Saatchi ocenění v kreativní soutěži Metro Zlatá pecka 2012.

Název reklamy

Počet zhlédnutí na YouTube (v mil.)

Vojta Kotek a chytré telefony

1,6

Vojta Kotek a rotoped

0,8

Vojta Kotek a benchpress

1,3

Vojta Kotek a tablety

2,6

Vojta Kotek a Komplet

1,1

Tabulka 1: Úspěšnost kampaně Vojta Kotel a… na YouTube

3.2 Reklamní kampaň Motorkáři
Po úspěchu zimní kampaně z prostředí posilovny se osvědčená herecká dvojice
vydává mezi motorkáře, avšak role se nezměnily. Kotek představuje stylového
motorkáře na nadupané motorce, zatímco Pavlásek hraje motorkáře „tydýta“ jezdícího
na původním českém stroji ČZ 175 s lidovou přezdívkou Prase. Hlavní roli v kampani
opět hrají televizní spoty, kterých bylo natočeno tentokrát sedm a jejich názvy jsou
„Srážka s prasetem“, „Domino“, „Kunolap“, „Tydýt“, „Vojta to položil“, „Dárce“ a
„Dalibor“. Televizní reklamu opět doplňuje printová, outdoorová a internetová reklama,
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jež nesou sdělení propagující slevy na telefony pro věrné zákazníky, rychlejší mobilní
internet a volání do vlastní sítě zdarma.

3.2.1 Pragmatická analýza a analýza použitého jazykového humoru
Spoty zobrazují motorkářskou komunitu a jsou mírně parodující. Divák opět
sleduje dialogy zejména hlavních herců a motorkářská terminologie je propojena se
závěrečnou nabídkou produktů. Vtipná verbální sdělení zde vykreslují postavu Pavláska
jako přitroublého motorkáře, který je doslova nazýván „tydýtem“. Reklamní sdělení jsou
vcelku srozumitelná i lidem, kteří nejezdí na motorce, avšak cílová mladá generace by
nemusela rozumět odkazu na píseň Dalibora Jandy, který hraje ve spotu „Dalibor“ a říká
Pavláskovi „Budeš jezdit jako hurikán“. Operátor překvapivě používá pro vytvoření
motorkářské atmosféry expresivní a nespisovné výrazy jako například „voroštuj“,
„vytůrovali“ nebo „mašinka“. Komunikační funkce je ve většině spotů oznamovací,
pouze ve spotu „Tydýt“ je to spíše funkce přací, rozkazovací vzhledem k vyznění
sdělení „Volejte půlce národa zdarma v celé síti T-Mobile, s našimi novými tarify“, což
znovu mírně působí jako manipulace.
V epizodě „Kunolap“ je záměnou písmene vytvořen novotvar s náznakem
homofonie vycházející ze slangového výrazu „vytuněný“. Poté, co jednomu z hlavních
herců ožerou kuny přes noc motorku, druhý ji nazve „vykuněnou“, což má evokovat
motoristický výraz „vytuněný“ (vylepšený).
Ve spotu „Vojta to položil“ T-Mobile pracuje s dvojsmyslem sdělení „položil to
v tunelu“, kdy se kamarádi domnívají, že Kotek se vyboural v tunelu (slangový výraz),
ale ve skutečnosti jen položil telefonní hovor při vjezdu do tunelu (hovorový výraz).
Další epizoda „Dárce“ také využívá mnohoznačnost podstatného jména z názvu.
Poté, co na začátku spotu vidíme rychle projet motorkáře po zadním kole (vžité lidové
označení pro riskující motorkáře je „dárce orgánů“, slangový výraz), tak na konci spotu
se jako největší dárce představuje operátor, jelikož týden nabízí internet za polovinu
ceny.

3.2.2 Kampaň v očích reklamních odborníků a veřejnosti
Nové televizní spoty z motorkářského prostředí jsou taktéž velmi pozitivně
hodnoceny, marketingoví odborníci jim opět během tří měsíců vysílání udělili jedno
první místo a dvě druhá. Ke spotům odkazující internetové bannery získaly druhé a dvě
třetí místa. Jasným hitem se u veřejnosti stal spot „Srážka s prasetem“, který na
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YouTube zhlédlo během 60 dní 1,3 milionu lidí a hláška „Asi jinej gang co?“ zlidověla
a v době kampaně byla slyšet na každém kroku. Tentýž spot a ještě spot „Tydýt“
přinesly agentuře Saatchi & Saatchi další dvě ocenění v kreativní soutěži Metro Zlatá
pecka 2012.

Název reklamy

Počet zhlédnutí na YouTube (v mil.)

Motorkáři: Srážka s prasetem

2,6

Motorkáři: Domino

1,2

Motorkáři: Kunolap

1,7

Motorkáři: Tydýt

1,0

Motorkáři: Vojta to položil

0,8

Motorkáři: Dárce

0,7

Motorkáři: Dalibor

0,9

Tabulka 2: Úspěšnost kampaně Motorkáři na YouTube

3.3 Reklamní kampaň Havaj
Jarní

kampaň

Motorkáři

byla

dalším

důkazem

úspěšně

vybraného

marketingového konceptu společnosti T-Mobile, jež se i přes nadcházející okurkové
období rozhodla pokračovat v kampani, a tak se Kotek s Pavláskem přesunuli na
domnělou Havaj, aby i v létě byla veřejnost neustále atakována reklamním sdělením
v humorné formě. V rámci nového tématu bylo natočeno pět spotů: „Dobití ráje“,
„Surfař“, „Žralok“, „Heliovník havajský“ a „HulaHula“. Hlavní cílovou skupinou měli
být uživatelé předplacené karty Twist, na které bylo zaměřené reklamní sdělení
propagující internet v mobilu na nejrychlejší síti a volání v rámci T-Mobile zdarma.
Kampaň se objevila také v printu, rádiu, outdooru, kině a na internetu. Další podporu
měla na dobíjecích místech na poštách či v trafikách.

3.3.1 Pragmatická analýza a analýza použitého jazykového humoru
Scény ve spotech navozují divákovy příjemný pocit na dovolené u moře (jednalo
se o letní kampaň), neboť zobrazují prázdné pláže s palmami a šplouchající moře.
Dialogy výhradně hlavních postav jsou jednoduché a velmi srozumitelné, stejně jako
dějová linka jednotlivých sdělení, což je během letního reklamního období nutnost.
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Důsledkem je jen oznamovací komunikační funkce ve všech vysílaných spotech. TMobile si neodpustil v reklamním sdělení použití expresivního označení „Twisťáci“ pro
zákazníky předplacených mobilních služeb, a časté užití výrazů „surfovat“ a „havaj“,
které mají pravděpodobně podporovat dojem pohodové plážové atmosféry.
Ve videu „Žralok“ je použita homonymie slovního sdělení (v tomto případě jde
dokonce o homonymii úplnou), neboť „Surfujte jako o závod“ souvisí se scénou a herci
na surfech v moři, a v druhé rovině při propagaci rychlého internetu je význam
zamýšlen ve smyslu prohlížení internetu na mobilním telefonu.
Následující spot „Heliovník havajský“ obsahuje metaforické pojmenování
„internet za havajskou cenu“, kdy pro propagaci nízké (pohodové) ceny internetu je
přeneseně užito významu slova havaj (pohoda).
V epizodě „HulaHula“ je zahrnuta homofonie části sdělení, protože ke konci
spotu Pavlásek o dívce říká „Ta je libovoučká“ a hned vzápětí se ozve sdělení „Je libo
tablet?“. Zvukově tak splývá druhé sdělení s částí toho prvního. Dále operátor do
reklamy zahrnul slangový výraz „libový“ (velmi dobrý).

3.3.2 Kampaň v očích reklamních odborníků a veřejnosti
Úroveň tematické kampaně Havaj nedosahovala zdaleka kvalit zimní a jarní
kampaně, ale vzhledem k letní reklamní sezóně nebyla nepočetná konkurence
kvalitnější, a tak i tentokrát byly televizní spoty odborníky ohodnoceny jednou na
prvním a čtvrtém místě. Naprosto stejné hodnocení dostala internetová část kampaně a
outdoorové provedení reklamy získalo dvě první místa. Nižší úroveň a prázdninové
období se projevily i na hodnocení veřejnosti, jež se odráží v počtu zhlédnutí na
YouTube.

Název reklamy

Počet zhlédnutí na YouTube (v mil.)

Havaj: Surfař

0,9

Havaj: Dobití ráje

1,1

Havaj: Žralok

0,9

Havaj: Heliovník havajský

0,9

Havaj: HulaHula

0,6

Tabulka 3: Úspěšnost kampaně Havaj na YouTube
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3.4 Reklamní kampaň Skokani
Po slabší letní kampani byla na začátku listopadu spuštěna ta vánoční. S tou si
zadavatel i agentura dali práci, když zvolené téma skokanů na lyžích ještě kreativně
doplnili jakýmsi dialektem češtiny na bázi domnělého slovinského jazyka. Jedná se však
o starý dětský humor, přičemž s tímto nápadem přišel Martin Jaroš. Hlavní dvojici
herců Kotka s Pavláskem v šesti televizních spotech („Zadar“, „Pojď mi hop“,
„Zadarovy lyže“, „Datan Fofrič“, „Skoro Zadar“ a „Bufy“) této kampaně doplnil Jakub
Kohák v roli slovinského trenéra Zadara Volaniče. Vánoční kampaň byla nasazena
v celém media mixu a byla především postavena na sdělení „volejte Zadara“, které
propagovalo volání v síti T-Mobile zadarmo a pro majitele předplacených Twist karet
volání skoro zadarmo (2,50 Kč/min.) do ostatních sítí.

3.4.1 Pragmatická analýza a analýza použitého jazykového humoru
Vojtěch Kotek a Lukáš Pavlásek hrají postavy skokanů na lyžích a ve spotech se
objevuje nová postava jejich „rádoby“ slovinského trenéra, jehož jméno Zadar Volanič
bylo záměrně zvoleno pro propagaci volání zdarma (nespisovně zadara) v síti T-Mobile.
Nejedná se však o nové téma, ale o „recyklovaný“ humor z období dětství Martina
Jaroše. Dialogy mezi skokany a trenérem jsou jednoduše srozumitelné, jejich hlavní
neustále opakované reklamní sdělení je postavené na zaměnitelnosti nespisovného
výrazu „zadara“ a křestního jména slovinského trenéra. T-Mobile se vyhýbá využití
nespisovného výrazu v textu tím, že vždy je sdělení publikováno ve tvaru „volejte
Zadara“ (volejte trenéra). Mobilní operátor se tak dopouští jisté manipulace s divákem,
ale význam sdělení je jasný. Ve všech spotech má text komunikační funkci oznamovací.
Ve spotu „Zadar“ je zase využita polysémie slov. Objevuje se zde sdělení „Já tu
jsem jenom na skok“ (ustálené spojení) a „Já už musím letět“ (expresivní sdělení), které
pronese příchozí kurýr a má na mysli význam časový, neboť spěchá. Obrazově je však
jeho sdělení přeneseno do tématu skoků na lyžích a on se objevuje na skokanském
můstku s lyžemi na nohou.
Epizoda „Datan Fofrič“ je příkladem metaforického pojmenování. Sdělení
operátora volání zdarma (nespisovně zadara) a rychlý internet jsou transformována do
humorných jmen Zadar Volanič a Datan Fofrič.
Ve videu „Skoro Zadar“ se pak vyskytuje homonymie. Otázka v telefonickém
hovoru „Volám Zadara“ a odpověď Pavláska „Skoro“ je ihned konfrontována
s nabídkou operátora pro Twist zákazníky „Volejte skoro zadara“.

22

3.4.2 Kampaň v očích reklamních odborníků a veřejnosti
Skokani byli na vánočním reklamním trhu trefou do černého. Kampaň byla
výborně hodnocena odborníky, kteří televizní spoty během tří měsíců vysílání vždy
ohodnotili nejlepší známkou, internetová reklama získala dvě prvenství i jedno třetí
místo a outdoorová exekuce se jednou umístila na prvním a druhém místě. Daniel
Blažek (brand manažer internetového portálu Seznam.cz) spoty komentoval slovy „Tmobile drží vysokou laťku již téměř rok, a přesto neztrácí na humoru a
zapamatovatelnosti.“ (Strategie, leden 2013, s. 42), a kolegyně Romana Nýdrle
(ředitelka korporátní komunikace Metro Cash & Carry) ho o měsíc později doplnila
slovy „Pojď mi hop T-Mobilu už zlidovělo, takže nejlepší domácí reklama.“ (Strategie,
únor 2013, s. 46). Vysokou oblíbenost kampaně u veřejnosti a zlidovění některých
reklamních hlášek dokládá velký počet zhlédnutí na YouTube.

Název reklamy

Počet zhlédnutí na YouTube (v mil.)

Skokani: Zadar

2,3

Skokani: Pojď mi hop

2,7

Skokani: Zadarovy lyže

2,2

Skokani: Datan Fofrič

0,9

Skokani: Skoro Zadar

1,1

Skokani: Bufy

1,0

Tabulka 4: Úspěšnost kampaně Skokani na YouTube

3.5 Reklamní kampaň Skokani po sezóně
Úspěch postavy trenéra Zadara Volaniče, jeho rádoby slovinské řeči a jeho
svěřenců byl v kampani Skokani tak velký, že operátor se oproti předpokladům rozhodl
prodloužit spolupráci s hlavní dvojicí herců a navíc i navázat na předešlé prostředí
v nové kampani Skokani po sezóně odehrávající se v lázních. Původně bylo natočeno
sedm spotů („Baňky“, „Trenky“, „Švihák Lázeňský“, „V páře“, „Fén“, „Lázeňská kúra“
a „Lázeň“), jejichž hlavním marketingovým sdělením byla propagace slev na telefony
pro věrné zákazníky, nejrychlejší internet pro všechny tarify a prodloužení volání skoro
zadarmo pro zákazníky předplacené karty Twist. Avšak ihned po náhlém uvedení
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neomezených tarifů konkurencí a takřka na konci plánované kampaně byl rychle
dotočen spot Loučení, který odpovídal marketingovému konceptu a propagoval právě
nový neomezený tarif od T-Mobilu. V posledním spotu si zahrál také herec Ladislav
Županič a po několikáté také Barbora Seidlová. Reklama se objevila v televizi,
outdooru, printu a na internetu.

3.5.1 Pragmatická analýza a analýza použitého jazykového humoru
Postavy skokanů na lyžích i trenéra Zadara Volaniče byly velmi oblíbené
diváky, proto účinkují také v nové kampani, kde jsou zobrazeny v lázeňském prostředí
během procedur a odpočinku po zimní sezóně. Některá sdělení opět odkazují na
aktuální prostředí spotů a v duchu reklamního konceptu odkazují na nabízené produkty.
Zřejmě aby operátor zaujal mladou generaci, v mnoha dialozích jsou použity hovorové
výrazy (i expresivní), příkladem „simka“ (SIM karta), „vypařit se“ (zmizet), „švihnout“
(prudce upadnout), „vonět“ (líbit se) a „plavat“ (nestarat se). V několika případech také
i výrazy nespisovné jako „prozvonit“ (zavolat), „rochnit“ (spokojeně se koupat),
„normálka“ (bez problémů) a znovu několikrát výraz „zadara“ v textech zaměněný za
trenérovo příjmení. Přesto jsou reklamní sdělení snadno srozumitelná a všechna mají
oznamovací komunikační funkci.
Ve spotu „Švihák lázeňský“ se vyskytuje metaforické pojmenování ve stejném
znění jako jeho název, když takto nazve Kotek Pavláska poté, co uklouzne na
dlaždičkách a praští sebou o zem (neboli švihne sebou v lázních).
Epizoda „Lázeňská kúra“ skrývá (tvůrci zamýšlený) dvojsmysl slova kúra
(ačkoli ve skutečnosti se slova liší čárkou/kroužkem nad písmenem u a nejsou tak zcela
totožná). Jeden z herců zapomene telefon v solné jeskyni a ten se mu začne loupat (jako
kůra ze stromů), druhý mu na to řekne „To bude ta lázeňská kúra“. Ve skutečnosti se
však jedná o homofonii.
Poslední spot „Loučení“ obsahuje homonymii. Příjmení herce zní stejně jako
vytvořený výraz pro župan v domnělém slovinském jazyce „Ukradli mi župan. Ty,
Županič, vrať mi ten županič“.

3.5.2 Kampaň v očích reklamních odborníků a veřejnosti
Veřejnost si pokračování vánoční kampaně skoro vynutila a nové provedení se jí
taktéž líbilo. V průzkumu oblíbenosti Sujet Focus získal televizní spot „Trenky“ první
místo a počet zhlédnutí na YouTube vykazoval opět relativně vysoká čísla. V hodnocení
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časopisu Strategie odborníci udělili televizním spotům jedno první a třetí místo. Jeden
bronz získala také outdoorová a internetová část kampaně, avšak na drtivý úspěch té
vánoční se již navázat nepodařilo. Zpětně tak tvůrce mohlo těšit alespoň ocenění
odborníků Metro Zlatá pecka 2013 pro televizní spot „Fén“.

Název reklamy

Počet zhlédnutí na YouTube (v mil.)

Skokani po sezóně: Baňky

2,5

Skokani po sezóně: Trenky

1,7

Skokani po sezóně: Švihák lázeňský

0,5

Skokani po sezóně: V páře

0,7

Skokani po sezóně: Fén

1,4

Skokani po sezóně: Lázeňská kúra

0,01

Skokani po sezóně: Lázeň

0,8

Skokani po sezóně: Loučení

1,9

Tabulka 5: Úspěšnost kampaně Skokani po sezóně na YouTube

3.6 Reklamní kampaň Skauti
První reklamní kampaň roku 2013 se docela protáhla důsledkem nucené
propagace nového neomezeného tarifu, a tak další přišla na řadu až o letních
prázdninách. Přestože červenec a srpen je mediálně i marketingově slabší období, a
havajská kampaň z minulého léta toho byla důkazem, T-Mobile se rozhodl dále budovat
povědomí o své značce a produktech novou kampaní Skauti. V hlavních rolích se
pošesté představilo duo Kotek a Pavlásek, které v posledním z pěti natočených spotů
(„Přidej se k nám!“, „Cesta na konec světa“, „Svišti ať to sviští“, „Káně“ a „Vlčák“)
doplnil známý herec Rudolf Hrušínský. Celá kampaň tentokrát poutala pozornost pouze
k jedinému produktu, a to rychlému internetu LTE, jejž propagovala tradičně v televizi,
outdooru, printu a na internetu. Po spuštění se proti ní ohradil Český skautský svaz,
jelikož mu připadala zesměšňující.
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3.6.1 Pragmatická analýza a analýza použitého jazykového humoru
Jelikož se jedná o letní kampaň, zřejmě záměrně bylo pro děj spotů vybráno
prostředí přírody a téma skautingu, neboť ve stejné době většinou probíhají skautské
tábory. Spoty se odehrávají ve skautské osadě nebo v okolní přírodě. Pojetí je velmi
humorné a postava Kotka i Pavláska představuje trochu „přitroublé“ skautské členy.
Dialogy jsou velmi srozumitelné a někdy používají skautské výrazy nebo na ně
odkazují, například „bobřík orientace“ (skautská hra), „Svišti“ (označení skautského
oddílu) a „Buď připojen!“ (pozměněné skautské heslo). Poslední jmenovaný by mohl
některý divák pochopit jako snahu společnosti T-Mobile ovlivnit jeho chování. Operátor
v reklamách použil i několik expresivních výrazů, „svištět“ (rychle se pohybovat) a
„mám po ptákách“ (je po všem), které jsou jako obvykle propojeny s nabídkou produktů
v závěrečném sdělení. Komunikační funkce výpovědí je tradičně oznamovací, ve dvou
případech také přací, rozkazovací.
Ve spotu „Cesta na konec“ světa je použito metaforické pojmenování a zároveň
slovní novotvar „krtulník“, jenž je vytvořeno z přezdívky postavy (Krtek) a
z připodobení k letícímu stroji (vrtulník) na základě odehrávaného příběhu.
Následující video „Svišti ať to sviští“ se snaží těžit z homonymie slova „sviští“,
které je použito pro upozornění na nabídku rychlého internetu. Navíc v prvním případě
T-Mobile užil slovo v přeneseném významu pro skupinu skautů.
Epizoda „Káně“ obsahuje znovu metaforické pojmenování. Skautské heslo „Buď
připraven!“ bylo ve prospěch sdělení o rychlém internetu předěláno na „Buď připojen!“.

3.6.2 Kampaň v očích reklamních odborníků a veřejnosti
U odborníků tato kampaň vyvolala rozporuplné reakce, Tomáši Kubíkovi
(tiskový mluvčí Škoda Auto) přišel koncept operátora T-Mobile již opotřebovaný, když
prohlásil „už je to nuda hraničící s trapností“ (Strategie, září 2013, s. 32), naopak jiným
kolegům stále přišla vtipná. Nicméně je pravdou, že v porovnání s minulými
kampaněmi je v hodnocení jedno šesté a osmé místo pro televizní spoty neúspěch.
Ačkoli podle počtu zhlédnutí na YouTube to nevypadá na nějaký sukces ani u
veřejnosti, v průzkumu oblíbenosti Sujet Focus obsadily skautské spoty první dvě místa.
Měly také velkou známost, velmi dobrou image a oplývaly nejlepší asociací na značku.
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Název reklamy

Počet zhlédnutí na YouTube (v mil.)

Skauti: Přidej se k nám!

0,2

Skauti: Cesta na konec světa

0,5

Skauti: Svišti ať to sviští

0,3

Skauti: Káně

0,4

Skauti: Vlčák

1,1

Tabulka 6: Úspěšnost kampaně Skauti na YouTube

3.7 Reklamní kampaň Vánoce
Posedmé a naposledy se v reklamní kampani operátora T-Mobile objevil Vojtěch
Kotek a Lukáš Pavlásek. Motto vánoční kampaně bylo „Zábava na scénu“, a proto
hlavní duo v jednotlivých spotech hrálo loutkové divadlo se svými loutkami na
vánočních trzích. Osvědčené úsměvné příběhy propagovaly nabízené produkty, přičemž
každý ze sedmi spotů („Deezer“, „Kopačák“, „Voyo“, „Čtyřlístek“, „Šetřete lesy!“,
„Chlupáč“ a „Kámen, nůžky …“) poukazoval na jinou vánoční výhodu pro zákazníky,
především však na vybrané mobilní aplikace. Vánoční kampaň se objevila v televizi,
outdooru, printu a na internetu, navíc byla doplněna o podlinkovou komunikaci a
ambientní média.

3.7.1 Pragmatická analýza a analýza použitého jazykového humoru
Poslední reklamní kampaň herců Kotka a Pavláska pro společnost T-Mobile
představovala zcela nový formát. Spoty zachycovaly herce na vánočních trzích, jak hrají
loutkové divadlo pro děti a obsluhují loutky s jejich podobou. Hlavní děj (textové,
verbální i obrazové sdělení) se odehrával především na jevišti loutkového divadla.
Změnou oproti předešlým kampaním byla i skutečnost, že výrazy a sdělení se
nevztahovaly k prostředí kampaně, ale přímo k nabízenému produktu (respektive
odměně) v jednotlivých spotech. V těch byly prezentovány odměny a dárky, které
operátor T-mobile o Vánocích naděloval všem věrným zákazníkům. Sdělení jsou
srozumitelná, avšak plná expresivních výrazů jako „bodnout“ (přijít vhod), „parádní“
(výborný), „smůla se mi lepí na paty“ (ustavičně se mi nic nedaří) a „strašnej“ (ve velké
míře). Dokonce se objevují i slangové výrazy, příkladem „dýza“ (diskotéka), „mičuda“
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(míč) a „na emana“ (typ účesu). Jelikož se jedná o propagaci vánočních odměn
operátora, komunikační funkce sdělení je ve všech případech oznamovací.
Ve vánočním spotu „Kopačák“ je užito mnohoznačného slova gól. Loutka Kotka
si zde hraje s fotbalovým míčem a po jeho vykopnutí křičí „Gól“. Pavláskova loutka
však těsně předtím řekne v údivu nad rozbaleným dárkem „To je gól“ (trefa, to jsem si
přál).
V epizodě „Voyo“ je vytvořen novotvar na základě metaforického pojmenování.
Pavláskova loutka sleduje na tabletu v aplikaci Voyo nějaký film, a ta Kotkova jí řekne,
že je „Voyoeur“ s odkazem na slovo voyeur.
Jazyková hra ve spotu „Šetřete lesy“ využívá homofonie sdělení Kotkovo loutky
„Šetři Lassie“ (ušetři neposlušného psa trestu) a závěrečného reklamního sdělení
operátora „Šetřete lesy“, propagujícího dárek v podobě možnosti stažení elektronického
časopisu do mobilního telefonu zdarma.

3.7.2 Kampaň v očích reklamních odborníků a veřejnosti
Odborníky zřejmě vánoční loutkový speciál nenadchl, televizní spot získal pouze
jedno sedmé místo, a pravděpodobně už čekali na navazující koncept s novými
protagonisty v příštím roce, protože o vánoční kampani T-Mobile se nikdo nezmínil.
Aspoň veřejnost netradiční loutkové provedení trochu zaujalo, když televizní spot
„Deezer“ získal v průzkumu Focus Sujet první místo a lidem se zdál moderní,
sympatický a originální. Počet zhlédnutí na YouTube není v porovnání se staršími
kampaněmi nějak závratný, přesto oproti počtu zhlédnutí kampaní ostatních operátorům
to jsou velmi dobrá čísla.
Název reklamy

Počet zhlédnutí na YouTube (v mil.)

Vánoce: Deezer

0,6

Vánoce: Kopačák

0,6

Vánoce: Voyo

0,7

Vánoce: Čtyřlístek

0,4

Vánoce: Kámen, nůžky …

0,4

Vánoce: Šetřete lesy!

0,2

Vánoce: Chlupáč

0,5

Tabulka 7: Úspěšnost kampaně Vánoce na YouTube
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4. Vliv reklamních kampaní na konkurenci a porovnání
Vzhledem k vývoji v soudobé české reklamě je zřejmé, že mobilní operátoři
využívají již od devadesátých let v marketingové komunikaci velmi často humor.
V poslední době se jedná skoro až o trend v reklamách telekomunikačního sektoru. Je to
dáno pravděpodobně tím, že mobilní operátoři prodávají nehmatatelné produkty
v podobě mobilní komunikace a mobilního internetu, a proto se snaží zaujmout a
nalákat budoucí zákazníky kreativní reklamou, jelikož nemohou produkt ukázat a
předvést jeho vlastnosti v reklamě. Produkty (mobilní služby) i případná přidaná
hodnota jsou tak mobilními operátory prezentovány prostřednictvím humorné reklamy.
Navíc dnes je trh takřka plně saturován, z toho důvodu je u operátorů snaha o
vyprofilování značky, a o vytvoření specifické a snadno rozpoznatelné marketingové
komunikace. Jejím cílem je nejčastěji mladá generace, jelikož nejvíce využívá mobilní
služby a často má i vliv na rodinu nebo své okolí při rozhodování o výběru mobilních
služeb či změně operátora. Dále tato generace holduje zábavě a hojně využívá sociální
sítě, které jsou mobilními operátory při marketingové komunikaci využívány čím dál
více a pomáhají účelně budovat jejich pozici značky.

4.1 Období změny v marketingové komunikaci mobilních
operátorů
Současný stav v oblasti reklamy mobilních služeb a s tím související profilaci
značek operátorů zásadně ovlivnil již zmíněný Martin Jaroš, který svým působením u
dvou ze tří mobilních operátorů v České republice posunul hranice celého reklamního
odvětví a zapříčinil jeho vývoj (podle všech ukazatelů správným směrem). Vodafonu
(dříve Oskar), který jako nejnovější z operátorů potřeboval dohnat náskok dvou větších
konkurentů na trhu a mohl si dovolit i neobvyklé marketingové techniky, pomohl
vybudovat renomé veselé a přátelské značky s osobitým přístupem k zákazníkům, když
vytvořil a etabloval u veřejnosti koncept neotřelého firemního časopisu ČiliChili a také
se spolupodílel na ikonické čivaví kampani. Pozdějším přechodem k T-Mobilu nadobro
změnil reklamu v oblasti telekomunikací, když u tohoto operátora vytvořil dlouhodobý
marketingový koncept, který pozitivně přijala veřejnost i odborníci. Ten přináší
výsledky a humorem úspěšně vybudoval značce pověst nejvtipnějšího operátora.
V neposlední řadě tento koncept dnes funguje téměř pět let, a proto v něm operátor
neustále pokračuje, jen ho pokaždé přizpůsobí aktuální situaci a nabídce.
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Martin Jaroš vždy přicházel s neotřelými reklamními nápady, anebo je jako
ředitel komunikace velmi podporoval. Ve správný čas zjistil, že využití více či méně
známých osobností v reklamě přináší úspěch, zvláště když se přidá kvalitní humorné
zpracování reklamy korespondující s nabízeným produktem a závěrečné reklamní
sdělení, které se hodí ke zbytku reklamy a dotváří jeho celistvost. První Jarošova
kampaň v T-Mobilu s Chuckem Norrisem zaznamenala značný úspěch, a to byl teprve
začátek nového konceptu. Jaroš obdivoval situační komiku stand-up show, jež získávala
na popularitě, a rozhodl se její aspekty přenést do nového reklamního konceptu. Jeho
nadřízení v T-Mobilu souhlasili a zřejmě se rozhodli uzmout nálepku „veselé a vtipné“
značky operátorovi Vodafone, který sice v létě roku 2011 uvedl relativně úspěšnou a
vtipnou kampaň v hlavní roli s Keckami, ale dlouhodobě svoje renomé veselé značky již
tolik nebudoval. T-Mobile tak vsadil na situační a jazykový humor, načež společně se
svojí agenturou Saatchi & Saatchi, strůjcem většiny vtipných nápadů v novém
reklamním konceptu, vybral vhodné osobnosti pro své spoty. V první půli roku 2011
kouzelník Richard Nedvěd a hlavně v druhé půli Bolek Polívka otestovali působivost
nového reklamního pojetí. Poté přišel hlavní útok na bránice diváků obsazením herce
Vojtěcha Kotka a situačního komika Lukáše Pavláska, a s tímto duem odstartoval
operátor zkraje roku 2012 reklamní kampaň s tématem „Posilovna“. Výsledky byly
chvályhodné, nové reklamy byly pozitivně přijaty veřejností i odborníky a tak postupně
během dvou let následovaly další tematické sety humorných reklamních spotů s ústřední
dvojicí v hlavní roli, jež občas doplnily další osobnosti.
Nástup nového reklamního konceptu společnosti T-Mobile samozřejmě
zaznamenali oba dva telekomunikační konkurenti, avšak zprvu nebylo vidět žádné
přizpůsobení nastalé situaci. Na jaře 2012 měli všichni tři operátoři v médiích humorné
reklamy, ale překvapivě nejméně vtipná kampaň byla od Vodafonu, neboť ji překonala
mimo T-Mobilu i bláznivá kampaň od O2 s vydrou (odborníkům ale propagace služby
O2 Guru povedená nepřipadala, v květnovém hodnocení spotů si vysloužila poslední
třicáté místo (Strategie, červenec 2012, s. 55)). Dle vyjádření viceprezidentky pro
značku a komunikaci společnosti Vodafone to byl účel, jelikož potřebovali u značky
posílit aspekt profesionality především u firemních zákazníků a „rozchechtanost“
v reklamách přeměnit na jemný a chytrý humor, což prý splnila právě jarní kampaň
se členy hudební skupiny Nightwork v roli profesionálních hasičů. (Strategie, únor
2013, s. 35) Postupem času a s přibývajícími úspěchy spotů zábavné dvojice ve
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službách T-Mobilu bylo jasné, že všichni operátoři nemohou bavit svými reklamami
národ a je lepší budovat značku zaměřením určitým směrem.
U O2 to pochopili docela brzo a v duchu jejich sloganu „Pro vás“ se soustředí na
srozumitelnou prezentaci benefitů jejich produktů, konzistentní a rozpoznatelný design
profesionálně zpracovaných marketingových kampaní. Televizní spoty se snaží působit
přívětivě, ale rozhodně se nesnaží bavit diváky a působit vtipným dojmem. Jejich
problémem je však jakási „sterilita“. Přestože spoty většinou disponují efektním
vizuálním provedením, podle mého názoru ve výsledku nepůsobí vůbec česky a chybí
jim určitý faktor sounáležitosti s českým zákazníkem. Například velkolepá kampaň
z dubna 2013 propagující nové neomezené tarify byla vytvořena ve stylu hippie,
z důvodu utajení byla připravována a natočena v zahraničí, čemuž odpovídá její
výpravnost, ale bohužel také naprostá absence vazby na českou společnost a prostředí.
(Strategie, srpen 2013, s. 26) V podstatě to byl pro diváka jen krásný a dojemný vizuální
spektákl. A zdařilá vizuální stránka je asi to jediné, čím televizní spoty od operátora O2
v poslední době mohou zaujmout. Jinak se totiž jedná o nudné a nijak výrazné reklamní
spoty.
Zato Vodafone očividně nechtěl jen tak přijít o post reklamního baviče mezi
operátory, a proto v polovině roku 2012 změnil reklamní spoty, aby mohl s T-Mobilem
soupeřit. Z profesionálních hasičů udělal Vodafone v nových spotech dobrovolné a
doplnil je tradičními vesnickými reáliemi, navíc je po vzoru kampaní T-Mobile doplnil
o nového kolegu „tydýta“, kterého ztvárnil zkušený představitel těchto rolí Pavel Liška.
Tyto spoty byly lidové ažaž, někdy by je divák považoval i za nerežírované a reálné
příběhy, nicméně úspěchu kampaní růžového operátora zdaleka nedosahovaly. Tudíž
když O2 zaskočilo konkurenci masivní kampaní k propagaci nových neomezených
tarifů, Vodafone neztrácel čas jako T-Mobile, aby natočil nový spot v rámci nastoleného
reklamního konceptu, a v řádu dní vyrukoval se svojí kampaní připravenou jenom pro
účel prezentace nabídky neomezených tarifů. V parafrázi na reklamní přestávky z 80. let
Vodafone pouze natočil roztomilá koťata, štěňata a králíky v proutěném koši na bílém
pozadí. (Strategie, květen 2013, s. 8) Vodafone pomalu, ale jistě ztrácel pozici vtipného
operátora, čemuž se rozhodl čelit dalším reklamním konceptem (v pořadí již čtvrtým
během posledních 18 měsíců). Asi inspirován konkurenčním Zadarem Volaničem uvedl
operátor kampaň s historickým kontextem – Návštěvníci. Humor nevalné úrovně a
pokulhávající provedení ji však odsoudily k neúspěchu. Veřejnosti se nijak zvlášť
nelíbila a odborníci ji hodnotili opakovaně jako naprostý propadák. (Strategie, srpen
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2013, s. 27 a 49; říjen 2013, s. 32) Vodafone ji ale navzdory neúspěchu nasazoval od
léta až do konce roku, a na Vánoce dokonce Návštěvníky „vyšperkoval“ o postavu
Krakonoše, což už byl totální vrchol trapnosti. (Strategie, leden 2014, s. 26)
V porovnání s nestálým a nedostatečně úspěšným reklamním konceptem Vodafonu
v letech 2012–2013 tak značně úsměvně zní výrok ředitelky pro značku Vodafone
Markéty Moreno „Televizní reklamu vidím jako nástroj pro budování a podporu hodnot
značky do budoucna ještě více než tomu bylo doposud. (Strategie, prosinec 2013, s. 24)
T-Mobilu se tak vyplatilo angažování Martina Jaroše, který se při vytváření
kampaní držel vlastního receptu na úspěšnou kampaň pro český trh (jednoduchý příběh,
silná hláška a vtip). (Ihned, 2015) Tento recept nakonec zafungoval a T-Mobile díky
němu získal pozici baviče mezi operátory i značně vylepšil vnímání své značky.
Jarošem nastavený reklamní koncept funguje i nadále po jeho odchodu do zahraničí,
jelikož v něm pokračuje i jeho nástupce Jan Stanko. (Mediaguru, 2014) Nejen agentura
Saatchi & Saatchi se podílela na úspěchu reklamních spotů, inovativní nápad na
propagaci nejrychlejšího mobilního internetu vzešel také od agentury Konektor. Ta
vymyslela pustit půlminutový spot zrychleně, čímž se spot zkrátil na 20 sekund a
zároveň se vtipně prezentoval nabízený produkt. (Ihned, 2012) Tímto nápadem a jinými
dalšími (například jakási slovinština Zadara Volaniče, atd.) kampaň T-Mobile během let
2012–2013 ovlivnila celý český reklamní trh a povznesla jazykový i situační humor
v reklamě na denní pořádek. Neotřelý jazykový styl představili v reklamních kampaních
ke konci roku 2013 také noví virtuální operátoři Kaktus a Gorila Mobil cílící především
na mladší cílovou skupinu. (Markething, 2014 I) Závěrem by chtěl autor ještě zmínit, že
k úspěchu reklamní kampaně růžového operátora mohl přispět také fakt, že jako jediný
z českých operátorů používá v závěru reklamních spotů tzv. jingle neboli zvukové logo.

4.2 Srovnání působení operátorů na sociálních sítích
V dnešní digitální době a s rozvojem mobilního internetu je takřka povinností
pro komerční i nekomerční společnosti být přítomen na sociálních sítích, především na
Facebooku, YouTube a Twitteru. Mobilní operátoři v Čechách nejsou výjimkou, a
všichni tři jsou aktivní na všech zmíněných populárních sociálních sítích, které jim
neslouží pouze ke komunikaci se zákazníky, ale také k vytvoření jakési fanouškovské
základny, která dále šíří dobré jméno značky a pomáhá ji neustále budovat.
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Tabulka počtu fanoušků mobilních operátorů na vybraných soc. sítích (v tisících)6
Operátor

Facebook

YouTube

Twitter

T-Mobile

194

112

5

Vodafone

179

4

36

O2

172

3

7

Tabulka 8: Počet fanoušků operátorů na sociálních sítích

Facebook je největší sociální síť na světě s počtem 1,4 miliardy aktivních
uživatelů. (Lupa, 2014) Z toho důvodu je také nejpopulárnější sociální sítí v České
republice a tomu odpovídá i počet fanoušků a neustálá aktivita na jednotlivých
uživatelských účtech mobilních operátorů. Největším překvapením srovnání je počet
fanoušků (odběratelů) mobilních operátorů na YouTube, což je největší video služba na
světě s 1 miliardou uživatelů (tamtéž). Rozdíl mezi T-Mobilem a Vodafonem s O2 je
vskutku propastný, 100 tisíc fanoušků navíc zřejmě růžový operátor získal určitým
virálním aspektem svých reklam, čemuž se ještě budu věnovat níže. Twitter v Čechách
není ještě tak využívaný jako v zahraničí. Nejvíce fanoušků (followerů) zde má
Vodafone, který je na této síti ze třech operátorů také nejaktivnější, co se týče
příspěvků. Nicméně tato sociální síť je v Česku na vzestupu, proto lze v budoucnu
očekávat nárůst počtu fanoušků.
Sukces ryze komerčního kanálu společnosti T-Mobile na YouTube je
překvapivý, ale není ojedinělý. Firmy YouTube často využívají jako médium s velkým
potenciálem, neboť provoz jejich kanálů takřka nic nestojí (v porovnání s TV reklamou)
a lze s jejich pomocí zasáhnout sice omezené skupiny uživatelů internetu, ale zato
rozsáhlé. Kvalitní obsah a dobrá komunikace v ostatních médiích se mohou promítnout
na úspěchu firmy na YouTube. A to se přesně povedlo T-Mobilu, který nastartoval svůj
úspěch novým reklamním konceptem a jeho důsledným dodržováním. Obsazení
vhodných herců do napsaných rolí, líbivý humor a časté vysílání vtipných televizních
spotů zapříčinily poptávku po reklamách s Kotkem a Pavláskem na síti a jejich
oblíbenost. (Markething, 2013 I) Lidé reklamní videa sami vyhledávali, sdíleli je s
ostatními a pouštěli si je pro pobavení a zasmání se. A tak se humorná reklamní videa

6

Zdrojem počtu fanoušků byly jednotlivé uživatelské účty mobilních operátorů na uvedených sociálních
sítích k datu 1.5.2015, výsledné číslo je zaokrouhleno na celé tisíce.
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stala v podstatě virálními a kanál společnosti T-Mobile na YouTube se díky tomu stal 4.
nejsledovanějším v zemi. (Markething, 2014 II) Domnívám se, že po úspěchu prvních
kampaní s Kotkem a Pavláskem a jejich sledovanosti také na YouTube začal T-Mobile
trochu kalkulovat s virálním potenciálem svých reklam. Na začátku jednotlivých
kampaní operátor nasadil televizní spoty, ale pouze na kratší období, protože když lidé
zaznamenali nové humorné reklamy, sami si je poté pouštěli na internetu. T-Mobile
tímto způsobem neustále budoval značku a získával pozici nejzábavnějšího operátora,
ale ve výsledku investoval méně finančních prostředků než konkurence, jelikož lidé
sami vyhledávali nové spoty na síti a růžový operátor tak mohl investovat ušetřené
peníze do jiných mediálních kanálů. (Mediaguru, 2014) Tvrzení autora dokládají
výsledky každoměsíčního měření společnosti Admosphere uveřejňované v odborném
periodiku Strategie. Operátor T-Mobile, a jeho televizní spot, se během sledovaného
24měsíčního období vyskytl v žebříčku TOP 10 televizních spotů dle ceníkové hodnoty
reklamního prostoru pouze sedmkrát (z toho jen jednou na prvním místě), naopak
konkurenční Vodafone jedenáctkrát (šestkrát na prvním místě) a O2 desetkrát (třikrát
první místo). (Strategie, leden 2012 až prosinec 2013, rubrika TOP 10)
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5. Budoucnost jazykového humoru v reklamě
V současné době jsou média i veřejný prostor přeplněna reklamními sděleními a
není snadné spotřebitele a budoucí zákazníky zaujmout. Mnohé komerční i nekomerční
společnosti se domnívají, že když humorná reklama přinesla úspěch konkurenční firmě
nebo někomu v jiném podnikatelském odvětví, tak zaručeně musí fungovat i v jejich
podání, což je většinou mylná představa. Užití situačního a jazykového humoru
v reklamě je dlouhodobý trend, který se postupně stává všudypřítomným. Nelze
s jistotou říci, jestli je to i zásluhou sukcesu Jarošova reklamního konceptu společnosti
T-Mobile, ale určitý podíl na tom jistě mít bude. Hodně zadavatelů reklamních sdělení
dnes spoléhá na situační humor, využívá hravosti českého jazyka a pracuje
s mnohoznačností sdělení, nebo kombinuje rovnou obojí. K tradičním zadavatelům
vtipných reklam, mobilním operátorům, se dnes přidávají ve větší míře například
pivovary (Staropramen, Pilsner Urquell, Krušovice či Budějovický Budvar), nově také
banky (Air Bank, Raiffeisenbank, Komerční banka), pojišťovny (Kooperativa),
poskytovatelé energií (ČEZ, RWE), řetězce fastfood (KFC, McDonald´s ), mnohé další
společnosti a dokonce i politické strany a regionální politici (ODS, ČSSD, TOP 09, aj.).
(Markething, 2014 I) Jenže ti si často neuvědomují, že uspěje pouze kvalitně
zpracovaná a dobře vymyšlená reklama. Proto se ve výsledku ve značné míře lidé
setkávají s výtvory jakési lidové tvořivosti a slovesnosti, neboť každý zaměstnanec
marketingového oddělení nebo regionální řemeslník se domnívá, že on reklamě také
rozumí a schvaluje (nedej bože vytváří) velmi dobrou reklamní kampaň, která zajisté
uspěje. Kvalita ustupuje kvantitě a velké množství publikovaných reklamních sdělení
nakonec působí trapně a nepatřičně. Ty nejvíce nepovedené zmetky se pak utkají
v různých soutěžích o titul nejhorší reklamy, ty se sexistickým podtextem například
v soutěži Sexistické prasátečko. (Markething, 2013 II) Budoucnost jazykového humoru
v reklamě tak na jedné straně závisí na kvalitních a vzdělaných lidech, kteří ho budou
vytvářet. Na druhé straně na rozumných a soudných zadavatelích, kteří musejí
rozpoznat kvalitní humor od nekvalitního a nechtít uspět s humornou reklamou za
každou cenu.
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Závěr
Tato bakalářská práce nejdříve představila poměrně krátkou novodobou historii
jazykového humoru v české reklamě a poukázala na nejčastěji používané jazykové
prostředky v humorně pojaté reklamní komunikaci. V praktické části zkoumala a dále
popsala klíčové aspekty úspěchu nového reklamního konceptu mobilního operátora TMobile i dosažené výsledky jednotlivých kampaní ve sledovaném období dvou let.
V poslední části se zabývala srovnáním s konkurencí a případným vlivem na její
reklamní kampaně.
Základem budoucího úspěchu humorné marketingové komunikace je velmi
dobrý vztah odvážného zadavatele, ale zároveň chytrého a soudného, a kvalitní
kreativní agentury, jež produkují neotřelé nápady a společně vytvářejí vtipnou reklamu
na úrovni. Protože k české národní povaze odjakživa patří vtip a humor, je vzrůstající
trend humorné marketingové komunikace pouze snahou oslovit co nejvíce
potencionálních zákazníků. Nicméně zadavatelé zapomínají, že pouze kvalitní jazykový
a situační humor může vylepšit pozici značky na trhu a zároveň také zvýšit odbyt
produktů.
Mobilnímu operátorovi T-Mobile se zavedením nového marketingového
konceptu podařilo pozvednout značku i prodej produktů. Jednotná koncepce kampaní
napříč všemi médii a jednoduché sdělení humorně představující nabízený produkt je
dlouhodobě účinná strategie, navíc určitá seriálová forma lidi oslovila. Veřejnost si
sama televizní spoty pouští a sdílí na internetu, některé reklamy dokonce zlidověly, což
je pro zadavatele největší pocta a úspěch. Zároveň ale společnost T-Mobile nastavila
určitý standard, kdy veřejnost očekává další humorné reklamy a případná razantní
změna marketingové komunikace by mohla spotřebitele zklamat a způsobit pád značky
i ztrátu vydobytých pozic.
Celá snaha budování pozice značky u jedince i veřejnosti skrze vtipnou reklamní
kampaň může být navíc zmařena jednou špatnou zkušeností, například se zákaznickým
servisem. Žádná firma by tento fakt neměla opomíjet, jelikož v dnešní elektronické době
stačí jeden nespokojený zákazník, který může odstartovat lavinu stížností na sociálních
sítích (Facebook aj.), a pozitivní vnímání značky bude ve chvíli ztraceno. Sociální sítě a
internet obecně jsou totiž dobrý sluha, ale zlý pán.
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Summary
This Bachelor Thesis first presented the relatively short modern history of
language humour in Czech advertising and pointed out the most frequently used
language tools in humoristic type of advertising communication. The Research part
studies and describes the key aspects of success of the new advertisement concept of TMobile mobile operator, also the reached results of individual campaigns in the
monitored period of two years. Last part deals with the comparison with the competitors
and its potential influence to their campaigns.
The key to the future success of humoristic type of marketing communication is
a very good relationship between both daring, smart and reasonable submitter, and top
class creative agency bringing innovative ideas. Together they create witty top rate
advertisement. Humour and wit belongs to the Czech national character and therefore
the increasing trend of humoristic type of marketing communication is nothing but an
effort to reach the most of potential clients. However, the submitters tend to forget that
only the high quality and witty language and situational humour can improve the brand
position within the market and also increase the sales.
Through introducing a new marketing concept the T-Mobile company managed
to elevate the brand and also the sales. The unified campaign concept across all media
and a simple message presenting the product are an effective long term strategy.
Furthermore, the series template appealed to the public. The public follows and shares
the TV spots on the Internet; some of the spots became nationwide popular which is the
highest compliment and success for the submitter. At the same time, T-Mobile has set a
certain standard where the Public expects more humorous advertisement and where a
possible disruptive change of marketing communication could lead to customers
disappointment and to brand damage and loss of the reached position within the market.
The effort of building the brand through humorous advertisement campaign with
both an individual client and wide public can be destroyed with a single negative
experience, e.g. customer service. No company should omit this fact as a single
dissatisfied customer, in today‘s multi channel communication, can lead to an avalanche
of complaints on the social networking sites (Facebook etc.) and destroy the positive
image of the brand. The social networking sites and Internet in general are a Good
servant but a bad master.
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