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ABSTRAKT
Bakalářská práce analyzuje marketingové strategie časopisu Respekt z let 2010 až
2012 a z roku 2014 a jejich dopad na následné směřování časopisu. První teoretická část má
vysvětlit některé důležité pojmy z marketingového prostředí, které pomohou pochopit některé
marketingové postupy a konkrétní strategie. Druhá, praktická část, bude zaměřena na celkový
popis časopisu, jeho historii, propagaci a následně na konkrétní výzkum a jednotlivé
marketingové strategie. Práce bude podložena sekundárním výzkumem, který velmi detailně
zpracovává některé důležité otázky ohledně definování čtenářů Respektu, možných bariér
v postojích vůči časopisu, čtenářské zvyklosti a mnoho dalších.
Klíčová slova: Respekt, marketingové strategie, strategický marketing, strategické plánování,
žurnalistika, marketingová komunikace, marketingový výzkum

ABSTRACT
Bachelor work analyzes the marketing strategies of Respekt from the years 2010 to
2012 and 2014 and also their impact on the following direction of the magazine. The first
theoretical part is about to explain some important concepts of marketing area, help to
understand some of the marketing practices and specific strategies. Second part will focus on
a general description of the magazine, its history, promotion and subsequently on a specific
research and individual strategies. The work will be supported by secondary research, which
handles in great detail some important questions about definition of readers of Respekt,
possible barriers in attitudes towards the magazine, reader’s habits and many others.
Keywords: Respekt, marketing strategies, strategic marketing, strategic planning, journalism,
marketing communications, marketing research
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ÚVOD
Časopis Respekt v roce 2014 oslavil 25 let své existence. Za ta léta prošel
nejrůznějšími proměnami, aby se mohl před několika lety víceméně ustálit ve své nynější
podobě. Respekt si drží své místo na trhu a má jasnou vizi – udržet si stávající čtenáře a
samozřejmě v rámci finanční prosperity získat čtenáře nové. Především právě kvůli zisku
nových čtenářů začalo marketingové oddělení časopisu klást větší důraz na marketingové
strategie jako samostatnou položku. Ony strategie budou na následujících řádcích popsány a
poté rozebrány. Po celou dobu bylo velice zajímavé sledovat, jak se od roku 2010 do
současnosti měnily. Vzhledem ke specifickému postavení Respektu na trhu nejsou zmíněné
strategie příliš rozdílné, dá se však z nich alespoň částečně vypozorovat budoucí směřování
časopisu a představy marketingového oddělení o fungování a vývoji trhu.
Respekt se prezentuje jako nezávislý týdeník, který objektivně komentuje aktuální
domácí i světové dění. Na svých stránkách rozebírá ekonomickou i politickou situaci, zabývá
se historickými i společenskými tématy, informuje o novinkách na poli vědy a výzkumu a
nemalou roli na jeho stránkách hraje i kultura. Přispívá do něj řada významných osobností,
působících v nejrůznějších odvětvích. S touto charakteristikou se budeme často setkávat,
jelikož tento popis vnímají i samotní čtenáři a vlastně i lidé, kteří Respekt pouze znají a mají o
něm vybudované určité představy. Vzhledem k obsahu není Respekt časopisem pro každého,
avšak na rozdíl od konkurenčních časopisů se stále drží svých zásad a i přes některé stagnující
ekonomické ukazatele nepodléhá nynějším bulvárním trendům.
Veškeré informace, které jsou zde napsány, jsou výsledkem mnohahodinového studia
komplexního prostředí Respektu, samozřejmě i dostupných marketingových strategií,
výzkumu, velkého množství knih a internetových stránek, zabývajících se marketingovým
prostředím.
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TEORETICKÁ ČÁST
1. CÍLE, HYPOTÉZY, METODOLOGICKÝ POSTUP
1.1.Cíle práce
Cílem práce je představení marketingových strategií časopisu Respekt, jejich
zhodnocení, kritický náhled a také rozebrání výzkumu, který byl realizován marketingovým
oddělením časopisu a který byl hlavním zdrojem informací pro sestavení marketingových
strategií.
1.2.Hypotézy
 Marketingové strategie jsou jedním z hlavních a primárních určujících faktorů pro
podobu a směřování časopisu.
 Sestavení marketingových strategií Respektu vyneslo vyšší čtenost.
 Respekt je natolik specifický časopis, že jeho prodané náklady dlouhodobě stagnují.

1.3.Metodologický postup
Nejprve bylo nutné zajistit obecné informace o zkoumaném periodiku. Časopis má
vlastní internetové stránky, na kterých lze dohledat velké množství informací z předchozích
let při příležitosti 25 let fungování Respektu. Na stránkách jsou k dispozici samozřejmě i
aktuální informace a také velké množství dat o dalších aktivitách časopisu a redakce.
V teoretické části se zaměřím na ukotvení své práce, především tedy pomocí
odborných pojmů a termínů, které budou pomocí relevantní literatury jasně vysvětleny.
V praktické části pracuji se sekundárním výzkumem, který bude náležitě vysvětlen a
uveden a dále budou představeny jednotlivé strategie, srovnám teorii s praxí a ze svého a
z praktického hlediska zhodnotím jejich úspěšnost. Úspěšnost bude podložena konkrétními
čísly prodaných výtisků i čteností časopisu.
Konkrétně byly hlavním zdrojem práce marketingové strategie Respektu z období
podzimu 2010-2012 a z tohoto roku, tedy z roku 2014. Strategie Respektu i moje bakalářská
8

práce jsou podloženy výzkumem z roku 2010, který velmi detailně mapoval čtenáře i
nečtenáře Respektu, situaci u konkurence, obecné čtenářské zvyklosti a mnoho dalšího. Na
základě dílčích výzkumů, které mi však nebyly poskytnuty, bylo zjištěno, že se jednotlivá
čísla příliš nemění, proto prozatím nebyl proveden výzkum nový. Druhá marketingová
strategie je stanovena pro tento rok, tudíž její dopady by bylo ideální zkoumat v prvním
kvartálu příštího roku. Práce by měla potvrdit hypotézy, které jsou stanoveny na začátku.
2. TERMINOLOGIE
2.1.Základní termíny a pojmy
Žurnalistika je definována jako „novinářské povolání i produkt této činnosti, který
obsahuje informace o aktuálním dění ve společnosti a názorech na toto dění.“ 1
Prostřednictvím médií poté sbírá, třídí, zpracovává a následně distribuuje aktuální informace.
Jako samostatný obor se žurnalistika vyčlenila v 15. století společně s rozvojem měst a
sjednocováním jednotlivých roztříštěných částí států, jelikož se právě v této době lidé začínali
zajímat o aktuální dění. Rozvíjející se obor ještě podtrhl vynález knihtisku. S rozvojem
žurnalistiky je nepochybně spjata také celková změna v lidském myšlení, související s šířením
tehdejších nových myšlenkových směrů (renesance, humanimus a reformace). Žurnalistika
zažila největší rozkvět v 19. a 20. století a postupem času se díky specifickým lidským
potřebám diferencovala, a to především po obsahové stránce podle oblastí společenského
zájmu (ekonomika, kultura, politika, sport, atp.).
Periodickým tiskem se dle zákona rozumí noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané
pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě
nejméně dvakrát v kalendářním roce. 2 Periodický tisk může být vydáván fyzickou či
právnickou osobou, která je povinna tisk šířit na svůj účet a odpovědnost a udržovat jeho
obsah, vydání a veřejné šíření. Jako veřejné šíření je myšleno zpřístupnění nijak neurčenému
okruhu osob (mohou být samozřejmě i předem určené), které přesahují okruh rodinných
příslušníků vydavatele jako fyzické osoby a jejich dalšího nejbližšího okolí. Evidence
periodického tisku je v České republice vedena pod Ministerstvem kultury.

1

Osvaldová, Halada a kolektiv, 2010, s. 244
Zákony o povinném výtisku periodické produkce. [online]. [cit. 2015-12-05], dostupný z http://www.nkp.cz/oknihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-periodik/povinny-vytisk/zakonypv.
2
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Jako konzumaci médií je myšleno trávení času s médii jako takovými, a to především
s takzvanými elektronickými 3a klasickými 4médii. Dle výzkumu serveru MediaGuru z roku
2014 české děti přibližně ve třetině případů sahají ve svém volnu po knížce. Děti nejčastěji
sledují televizi, na nejnižší příčce se umisťuje čtení časopisů nebo novin. Tento výzkum jasně
ukazuje stále se rozšiřující převahu elektronických médií, které mají silný dopad na naše
vnímání světa a některých jeho problémů.
Marketingová komunikace je jednou ze základních funkcí marketingu. Je to soubor
„metod a prostředků komerční, nekomerční a politické komunikace se širší veřejností,
cílovými skupinami i jednotlivými recipienty.“5 Marketingovou komunikaci lze
charakterizovat z několika hledisek, a to mimo jiné z hlediska společenského uspořádání jako
skupinovou, interpersonální, meziskupinovou, institucionální a celospolečenskou. Můžeme
v ní tedy obsáhnout jak komunikaci masovou a mediální (tisk, televize, rozhlas, internet), tak
metody vnější komunikace (například POS materiály6), direct marketingu, a tak podobně. Do
marketingové komunikace lze zahrnout i metody public relations7.
Integrovaná komunikace je forma komplexních komunikačních kanálů dané
společnosti. Je to v podstatě soubor veškerých činností, kterými společnost dává najevo své
zaměření a mělo by z nich vyplývat jednoznačné poselství. Integrovaná komunikace v sobě
spojuje komerční (reklama, public relations, sales promotion) i nekomerční prvky (některé
nástroje public a investor relations), a to vše musí být v souladu. Výsledkem efektivní
integrované komunikace by měla být ideální aktivity zaměřené na cílovou skupinu.
V marketingu dnešní doby není zcela efektivní zaměřovat se na celý trh, proto je nutné
specifikovat cílovou skupinu, přímo se na ni zaměřit a ideálně ji vhodnými aktivitami a
kanály zasáhnout. Cílová skupina se určuje pomocí různých specifik a z několika hledisek a
celému procesu předchází monitoring trhu. Primárně si společnost musí stanovit, zda se
dokáže v konkurenčním prostředí prosadit a zda je jejich výrobek v něčem specifický. Poté je
důležité zhodnotit celkovou přitažlivost jednotlivých cílových skupin, například z hlediska
jejich velikosti, tempa růstu rentability, návratnosti investic a stupňů rizika. Druhým faktorem
jsou konkrétní cíle stanovené společností a její dostupné zdroje.

3

Pozn. autora: Jako elektronická (vysílací, transmisní) označujeme rozhlas, televizi, kino a internet.
Pozn. autora: Za klasická média jsou považovány noviny, časopisy a některá outdoor a indoor rádia.
5
Osvaldová, Halada a kolektiv, 2010, s. 106
6
Pozn. autora: POS (v angličtině Point Of Sale) materiály označují nástroje, použité v místě prodeje a slouží ke
zvýšení prodeje.
7
Pozn. autora: Public relations, zkráceně PR, se zabývají cíleným, předem naplánovaným a dlouhotrvajícím
budováním vzájemného pochopení mezi organizacemi a veřejností.
4
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Marketingový výzkum by měl pomoci pochopit chování spotřebitelů, jejich motivace
a postoje v tržní ekonomice. Ze správně postaveného výzkumu je možné vyčíst i chování
konkurence, dodavatelů, rizika a příležitosti. Relevantním výstupem jsou informace, o které
se může zadavatel výzkumu napevno opřít a vycházet z něj. Jedna z definic nám říká:
„Marketingový výzkum je cílevědomá a organizovaná činnost směřující k opatření informací
o vnějším okolí podniku, o relevantním trhu, popř. o některé části takového trhu.“8, jiná pak
tvrdí, že „marketingový výzkum je naslouchání spotřebiteli.“ 9 V podstatě všechny definice se
shodují v návaznosti jednotlivých po sobě jdoucích fází marketingového výzkumu.
Po vysvětlení termínů, které pomohou mojí práci ukotvit, bude následovat detailní
vysvětlení některých dalších užitých pojmů, které jsou pro tuto práci určující. Tyto pojmy
budou rozebrány podrobněji a pomohou pochopit marketingové postupy použité v praktické
části.
2.2.Marketing
Marketing je „nepřekládaný pojem pro strategii podnikání a s ní spojený systém
funkcí“. 10 Podle Philipa Kotlera je marketing „společenský řídící proces, kterým jednotlivci a
skupiny prostřednictvím tvorby, nabídky a směny výrobků s ostatními získávají to, co
potřebují a požadují.“ 11Marketing hraje podstatnou roli jak v našem každodenním životě, tak
i při tvoření a následném realizování firemních koncepcí, které samozřejmě posouvají firmu
k vytyčenému cíli. Staví na základním lidském instinktu, uspokojování potřeb. Marketing
vytvářejí podnikatelské aktivity, které jsou zaměřeny na trh, ovšem nemusejí být apriorně
zaměřeny na zisk. Klíčovou roli hrají vztahy se zákazníky, které je nutno přesvědčit o
jedinečnosti a nepostradatelnosti výrobku či produktu.
Marketing tedy vlastně produkuje určité uvědomělé kroky, které jsou soustavnou
sestavou procesů „pro vytváření, sdělení a poskytnutí hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů
se zákazníky takovým způsobem, z něhož má prospěch organizace a zájmové skupiny s ní
spojené.“ 12 Zjednodušeně se při tom postupuje následovně: nejprve se vytyčí nějaký cíl, který
částečně předchází strategii a stanoví se ona strategie (posloupnost určitých kroků, vedoucích
8

Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011, s. 12
Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011, s. 13
10
Osvaldová, Halada a kolektiv, 2010, s. 116
11
Osvaldová, Halada a kolektiv, 2010, s. 116
12
Jakubíková, 2013, s. 51
9
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k cíli). Cíl musí být kvantifikovatelný. Mezi marketingové cíle patří například finanční cíle
(dosažení zisku), filosofické a společenské cíle (vzdělávání, zlepšení životního prostředí),
sociální cíle (zaměřuje se na zaměstnance podniku, popřípadě členy jejich rodiny).
Dalším krokem je analýza trhu. V dnešní době vysoké konkurence není jednoduché
přilákat nové zákazníky a přitom si udržet ty stávající. Produkt musí být jednoduše unikátní,
aby dostatečně zaujal a udržel si svou pozici na trhu. Nejjednodušší cestou je průzkum trhu,
při němž se využívají oba metodologické postupy, a to jak kvalitativní, tak i kvantitativní
výzkum. Díky těmto postupům se získávají poznatky z oborů, které jsou pro daný zájem
klíčové a určující. Při výzkumech se využívají existující data, popřípadě je nutný sběr nových
dat, například pomocí dotazníků, pozorování, experimentů, a tak podobně. Vždy je důležité
vytyčit si cílovou skupinu, což jsou potenciální zákazníci, kteří mají určité společné
charakteristiky. Po analýze trhu je pochopitelným a logickým postupem vyhodnocení
nasbíraných dat a určení závěru.
Monitoring chování zákazníků a jejich motivace ke koupi jsou podstatnou součástí
celého procesu, proto se analýza trhu a výzkumy provádějí pravidelně. Pro budoucnost firmy
je podstatná hlavně zákaznická spokojenost. V současné době žádný jiný podnikatelský
přístup nevyhovuje lépe podmínkám prostředí než právě marketing. Někteří lidé marketing
považují za jakési umění, v němž není důležitá kvantita oslovených potenciálních zákazníků,
ale zaměřenost na menší okruh lidí, kteří přináší největší zisk, popřípadě je jeví perspektivně.
Důležité je vnímat svět očima zákazníka.
Marketing nepřestává fungovat ani po uvedení produktu na trh. Naopak, v dnešním
konkurenčním světě je velice těžké přijít s něčím novým. Proto je důležité stanovit si jasnou
strategii, která může pomoci určit směr následného směřování produktu na trhu. Podle
výzkumných studií je klíčovým činitelem při úspěšném fungování podnikatelského subjektu
znalost a uspokojování spotřebitele konkurenčně nejvýhodnějšími nabídkami. Základním
posláním marketingu je tvorba odlišných, jedinečných a pro zákazníka podstatných nabídek,
v různých směrech odlišných od konkurentů. Je nutné a nezbytné se dobře orientovat na trhu a
znát jak vlastní výrobek, tak i výrobky konkurentů. Znalost prostředí je jednou složkou
marketingového mixu, o němž se ještě zmíním níže.
Mezi základní funkce marketingu patří řízení, výzkum trhu, výzkum, vývoj a výroba
produktu, logistika, tvorba cen, komunikace, distribuce, prodej, servis či poprodejní služby.
Funkcí má tedy marketing opravdu mnoho a dá se pod něj zahrnout poměrně obsáhlé
množství činností. Navíc se marketing začíná prosazovat ve spoustě oblastí a každá větší
firma se neobejde bez svého marketingového oddělení. Marketing se, stejně jako mnoho
12

dalších oborů, rychle rozvíjí a bude velice zajímavé sledovat, kam až se dokáže posunout a
s jakými novými koncepty bude postupně přicházet.
2.3.Marketingová koncepce
U marketingu tedy nejde pouze o prodej a reklamu, jak se mnoho lidí domnívá a
přitom vychází z každodenní zkušenosti, kdy jsou ze všech stran ovlivňováni reklamou a
přesvědčováni o jedinečnosti produktů. Marketing a marketingové koncepce se začínají
vytvářet ještě dávno před uvedením výrobku na trh. Samotná koncepce znamená „obchodní
filosofii, která říká, že úspěšné dosažení organizačních cílů je založeno na určení potřeb
zákazníka a jejich plnění efektivněji, než to dělá konkurence. Toto „zaměření na marketing“
je opakem „zaměření se na prodej“, kde organizace hledá, jak splnit své vlastní potřeby na
rozdíl od potřeb svých zákazníků.“ 13
Firma by se jako celek měla zaměřit na koncového zákazníka, uspokojovat jeho
potřeby a to vše ještě navíc se ziskem. Marketingová koncepce je tvořena čtyřmi hlavními
pilíři: soustředěností na trh, orientací na zákazníka, koordinovaným marketingem a
výnosností. Budu nyní vycházet z obrázku marketingového směnného procesu, což je
marketingová koncepce, s níž vystoupili Kotler a Armstrong, když upravili původní, taktéž
jimi vytvořenou koncepci, zařazením hodnoty pro zákazníka. Ve 14. vydání knihy Marketing
Management od autorského dua Kotler-Keller bylo do okruhu základních marketingových
konceptů zařazeno těchto osm jednotek:
 „potřeba, přání, poptávka;
 cílové trhy, positioning a segmentace14;
 nabídky a značky;
 hodnota a uspokojení;
 marketingové kanály;
 dodavatelský řetězec;
 konkurence;
 marketingové prostředí.“15
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Jakubíková, 2013, s. 51
Pozn. autora: Positioning = vnímání výrobku zákazníky v žádoucím místě ve srovnání s konkurenčními
produkty; vymezení se vůči konkurenci a vytvoření podrobného marketingového mixu. Segmentace trhu =
rozdělení trhu na skupiny kupujících, kteří mají odlišné potřeby a charakteristické chování, což vyžaduje odlišné
produkty nebo marketingový mix.
15
Jakubíková, 2013, s. 53
14
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Obrázek 1

Když bude firma rozumět potřebám, přáním, problémům a poptávce zákazníků,
vytvoří si dobrý a pevný základ pro vytvoření marketingové strategie. Často však nastává
situace, že sám zákazník neví, co chce. Proto je nutná jistá dávka předvídavosti v tom, co
budou zákazníci v budoucnu potřebovat. V případě časopisu jsou to pak témata, která by je
teoreticky mohla zajímat a která jsou k tomu ještě aktuální či nějakým způsobem zajímavá.
Novinkou na poli zjišťování informací pro vypracování předpovědí se stávají sociální sítě.
Sociální sítě díky svému rozšíření pravděpodobně budou v budoucnu tvořit obrovský podíl při
sledování chování zákazníků a v současné době je mnoho společností využívá pro své
zviditelnění a reklamu.
2.4.Definice strategie a její jednotlivé úrovně
Jako každý pojem, i strategie má mnoho definic. Strategie je například definována
jako dlouhodobý záměr činnosti k dosažení určitého cíle16. Samotné slovo strategie pochází
z řečtiny a volně přeloženo znamená velitelské umění, umění vést boj. V dnešní době však
mezi sebou nebojujeme, nýbrž se často rozhodujeme na základě specifických podnětů. Dříve
byla strategie připodobňována k určitým schopnostem odbornosti a profesionality. Dnes nám
však strategie poskytuje spíše jakési schéma následného postupu, v našem případě v oblasti
marketingu. Strategie má dosáhnout sounáležitosti mezi jednotlivými aktivitami podniku,
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Encyklopedický dům, 1993, s. 222
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vytvořit z nich jednotný celek a připravit firmu na veškeré situace, které mohou s vysokou
pravděpodobností nastat.
V marketingu tedy aplikujeme konkrétní snažení o dosažení cílů, která se zdají být v
marketingovém prostředí perspektivní. Marketingová strategie zcela logicky vychází ze zásad
marketingu a musí je nutně respektovat. Obojí, jak marketingová strategie, tak marketing se
plně orientují na trh, především pak na zákazníka a na uspokojování jeho potřeb a také
posuzují schopnosti a možnosti podniku s ohledem na jeho cíle.
Konkrétně se tedy jedná o rozhodnutí, jak co nejefektivněji vynaložit prostředky a
vytvořit tak jakýsi účinný vztah mezi výrobkem a trhem, a to ve vzájemné shodě s předem
vytyčenými cíli. Také je naprosto nezbytné vytipovat si určité trhy a zde vytvořit a udržet
přednosti oproti konkurenci.
Samotný proces tvorby strategie musí obsahovat několik podstatných bodů, a to
strategickou analýzu, formulaci strategie, implementaci strategie a strategickou kontrolu.
Firmám se také doporučuje, aby pojmenovaly a určily oblasti možného ohrožení a pro tyto
případy vypracovaly takzvané krizové strategie. Každá strategie a její vhodnost by měla být
samozřejmě řádně posouzena podle toho, jak firma „využívá příležitostí, které jí poskytuje
prostředí, a jak se brání hrozbám; podle toho, jak zhodnocuje své síly a klíčové kvalifikace a
zabraňuje slabostem nebo je napravuje; a podle toho, jak odpovídá kulturnímu a politickému
kontextu.“ 17 Konkrétně se poté vhodnost strategie posuzuje díky různým analytickým
technikám, jako jsou matice životního cyklu/portfolia, analýza hodnotového řetězce, analýza
obchodního profilu pomocí databáze PIMS18 či analýza strategických možností s využitím
metod klasifikace, rozhodovacích stromů, plánování scénářů a další.
Stanovení strategie také slouží vrcholovému managementu, díky ní se mohou
efektivněji stanovit zákaznická a produktová politika a podoby investičních rozhodnutí,
především by však měla podtrhnout motivační systém firmy. Ten určuje, co je pro firmu
žádoucí a mělo by tudíž být odměňováno. „Strategie je, co děláte (ne, co říkáte), a co děláte,
je vaše strategie.“ 19
Následně je pak při samotné tvorbě strategie nesmírně důležité rozpoznávat rozdíly
mezi celopodnikovou strategií (corporate strategy), obchodní strategií (business strategy),
funkční strategií (operational strategy) a marketingovou strategií (marketing strategy).
17

Jakubíková, 2013, s. 30
Pozn. autora: Databáze PIMS (profit impact of market strategy) je databází informací, které byly získány
z obchodních výsledků velkých amerických a evropských firem. Cílem bylo vytvoření programu s dostatečným
množstvím empirických údajů, na jejichž základě by bylo možné vytvořit specifickou strategii.
19
Zelený, 2007, s. 29
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Celopodniková strategie se zaměřuje na jednotlivá odvětví a trhy, ve kterých
společnost podniká a obsahuje rozhodnutí o vertikální integraci, akvizicích, diverzifikaci
20

nebo o odkupu některé ze stávajících společností či založení nějaké nové. Dále se také na

této úrovni rozhoduje o přidělení a přerozdělení zdrojů mezi jednotlivé obory podnikání.
Firemní strategie je výsledkem diskuzí vrcholového managementu, který by měl mít za
následek návrh konkrétních postupů k dosažení plánovaných cílů.
Obchodní strategie zahrnuje relativně samostatná seskupení podnikových subjektů,
které se řídí svým vlastním managementem a tato seskupení nazýváme jako strategické
podnikatelské jednotky (SBU). Pro tyto jednotky jsou managementem sestaveny vlastní cíle a
strategie, které musí být v souladu s korporátními cíli a odsouhlaseny vrcholovým
managementem. Následně tvoří odsouhlasené plány podklady pro přidělování a
přerozdělování zdrojů.
Funkční strategie je nejnižším stupněm na strategické úrovni. Jsou to vlastně
konkrétní specifické operace, které podmiňují činnost procesů a organizačních struktur. Pro
tyto operace je nesmírně důležité taktické přemýšlení a následná operační činnost. Příklady
funkčních strategií jsou například strategie marketingová, strategie obchodní, strategie
výroby, strategie finanční, a tak podobně.
Marketingová strategie svou pozornost zaměřuje na vnější prostředí, konkrétně na to,
jak, kde a kdy konkurovat. Tak, jako u předešlých úrovní, ji schvaluje vrcholový
management. Je logicky provázaná s firemní strategií, která určuje, kam bude firma směřovat,
jak bude rozdělovat své zdroje a s jakými omezeními se bude muset v budoucnu potýkat.
Marketingová strategie však musí být také provázaná s výkonným managementem. Ten má
v této fázi na starosti především výběr vhodných marketingových strategií a také by měl
tvůrcům strategií ve firmě poskytovat informace o hrozbách či příležitostech, které aktuálně
trh nabízí, a to především kvůli tvorbě SWOT analýzy, která s těmito faktory operuje.
2.5.Strategický marketing
Strategický marketing má jako každý jiný pojem několik možných interpretací. Jako
jedna z vývojových fází marketingu nabývá své podstaty ve chvíli, kdy se plánování
budoucích činností soustředí na určení potenciálních zákazníků a na vymezení jejich potřeb.
20

Pozn. autora: Vertikální integrace = aktivity firmy, které technologicky přesahují do různých odvětví, jako
jsou výroba, distribuce nebo odbyt. Firma v rámci tohoto postupu raději využívá vlastní interní transakce v rámci
dosažení svých hospodářských cílů. Akvizice = zisk nových zákazníků, celkově označení pro nábor či přírůstek.
Diverzifikace = proces, při kterém dochází ke zvýšení produkce různých výrobků i výrobních prostředků.
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Orientace na zákazníka je naprosto klíčová. Z dobré marketingové strategie lze vyčíst myšlení
zákazníků, to, jaké mají hodnoty a potřeby. Velice důležité je umět rozpoznat příležitosti a
rizika pro podnik a reagovat na ně dříve než konkurence. Další přístup pak strategický
marketing popisuje jako „proces sladění silných stránek firmy se skupinami zákazníků,
kterým firma může sloužit. Jedná se o proces, který ovlivňuje celkový směr a budoucnost
firmy, proto je pro celý proces nutná znalost makroprostředí, mikroprostředí a obsluhovaných
trhů.“ 21 Pro strategický marketing je tedy dozajista nutná orientace v ekonomickém prostředí,
znalost trhu i potřeb zákazníků. Strategický marketing je někdy také brán jako nedělitelná
součást marketingu. Celý pojem není tedy úplně jednoznačně definičně omezen. Klíčová je
však mimo jiné také znalost vnitřního prostředí, které by mělo být v souladu s vnějším
prostředím podniku. Zjednodušeně řečeno je praktické dobře znát konkrétní vnitřní procesy,
situace a prostředky a ty následně vhodně propojit s aktivitami směrem ven.
Je nesporné, že již od svého počátku má marketing určité strategické tendence, a to
především ve své orientaci na budoucnost. Již kolem šedesátých let se začaly rozvíjet teorie o
marketingových strategiích, ve kterých se stanovilo koncepční zaměření, a jednotlivé tržní
oblasti se strukturalizovaly. V následujících letech se pozornost začala soustředit i na
konkurenci, která byla podrobně analyzována a sledována. V devadesátých letech se vytvářely
nové integrované přístupy, které se spojily s výzkumy konkurenčních předností ostatních
firem. Začal stoupat zájem o podnikovou kulturu, které byl společně s dobře odvedenou prací
přisuzován úspěch firem.
Ve vzdělávacích textech jsou většinou popsány tři úrovně marketingu, které jsou
následně do jisté míry spojeny se třemi úrovněmi řídící hierarchie v podniku. Jsou to
strategický marketing, taktický marketing a operativní marketing, ke kterému se následně
váže vrcholový management, střední management a nižší management. Ve vrcholovém
managementu se rozhoduje o strategických záměrech firmy, ve středním se vybírá správná
taktika a v nižším se rozhoduje operativně. Strategické myšlení by však nemělo být součástí
pouze vrcholového managementu, nýbrž všech jeho složek a dalších úrovní.
Strategický marketing je záležitost dlouhodobá, samozřejmě v závislosti na změnách
v tržním prostředí. Opírá se především o vhodnou volbu cílového trhu, strategické části nebo
částí, na které se firma zaměřuje v rámci plnění svých primárních, ale i sekundárních cílů.
Dále se zaměřuje na vhodný výběr kombinace prostředků marketingového mixu a základních
strategických operací a aktivit. Strategický marketing operuje s každodenním chováním a
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Kotler, Wong, Saunders a Armstrong, 2007, str. 66
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aplikuje ho na následné postupy, konkrétně pak shromažďuje a analyzuje běžné podnikové
situace i dlouhodobé marketingové trendy, které následně aplikuje na podnikovou činnost.
Veškeré shromážděné informace poté slouží jako základna pro sepsání marketingových a
podnikových plánů, které jsou posléze využívány celou společností.
2.6.Strategické řízení
Aby byl systém účinný, musí být především efektivně řízen. Ideálně by měly být
všechny složky v rovnováze, mělo by docházet k neustálému řešení vznikajících problémů
v různých sférách působení firmy, vnějších i vnitřních. Jádro celého řízení je velice podobné
jako určité situace v životě: nejprve nastává fáze rozhodování, poté volba z různých variant a
nakonec řešení případů. Při strategickém řízení se využívá několika předem definovaných
kroků, které pomohou projít procesem plánování, realizace a následného hodnocení. Jsou to
především tyto kroky:
A. Definování současného poslání, cílů a zdrojů;
B. Analýza prostředí;
C. Identifikace příležitostí a hrozeb;
D. Analýza zdrojů a kapacit organizace;
E. Identifikace silných a slabých stránek;
F. Formulování strategií;
G. Realizace strategií;
H. Hodnocení výsledků. 22
Kroky od bodu A. do bodu F. jsou zahrnuty do procesu strategického plánování.
2.6.1. Strategické plánování
Každá firma, která chce v dnešním globalizovaném světě fungovat, se potřebuje rychle
přizpůsobit aktuálnímu trhu a co nejlépe se v něm zorientovat. Marketing je samozřejmou a
nedílnou součástí každého strategického plánování. „Strategické plánování je zároveň první
fází marketingového plánování a definuje úlohu marketingu v organizaci. Marketing se řídí
strategickým plánem a musí spolupracovat s ostatními složkami organizace na dosažení
strategických cílů.“ 23

22
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Jakubíková, 2013, s. 40
Kotler, Wong, Saunders a Armstrong, 2007, str. 87

18

Strategické plánování v sobě obsahuje čtyři kroky: situační analýzu, cíle, strategie a
prováděcí program.
Jednou ze základních věcí při řízení podniku je stanovení plánu, kterým je zároveň
podporováno systematické myšlení. Vše musí být zaměřeno na budoucnost a ideálně
předcházet možným omylům. Plánem se propracovávají vlastní základy podniku, jeho cíle a
zásady, koordinují se jeho činnosti a formují se jeho vlastní standardy. Často se objevuje
argument, že není možné dobře plánovat v současné rychle se měnící společnosti. Opak je
však pravdou, dobré plánování umožňuje předvídat možné situace a pružně na ně reagovat.
Klíčové je určení cílů společnosti. Cíle by se měly zaměřovat ideálně mimo jiné na oblast trhu
(postavení firmy, inovace, produktivita), financí (materiální a finanční zdroje, rentabilita),
management (manažerská výkonnost a zodpovědnost), výkonnost (pracovníků) a sociálního
prostředí.
Po stanovení cílů je nutný monitoring nejen přímého konkurenčního prostředí, nýbrž
celého okolí, především kvůli předpovědi budoucích situací. Výstupem z výše zmíněného
postupu je pak strategický plán.
Obchodní společnosti pak většinou připravují trojí druh plánů:
Roční plán je krátkodobým plánem, který má za cíl popsat současnou situaci na trhu,
určité firemní cíle, konkrétní strategii na daný rok, program činnosti, rozpočet a kontrolní
mechanismy.
Dlouhodobý plán určuje primární faktory a síly, kterými bude daná společnost
ovlivňována v průběhu následujících let. V dlouhodobém plánu jsou zahrnuty cíle (v delší
časové souslednosti), hlavní marketingové strategie a prostředky, prostřednictvím nichž jich
bude dosaženo. Plán musí být aktuální, proto se každoročně upravuje a různě reviduje. Oba
výše zmíněné plány se zabývají tím, jak společnost v současnosti podniká a jak ji efektivně
udržovat v chodu.
Strategický plán se týká firemní adaptability a využití aktuálních příležitostí, které se
objevují na rychle se měnícím trhu. Je to tedy určitý „proces rozvoje a udržování strategické
rovnováhy mezi cíli a možnostmi organizace a jejími proměnnými marketingovými
příležitostmi.“24
Při marketingovém plánování je důležité se nejprve zaměřit na formulaci záměrů a
poslání, z nichž se následně tvoří měřitelné firemní cíle. Je nutné mít přehled o firmě jako
takové, konkurenci, trhu a prostředí. Prostředkem, jak efektivně všechny tyto faktory
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zohlednit, představuje SWOT analýza, neboli analýza silných a slabých stránek společnosti
(interní) a příležitostí a hrozeb (externí).
Po vyhodnocení všech těchto faktorů se následně rozhodne o oblastech podnikání či o
produktech a také o tom, kolik podpory se do jednotlivých oblastí či produktů vloží, což
pomáhá při formulaci strategických cílů.
Veškeré marketingové plánování tudíž probíhá na úrovni podnikatelských jednotek,
produktů a trhu. Vzniká pospolitá síť marketingových plánů, která dotváří celkový ráz
podniku.
Celý proces plánování zahrnuje čtyři fáze: analýzu, plánování, provádění a kontrolu.
Nejprve je tedy zapotřebí připravit důkladnou analýzu prostředí, silné a slabé stránky a
veškeré hrozby a příležitosti. K této fázi je třeba přistupovat velice zodpovědně, jelikož určuje
celé následující směřování firmy a často na ní závisí i celkový úspěch podnikání.
Následuje fáze plánování, ve které se společnost musí rozhodnout, co by měly
jednotlivé podnikatelské jednotky dělat. V této fázi se také rozhoduje o marketingových
strategiích, jejichž ústřední složku tvoří právě marketingové plány. V již zavedených
společnostech pak proces plánování rozhodne, kam se společnost v následujících letech
posune.
Prováděním následně dostávají všechny výše zmíněné aktivity konkrétní podobu a
mají především společnost vést za dosažením cíle.
Logickým vyústěním je pak kontrola, která se skládá z měření a vyhodnocování plánů
a aktivit. Nedílnou součást tvoří i případná nápravná opatření.
2.6.2. Strategický plán
Strategický plán je tvořen několika složkami: posláním, strategickými cíli,
strategickým auditem, analýzou SWOT, analýzou portfolia, cíli a strategiemi. Všechny tyto
složky poskytují následně podklady pro tvorbu marketingových plánů.
Helpful

Harmful

Internal

Strengths

Weaknesses

External

Opportunities

Threats

Tabulka 1
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Každá společnost má u svého zrodu nějaké poslání. Po čase se však na něj začne
zapomínat, proto by mělo být poslání čas od času připomenuto. Jeho připomínkou totiž
vyplyne i účel podniku.
Následují strategické cíle, které již v práci byly zmíněny. Strategický audit se skládá
z externího a interního auditu a jedná se o velmi detailní a podrobný reporting ohledně cílů a
strategií podnikání. SWOT analýza navazuje na strategický audit a na jejím základě
zpracovává silné (Strengths) a slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a
hrozby (Threats). Nejedná se o dlouhý výčet položek, jednoduchá tabulka by měla být pokud
možno přehledná a měla by se zaměřovat na to, kam by měl podnik zaměřit svou pozornost.
Analýza portfolia pak slouží jako prostředek, pomocí něhož jsou rozpoznány a vyhodnoceny
různé oblasti zájmu. Součástí jsou strategické podnikatelské jednotky, o nichž již bylo psáno
výše.
„Účelem celého strategického plánování je nalézt způsoby, jak může společnost
nejlépe zhodnotit své silné stránky a využít atraktivních příležitostí ve svém okolí.“25
2.6.3. Realizace
Pro následnou realizaci veškerých plánů je nutné především vytvoření vhodného
prostředí. To by měl zajistit management firmy pomocí delegování pravomocí a
odpovědnosti, vytvořením zásad a jisté dávky přesvědčování. Samozřejmostí je práce
s firemní kulturou a jejími organizačními strukturami.
2.6.4. Kontrola
Jako marketingovou kontrolu označujeme měření a vyhodnocení výsledků
marketingových strategií a plánů, které je nutno propojit s eventuálními nápravnými akcemi.
Ty by posléze měly dopomoci k lepší efektivitě při plnění marketingových cílů.
2.7. Marketingový mix
Marketingový mix nastupuje ve chvíli, kdy je stanovena marketingová strategie.
Marketingovým mixem označujeme souhrn taktických marketingových nástrojů, často

25

Kotler, Wong, Saunders a Armstrong, 2007, str. 100
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označovaných jako 4P: Product, Price, Place, Promotion. Česky se pak označují jako produkt,
cena, distribuční kanály a komunikace.
Produktem jsou myšleny veškeré výrobky a služby, které jsou konkrétní společností
nabízeny na trh. Jsou to věci, které by měly být koncovým zákazníkem vnímány jako něco, co
mu pomůže uspokojit jeho potřeby, popřípadě mu má přinést konkrétní užitek. Firma by měla
mít jasno v tom, jakou hodnotu má výrobek a kolik za něj bude ochoten zákazník zaplatit.
Cena je určitý obnos peněz, který je za službu či produkt požadován a který koncový
zákazník ve výsledku zaplatí pro to, aby produkt či službu získal. V této souvislosti
definujeme i pojem celkový náklad, což jsou negativní zážitky spojené s nákupem produktu či
služby. Mezi tato negativa patří například fyzická či psychická námaha při či ztráta času při
nákupu produktu, a tak podobně.
Za distribuci lze pokládat činnosti, díky kterým je produkt dostupnější a nabídka firmy
se koncovému zákazníkovi více přiblíží. Celá cesta k zákazníkovi je však často nesmírně
složitá a zdlouhavá, do hry vstupují další dodavatelé, což může občas vést ke zvyšování ceny.
Anglické slovo place (místo) také vyjadřuje, jak obtížně či jednoduše se zákazník k výrobku
dostane. Obsahuje tedy v sobě i tzv. pohodlí pro nákup.
Výše zmíněné body by měl zákazník vždy znát před samotným nákupem, aby byla
transakce férová a transparentní. Firma by se však také měla zabývat zpětnou vazbou,
konkrétními reakcemi zákazníka a následně tyto reakce zohlednit v další komunikaci směrem
ven. Termín promotion je tedy nejčastěji do češtiny převáděn právě jako komunikace.
Všechny výše zmíněné prvky by primárně a ideálně měly být v souladu a účinně tak
koordinovat celý marketingový program a samozřejmě, stejně jako vše v marketingu,
posouvat společnost blíže ke stanoveným cílům.
V rámci marketingových expertíz bylo navrženo, aby se firmy zaměřily nejen na svůj
pohled (4P), ale zahrnuly do něj i faktory z pohledu zákazníka. Tyto faktory se vžily pod
zkratkou 4C: Client/Customer, Costs, Convenience, Channels/Communication neboli
spotřebitel, náklady, dostupnost a komunikační kanály. První v sobě zahrnuje potřeby a přání
zákazníka, popřípadě klienta, druhé náklady na straně zákazníka, třetí pak dostupnost
produktu a čtvrté komunikační prostředky směrem k zákazníkovi.
Marketing a jeho jednotlivé součásti, mimo jiné i marketingové strategie, jsou
rozsáhlou kapitolou, kterou nelze obsáhnout na pár stranách. V této práci jsou tedy uvedeny
nejdůležitější pojmy, se kterými se následně pracuje v praktické části. Některé z výše
uvedených teorií se vztahují k celému podniku, ovšem celý princip je velice podobný a
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aplikovatelný i na jednotlivé značky (Respekt patří pod vydavatelství Economia). Předešlým
teoretickým ukotvením by se měly ujasnit postupy při tvorbě marketingových strategií
Respektu a objasnit tak některé nejasnosti.

PRAKTICKÁ ČÁST
3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČASOPISU
3.1.Časopis Respekt
Časopis Respekt se společně s Reflexem a Týdnem řadí mezi tři nejsilnější vydávané
tituly v sekci celostátních zpravodajských týdeníků. Respekt se mezi nimi profiluje jako
nezávislé přemýšlivé periodikum, kladoucí důraz na intelektuální a seriózní témata, kterými
se zabývá v hlubších souvislostech. Respekt je čtenáři vnímán pozitivně díky své jasné
filosofii, objektivnosti a nezávislosti. Mezi ústřední body zájmu patří nejen politika a
ekonomika, ale i oblasti ze společenských a civilizačních trendů, historie, kultury a vědy.
Časopis Respekt je unikátní především svou čtenářskou základnou, která je vysoce citlivá na
změny jak v podobě, tak v obsahu časopisu, čímž si kolem sebe Respekt vytváří až jakousi
komunitu.
Respekt původně vycházel v novinovém formátu. Před sedmi lety byl však tento
formát změněn na klasický časopisecký, v barevném provedení a se zajímavě řešenou
grafikou. Tato změna byla největší od samotného vzniku časopisu, i přesto si Respekt
ponechal vše ze svých původních zásad. Specifické grafické úpravy, především tedy obálek
časopisu, zdůrazňují a podtrhují jeho odlišnost. Časopis se stále hlásí i k tradičním hodnotám
původního Respektu a tyto hodnoty se snaží uplatnit v dnešní době. Respekt také získal řadu
prestižních ocenění – několikrát se stal časopisem roku, jeho redaktoři jsou pravidelně
oceňováni za své počiny a uznání se samozřejmě dostalo i již zmíněnému grafickému
provedení.
Současným šéfredaktorem Respektu je Erik Tabery. Respekt je spjat i s dalšími
významnými osobnostmi, mezi které patří mimo jiné Martin M. Šimečka, Marek Švehla,
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Jaroslav Spurný, Tomáš Němeček, Jan Ruml a mnoho dalších. Aktuálním vydavatelem je
vydavatelství Economia, a.s.26, jehož vlastníkem je podnikatel Zdeněk Bakala.
3.2.Historie časopisu

Nyní se pouze krátce zastavíme v minulosti,
abychom získali ucelenou představu o tom, co
časopis formovalo a jakými směry se od svého
vzniku ubíral.
Vraťme se tedy do doby před rok 1989, kdy
byla česká novinařina ovlivněna politickou situací.
Periodika byla cenzurována, důraz se kladl na
stranické zásady, na loajalitu straně, na její
ideologie a zásady. Po sametové revoluci však
nastala pro česká média změna. Bylo nutné
rozbourat zajeté stereotypy a běžným lidem
zprostředkovat aktuální dění v zemi. V tuto chvíli
se do situace vkládají disidentští novináři a
Obrázek 2

spisovatelé, kteří měli již zkušenosti s rychlým
šířením (za komunismu nelegálním) informací.

Právě takové jádro měli zakladatelé časopisu Respekt, kteří začali ke dni 21. 11. 1989 vydávat
tzv. Informační servis. Informační servis se pokládá za přímého předchůdce Respektu. Pod
názvem Respekt byl časopis k dostání od března roku 1990. Ideově i personálně vycházel ze
samizdatových časopisů Sport a Revolver Revue.
Na úplném prvopočátku byl časopis vydáván Nezávislým tiskovým střediskem. Jeho
historicky prvním šéfredaktorem se stal Jan Ruml, který byl však záhy nahrazen Ivanem
Lamperem. Jan Ruml však do Respektu nepřestal přispívat a i v dnes je možné přečíst si na
internetových stránkách časopisu některé jeho články.
Již ve svých prvopočátcích se Respekt snažil shrnovat a komentovat důležité politické,
ekonomické a kulturní dění v zemi. Jak již bylo zmíněno, časopis měl novinovou podobu, byl
téměř bez reklam a zpočátku neměl ani příliš kvalitní tisk a distribuci.
26

Pozn. autora: Vydavatelství Economia produkuje mimo jiné také Hospodářské noviny, ekonomický týdeník
Ekonom, týdeník Marketing&Media, odborný časopis Právní rádce, a další.
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Postupně se na stránkách Respektu začínali ve větší míře objevovat kresby Pavla
Reisenauera, které se často zaměřovaly na aktuální dění v zemi. Respekt se profiluje jako
nezávislé médium. V následujících letech se časopis vyvíjí a logicky roste i podíl reklamy a
inzerce. S rostoucím vlivem marketingu bylo pak nutné určit i další směřování časopisu,
k čemuž slouží stanovené marketingové strategie, které budou probrány následně.
3.3.Propagace časopisu
V souvislosti s marketingovými strategiemi časopisu je nutno zmínit i několik
významných reklamních kampaní časopisu. Do povědomí masového publika se zajisté
zapsala televizní kampaň, ve které slavné a respektované osobnosti říkají slovo „respekt“.
V první vlně kampaně, která běžela v roce 2007, byl spot natočen s Tomášem Hanákem,
Lukášem Pollertem, Zdeňkem Svěrákem, Petrou Procházkovou, Václavem Havlem,
Václavem Hudečkem, Tomášem Halíkem a Janem Krausem. Celý spot je zakončen větou:
„Každý chce mít Respekt.“ Ve druhé části kampaně, která byla spuštěna o rok později, pak to
samé slovíčko vyslovuje Jiří Macháček, Antonín Kratochvíl, Madeline Albrightová, David
Černý, Jan Kaplický, Tereza Maxová a Miloš Forman. Reklama je opět zakončena tím samým
sloganem jako poprvé. Posledním ze série těchto spotů byla reklama s obyčejnými lidmi, kteří
po vzoru známých osobností opět opakují slovo „respekt“. Časopis se tím chtěl přiblížit i
obyčejným lidem a vtipně zakončit celou televizní kampaň. Tato mediální komunikace se
čtenáři byla poměrně efektní, dokonce si na tuto kampaň pamatuji i já, a to je již několik let
stará, navíc byla podtržena váženými a skutečně respektovanými osobnostmi, čímž získala na
originálnosti (nestává se příliš často, aby osobnosti jako Václav Havel či Madeline
Albrightová vystupovali v reklamě). Kampaň se nesla v jednoduchém stylu, který si
zachovala i v následujících letech, například svým spotem s názvem Mějte jasno27. Tato
reklama běžela poměrně nedávno, a to v roce 2012, kdy za pomoci grafických zobrazení a
ústřižků novinových článků vytvořilo marketingové oddělení sice odlišnou, ale neméně
originální reklamu než byla první série.
Z televizních reklam jich na internetu není více k nalezení. Časopis, jak jeho samotné
průzkumy ukazují, má však již vybudovanou pevnou čtenářskou základnu, proto je pro něj ne
příliš efektivní propagovat se pomocí drahé televizní reklamy.
Nedílnou součást propagace tvoří samozřejmě mimo jiné i různé nástroje ke zvýšení
kupovanosti časopisu. Respekt se, podle jeho brand managera, hodně zaměřuje na své stálé
27

Pozn. autora: Spot je ke zhlédnutí pod odkazem https://www.youtube.com/watch?v=QzkvMGWlgI0.
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čtenáře a předplatitele, proto nabízí zvýhodněnou cenu předplatného a občas k němu nabízí i
různé bonusy. Respekt se samozřejmě chce udržet i v dnešní době elektronických médií, proto
vychází i v elektronické podobě.
4. MARKETINGOVÉ STRATEGIE ČASOPISU RESPEKT
Na následujících řádcích se budu detailně zabývat marketingovými strategiemi
časopisu Respekt z posledních let, které měly za úkol zvýšit povědomí o časopise. Nejprve je
však nutné rozebrat marketingový výzkum z roku 2010, který tvořil základní pilíř pro
vytvoření strategií.
4.1.Marketingový výzkum pro rok 2010
Na základě tohoto výzkumu byla stanovena marketingová strategie Respektu na
podzim 2010 – 2012. Výzkum pro rok 2010 byl jediným detailním výzkumem z posledních
let, proto bude v bakalářské práci velice podrobně popsán a rozebrán. Následně z této analýzy
vycházela i marketingová strategie týdeníku Respekt na rok 2014. Nový výzkum pro rok 2014
nebyl realizován především proto, že se jednotlivé zkoumané aspekty příliš nezměnil. Celý
výzkum je doplněn řadou grafů, které podkládají jednotlivé závěry. Na konci této kapitoly
budou také uvedena aktuální čísla čtenosti Respektu.
Výzkum byl kvantitativní a byl prováděn pomocí dotazníků. Dotazníky redakce
Respektu neposkytla, ovšem byla mi dána k nahlédnutí detailní zpráva z výzkumu a také jsem
mohla použít některé grafy, které mi byly zaslány elektronicky. Výzkumu se účastnilo 630
respondentů ve věkovém rozpětí 21 – 70 let.
Předmětem výzkumu byly především různé úrovně vztahu čtenářů k titulu, a to od
obecného povědomí o časopise až k jeho pravidelným čtenářům, kteří časopis označují jako
svůj nejoblíbenější. Na základě jednotlivých pater pyramidy byly následně zjišťovány slabé a
silné stránky časopisu.
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Graf 1

Na prvním z grafů byla zachycena čtenost Respektu v porovnání s konkurenčními
tituly. Zde je vidět, jak silnou pozici měl časopis v roce 2010 na českém trhu. Za jeden
z nejdůležitějších aspektů se považovalo to, zda Respekt dotazovaní vůbec znají. Dle výše
uvedených údajů lze vyvodit, že v roce 2010 znalo Respekt 73% dotázaných. Více známá
byla jen periodika Reflex a Týden.
Procenta pravidelné čtenosti se pohybovali v nižších číslech, přesto bylo 14% procent
pravidelných čtenářů poměrně dobré číslo, vezmeme-li v potaz intelektuální zaměření
časopisu Respekt a jeho vyšší čtenářskou náročnost. Ve výzkumu byla na tomto místě také
uvedena poznámka „Oproti nejbližším konkurentům ztrácí viditelně na přechodu od znalosti k
vyzkoušení, což naznačuje možné bariéry ve vztahu k očekávání od Respektu.“ 28Jak je jasně
vidět, samotná znalost časopisu nebyla tou nejpodstatnější položkou. Čtenáři Respekt znali,
ovšem mezi znalostí jako takovou a zkušeností s časopisem lze na grafu pozorovat poměrně
velkou propast.

28
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Následně se tedy můžeme zaměřit na konverzi od znalosti k vyzkoušení. V této
regresní analýze je zachycen Respekt nejníže pod čarou očekávaných hodnot, z čehož
vyplynulo, že čtenáři měli k časopisu určitou bariéru, která jim bránila ve vyzkoušení. Mohlo
se jednat například o celkové vnímání positioningu časopisu, který vedl nečtenáře k pocitu, že
je Respekt určen jinému typu čtenářů.
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Logit Transformed r2 = 0.92; r = 0.96 {95% Confidence Band}
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V dalším grafu byl zachycen zajímavý posun. Jestliže čtenář jednou Respekt
vyzkoušel, bylo velmi pravděpodobné, že se k jeho čtení i poté vracel. Ze všech výše
zmíněných titulů byla konverze od vyzkoušení k alespoň občasné četbě u Respektu
nejsilnější. Z této skutečnosti tedy vyplynulo, že Respekt dokázal čtenáře něčím upoutat
natolik, že je zajímala i další čísla a původní čtenářské očekávání bylo alespoň částečně
potlačeno. Respekt byl a je sice intelektuálnější časopis, jeho články jsou však srozumitelné a
neobsahují informace, které by se nedaly poměrně jasně pochopit.
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Logit Transformed r2 = 0.86; r = 0.93 {95% Confidence Band}
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Jak je patrné z následujícího grafu, nejsilnější byl Respekt v přechodu od občasné na
pravidelnou četbu (při zakoupení alespoň každého druhého čísla).
Dalším cílem při následných analýzách bylo hledání způsobů a cest, jak oslovit
občasné čtenáře Respektu a přimět je přejít z volného prodeje k pravidelnějšímu nákupu. Při
stanovení těchto způsobů bylo bráno v potaz to, že při porovnání poměru pravidelných a
občasných čtenářů Respekt převyšuje konkurenci. Poté bylo v analýze zjišťováno, jací byli
přímí konkurenti časopisu a jaké další tituly četli čtenáři Respektu.
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V jednotlivých sloupcích repertoárové tabulky jsou vždy vidět ti, kteří čtou daný titul
alespoň občas. V řádcích je potom čtenost jednotlivých titulů, resp. odchylka od čtenosti
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Celá cílová
skupina
15%
16%
8%
17%
19%
14%
20%
35%
24%
33%
20%

daného titulu v celé cílové skupině. Například Respekt má v dané cílové skupině čtenost 24%,
ale mezi čtenáři Reflexu je to o 9% více.
Čtenáři Respektu ve zvýšeném průměru četli zejména National Geographic, Reflex a
Týden, blízko měli také k Instinktu a 21. století. Jak samotné zaměření titulů napovídá, čtenáři
Respektu se v době provádění marketingové analýzy zaměřovali na čtení alespoň rámcově
podobných titulů.
Celkově byl zjištěn nejsilnější vztah mezi tituly Chipe a Computerworld. I zde tedy
platilo nahrazení preferovaného titulu nějakým titulem podobným.
Na základě důkladných rozborů pak byly vytvořeny konstrukce zákaznických skupin.
Následně pak byli čtenáři rozděleni na pět základních kategorií:
1) Odmítači – vůbec o koupi či pořízení si
Respektu neuvažovali. Vybrali by si ho
pouze v krajním případě, jestliže by
nesehnali jiný časopis. Do této skupiny
se řadilo přibližně 410 tisíc lidí.
2) Přezírači – Respekt pro ně byl pouhým
časopisem z nouze, výjimečně připustili,
že by si Respekt vybrali kvůli změně či
kvůli zájmu o určitý typ informací.
Učinili by tak spíše bez předchozího

Graf 6

záměru. V této skupině bylo nalezeno kolem 69 tisíc lidí.
3) Pokoušeči – připustili, že by možná nákup či pořízení Respektu zvážili. Respekt by si
vybrali kvůli určitému typu informací, kvůli změně či kvůli osvěžení. Tato skupina čítala
220 tisíc lidí.
4) Váhavci – lidé, pro které byl Respekt „časopisem užšího výběru“, vybírali si mezi ním a
mezi dalším titulem, který pro ně připadal při koupi v úvahu. Respekt si vybrali kvůli
určitému typu informací. Zde bylo nalezeno celkem 167 tisíc lidí.
5) Přesvědčení – lidé, pro které byl Respekt jasnou první volbou. Touto jasnou volbou byl
Respekt pro 18 tisíc lidí.
Poté bylo možné z podílu nejoblíbenějších časopisů v jednotlivých segmentech
rozpoznat, že od segmentu Pokoušečů dále neměl Respekt příliš dobrou pozici a prakticky zde
nenalezl čtenáře. Mezi Přesvědčenými si však časopis udržoval velice stabilní, až jakousi
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neochvějnou pozici. Jistý potenciál pak představovala skupina Váhavců, jelikož měla
k Respektu blízko, přestože ho nečetla pravidelně.

Graf 7

Další graf nám následně zachycuje, kde chtěl Respekt v té době brát nové a především
pravidelné čtenáře.

Graf 8
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Podle analýzy měl největší potenciál k rozšíření čtenářské základny Respekt mezi
skupinou Váhavců a mezi Přesvědčenými, kteří si však ještě k Respektu nestihli vytvořit příliš
silné čtenářské pouto. Dále bylo předmětem dalších rozborů, kdo jsou čtenáři v oněch dvou
skupinách a jak je co nejlépe oslovit.
Při těchto úvahách byly brány v potaz průzkumy, které se zaměřily na několik
hledisek. Podle demografického hlediska bylo vhodné zaměřit se na velká města, jelikož
právě v nich měl Respekt nejsilnější čtenářskou základnu. Nejsilnějším městem byla a stále
zůstává zcela logicky Praha, na kterou se také koncentrovala největší marketingová pozornost.
Jako skupina s největším potenciálem byla vyhodnocena skupina mužů s vyššími příjmy, u
kterých nemuselo nutně platit hledisko vysokoškolského vzdělání (jako u pravidelných
čtenářů, kdy bylo právě vysokoškolské vzdělání klíčové).
Potenciální nové čtenáře bylo samozřejmě nutné hledat i u konkurenčních časopisů.
Největší potenciál byl nalezen u čtenářů časopisů Instinkt a Reflex, u kterých celkově
neplatila tak vysoká celková frekvence čtení časopisů jako u čtenářů Respektu. V následných
detailnějších průzkumech čtenářů Respektu bylo zjištěno, že jsou poměrně nejednotně
názorově profilováni a objevila se u nich až jakási heterogenita názorů. Právě této názorové
roztříštěnosti svých čtenářů si je Respekt vědom a přistupuje k ní již naprosto samozřejmě,
což dokládá spektrem témat, kterými se zabývá.
Zajímavé je hledisko konzumace médií. Jako konzumaci médií je myšleno trávení
času s médii jako takovými, a to především s takzvanými elektronickými 29a klasickými
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médii. U čtenářů Respektu bylo dokázáno, že pravidelní a potenciální čtenáři sledovali

televizi o něco méně než ostatní dotazovaní. Potenciální čtenáři častěji trávili čas na internetu
nebo poslechem rádio. Bylo tedy logické případné umístění reklamy především do rádia a na
internet, detailnější rozbor umístění reklamy v rámci marketingových strategií bude zmíněn
níže.
Z výzkumu také vyplynulo hledisko, které lze označit jako psychologické. Čtenáři
Respektu byli více zaměřeni na svědomí a duchovno (na rozdíl od zájmu o sebe sama a o svou
image), zároveň ve svém osobním životě preferovali dobrodružství a objevování (raději než
konzervatismus a bezpečí). Naproti tomu potenciální čtenáři měli sklony zabývat se spíše
sebou než ostatními, zajímavými články tedy pro ně mohly být například články o módě,
business světě a ekonomice.

29
30

Pozn. autora: Jako elektronická (vysílací, transmisní) označujeme rozhlas, televizi, kino a internet.
Pozn. autora: Za klasická média jsou považovány noviny, časopisy a některá outdoor a indor rádia.
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Následující analýzy byly zaměřeny na image časopisu a jeho positioning, především
pak na vnímání časopisu čtenáři i nečtenáři. Konkrétně se zabývaly například zkreslenými
představami o Respektu, dále pak ověřením hypotéz, že Respekt je časopis pro intelektuály a
lidi s alternativním životním stylem (přestože ho takto samotní čtenáři nevnímají), čím byl
Respekt jako takový utvářen nebo co na něm oceňovali čtenáři, čím je pro ně jedinečný a jaké
jsou jejich priority.
Při této analýze bylo důležité stanovit seznam nejdůležitějších vlastností, které jsou od
titulu očekávány. Mezi tyto vlastnosti patřila srozumitelnost, získání určitého celkového
přehledu a pestrost témat. Na dalších příčkách se umístily vlastnosti jako důvěryhodnost a
objektivnost. Právě tyto vlastnosti se snaží Respekt ve svém zaměření komunikovat. Zde se
ovšem objevuje problém. V případě potvrzení hypotézy, že byl Respekt vnímán jako časopis
pro skupinu alternativních intelektuálů, musel logicky vyvstat konflikt mezi celkovým
vnímáním časopisu těmito lidmi a mezi výše zmíněnými hodnotami.
Respekt se také pyšnil několika typickými rysy, které byly pozitivně vnímány. Mezi
ně se řadily například příspěvky výrazných novinářských osobností, již několikrát zmíněná
názorová vyhraněnost časopisu, nezávislost a pestrost a aktuálnost témat. Reflex se mohl
oproti Respektu také opírat o příspěvky výrazných novinářských osobností a pestrým
výběrem témat, jeho zpracování se však vyznačuje větší nadsázkou a humorem. V případě
časopisu Týden nastala tendence profilovat se jako titul, který obecně pomáhá získat celkový
přehled a má aktuální informace. Na tuto strategii byla zaměřena i televizní kampaň časopisu
Týden, která několikrát proběhla českými médii. Ostatní časopisy ze srovnání, Koktejl, 21.
století a National Geographic, byly vnímány jako časopisy pro odpočinek s řadou zajímavých
témat.
Čtenáři časopisu Respekt si ho kupovali především kvůli jeho nezávislosti,
novinářským osobnostem a hloubkou jednotlivých analýz časopisu a tyto důvody se shodují i
s typickými vlastnostmi Respektu. Zde přitom platí, že důležitost těchto atributů je výrazně
vyšší než pro ostatní čtenáře časopisů. Také nečtenáři vnímali u Respektu silnou novinářskou
oporu, ovšem hloubku analýz a jeho nezávislost mu již tak často nepřipisovali. Za další
důležité vlastnosti považovali čtenáři Respektu objektivnost časopisu a jeho názorovou
blízkost, pro nečtenáře tyto vlastnosti byly o něco méně důležité.
Výzkum se také zabýval podněty čtenářů. Ti od svého časopisu vyžadovali více
podnětů k přemýšlení (ty nezahrnovali mezi typické vlastnosti časopisu). Názorovou
vyhraněnost mu připisovali spíše nečtenáři, pro pravidelně kupující byla tato vlastnost
samozřejmě důležitá. V celé této kategorii se ukázalo, že je pro čtenáře prioritní hlavně
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uvolněnost a odpočinek při četbě časopisu. Čtenáři Respektu se však nedomnívali, že by byl
časopis odpočinkový a tato vlastnost pro ně ani nebyla výrazně důležitá.
Samostatnou kategorii tvoří vnímání titulní strany časopisu, která překvapivě nebyla
vnímána jako charakteristická a navíc nebyla pro čtenářské publikum při výběru časopisu
nijak podstatná.
V poslední části se výzkum zabýval uživatelskými vzorci čtenářů Respektu. Nejprve
se zkoumalo, jakým způsobem čtenáři časopis kupovali a četli a v čem se v těchto
zvyklostech lišili od konkurenčních plátků. Dále budou popsány uživatelské vzorce, které
byly spojeny s volným prodejem Respektu. Na závěr byly stanoveny bariéry pro častější
nákup a četbu a určily se možné motivační prostředky pro častější nákup. Tato část výzkumu
byla jednou z nejpodstatnějších, jelikož byly mimo jiné na této části postaveny marketingové
strategie pro následující roky.
V této tabulce jsou zachyceny způsoby získávání časopisu.
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Až 70% čtenářů si časopis koupilo nebo jim pravidelně chodilo díky předplatnému.
Dále se ukázalo, že Respekt měl o něco více předplatitelů než konkurenční týdeníky (Reflex,
Týden). Dle výše uvedeného grafu se ostatní čísla příliš nelišila a zůstávala ve stejných
hodnotách. Čtenáři se k časopisu dostali díky dalším osobám, kdy si ho například půjčili od
přátel, měli k dispozici v práci nebo si ho koupil někdo jiný. Internet zůstal v letech 2010 na
nejnižší příčce, jelikož si zákazníci teprve začali zvykat na možnost koupě časopisů a knih na
internetu. V dnešních dnech vidí Respekt v internetu velký potenciál a hodně tímto směrem
zaměřuje své marketingové plány a aktivity. Ve srovnání s dnešními čísli lze tedy
předpokládat nárůst online koupí produktu.
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V závěru se výzkum zaměřil na frekvenci čtení časopisu, důvody pouze občasného
čtení, motivaci k častějšímu čtení a již zmíněné bariéry ke koupi, které pomohou ke stanovení
strategií na následující roky.
Z výzkumů vyplynulo, že všechny sledované časopisy měli pravidelnou čtenost okolo
33%, což je skoro třetina pravidelných čtenářů. Nejlépe na tom v tomto ohledu byl Respekt,
který měl až 35% pravidelných čtenářů.
Pro nepravidelné čtení časopisu byla určující zejména míra zajímavosti témat a
informací v daném čísle. Zde se mohl projevit potenciál v nárůstu pravidelných čtenářů, a to
především pravidelným reklamním poukázáním na zajímavé aktuální kontroverzní články,
což se však v praxi příliš nedělo. Potenciál zde tedy stále je a v dnešní době online
komunikace lze poukázat na článek jednoduchou virální kampaní. Tyto a další možnosti
budou rozebrány v další části práce.
Bariéry ke čtení časopisu byly zkoumány pomocí otevřené otázky na důvody, proč
respondenti časopis nečtou. Kromě obecných důvodů (např. časopis mě nezaujal, čtu jiná
periodika) 18% dotazovaných odpovědělo, že časopis nezná. V této skupině se otevřel prostor
pro získání dalších potenciálních čtenářů, ovšem za předpokladu, že jim bude Respekt
nenásilně přiblížen.
4.2.Marketingová strategie Respektu (podzim 2010 – 2012)
Po rozebrání výzkumu se nyní zaměřím na marketingovou strategii v období od
podzimu roku 2010 do podzimu roku 2012, a to zejména na stávající pozici na trhu, SWOT
analýzu a finanční výkonnost firmy.
4.2.1. Stávající pozice v roce 2010
Při rozebírání stávající pozice bylo potřeba rozdělit si situaci na několik perspektiv:
a) Postavení vůči konkurenci na čtenářském i inzertním trhu, celková SWOT analýza;
b) Vnímání a „zdraví“ značky u cílové skupiny, celková SWOT analýza;
c) Hlavní trendy ve výkonnosti za poslední 3 roky;
d) Co jsou konkurenční výhody Respektu, co je ohrožuje, jak je posílit nebo lépe využít.
Cílem následující krátké SWOT analýzy bylo definování charakterů týdeníku
z hlediska čtenářů. Tato analýza posloužila pro účely budoucího rozvoje a směřování
marketingové koncepce. Z analýzy mělo vyplynout, v jakých oblastech se může skrývat
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prostor pro růst či posílení, o kterých vlastnostech časopisu by se mělo informovat a jaké
aktivity, snahy a prostředky by měly být vynaloženy pro rozvoj obchodu a marketingu
časopisu. SWOT analýza dále odpovídala na základní otázky týkající se vnímání Respektu z
inzertního hlediska.
a) Postavení vůči konkurenci na čtenářském i inzertním trhu, celková SWOT analýza;
b) Vnímání a „zdraví“ značky u cílové skupiny, celková SWOT analýza.
Pro první dva body lze vycházet ze SWOT analýzy, ze které jsou patrné silné a slabé
stránky a příležitosti a hrozby.

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

redakční objektivnost, serióznost a

nízká znalost titulu obecně a jeho viditelnost

nezávislost (těchto vlastností si cení 40%

u širší veřejnosti

čtenářů)
tematická různorodost, zajímavý výběr

nízká znalost titulu dokonce i u těch kdo by

témat, podrobnost a hloubka zpracování

ho měli číst (čtenáři Reflexu a Týdne!)

kvalitní novinařina a autorský tým

malá znalost titulu po obsahové stránce (dost
málo lidí ví co je uvnitř)

jasná identita / originalita jak vizuální tak i

první dojem příliš vážného, seriózního titulu.

obsahová

Tento dojem vytváří bariéru pro širší okruh
čtenářů

pozitivní přijímání titulu jako „názorového

image týdeníku u nečtenářů: týdeník pro

týdeníku“ – jedinečnost na trhu, - jasný

intelektuály a alternativně žijící lidi. Toto

positioning Respektu na trhu

také vytváří bariéru pro širší okruh čtenářů,
kteří se za intelektuály / alternativce
nepovažují
z inzertního hlediska: absolutní redakční
nezávislost týdeníku do jisté míry omezuje
inzertní možnosti, z tohoto důvodu
nebudeme moci získat některé typy
inzerentů, kteří u naší konkurence běžně
inzerují.
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PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

na trhu konkurenčních titulů dochází k

jakákoli přílišná redakční změna by byla

poklesu prodaného nákladu, např. u Týdne

hrozbou z důvodu ztráty loajality velké části

meziročně o 12%; a úbytek o 9% ve čtenosti.

čtenářů, tudíž se nedoporučuje.

U Reflexu prodaný náklad stoupá meziročně
o 3,9%. Zajímavé je, že Reflex získává více
těch čtenářů, kteří ho zkouší (za rok je tento
přírůstek vidět i v meziročním nárůstu
čtenosti o 100 tisíc čtenářů – čtenost v
„delším období“), ale ubývá mu těch
nejvěrnějších. Podíl pravidelných čtenářů
klesl meziročně o 8%. To je příležitost pro
Respekt o tyto čtenáře usilovat.
posílit u stávajících čtenářů (zejména
kupujících ve VP) emoční blízkost a vytvořit
tím pravidelnější nákup.
nevyčerpán potenciál pro práci s menšími /
přímými inzertními zadavateli – příležitost k
rozvoji.

c) Hlavní trendy ve výkonnosti za poslední 3 roky
Předplatné a pultový prodej
Hlavní trendy ve výkonnosti byly pozorovány na základě prodaného nákladu
v konkurenční skupině Respekt, Reflex a Týden.
V roce 2010 měl Respekt přibližně 10 133 předplatitelů, což bylo v historii Respektu
nejvyšší číslo, navíc si tento počet časopis udržel také následující dva měsíce. U časopisu
Týden počet předplatitelů výrazně klesl o 13% a u Reflexu vzrostl o 6%. U Respektu oproti
nim počet předplatitelů mírně narost o 4%.
V rámci pultového prodeje se v květnu roku 2010 prodalo 19 353 výtisků a v červnu
roku 2010 20 347 výtisků Respektu týdně. Jako jeden z hlavních důvodů nárůstu prodeje
vidělo marketingové oddělení Respektu větší zaměření se na identifikaci hlavních motivátorů
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pultového prodeje. Motivátory byly pravidelně vyhodnocovány a optimalizovány, konkrétní
postup však ve strategiích Respektu uveden nebyl. Mezi hlavní motivátory pultového prodeje
patřily například veškeré propagační aktivity na stáncích, předsunutá prodejní místa, témata
nadpisů, vzhled obálky, direct mailové kampaně, regionální rádiová reklama, obecná
propagační témata, práce s elektronickými komunitami, a tak dále. V tomto směru Respekt ve
srovnání s konkurencí Týdne, který klesl o 10% a Reflexu, který vzrostl o 3%, mírně vzrostl o
2%.

Týden

předplatné
pultový prodej
ostatní prodej
prodaný náklad

REFLEX

předplatné
pultový prodej
ostatní prodej
prodaný náklad

Respekt

předplatné
pultový prodej
ostatní prodej
prodaný náklad

1-12 / 08 1-12 / 09 Rozdíl 09/08
-11%
18 312
16 368
-7%
22 950
21 437
-3%
9 668
9 344
-7%
50 931
47 149

1-6 / 09
16 793
21 367
9 413
47 572

1-6 / 10 Rozdíl 10/09
-13%
14 564
-10%
19 131
-11%
8 365
-12%
42 060

9 722
41 565
40
51 326

10 484
51 281

8%
23%

10 370
49 668

11 029
51 366

6%
3%

61 765

20%

60 038

62 395

4%

9 014
17 316
537
26 980

9 506
17 734
615
27 855

5%
2%
15%
3%

9 551
17 523
758
27 832

9 916
17 863
226
28 006

4%
2%
-70%
1%

Tabulka 2

Inzerce
Naopak inzertní výkonnost Respektu byla v porovnání s Reflexem a Týdnem
dlouhodobě nejnižší, a to především z těchto důvodů:
1) Respekt měl mnohem nižší čtenost v porovnání s Týdnem a Reflexem, tudíž i výrazně
vyšší CPT 31, které je pro „retailově“ neboli maloobchodně orientované inzerenty stěžejní.
2) Určující byla i samotná filosofie Respektu jako nezávislého a investigativního týdeníku,
pro který nebylo přijatelné ovlivňování redakce ze strany inzertních zadavatelů (prostor pro
růst inzerce byl u takto laděného týdeníku menší než u „komerčněji“ nakloněných
konkurentů).
Čtenost
Jako největší problém byla označena čtenost časopisu. Termín „čtenost“ je v mediální
branži dlouhodobě sledován tzv. Mediaprojektem, který měří především obecnou znalost

31

Pozn. autora: Cena za tisíc zobrazení.

39

značky a její vnímání v populaci. Čtenost je měřena čtvrtletně a Respektu pomalu každé
měřené období klesala.
Drobné poklesy nebyly na první pohled nijak zásadní, ovšem při následném
meziročním srovnání se začal projevovat velmi dramatický meziroční pokles. Navíc klesající
čtenost nesouvisela s pozitivním trendem v prodaném nákladu (jak u předplatitelů, tak v
pultovém prodeji). Konkrétně byl zaznamenán meziroční propad ve čtenosti o přibližně 24%
(porovnání 1-2Q/2009 a 1-2Q/2010). Meziroční pokles čtenosti Respektu byl v porovnání
s konkurencí nejdramatičtější a nejmarkantnější. Týden zaznamenal meziroční pokles o 9,4%
a Reflex o 7,4%.
V hlavních výkonnostních trendech se CPT Respektu v mezidobí let 2008-2010
zvýšilo o 54%, u Reflexu se pak jednalo o mírnější zvýšení o 16%. V letech 2008-2009 byl
počet proinzerovaných stran u Respektu stabilní, u Reflexu a Týdne byl zaznamenán pokles o
20%. O rok později Reflexu narostl počet proinzerovaných stran o 16%.

4.2.2. Strategické cílové skupiny pro následující roky
Při zaměření se na strategické cílové skupiny na následující roky byla stanovena dvě
časová období:
Krátkodobé (podzim 2010)
Definice cílové skupiny pro účely podzimní kampaně / podzimního media mixu 2010
Specifika cílové skupiny byla zvolena následovně: věkové rozpětí 20 – 65 let,
dosaženo minimálně středoškolské či vyšší vzdělání. Hlavní zaměření po sociodemografické
stránce bylo určeno na skupiny A, B a C1 (nejbohatší až průměrně vydělávající domácnosti).
Z genderového hlediska se Respekt chtěl zaměřit na muže i ženy, žádné pohlaví nebylo
preferováno. V ideálním případě by cílová skupina byla tvořena z podnikatelů, lidí působících
ve středním řídícím managementu, vrcholových managerů, administrativních pracovníků,
odborníků či kvalifikovaných pracovníků (lékaři, právníci, učitelé, IT odborníci, vědci,
umělci, atp.). Čtenářem Respektu tedy mohl být v podstatě kdokoliv (průřezy věkem,
pohlavím, regionem, oborem, zájmy), společným jmenovatelem byla pouze vyšší intelektuální
úroveň.
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Středně-dlouhodobě (2011-2012)
Většina poznatků a názorů týkající se vnímání značky Respektu, jeho případných
bariér, atd., v samotném marketingovém oddělení časopisu nevycházela z dostatečného
množství faktů, ale ve většině případů pouze z hypotéz, proto bylo potřeba tyto hypotézy
potvrdit profesionálním výzkumem („krok A“). Cíle výzkumu byly především tyto:
 Definovat jak veliký je na trhu potenciál pro Respekt.
 Jaké hlavní segmenty jsou pro Respekt klíčové?
 Jak jsou tyto segmenty velké?
 Definovat tyto cílové skupiny lifestylově, z hlediska konzumace médií, podle obecných
informačních potřeb a uživatelských vzorců.
 Jak přesně je oslovit v následné marketingové komunikaci?
 Jaké jsou hlavní image atributy značky Respektu, co použít při komunikaci značky?
Poté měl následovat „krok B“, tedy tyto poznatky, ověřené hypotézy nebo nové směry
využít v marketingové strategii a komunikaci v roce 2011. Cílem marketingové komunikace
pro rok 2011 mělo být především zlepšení vnímání značky Respektu, tj. navýšení čtenosti.

Obrázek 3
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Obrázek 4

Obrázek 5
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Pozn. autora: LAE (LeserAnalyse Eintscheidungsträger) - Analýza životního stylu
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Obrázek 6

4.2.3. Marketingová strategie
Product – value proposition
Následující popisy hodnot značky, odlišení od konkurence a benefity se shodují se
současností. Tyto hodnoty byly budovány dlouhodobě, proto není nic překvapivého, že se za
dva roky nezměnily.
Brand equity (hodnota značky)
Respekt se definuje jako přemýšlivý seriózní týdeník, zabývající se kauzami v
hlubokých souvislostech, zainteresovaně a snaží se o objektivní a nezávislou žurnalistiku. Je
vnímán jako nárazový týdeník (někdy až vyhraněný) s velmi jasnou filosofií a originálním
vzhledem, což vytváří jedinečnost positioningu Respektu na trhu. Respekt přináší informace
nejen z politiky a ekonomiky, ale i z oblastí společnosti, civilizačních trendů, historie, kultury
a vědy. Profiluje se jako inspirativní čtení pro inteligentní čtenáře, které baví číst. Typickou
vlastností je, že kolem sebe vytváří jakousi velmi konzervativní komunitu, která je vysoce
citlivá na jakékoliv změny v podobě časopisu.
Odlišení od konkurence
Respekt se od konkurence odlišuje podrobnostmi a hloubkou zpracovaných témat,
vyznačuje se někdy až náročnými články a informuje v souvislostech, neklouže pouze po
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povrchu. Vyznačuje se nebulvarizováním témat a seriózním, někdy až trochu vážným tónem.
Není brán jako společenský (jako Reflex) ani bulvarizující nebo zpravodajský (jako Týden)
týdeník.
Klíčové benefity, vhodné ke komunikaci:
Mezi hlavní klíčové benefity patří široký záběr témat, které nové čtenáře většinu
pozitivně překvapí (společnost, trendy, i ze zahraničí); pestrost obsahu; výborný novinářský a
uznávaný autorský tým; rozkrývání a otevírání vážných korupčních a politických kauz a
výrazná investigativní žurnalistika; v neposlední řadě originalita positioningu (vzhledem i
vnímáním obsahu).
Pro další rozvoj bylo nutné rozšířit počet čtenářů o „zcela nové“ a „častěji nakupující“
(dále označení těchto dvou skupin jako „noví“) ve volném prodeji. Hlavním cílem bylo
přivést nové čtenáře k Respektu a naučit je časopis pravidelně číst. Nabízely se dvě možnosti,
jak potenciální nové čtenáře zaujmout: buď by se jim Respekt ukázal, nebo by se
v marketingové komunikaci prohlásilo, že je titul určen právě pro ně.
Až po všech těchto krocích bylo vhodné zaměřit se na předplatitele. Dle výsledků
výzkumu měla právě na tyto „nové“ čtenáře cílit marketingová komunikace v roce 2011.
Veškeré aktivity měly proběhnout současně a stěžejní důraz měl být kladen na získávání
nových čtenářů Respektu, kteří ho budou kupovat ve volném prodeji. Zároveň si však autoři
strategie byli vědomi toho, že samotná konverze čtenářů do předplatitelského kmene celkový
počet čtenářů nezvýší, jelikož se čtenáři pouze přesunou z jedné skupiny do druhé.
4.2.4. Marketingová podpora – prodej, značka
Otázky týkající se směřování a marketingové komunikace pro rok 2011 měly být
zodpovězeny po realizaci výzkumu Respektu, tedy na přelomu listopadu a prosince 2010.
Výzkum měl zodpovědět následující otázky:
 Jak velký je na trhu potenciál (kolik je potenciálních čtenářů Respektu)?
 Které segmenty budou pro Respekt klíčové, definice těchto segmentů lifestylově z
hlediska konzumace médií?
 Jak přesně oslovit čtenáře?
Aktivity v oblasti marketingové komunikace pro rok 2011 - 2012 měly být dle plánu
spojeny především s podporou správného vnímání jak značky, tak obsahu Respektu u široké
44

veřejnosti. Cílem bylo eliminovat některé bariéry, které okolo značky Respektu existují (titul
pouze pro intelektuály, alternativce; titul pouze o politice a kultuře, …), dále bylo nutné
navýšit všeobecné (správné) povědomí o značce, tudíž zvýšit jeho čtenost (konkrétně u
volného prodeje) a získat tak „nové“ čtenáře.
Značka Respekt byla dlouhodobě podinvestovaná. Poslední výraznější výdaje do
komunikace značky byly investovány v 1. polovině roku 2008, což se stalo hlavním důvodem
dlouhodobě klesající čtenosti.
Aktivity v oblasti podpory volného prodeje se měly začít orientovat na veškeré možné
metody, jak navyšovat volný prodej (například: promo aktivity na prodejnách, předsunuté
pozice, rozšiřování prodejní sítě, cílený emailing / kampaně upozorňující na konkrétní témata,
regionální radiová podpora, vklady / příbaly do VP, konzervativní versus kontroverzní design
obálek, témata do headlinů na obálce, práce s elektronickými komunitami, atd.).
4.2.5. Mediální partnerství
Strategie mediálních partnerství
Výběr mediálních partnerství Respektu by měl záležet na několika okolnostech,
předem se však rozhodlo, že by se měly podporovat projekty pouze z některých určitých
oblastí. V následujících letech by se již nemělo realizovat takové velké množství různorodých
projektů, ale spíše se zaměřit na přidanou hodnotu značky Respekt, popřípadě na visibilitu
nebo obchod. Pro rok 2010 a 2011 bylo naplánováno menší množství kvalitních rozsáhlejších
projektů a důraz se tedy měl klást spíše na kvalitu než na kvantitu. Cílem pečlivějšího výběru
mediálních partnerství mělo být rozšíření a posun celkového vnímání značky Respekt, a to
více směrem k mainstreamovějším aktivitám a publiku. V plánu bylo také omezení až příliš
intelektuálních, těžkopádných či alternativních projektů.
Mezi preferované oblasti mediální podpory patřili:
1. Kultura: vybrané filmy, divadla, filmové školy projekty, kina atd.;
2. Kultura: vybrané hudební produkce, velké projekty typu United Colors of Ostrava,
koncerty;
3. Nadační, charitativní projekty: Centrum Paraple a Člověk v tísni;
4. Protikorupční projekty: projekty typu Transparency International., Růžový panter;
5. Sport: Vybrané sportovní projekty, outdoorové akce, akce typu: Mezinárodní pražský
maraton, Golden League Ostrava (prestižní atletický meeting), Jizerská padesátka, atd.
Podmínky pro výběr mediálních partnerství byly následující:
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A. Přidaná hodnota pro rozšíření vnímání značky Respekt (velká visibilita pro širší veřejnost,
v atraktivních nosičích);
B. Částečná koupě inzertní plochy (10 – 30% z ceny nebo nákup množstevního
předplatného)
C. Splnění preferované oblasti viz výše;
D. Správné cílení z hlediska definovaných cílených strategií;
E. Poskytnutí nadstandardní přidané hodnoty pro obchod (např. poskytnutí databáze
partnerských členů, možnost oslovení členů).
4.2.6. Cenová strategie
Cenová strategie – výchozí stav, cíle nové strategie
Cenová strategie do roku 2010 nijak nezvýhodňovala předplatitele vůči čtenářům
kupujícím Respekt ve volném prodeji. Jelikož tato situace není na trhu obvyklá, byla
předplatiteli, ale i koncovými zákazníky vnímána negativně.
I přes určitá zlepšení a posuny nebyla i nadále úroveň předplatitelského zákaznického
servisu a služeb předplatitelům ideální (registrace do elektronického archivu nebyla intuitivní,
týdeník chodil do schránky většinou bez štítku, …), tudíž v této oblasti nastal prostor pro
případná zlepšení. Specifická komunita čtenářů okolo Respektu byla a stále je na tyto služby
citlivá, je navzájem propojena a tyto negativní informace si dále předává, například
prostřednictvím rozvíjejících se sociálních médií.
Veškeré výše zmíněné body mohly způsobit, že úbytek u plánovaného prodloužení
ročních předplatitelů Respektu za období 1/09 – 6/09 byl 26 – 29%.
Úkolem nové cenové strategie platné od 6. září 2010 měl být mírný nárůst v počtu
nově získávaných předplatitelů (zejména samovolně, ale i z akčních nabídek) a zpomalení
odpadu původních předplatitelů o 10 – 15%, tudíž tedy celkové zvýšení předplatitelského
kmene.
Popis cenové strategie
Noví předplatitelé se měli získat pomocí pravidelné celoroční komunikace na
stránkách Respektu, kde se mělo udržovat několik typů nebo úrovní ročního předplatného.
Dále se pomocí různých cenových hladin, slev a motivátorů mělo oslovit více cílových
skupin, které byly specifikovány výše. Tak by se zajistilo, že by se někteří z dílčích cílových
skupin čtenářů, kupujících si titul na stánku, rozhodli titul si předplatit.
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Účelem stálé nabídky různých úrovní předplatného bylo posílení tzv.“samovolného“
získávání předplatného, které by bylo levnější než akční nabídky.
Jako motivace pro prodloužení předplatného mělo posloužit několik nových benefitů,
například snížení ceny předplatného o 8% z 39 Kč na 36 Kč. Cena předplatného měla být
levnější než ve volném prodeji. Dalším zvýhodněním mohl být tzv. hodnotový benefit, který
spočívá ve vstupu do strategického partnerství s prestižní nadací (např. Centrum Paraple), kdy
z každého obnoveného předplatného bude věnována částka 50 Kč na nadaci. Tuto akci však
v případě zrealizování bylo nutné předplatitelům dostatečně komunikovat. Dalším případným
bonusem pak mohl být drobnější dárek, například poukaz na slevu 30% na nákup knih či CD
s nahrávkami Pražské komorní filharmonie zdarma.
4.2.7. Distribuční kanály
Distribuční kanály – nové, stávající, partneři
V roce 2010 bylo evidováno 6 250 prodejních míst (dále PM) s volným prodejem.
Předplatitelům chodili výtisky přímou distribucí pomocí rozesílky.
Pro podzim roku 2010 byly formulovány nápady na zavedení nových distribučních
kanálů, mezi které patřila například zcela nová metoda prodeje jednotlivých výtisků pomocí
tzv. SMS alertů a SMS objednávek. Služba spočívala v tom, že měl zákazník možnost si
objednat doručení aktuálního nebo očekávaného vydání Respektu. V roce 2010 byl vybírán
dodavatel technologie, a služba měla být pravděpodobně spuštěna k 1. 11. 2010. V roce 2011
se počítalo s výraznější komunikací této služby. Hlavním cílem bylo především to, aby si
čtenáři vyzkoušeli Respekt, objednali si ho v případech vyprodání ve volném prodeji a
celkové zavedení komfortnějších služeb čtenářům. Cena jednoho vydání Respektu formou
SMS měla být 50 Kč (včetně doručení a DPH).
Dále se zvažovala možnost prodeje tiskovin metodou „vending machines“, což jsou
boxy na tisk, které fungují běžně například v USA. V České republice se skýtala možnost
použití této služby v business centrech nebo u jiných „automatů“ na tištěné tituly.
Na podzim 2010 byla v plánu realizace projektu na rozšíření prodejních sítí Respektu,
který měl být částečně výnosný již na podzim a následně pak především v roce 2011. Během
tohoto projektu se současných 6 250 PM mělo navýšit až na 7 000 PM, což by vytvořilo
celkové navýšení o 12% funkčních PM. Metoda rozšíření měla být dvoufázová a spočívala by
nejprve v mapování prodejní sítě konkurenčního Reflexu a poté v mapování obratovosti
prodejen.
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4.2.8. Zhodnocení marketingové strategie pro rok 2010-2012
Marketingová strategie pro léta 2010-2012 byla velmi jasně definována a byly z ní
patrné cíle časopisu. V lednu roku 2010 Respekt zakoupilo 26 725 čtenářů, v prosinci roku
2012 pak 31 708 čtenářů. Během tohoto období se počet prodaných výtisků pohyboval
většinu doby nad hranicí 30 000 prodaných výtisků. V jednom měsíci bylo dokonce prodáno
kolem 36 000 výtisků, což je nárůst o 10 000 kupujících.
Je nutné rozlišovat mezi prodaným a tištěným nákladem. Tištěný náklad je celkový
počet vydání tiskového titulu, který by měl značit prodejní záměr vydavatele a jeho očekávání
prodejů u cílové skupiny. Tištěné náklady jsou vždy vyšší než náklady prodané, jelikož nikdy
není dopředu patrné, jak moc se daný titul bude prodávat. Mělo by se vycházet z určitých
přibližných hodnot, které jsou pozorovatelné v předešlých prodejích. Prodaný náklad je
jedním z důležitých ukazatelů pozice média na trhu a je to celkový počet prodaných kusů
jednoho vydání tiskového titulu. Zahrnuje se do něj pultový prodej, předplatné a ostatní
prodej (například prodej ve zvýhodněných akcích). Vždy se vztahuje k periodě vydání, u
Respektu se tedy prodaný náklad měří po týdnu. Rozdíl mezi prodaným a tištěným nákladem
se označuje jako remitenda. V praxi byl v říjnu roku 2014 tištěný náklad Respektu 45 371
výtisků, prodaný náklad byl 33 621 výtisků. Rozdíl, remitenda, činil 11 750 výtisků. V rámci
marketingové komunikace Respektu by se mohly občas tyto přebytky při nějaké specifické
akci rozdávat.
Další rozdíly pak můžeme pozorovat mezi prodanými výtisky, které si lidé reálně
koupí a mezi čteností. V roce 2010 se čtenost Respektu (kolik lidí si reálně časopis přečetlo)
pohybovala na 90 000 čtenářích, v roce 2011 na 114 000 čtenářích a v roce 2012 na 137 000
čtenářích. Zde jasně vyplývá, že čtenost výrazně stoupá.
Respekt ve své marketingové strategii počítal s mediálním partnerstvím v různých
oblastech. Na svých internetových stránkách v sekci Respektkino mohou čtenáři online
sledovat některé zajímavé filmy a dokumenty. Například oceňovaný film režiséra Michela
Gondryho Pěna dní je ke stažení za 90 Kč, neméně zajímavý dokument Lidský rozměr pak za
60 Kč stejně tak, jako palestinské drama Omar. Otázkou zůstává, zda v době, kdy se film dá
na mnoha portálech stáhnout zdarma, je ještě někdo ochoten za filmy platit. Celý tento projekt
Respektu probíhá ve spolupráci s Aerofilms a Doc Alliance Films.
V roce 2012 také proběhl na vybraných televizních kanálech dvacetivteřinový
reklamní spot, který byl následně podpořen dalšími komunikačními kanály. Respekt si jasně
uvědomoval, že od poslední televizní kampaně uběhly již čtyři roky a celá kampaň vynesla
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nepatrný nárůst čtenosti a hlavně povědomí o časopise. Jisté však je, že Respekt primárně se
svými marketingovými koncepty necílí na televizní diváky. Jednak Respekt stále není
mainstreamovým časopisem a také nákup reklamního času vyžaduje stále vysoké finanční
prostředky. Každá taková kampaň by měla mít následné vysoké výnosy. Po spuštění
zmíněného televizního spotu se prodej časopisu dle portálu ABC pohyboval za srpen 2012 na
čísle 33 508 čtenářů a za září 2012 na čísle 34 865 čtenářů. Na začátku roku 2012 se
prodávalo kolem 31 000 výtisků, v červnu 2012 se však prodalo 35 029 výtisků. Ke konci
roku se prodeje opět pohybovaly okolo 31 000 výtisků.
Mírný pokles prodejů na počátku roku je možné vysvětlit zvýšenou cenou časopisu,
kdy se od ledna zvedla cena časopisu z 39 Kč na 42 Kč za kus. Tuto cenu si časopis drží
dodnes. Časopis také začal po vydání marketingové strategie zvýhodňovat předplatitele a
zavádět lehce sníženou cenu za kus a různé benefity navíc, což byla z hlediska stálých čtenářů
jistě příjemná změna.
Co se týče distribučních kanálů, byly zavedeny SMS objednávky, o kterých bude ještě
napsáno níže. Prodeje pomocí tzv. „vending machines“ zavedeny nebyly, především z důvodu
jejich nedostupnosti. Prodejní síť Respektu byla dle brand managera Respektu rozšířena,
bohužel přesné číslo není známo. Na mnoha místech také došlo k umístění časopisu na
předsunutá prodejní místa, což zajistilo větší visibilitu časopisu na stáncích.
Mnoho bodů z marketingové strategie bylo splněno, což by se dalo označit jako jeden
z důvodů nárůstu čtenářského kmene. Celkově byla marketingová strategie zpracována velice
přehledně a odborně, splňovala zásady, kterými by se taková strategie v rámci firemní kultury
měla řídit a zajistila jasnou profilace časopisu pro následující roky.
4.3.Marketingová strategie na rok 2014
V této části mé práce nejprve opět popíši marketingovou strategii pro rok 2014 a vyjdu
přitom opět z podkladů, které mi časopis poskytl. Analýza marketingové strategie a celkové
závěry by se měly projevit v 1/Q 2015.
4.3.1. Zhodnocení vývoje a plán marketingové komunikace na rok 2014
Při srovnání faktů o segmentech jednotlivých zpravodajských týdeníků je patrný
nárůst čtenosti u konkurenčních týdeníků, a to v přibližně o 3%. Respekt oproti nim
zaznamenal Respekt růst o 12,6%. Při analýze prodaného nákladu si konkurenční časopisy
koupilo o 1,8% více čtenářů, Respekt zaregistroval v poměru ke konkurenci i v této oblasti
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nárůst o 5,4%. U ostatních týdeníků se naplno projevil nynější trend poklesu kupování
předplatného, kdy se řádově čísla propadla o 2,2%. Velký úspěch zde zaznamenal Respekt,
který získal o 10,2% více předplatitelů. Týdeník Reflex má za 4/Q 2013 a 1/Q 2014 273 tisíc
čtenářů, za ním se drží Respekt se 162 tisíci čtenáři a na třetí příčce je mezi celostátními
zpravodajskými týdeníky časopis Týden.
Respekt zaznamenal nárůst čtenářů z vysokých škol, což je pro časopis jeden
z důležitých pokroků. Oproti roku 2011, kdy si Respekt kupovalo 24 tisíc vysokoškoláků, se
toto číslo zvedlo minimálně o 5 tisíc. Pro Respekt jsou vysokoškoláci jednou z klíčových
skupin, jelikož je u nich vysoký potenciál, že se k časopisu budou vracet a vytvoří si k němu
bližší vazbu.
V rámci předplatného se Respekt drží stále na podobných hodnotách a dosahuje
hodnot nad 14 tisíc předplatitelů. V porovnání s Reflexem a Týdnem je na tom Respekt
nejlépe, což již bylo zmíněno výše.
Pultový prodej vykazuje stále podobná čísla, drží se tedy v podstatě v jedné rovině a
vykazuje hodnoty kolem 16 tisíc čtenářů měsíčně. Respekt a Týden jsou na velmi podobných
pozicích, značně je však převyšuje Reflex, který se za poslední léta změnil, a to především po
obsahové stránce. Reflex nyní spadá pod vydavatelství Ringier Axel Springer CZ, který
vydává mimo jiné tituly jako Blesk, AHA! či Sport, což má na časopis nepopiratelný vliv.
V marketingové strategii pro rok 2014 se nezměnil popis týdeníku, který je i po dvou
letech stále prezentován jako přemýšlivý, seriózní týdeník, zabývající se kauzami v hlubokých
souvislostech. Dále se profiluje jako objektivní a nezávislý. Stále je čtenáři vnímán pozitivně
jako názorový časopis s velmi jasnou filosofií, což z něj dělá jedinečný produkt na trhu.
Hlavní silné stránky jsou tedy stále stejné jako v roce 2010. Dále je Respekt popisován jako
inspirativní čtení pro inteligentní čtenáře a i nadále si kolem sebe udržuje komunitu věrných
čtenářů, jak již bylo několikrát zmíněno.
V marketingové strategii je neméně důležité zhodnotit i aktuální stav, aby bylo jasné,
z čeho vycházet a kam následně směřovat. Zhodnotím-li aktuální čísla, tak 81% čtenářů je
v produktivním věku, 79% čtenářů má středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a 30%
čtenářů jsou vedoucí pracovníci nebo podnikatelé. Záměrem strategie z roku 2010 bylo
zvýšení počtu čtenářů právě z řad vedoucích pracovníků a podnikatelů, dalo by se tedy
očekávat nějaké propagační zacílení tímto směrem. Za poslední tři roky narostla čtenářská
základna o 47,7% a jak již bylo uvedeno, stává se čtenářská základna i vzdělanější, což je
zapříčiněno zejména nárůstem čtenářů z vysokých škol. I přesto se věkový průměr čtenářské
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základny příliš nezměnil, drží se kolem 40-59 let. Největší počet čtenářů žije v Praze a
středních Čechách.
V průběhu dvou let došlo k poklesu čtenářů starších 60 let o 4,6 % a k zanedbatelnému
nárůstu počtu čtenářů mladších 26 let o 1,6 %. Dále došlo v těchto letech k výraznému
nárůstu čtenářů s vysokoškolským vzděláním o 14,7%. V neposlední řadě byl zaznamenán
největší pokles u vedoucích pracovníků, a to o 6,9 %. Naopak narostl počet čtenářů z řad
OSVČ o 2,7 %.
Na otázku kdo jsou čtenáři zpravodajských týdeníků, si můžeme odpovědět
následujícím grafem:

Graf 10

Při zaměření se na čtenáře Respektu vycházím z upřesňujícího grafu, který je uveden
níže.
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Na tomto grafu dochází vlastně k charakteristice čtenářů a jejich rozřazení do skupin
dle životního stylu. Nejsilnější čtenářskou základnu tvoří skupina Vzdělaní. Následuje
skupina Akčních a Informovaných.
Charakteristiky jednotlivých skupin:
Vzdělaní (31,8 % z populace; celkem jich je 34,1 %)
Do skupiny Vzdělaných se většinou řadí lidé s vysokoškolským vzděláním, kteří mají
vyšší příjmy a často pracují na vyšších pracovních pozicích. Jsou to lidé samostatní, rozhodní,
kteří čtou denní tisk a knihy, rádi se vzdělávají, preferují kvalitu, za kterou jsou ochotni si i
připlatit a zajímají je aktuální témata a politika. Žijí ve městech, často používají internet jako
informační zdroj. Jelikož méně sledují televizi, tak další informace čerpají z novin a rádia a
chodí do divadla.
Akční (17,7 % z populace; celkem jich je 12,3 %)
Druhou nejpočetnější skupinou jsou Akční. Jsou to lidé v mladším až středním věku,
kteří mají vystudovanou nejspíše střední školu s maturitou. Jsou společenští, potrpí si na
kvalitu, chtějí držet krok s dobou a zároveň si budovat kariéru. Hlavním zdrojem informací je
pro ně internet, čtou spíše časopisy a pečlivě si vybírají, na co se budou dívat v televizi.
Informovaní (14,8 % z populace; celkem jich je 10,0 %)
Třetí skupinou jsou tzv. Informovaní. Jsou to lidé starší 50 let, svědomití, zodpovědní
a zajímá je skutečná hodnota věcí. Internet jako zdroj informací příliš nevyužívají, zajímá je
spíše televize a rádio.
4.3.2. Zhodnocení aktuální pozice a úspěšnosti marketingových strategií pro rok 2014
Vycházím-li z toho, co momentálně Respekt o své pozici ví, musím to shrnout
v následujících bodech. Respekt má výborné konverze mezi vyzkoušením, občasnou četbou,
pravidelnou četbou a předplatným. Je to sledovaný titul, držící se trendů v konzumaci médií i
v digitálním placeném obsahu. V každém roce stoupá počet čtenářů do 40 let a nyní tvoří více
než třetinu čtenářské základny. Navíc mladí čtenáři nemají špatnou konverzi ze studentského
předplatného do standardního módu.
Při hodnocení marketingových strategií pro rok 2014 můžeme vycházet z aktuálních
čísel čtenosti a prodaného nákladu. Ve 2/Q a 3/Q 2014 se čtenost časopisu pohybovala na
hranici 150 000 čtenářů, časopis reálně zakoupilo v průměru 33 497 čtenářů. Ve stejných
kvartálech roku 2012 časopis četlo v průměru 143 000 a zakoupilo 33 965 čtenářů. Pokračuje
tedy trend zvyšující se čtenosti na úkor prodaného nákladu, který v podstatě stagnuje.
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Odchylka v prodaných nákladech není příliš vysoká, spíše je zajímavé, že prodaný
náklad klesá. Tento fakt lze vysvětlit například zajímavou reklamní kampaní z roku 2012,
která zvýšila povědomí o časopise či zajímavými tématy, které byly dva roky zpátky
v časopise prezentovány. Naopak zvyšující se čtenost může být důsledkem vyššího sdílení
časopisu v různých okruzích, zejména pak v práci.
Vzhledem k tomu, že Respekt chce cílit na mladé vysokoškoláky, případné kampaně
by se měly zaměřovat směrem k nim a držet se současných trendů marketingu. V tomto
ohledu se nyní stále více prosazuje například virální marketing, který se zaměřuje na prostředí
internetu a spočívá ve vytvoření zajímavého obrázku, videa či aplikace a jeho následném
šíření samotnými uživateli internetu. Respekt by mohl velice dobře operovat se svou značkou,
kterou již dříve využil v rámci televizní kampaně z roku 2007 a 2008, kdy známé osobnosti
říkali pouze slovo „respekt“. Slovo respekt jako takové je velice dobrý nástroj pro vytvoření
virální kampaně a tento jeho potenciál by měl být citlivě využit, zvlášť mezi stanovenou
cílovou skupinou, která se dobře orientuje na internetu a začíná být citlivá na komerční
záležitosti. Celá virální kampaň by měla být spojena s článkem uvnitř Respektu, který by ji
podtrhl a dodal by tak celé kampani jednotný směr a smysl. Virální kampaně jsou skvělým
nástrojem, jak zasáhnout velkou masu lidí a vynaložit přitom ne příliš vysoké finanční
prostředky – video, obrázek či aplikaci lze vytvořit bez větších peněžních obnosů, naopak,
čím je komunikace nenáročnější a originálnější, tím lépe. Je však otázkou, zda má pro časopis
vůbec smysl ubírat se těmito novými marketingovými trendy. Respekt není časopisem pro
masy, a proto není zcela jasné, zda by virální kampaň nesloužila pouze k jednorázovému
zvýšení čtenosti. Podle mého názoru by bylo nicméně velice zajímavé alespoň zvážit
možnosti využití a aplikace některých nových marketingových postupů, a to zejména u
vysokoškoláků. Vezmu-li v potaz předešlá fakta, je jasně patrné, že Respekt byl se svojí
komunikační politikou poměrně úspěšný, avšak stále má určité mezery, zejména pak
v prodaných nákladech.
V rámci předplatného aktuálně Respekt nabízí několik variant a drží se konceptu
nastaveného v roce 2010, kdy se přišlo s návrhem dávat předplatitelům nějaké benefity
zdarma. Nyní existují tyto varianty předplatného: tištěné předplatné, elektronické předplatné,
balíčky předplatného a předplatné do zahraničí.
S předplatným tištěného Respektu je možné získat například Respekt na 12 měsíců a
knihu Divadlo Járy Cimrmanna, Respekt na 12 měsíců se slevou 8% a kolekcí 6 DVD Mr.
Beana, Respekt na 12 měsíců se slevou 8% a stolní hrou Osadníci z Katanu Junior či Respekt
na 12 měsíců se slevou 40% pro studenty, učitele a seniory. Dále si čtenáři mohou předplatit
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Respekt na 6 měsíců a získat kapesní diář Respektu. Jako benefit k tištěnému předplatnému
získají navíc čtenáři přístup do online archivu článků od roku 1990, což je velice zajímavý a
originální motivátor.
Digitální podobu předplatného si lze vybrat. Buď čtenář zvolí Respekt Digital, což je
elektronický Respekt v aplikaci pro zařízení Apple (iPad, iPhone) nebo tablety s OS Android,
či Respekt v prostředí Flowie, který je dostupný na webu ve flashovém prohlížeči. Druhou
variantu, tzv. eRespekt, si lze objednat na jeden měsíc, obě varianty jsou pak dále dostupné na
dobu 12 měsíců. Výhodou elektronického předplatného je jeho dostupnost, pohodlnost při
doručení titulu i při jeho následném čtení. Dle brand managera Respektu vidí celé oddělení
v elektronické podobě časopisu velký potenciál a bude ho i nadále komunikovat a podporovat.
Pro čtenáře jsou dále dostupné balíčky předplatného, které kombinují tištěná a
digitální vydání a obsahují mimo jiné Audit Jana Macháčka nebo přístup do online archivu.
Předplatné Respektu si lze objednat i do zahraničí.
Zajímavou nabídkou je pak na stránkách Respektu možnost objednat si aktuální
vydání přes SMS, což je koncept, který byl nastíněn již v marketingové komunikaci z let
2010-2012. Při této objednávce je pak následně za cenu 49 Kč časopis doručen až domů při
udání adresy a dodržení termínu objednání vždy do čtvrtka do 22 hodin. Touto formou si lze
také týdeník předplatit na jeden měsíc. Pokud čtenáře zajímá pouze konkrétní článek, který je
dostupný online, může za pomoci SMS platby vstoupit do online archivu Respektu, kde mu
bude zpřístupněn pouze daný článek. Výhodou je, že se čtenář nemusí nikde registrovat a
může si rychle a pohodlně přečíst požadované informace. Cena jednoho článku je 10 Kč, což
je poměrně vysoká částka, vezmu-li v potaz, že celé číslo stojí aktuálně 42 Kč. Na druhou
stranu, pokud čtenáře zajímá opravdu pouze jeden článek, je tato varianta pro ně jistě
příjemná a rychlá.
Na webových stránkách Respektu si zájemci mohou v záložce Respektstore zakoupit
množství reklamních předmětů s logem Respektu jako například flash disk, trička, diář,
kalendář, ilustrace z titulních stran časopisu. Dále je možné objednat si výrobky partnerů
Respektu jako například Chráněná dílna A MANO, Qubus Design studio či různé limitované
edice jako Speciál Václava Havla s fotografií či Limitovaná edice triček a mikin.
Veškeré výše zmíněné možnosti zajisté podporují čtenost časopisu a povědomí o něm
a jsou přesně onou nenásilnou formou propagace a komunikace.
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ZÁVĚR
Závěry analýzy praktické části mohou být následující: marketingové strategie jsou
jedním z hlavních a primárních určujících faktorů pro podobu časopisu. Jistě je to i souhrn
dalších věcí, ovšem vzhledem ke konkrétní skladbě marketingových strategií Respektu jasně
vyplývá, že se časopis zajímá o to, kdo jsou jeho čtenáři, jaké mají zájmy, jaké jsou možné
bariéry ve čtenosti a naopak jaké jsou příležitosti ke změně. Tyto koncepty byly detailněji
rozpracovány v první rozebírané marketingové strategii z let 2010-2012. V druhé
marketingové strategii, která byla kratší, bylo jasně počítáno s tím, že se za dva roky neudály
žádné extrémní změny, které by bylo nutno rozebírat. Celá marketingová strategie byla tedy
spíše navázáním na strategii předchozí a příliš nových poznatků nepřinesla. Mnoho
navržených postupů z let 2010-2012 bylo dotaženo do konce a vneslo do časopisu lehké
změny. Jak již bylo řečeno, čtenáři Respektu jsou na velké změny citliví, proto byl i tento fakt
zohledněn.
Sestavení marketingových strategií mohlo samozřejmě přinést větší čtenost, ovšem
nepředpokládám, že by to bylo jediným důvodem zvyšující se čtenosti. Čtenost totiž závisí na
několika faktorech: zajímavost témat, komunikace aktuálního čísla směrem ke čtenářovi,
dokonce i předsunutá prodejní místa mohou ovlivnit čtenářovo rozhodnutí ke koupi či
přečtení aktuálního čísla. Navíc celkovým vnímáním Respektu jako časopisu pro intelektuály
vzniká pro mnoho čtenářů bariéra, která zatím není příliš odstraňována, naopak se v druhé
marketingové strategii na intelektuály více zaměřuje. Jednou z možností, jak tuto bariéru
odbourat, je částečná změna obsahu, což by Respekt posunulo jiným směrem a zároveň
odklonilo od svého dlouhodobě budovaného zaměření. Tímto směrem se vydal například
konkurenční týdeník Reflex, který v nynější době ve svých článcích často sklouzává až
k jakési bulvárnosti. Na jednu stranu u něj tímto došlo k nárůstu čtenářů, na druhé však
finanční stránka věci zastínila stránku obsahovou. Naštěstí u Respektu stále převažuje kvalita
nad kvantitou.
Respekt je velice specifický časopis, často v minulosti býval označován za
prohavlovský a pravicově orientovaný. Stagnace prodaných nákladů je souhrnem několika
činitelů, do nichž zajisté můžeme počítat i jistou jeho unikátnost, zapojení digitálních
prostředků při čtení či koupi časopisů, již výše zmíněná poutavá témata či další faktory.
Důležitým prvkem je vzrůstající obliba půjčování časopisu, čímž narůstá čtenost, ovšem
prodaný náklad zůstává stejný. Často dochází ke sdílení časopisu na pracovišti či
v domácnosti, kdy jeden člověk časopis zakoupí a další si ho poté přečtou.
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Nutno zmínit také komunikace na sociálních sítích, především pak na Facebooku, kde
má Respekt aktuálně skoro 60 000 příznivců. V této oblasti je komunikace velice důležitá a
časopis ji měl naplno využívat. Možné jsou větší investice do reklamy, která stále není tak
vysoká jako u televizních či rádiových spotů. Výhodou je velký podíl cílové skupiny, na
kterou se chce Respekt zacílit.
Respekt si za poslední léta nepochybně získává další stálé čtenáře a je vysoce
pravděpodobné, že jeho obliba bude i nadále minimálně na stejné výši jako doposud. Záleží
však na tom, jakým směrem se bude nadále ve své komunikaci ubírat a zdali si ponechá své
zásady i svou dosavadní podobu. V případě, že se nebudou provádět radikální změny, je
vysoce pravděpodobné, že se časopis na trhu dále bez problémů udrží.
Osobně bych si přála, aby Respekt za dalších 25 let oslavil kulatiny a i nadále
vyvažoval sekci zpravodajských týdeníků tak, jako doposud.
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