UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Katedra marketingové komunikace a PR

Tereza Maršíková

Analýza komunikačních aktivit
charitativního projektu Světluška v letech
2010 – 2013
Bakalářská práce

Praha 2014

Autor práce: Tereza Maršíková
Vedoucí práce: Ing. Petra Koudelková, Ph.D.

Rok obhajoby: 2014

Bibliografický záznam
MARŠÍKOVÁ, Tereza. Analýza komunikačních aktivit charitativního projektu
Světluška v letech 2010 – 2013. Praha, 2014. 60 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita
Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra
marketingové komunikace a PR. Vedoucí diplomové práce Ing. Petra Koudelková,
Ph.D.

Abstrakt
Bakalářská práce Analýza komunikačních aktivit charitativního projektu Světluška
v letech 2010 – 2013 analyzuje komunikaci neziskové společnosti Světluška v daném
období. Práce v první části rozebírá zaměření, poslání a počátky Světluščiny činnosti na
poli neziskového sektoru a pomoci nevidomým v České republice. Další část je
věnována nejen komunikační strategii od počátku činnosti v roce 2003 do
analyzovaného období, ale také strategickému plánování a marketingu neziskových
společností obecně. V následujícím oddílu se práce zaměřuje na komunikaci projektu
Světluška v období 2010 – 2013 z hlediska cílových skupin, cílů a konkrétních
komunikačních aktivit. V práci je poté popsán vlastní výzkum znalosti a vnímání
značky Světluška, analýza získaných dat a vyhodnocení. Práce také obsahuje
doporučení, jak by projekt mohl v budoucnosti komunikovat, a to na základě studia
současné komunikace a výsledků výzkumu.

Abstract
Bachelor thesis The Analysis of communication activities of charity project Světluška in
2010 – 2013 analyses communication of non-profit organization Světluška in mentioned
period. In the first part, it focuses on general concentration, function and beginnings of
Světluška’s activity in non-profit market and field of helping to blind people in Czech
Republic. Furthermore, it deals not only with communication from founding in 2003 to
2010, but also with strategy planning and marketing of non-profit organizations in
general. In the next part, thesis focuses on communication in 2010 – 2013; this includes
for example defining target groups, objectives and particular communication activities.
Authorial research of brand perception and awareness follows, along with data analysis

and evaluation. Thesis also includes suggestions how project could communicate in the
future which is based on current communication’s analysis and outcomes of research.
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Úvod
Téma bakalářské práce je zaměřeno na komunikační aktivity charitativního
projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Autorka si zmíněné téma
práce zvolila proto, že se z profesních důvodů zabývá marketingovou komunikací
neziskových

organizací

a sbírka

Světluška

disponuje

velmi

rozsáhlou

komunikační strategií. Motivací k volbě tématu z nekomerčního marketingového
prostředí jí byla také osobní zkušenost s činností v neziskových organizacích
a blízký vztah k jejich aktivitám.
Cílem práce je seznámit čtenáře s komunikační strategií charitativního
projektu Světluška a osvětlit mu základní principy fungování této neziskové
organizace.
V úvodní části je nejprve popsáno fungování, zaměření a cíle sbírkového
projektu Světluška. Dále jsou stručně zmíněny počátky jeho činnosti zejména
z hlediska marketingové komunikace.
Druhý oddíl je zaměřen na marketingovou komunikaci charitativního
projektu v letech 2010 – 2013. První část pojednává o strategickém plánování
a marketingu neziskových organizací obecně, dále je vypracována analýza
současného trhu neziskových organizací, vymezeny cílové skupiny sbírky
Světluška a definovány její cíle. Následně se práce soustředí na konkrétní
komunikační aktivity, které Světluška v období 2010 – 2013 užívala.
Třetí část bakalářské práce je věnována vlastnímu výzkumu znalosti
a vnímání značky Světluška. Je představena základní charakteristika výzkumu,
příprava a provedení, zpracování a analýza dat. V závěru kapitoly je výzkum
vyhodnocen.
Ve čtvrtém oddílu jsou představeny návrhy na změny komunikační
strategie, a to na základě předchozího studia současné i minulé komunikační
strategie Světlušky a získaných výsledků z vlastního výzkumu.
Po přečtení této bakalářské práce by měl čtenář získat povědomí
o zaměření, činnosti a zejména o komunikační strategii projektu Světluška. Text
by mu zároveň mohl osvětlit obecné principy fungování a využívání marketingové
komunikace celostátních neziskových společností typu nadačního fondu.
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1. Světluška
Světluška je dlouhodobým sbírkovým projektem Nadačního fondu
Českého rozhlasu.1 Nadační fond Českého rozhlasu vznikl dle obchodního
rejstříku „za účelem podpory rozvoje kultury, umění, vzdělávání, aktivit volného
času, oblasti sociální, zdravotní a za účelem poskytování charitativní
a humanitární činnosti“. Zřizovatelem fondu je Český rozhlas.2
Projekt Světluška svou činností pomáhá dětem i dospělým lidem s těžkým
zrakovým postižením.3 Snaží se o materiální i duchovní pomoc v cestě
nevidomých za jejich samostatností. Přispívá např. na speciální technické
pomůcky, na službu vodících psů či osobní asistenci. Vybrané peněžní prostředky
také věnuje na podporu vzdělávání zrakově postižených žáků i studentů, dále také
financuje projekty, které se věnují nevidomým lidem obecně.4
Nadační fond
Nadační fond je jedním z typů nestátní neziskové organizace (NNO).
Neziskové organizace se vyznačují tím, že nevytvářejí zisk k přerozdělení mezi
své vlastníky, správce nebo zakladatele. Veškerý zisk, který nahromadí, musí
vložit zpět k rozvoji organizace a plnění jejích cílů.5
Nadační fond6 je konkrétně definován jako „účelové sdružení majetku
zřízené za účelem dosahování obecně prospěšného cíle, kterým se rozumí zejména
rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních
hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy,
vzdělávání, tělovýchovy a sportu. Nadační fond nezřizuje nadační jmění a pro
dosažení účelu smí použít veškerý svůj majetek“. 7

1

Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/sbirka.phtml
Dostupné z: http://obchodnirejstrik.cz/nadacni-fond-ceskeho-rozhlasu-26419068/
3
Jedná se o takové jedince, u nichž poškození zraku v nějaké míře ovlivňuje činnosti v běžném
životě a u kterých standartní optická korekce nestačí. Dostupné z: http://www.sons.cz/kdojezp.php
4
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/pro.phtml
5
Dostupné z: http://www.neziskovky.cz/clanky/511_538/fakta_neziskovky-v/
6
Dle nového Občanského zákoníku z roku 2014 se nadační fondy s nadacemi řadí mezi tzv.
fundace (právní úprava § 303 – 401) – základ (fundus) těchto institucí tvoří majetek
nashromážděný k určitému účelu. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/novy-obcanskyzakonik-zavadi-korporace-fundace-i-rodinny-zavod/
7
Dostupné z: http://www.neziskovky.cz/data/prehled_nnotxt8382.pdf
2
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1.1 Charakteristika projektu
Světluška shromažďuje finanční prostředky pro všechny těžce zrakově
postižené osoby v České republice, a to formou veřejné sbírky.8 Z obnosu
vybraných peněz jsou na požádání vydávány příspěvky jak jedincům s těžkou
ztrátou zraku9, tak i neziskovým organizacím, které se specializují na poskytování
odborné péče těžce zrakově i kombinovaně postiženým lidem na území ČR.
Světluška jako projekt není jen pouhou sbírkou. Klade si za cíl také
přiblížit široké veřejnosti svět nevidomých, a to takovým způsobem, který není ve
shodě se stereotypy ve smýšlení o zrakově postižených.10
Sbírka Světluška probíhá celoročně a přispět může kdokoliv cestou
dárcovské SMS (DMS) ve výši 30 Kč či zasláním určitého peněžního obnosu na
účet projektu. Novým způsobem, jak do sbírky přispět, je také platba pomocí
internetového bankovnictví v kombinaci s načtením QR kódu.11
Kromě výše zmíněných možností je rovněž možné svůj příspěvek předat
osobně, a to v rámci akce „V září Světlušky září“ (dříve známa jako „Den, kdy
září Světlušky“).12 Jedná se o několikadenní sbírkovou událost probíhající ve více
jak 300 městech ČR. V každém městě je ve dny sbírky možné potkat zástupce
projektu převlečené do speciálních kostýmů, kteří výměnou za příspěvek nabízejí
upomínkové předměty (např. náramek).13 Projekt Světluška získává své finanční
prostředky také z různých benefičních akcí, které se uskutečňují v průběhu celého
roku – jedná se např. o koncert Světlo pro Světlušku či Noční běh pro Světlušku.
Finanční prostředky a podpora obecně přicházejí do sbírky nejen ze
soukromých rukou a od individuálních dárců, ale také od partnerů, kterými jsou
nyní např. ČSOB jako generální partner projektu, hlavní partner Herbadent,
zřizovatel a současně mediální partner Český rozhlas, dále AXA, partner pro tisk

8

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, § 1 vymezuje sbírku jako: „získávání a
shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů
pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj
vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního
prostředí.“ Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-117
9
Oblasti podpory života nevidomých naleznete v Příloze č. 1.
10
NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU: SVĚTLUŠKA. Výroční zpráva 2004. 2004,
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
11
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/pomoc.phtml
12
Územní rozsah sbírky Světluška dle Seznamu veřejných sbírek Ministerstva vnitra je vymezen
na celé území ČR s dobou konání od 23. 8. 2012 do 23. 8. 2022. Dostupné z:
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/Detail.aspx?id=4482
13
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/pomoc.phtml
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Felco Praha, či dárci Bioderma, Řízení letového provozu České republiky
a Hoya.14
O přerozdělení výtěžku sbírky se stará nezávislá odborná grantová komise
ve veřejném řízení. Zrakově postižený jedinec může o příspěvek z veřejné sbírky
Světluška požádat kdykoli během kalendářního roku. Jednotlivé ročníky jsou
vyúčtovány vždy ke konci daného roku.15 S příjemci darů uzavírá Nadační fond
Českého rozhlasu darovací smlouvu, která obsahuje pravidla o čerpání grantu –
jedná se např. o řádné vyúčtování jako důkaz o použití peněz na konkrétní účel.
Dále zahrnuje podmínku vrácení grantu v případě nepředložení vyúčtování a také
právo nadačního fondu provádět kontrolu.16
Charakter značky Světluška
Margaret Mark a Carol S. Pearson ve své knize Hrdina nebo psanec
pojednávající o značkách v dnešní době tvrdí, že „dnes značka není pouhým
nositelem základní funkční charakteristiky výrobku, ale nese v sobě také jeho
význam a hodnotu“.17 Kotler se o značce zmiňuje jako o „jakémkoliv
pojmenování, s nímž je spojen nějaký význam a asociace“.18
Dle Pavly Vysekalové v publikaci Psychologie reklamy značku můžeme
rozdělit na dva prvky: symbolismus a význam. Symbolismus se skládá z loga,
jména, grafického stylu a užitých barev, podle nichž je spotřebitel schopen značku
identifikovat. Význam značky pak můžeme charakterizovat jako způsob, jakým
značku chápou spotřebitelé ve smyslu racionálních a emocionálních výhod, které
daná značka nese.19
Mark a Pearson také uvádějí dvanáct typů archetypů značek, které ve světě
umění, vědy i v lidské společnosti obecně představují stále se opakující vzorce
chování. Každý archetyp v této teorii zastupuje daný charakter značky; ke značce
14

Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/partneri.phtml
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/jak_pozadat.phtml
16
Dostupné z:: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
17
MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec. 1. vyd. Překlad Jiří Fadrný. Brno:
BizBooks, 2012, s. 13
18
KOTLER, Philip. Marketing od A do Z: Osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. s.
178
19
VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007, s.
243
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v této teorii přistupujeme jako ke člověku, neboť jí přisuzujeme takřka lidské
vlastnosti. Mezi tyto archetypy patří např. tvůrce, pečovatel, mudrc nebo psanec.20
Pokud bychom měli ke značce Světluška přiřadit jeden z výše zmíněných
archetypů, jednalo by se o „pečovatele“. „Pečovatel“ představuje prostředek, který
nám pomáhá vymanit se z vlastní sobeckosti, nevděčnosti a uzavřenosti
a umožňuje nám pomáhat druhým lidem a snížit sílu vlastního ega.
Značku Světluška bychom v souladu s výše zmíněnou archetypální teorií
a její marketingovou komunikací mohli označit přídavnými jmény typu přátelská,
nápaditá, hravá, inspirující, pokorná a vždy nápomocná.
Hodnota značky Světluška je přímo úměrná zákaznické znalosti. Znalost
značky je dle Kotlera definována jako „souhrn všech myšlenek, představ, pocitů,
zkušeností a přesvědčení, které jsou se značkou spojovány“. Úspěšné značky pak
disponují znalostí pozitivního a jedinečného rázu.21 Zdali značka Světluška takové
konotace u zákazníků vyvolává a může se pochlubit výraznou znalostí, to jsme
zjišťovali vlastním výzkumem, který se zaměřil právě na znalost a vnímání
značky.22
Symbolický znak Světlušky v podobě loga se v současné době vyznačuje
jednoduchou kombinací černé a bílé barvy. Logo má tvar čtverce, kde se v pravé
horní části nachází bílou tužkou ledabyle namalované kolečko neohraničeného
tvaru připomínající světelný bod ve formě klubka. Pozadí je černé a prohlubuje
kontrast mezi barvami.23 Domníváme se, že výjev má evokovat naději a světlo,
jaké zosobňuje Světluška v perspektivě nevidomých v České republice.

1.2 Historie projektu
Sbírka Světluška zřizovaná Nadačním fondem Českého rozhlasu vznikla
v roce 2003, a to v půli měsíce srpna.24 První vlnu pozornosti si projekt získal
díky poutavě natočenému videoklipu, který odvysílala TV Prima a některá kina.
V rámci spouštěcí kampaně byla také využita reklama v tištěných médiích
20

MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec. 1. vyd. Překlad Jiří Fadrný. Brno:
BizBooks, 2012, s. 28
21
KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 635
22
Více o provedeném výzkumu naleznete ve čtvrtém oddílu práce s názvem 4. Vlastní výzkum.
23
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/clanek.phtml?id=202
24
V době vzniku stála v čele projektu Světluška ředitelka Martina Kaderková. Sbírku dále
spravovala osmičlenná správní rada a tříčlenná dozorčí rada.
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a v Českém rozhlase. Již od počátku bylo možné do sbírky přispět zasláním
určitého peněžního obnosu na účet projektu. Mezi dalšími způsoby, jak sbírku
podpořit, byly např. akce v ulicích konající se 15. září 2003 v přibližně dvou stech
městech na území ČR za pomoci téměř tří tisíc dobrovolníků25 či koupě virtuální
pohlednice s obrázkem zosobněné Světlušky, kterou vytvořila nevidomá Pavla
Francová. Veřejná sbírka díky darům od jednotlivců i firem získala do konce roku
2003 více než 6,4 mil. Kč.
Počáteční partnery sbírky představovaly domy dětí a mládeže, střediska
nabízející volnočasové aktivity a také školy – v těchto místech se během podzimu
2003 konala řada doprovodných a osvětových akcí. V mateřských, základních
a středních školách proběhly např. Dny se Světluškou. K příležitosti konce
platnosti českých desetníků a dvacetníků byla také uskutečněna sbírka, do které se
přispívalo výhradně těmito mincemi. Následně proběhl Týden pro nevidomé (6. –
13. 11. 2003) zakončený Dnem nevidomých (13. 11.) a další regionální akce.
V rámci Dne nevidomých byl uspořádán slavnostní závěrečný koncert přenášený
Českým rozhlasem. Akce měla vyjádřit poděkování všem dárcům, partnerům,
dobrovolníkům, dalším, kteří se na rozvoji projektu podíleli, a také samotným
nevidomým za to, že veřejnost nabyla povědomí o existenci Světlušky a má
velikou vůli její činnost podporovat.26
Obecně byly všechny události roku 2003 vystavěné tak, aby informovaly
veřejnost o problematice života zrakově postižených lidí, dále aby představily vizi
projektu Světluška a rovněž aby získaly první finanční dary.
Kromě získávání peněz pro aktuální potřeby nevidomých se ale v rámci
projektu také uskutečnila sbírka pro ty z nich, kteří utrpěli vážné škody v rámci
povodní z léta 2002. Sbírka si kladla za cíl pomoci zrakově postiženým, kteří
v důsledku povodní přišli o speciální zdravotní pomůcky, či jim bylo zničeno
obydlí. Světluška nabízela finanční i materiální pomoc všem takovým lidem, kteří
si o ni požádali – jejich žádost byla následně posouzena speciálně ustanovenou
Povodňovou grantovou komisí. O příspěvek ze sbírky mohly zároveň zažádat
i takové neziskové organizace, které poskytovaly služby zrakově postiženým
lidem a utrpěly v době povodní významné škody. V období druhé poloviny roku

25

Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/clanek.phtml?id=74
NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU: SVĚTLUŠKA. Výroční zpráva 2003. 2003,
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
26
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2002 bylo na tyto účely vybráno a následně přerozděleno téměř 1,5 mil., v roce
2003 pak necelých 1,4 mil. Kč.27
V roce 2003 bylo ze sbírky přerozděleno celkem 5 525 313 Kč, z čehož
583 313 Kč (10,56 %) podpořilo život jednotlivců a 4 940 000 Kč činnost
neziskových organizací zabývajících se pomocí nevidomým.28

1.3 Současná činnost projektu
V současné době se projekt, tak jako od počátku, zabývá podporou života
zrakově postižených dětí i dospělých a zároveň přispívá na činnost neziskových
organizací poskytujících služby pro nevidomé.
Během 8. ročníku působení projektu, tedy v roce 2010, se sbírce podařilo
nastřádat celkem 9 399 005 Kč. Přibližně 6,5 mil. bylo poté přerozděleno
neziskovým organizacím, zatímco cca 2,9 mil Kč (30,29 %) na podporu života
zrakově postižených jedinců.
V následujícím roce sbírka získala celkem 8 959 167 Kč, kdy 24,4% část
(2 185 747 Kč) patřila jednotlivcům a více než 6,5 mil. Kč neziskovým
organizacím.
V roce 2012 se Světlušce podařilo získat více než 11,6 mil. Kč. Nestátním
neziskovým společnostem bylo přerozděleno téměř 7,8 mil. a individuálním
příjemcům více než 3,8 mil. Kč (přibližně 33,35 %).
V roce 2013 Světluška darovala nevidomým 10,5 mil. Kč. Přibližně
6,8 mil. Kč bylo rozděleno mezi 57 neziskových organizací poskytujících služby
zrakově postiženým. Částkou 3 733 315 Kč bylo podpořeno 245 životů
nevidomých či slabozrakých jedinců.29
Dle tiskové zprávy Světlušky ze 13. února 2013 se do té doby, tzn. během
desetiletého působení sbírky, podařilo vybrat více než 90,5 mil. Kč.30 Přesný
výčet získaných a přerozdělených peněz je dostupný na oficiální webové stránce
Světlušky.31

27

NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU: SVĚTLUŠKA. Výroční zpráva 2003. 2003,
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
28
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/clanek.phtml?id=339
29
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/clanek.phtml?id=562
30
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/clanek.phtml?id=512
31
Dostupné z: www.svetluska.centrum.cz/rocnik1.phtml
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Pozici vedoucí sbírky a fundraisera nyní zastává Linda Vaňková.
Ředitelkou Nadačního fondu Českého rozhlasu je od počátku projektu Martina
Kaderková.32

1.4 SWOT analýza projektu
Pro shrnutí a lepší pochopení současné pozice projektu Světluška na trhu
neziskových organizací v ČR jsme vytvořili jeho SWOT analýzu (strengths,
weaknesses, opportunities, threats) – zkoumáme tedy jeho silné a slabé stránky,
příležitosti do budoucna a hrozby.33 Pro lepší přehlednost jsou všechny tyto
aspekty zaneseny do tabulky:
Tabulka 1: SWOT analýza projektu

Silné stránky









Světluška je tradičním, dlouholetým 
a etablovaným projektem.
Každoročně se s projektem spojují
partneři z řad českých poboček
mezinárodních firem a lokálních
společností, jakožto i slavné osobnosti. 
Světluška
je
nejznámějším
charitativním projektem v ČR. 34
Sbírka se vyznačuje kompaktní,
kreativní a výraznou komunikací.
Není známo, že by se s projektem
spojovaly jakékoliv finanční úniky
a jiné skandály.
Projekt
zastřešuje
veřejnoprávní
rozhlas – Český rozhlas – který
představuje důvěryhodného zřizovatele
a
poskytovatele
bezplatného
reklamního prostoru.

Příležitosti


32

Světluška může v budoucnu ke 
stávajícím komunikačním aktivitám a
obecné činnosti přidat další metody jak

Slabé stránky
Projekt svazují geografická omezení,
jelikož je územně vymezen na oblast
České republiky, a to jak v získávání
partnerů a financí, tak i v rámci
komunikace.
Kvůli statutu nadačního fondu se
činnost Světlušky omezuje pouze na
pronájem nemovitostí, pořádání loterií,
tombol a veřejných sbírek, pořádání
kulturních, společenských, sportovních
a vzdělávacích akcí.35

Hrozby
V souvislosti s prodlužováním délky
lidského života může v budoucnu
přibýt osob se zrakovým postižením.

Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/clanek.phtml?id=154
KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, str. 90
34
Společnosti OMD Czech a.s. a Data Collect s.r.o. v únoru 2013 zveřejnily výsledky výzkumu,
který si kladl za cíl zjistit, kolik procent respondentů Světlušku a její činnost zná. Výsledkem bylo,
že 80 % dotázaných odpovědělo, že Světlušku zná a také ví, komu projekt pomáhá. Dostupné z:
http://svetluska.centrum.cz/clanek.phtml?id=512
35
Dostupné z: http://www.neziskovky.cz/data/prehled_nnotxt8382.pdf
33
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upoutat pozornost veřejnosti a získat
další partnery. Je možné, že začne více
využívat nových a netradičních médií a
spojí svou identitu s novou celebritou.
Projekt může využít budoucích 
grantových a dotačních programů.





Tato skutečnost může způsobit
neuspokojení
speciálních
potřeb
většiny takových jedinců, kteří
o pomoc požádají. 36
V současné době lidé v důsledku změn
na finančním trhu více šetří, a proto do
budoucna hrozí, že budou méně
přispívat na charitativní projekty
obecně. 37
Veřejný prostor je sbírkovými projekty
přehlcen a lidé začínají ztrácet
v podobné iniciativy důvěru. Z tohoto
důvodu veřejnost může zaujmout
přehlížející a ignorující pozici. 38
U veřejnosti v současné době dochází
k tzv. soucitové únavě. Jedná se o stav,
ve kterém společnost začíná být vůči
špatným zprávám a lidskému neštěstí
imunní, neboť počet takových impulzů
stále roste.39

Zdroj: vlastní zpracování

1.5 Komunikační aktivity Světlušky v letech 2003 – 2009
Na počátku činnosti sbírkové akce Světluška byla za účelem propagace
využívána zejména audiovizuální a tištěná média, dále happeningy či osvětové
a benefiční akce. Jmenovitě se v roce 2003 jednalo o tyto propagační aktivity:
video spot v TV Prima a v promítacích sálech kin, radiový spot v Českém
rozhlase, tištěná reklama, Dny se Světluškou na školách, Týden nevidomých,
benefiční koncert na Den nevidomých nebo křest nového alba skupiny Lucie
spojený s dobročinnou aukcí předmětů věnovaných kapelou. Na počátku činnosti
Světlušky při ní stáli např. tito partneři: T-Mobile, ČSOB či Domy dětí a mládeže.
V roce 2004 byl odstartován nový a na území ČR dosud neužívaný způsob
přímých příspěvků do sbírky – jednalo se o dárcovské SMS (DMS) – který
výrazně podpořila a veřejnosti přiblížila tříměsíční kampaň s názvem „Stačí třicet
36

Dostupné z: http://www.sons.cz/kdojezp.php
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/263805-cesi-hodne-setri-pozna-se-tona-potravinach-i-u-zubare/
38
Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/clovek/_zprava/lide-daruji-penize-na-charitu-hlavnepres-internet-sbirky-v-ulicich-uz-moc-netahnou--1118024
39
DRUCKER, Peter Ferdinand. Řízení neziskových organizací: praxe a principy. 1. vyd. Praha:
Management Press, 1994, s. 58
37
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sekund“. V tom samém roce Světluška uspořádala např. benefiční akci Novoroční
čtyřlístek (akce zastřešovala 45 pochodů Klubu českých turistů), či festival Bílé
hole. Také spustila novou kampaň s názvem „Nebuďme slepí k nevidomým“
vedenou zejména skrz tištěná media a venkovní nosiče.40
V roce 2005 se stala patronkou projektu zpěvačka Aneta Langerová, která
v rámci benefičního koncertu „Aneta pro Světlušku“ vystoupila společně s dalšími
umělci 20. 10. v pražské Lucerně. Proběhly také již tradiční aktivity z předchozích
ročníků. Nejvýznamnější partnery pro 3. ročník sbírky představovaly Balírny
Douwe Egberts a HVB Bank Czech Republic.41
Aktivity i partneři v roce 2006 se shodovali s těmi ze třetího ročníku
sbírky.

42

Rok 2007 byl pro sbírku zlomovým, neboť krom svých tradičních aktivit
spustila i nový projekt Kavárna POTMĚ. Prvním místem, kde bylo možné
kavárnu navštívit, se stal 41. ročník karlovarského filmového festivalu. Dále ji
zájemci mohli najít v Praze na Ovocném trhu, kde se vyskytovala od 6. června.
Kavárna si kladla za cíl přiblížit veřejnosti a zdravým lidem svět nevidomých, a to
v celé jeho podobě. Jak již název sám napovídá, kavárna se od počátku
vyznačovala vnitřním prostředím neproniknutelné tmy. O obsluhu uvnitř se staral
tým lidí složený zejména z nevidomých pracovníků. Již od MFF v Karlových
varech se kavárna stala magnetem pro všechny, kteří chtěli zjistit něco víc
o životě ve tmě, jejž každodenně prožívají nevidomí, či jen chtěli vyzkoušet
netradiční servis a strávit několik chvil v tajemném neosvětleném světě. Inspiraci
pro spuštění tohoto projektu našlo vedení Světlušky v zahraničí, unikátní český
koncept však tehdy neměl obdoby. Pomocí zdařilé kampaně a stále rostoucího
zájmu veřejnosti se do zařízení brzy táhly dlouhé fronty. Doporučení, která
ilustrovala celý projekt a nastiňovala dění uvnitř kavárny, mohla ale jen částečně
vypovědět, jaké to je obrátit si role s nevidomými a přijmout jejich pomocnou
ruku ve světě tmy – osobní návštěva byla nejvýmluvnější.43 Vedle již tradičních
40

NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU: SVĚTLUŠKA. Výroční zpráva 2004. 2004,
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
41
NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU: SVĚTLUŠKA. Výroční zpráva 2005. 2005,
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
42
NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU: SVĚTLUŠKA. Výroční zpráva 2006. 2006,
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
43
Autorka osobně Kavárnu POTMĚ navštívila dne 6. 5. 2014 na Náměstí Míru v Praze. Svá
expresivně zabarvená tvrzení tedy opírá o vlastní zážitek a o nabyté dojmy dalších návštěvníků
kavárny.
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aktivit v roce 2007 spustila Světluška také projekt Pohádky od Světlušky, v rámci
něhož byly za přispění slavných osobností sepsány, namluveny a distribuovány
čtyři pohádky pro děti. Pohádky jsou od té doby zdarma dostupné na webových
stránkách Světlušky.44
Rok 2008 pokračoval v duchu přechozích ročníků a navázal na minulé
aktivity. Vizuální komunikace tohoto období se rozdělovala do čtyř částí, které se
dotýkaly vždy určitého tématu nebo události. Jednalo se o kampaň „Jaro –
představte si, že ho nikdy neuvidíte“, komunikaci spojenou s Kavárnou POTMĚ –
„Otevřeno od nevidim do nevidim“, dále kampaň předcházející a doprovázející
tradiční zářijovou sbírku a nakonec propagace spojená se 4. ročníkem benefičního
koncertu s Anetou Langerovou a dalšími hosty.45
Následující ročník sbírky opět představil již známé události, přidal však
navíc Benefiční aukci pro Světlušku a také kampaň „Rande naslepo“, která měla
do Kavárny POTMĚ přilákat mladší cílovou skupinu.46

44

NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU: SVĚTLUŠKA. Výroční zpráva 2007. 2007,
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
45
NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU: SVĚTLUŠKA. Výroční zpráva 2008. 2008,
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
46
NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU: SVĚTLUŠKA. Výroční zpráva 2009. 2009,
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
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2. Komunikační strategie v letech 2010 – 2013
V následující kapitole se budeme věnovat komunikační strategii sbírky
Světluška v období 2010 – 2013. Pro přehlednost bude vymezen současný trh
neziskových organizací, soudobé směřování projektu Světluška, její cílové
skupiny, cíle a konkrétní komunikační aktivity.
Před samotným rozborem komunikační strategie Světlušky se zaměříme na
strategické plánování, ze kterého zmíněná strategie vychází. Postup vytváření
strategického plánování dle Philipa Kotlera a Nancy Leeho z publikace Social
marketing: Influencing Behaviors for Good, který vychází z modelu 4P (product,
price, place, promotion), je umístěn v kapitole Přílohy jako Příloha č. 3. Tento
postup plánování je přehledně rozdělen do deseti kroků a slouží jako podklad pro
vytvoření strategického plánu sbírky Světluška.47
Strategické plánování a marketing v neziskovém sektoru
Marketing v neziskovém sektoru je dle Tima Hannagana „součástí procesu
řízení, zaměřenou na identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků
zákazníka“.48 Jeho posláním je tedy „zajišťovat neustálý kontakt s uživateli
výrobků či služeb organizace, zkoumat, hodnotit a uspokojovat jejich potřeby
a budovat program komunikace s veřejností, aby tato veřejnost byla seznamována
s cíli organizace“.49 Komunikační strategie a plánování marketingu neziskového
sektoru50 se vyznačuje tím, že využívá marketingové principy a techniky za
účelem vytvoření, předání a doručení určité hodnoty, která má vyvolat změnu
chování cílové skupiny.

47

KOTLER, Philip a Nancy LEE. Social marketing: influencing behaviors for good. 3rd ed. Los
Angeles: Sage Publications, c2008, xii, str. 34 – 46
48
HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1996,
s. 11
49
HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1996,
s. 40
50
Kotler a Lee v publikaci Social marketing: influencing behaviors for good užívají nikoliv termín
„marketing neziskového sektoru“ či „marketing neziskových organizací“, ale tzv. sociální
marketing. Sociální marketing bývá v zahraniční literatuře užíván jako pojem nadřazený
marketingu neziskových organizací a hraje spíše roli sociální marketingové koncepce, tedy
marketingu více orientovaného na společenská, ekologická a etická témata spjatá s podnikáním.
Oproti tomu „marketing neziskového sektoru“ je aplikací obecných marketingových metod na
prostředí neziskových organizací. Dostupné z: BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových
organizací. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 25 – 26
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Oproti marketingu, jenž je užíván v komerční sféře, se marketing
neziskového sektoru soustředí na „prodej“ chování, nikoliv na prodej zboží nebo
služeb. Komerční marketing čelí výzvě v podobě konkurentů, zatímco ten
neziskově orientovaný soutěží s momentálním chováním cílového publika.
Primárním ziskem, jakého se snaží marketing neziskových organizací dosáhnout,
je dobrý život a svědomí jedince, skupiny nebo společnosti, oproti tomu komerční
prodej se zaměřuje na to získat co největší jmění pro všechny, kdo vlastní podíl.51
Cílem neziskových společností je dle magazínu Strategie vyvolání „dobrého
pocitu z pomoci či pozitivní změny v životech určité skupiny“. Z těchto důvodů je
třeba klást veliký důraz na kreativitu marketingové kampaně a přesvědčit
„zákazníka“, proč právě on by měl danou společnost podpořit.52

2.1

Komunikační strategie Světlušky
Dle modelu strategického plánování Kotlera a Leeho, jenž naleznete

v Příloze č. 3, je zhotovena stručná podoba Světluščiny komunikační strategie.53
Tabulka 2: Komunikační strategie Světlušky v sedmi krocích

Číslo kroku
strategického
plánování

Teoretická podstata


1


2
3
51




Určení
problémů, se
kterými se
společnost
potýká a snaží se
ho vyřešit
Vymezení účelu
budování
strategie
Vypracování
SWOT analýzy
Určení cílových
skupin

Aplikace na případ Světlušky
Nevidomým a slabozrakým v ČR se nedostává
dostatečné finanční, materiální a duchovní
podpory.
Účelem komunikace je dlouhodobě získávat
dostatek finančních prostředků, které budou
přerozděleny a pomohou co nejvíce nevidomým
usnadnit jejich život; dále se jedná o šíření
osvěty o životě nevidomých.
Viz podkapitola 1.4 SWOT analýza projektu
Viz podkapitola 2.3 Cílová skupina

KOTLER, Philip a Nancy LEE. Social marketing: influencing behaviors for good. 3rd ed. Los
Angeles: Sage Publications, c2008, xii, str. 23 – 24
52
Dostupné z: http://strategie.e15.cz/zurnal/i-neziskove-organizace-musi-fungovat-jako-firmy1036932
53
Strategie je nastíněna v bodové podobě a odpovídá autorčiným poznatkům a dojmům
vytvořeným na základě studia fungování a komunikace Světlušky. Body č. 8, 9 a 10 týkající se
rozpočtu a implementačního plánu nejsou rozebrány z toho důvodu, že autorka nezískala přístup
k interním datům sbírky Světluška za období 2010 – 2013.
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Vytyčení
marketingových
cílů



Vymezení
překážek a
výhod
plynoucích ze
změny chování u
cílové skupiny



Určení cílové
pozice Světlušky



Definování 4P

4

5

6

7

Cílem je jednak získat co nejvíce příznivců
a finančních dárců a zároveň neustále zvyšovat
povědomí o značce Světluška.
Mezi překážky lze zařadit neochotu a strach
veřejnosti akceptovat nevidomé jako běžné
spoluobčany, dále nedůvěru ve všudypřítomné
sbírkové akce způsobující rostoucí ignoranci
veřejnosti a obecný sklon k šetření peněz.
Za výhodu považujeme to, že dárci nejprve
pomohou druhým, následně se vymaní ze svého
uzavřeného a sobeckého světa a stanou se
součástí otevřené a chápající společnosti.
Světluška se chce stát lídrem v oblasti pomoci
nevidomým, co se týče výše vybraných a
přerozdělených peněz i veřejné známosti.
Zároveň chce získat image hravé, inspirující
a stereotypy odbourávající neziskové
organizace.
 Produkt: přispívající dárci a jejich snaha
pečovat o nevidomé
 Cena: vyčlenění peněz za účelem přispění,
vyhledání příležitosti k přispění do sbírky,
změna postoje k nevidomým
 Místo: veřejný prostor, online prostředí
 Propagace: reklama, direct marketing, public
relations

Zdroj: vlastní zpracování na základě studia publikace KOTLER, Philip a Nancy LEE. Social
marketing: influencing behaviors for good. 3rd ed. Los Angeles: Sage Publications, c2008, xii, str.
34 – 46 a celkové komunikace Světlušky

2.2

Analýza trhu neziskových organizací
Dle Petera F. Druckera vychází optimální marketingová strategie

neziskové organizace ze znalosti trhu.54 Z toho důvodu se pokusíme trh
neziskového sektoru co nejlépe rozebrat. Zaměříme se na obecnou charakteristiku
trhu NNO, dále na statistické údaje o NNO v ČR, Index udržitelného rozvoje
občanského sektoru společnosti USAID a na financování NNO. Následně se také
zmíníme o tzv. společenské odpovědnosti firem, která hraje významnou roli
v otázce finančního dárcovství a další pomoci směřované k neziskovým
organizacím.

54

DRUCKER, Peter Ferdinand. Řízení neziskových organizací: praxe a principy. 1. vyd. Praha:
Management Press, 1994, s. 57
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Charakteristika neziskového trhu
Trh neziskových nestátních organizací můžeme pojmenovat jako
rozvíjející se. V rámci dynamického pozorování55 tohoto trhu víme, že se od roku
1990 výrazně zvětšil, a to z celkového počtu 387956 na necelých 87 tisíc
nestátních neziskových organizací v červnu roku 2012.
Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, největším „konkurentem“ dané
neziskové společnosti je současné chování cílové skupiny, které je velmi obtížné
změnit. Vzhledem ke stále se rozpínajícímu trhu neziskových společností ale
můžeme hovořit také o přirozené konkurenci, která panuje mezi všemi
organizacemi tohoto sektoru.
Pro získání základního přehledu o trhu neziskových organizací
pomáhajících nevidomým byl vytvořen přehled neziskových společností vyjma
Světlušky, který naleznete ve formě tabulky jako Přílohu č. 2. Mezi těmito
společnostmi panuje přímá konkurence, neboť provozují obdobné aktivity pro
stejnou či podobnou cílovou skupinu jako Světluška.57 Jmenovitě se jedná o tyto
společnosti: Nadace Leontinka, Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých
a slabozrakých v ČR, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR –
sbírka Bílá pastelka, Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomým,
Občanské sdružení Apogeum, Občanské sdružení Tyflodrom a Občanské sdružení
Bezmezí. V tabulce jsou uvedeny údaje o vzniku dané organizace, stručný popis
její činnosti, komunikační aktivity, partneři a nástroje na získání podpory
veřejnosti.

Statistiky
Dle statistiky Českého statistického úřadu se v České republice k červnu
2012 vyskytovalo celkem 1 278 nadačních fondů a dalších 84 790 nestátních

55

Dynamické pozorování trhu sleduje dynamické a v čase se měnící veličiny trhu. Toto
pozorování poskytuje přehled o trendech. Dostupné z: KOZEL, Roman. Moderní marketingový
výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace
v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, str. 26
56
Tehdy existovala pouze občanská sdružení. Dostupné z:
http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2012txt12780.pdf
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neziskových organizací (občanských sdružení, nadací, obecně prospěšných
společností a evidovaných právnických osob).58
Výzkum USAID: Index udržitelného rozvoje občanského sektoru

Dle agentury USAID (U.S. Agency for International Development) bylo
v rámci výzkumu Index udržitelného rozvoje občanského sektoru59 v České
republice za rok 2012 zjištěno, že v oblasti čerpání finančních příspěvků z fondů
veřejné správy a Evropské unie od roku 2012 vzrostla důležitost strategického
plánování a zapojení public relations do chodu organizací občanského sektoru60.
Od téhož roku lze pozorovat nárůst podpory firem a dobrovolníků.
Taktéž dle výsledků průzkumu USAID můžeme prohlásit, že se organizace
občanského sektoru více snaží navazovat kontakty s médii a těžit ze vzájemné
provázanosti. Celostátní média jsou také více nakloněna tématům týkajícím se
rozvoje občanského sektoru či dopadů ubývajících vládních příspěvků.
Bylo také zjištěno, že ve veřejném žebříčku důvěryhodnosti nejvíce bodují
všeobecně známé neziskové organizace.61
Financování
V rámci neziskového sektoru jsou finanční prostředky a zdroje nutné
k fungování
57

organizace

získávány

metodou

tzv.

fundraisingu62.

Mezi

ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace: poznáváme svoje
zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, s. 37
58
Dostupné z: http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2012txt12780.pdf
59
„Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI) je klíčovým analytickým nástrojem,
který měří vývoj občanského sektoru ve střední a východní Evropě a Eurasii. Index sleduje vývoj
občanského sektoru v devětadvaceti zemích za posledních patnáct let. Zkoumá celkovou příznivost
prostředí pro občanskou společnost se zaměřením na právní prostředí, organizační základnu,
finanční zajištění, prosazování zájmů, poskytování služeb, infrastrukturu a veřejný obraz. Každá
dimenze je hodnocena sedmistupňovou škálou, kde 1 označuje velmi pokročilou úroveň rozvoje a
7 naopak nízkou úroveň rozvoje. Index byl vyvinut v americké Agentuře pro mezinárodní rozvoj
(Agency for International Development) ve spolupráci s organizacemi v jednotlivých zemích, ve
kterých je index sledován.“ Dostupné z:
http://www.neziskovky.cz/sdata/CzechRepublic_CSOSI_2012_532.pdf
60
Občanský sektor v České republice obecně zahrnuje nestátní neziskové organizace (NNO),
politické strany a hnutí, zájmová sdružení právnických osob, církevní organizace, profesní
organizace či komory, jiné komory, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby i honební
společenstva. Dostupné z: http://www.neziskovky.cz/sdata/CzechRepublic_CSOSI_2012_532.pdf
61
Dostupné z: http://www.neziskovky.cz/sdata/CzechRepublic_CSOSI_2012_532.pdf
62
Fundraising je systematickým procesem, který je tvořen provázanými aktivitami, jaké mají
organizaci zajistit dostatečné zdroje pro fungování společnosti. Jedná se o finance, hmotné dary,
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poskytovatele financí, či jinak řečeno dárce, řadíme soukromé osoby (individuální
dárce), neformální občanské skupiny, jiné neziskové organizace, podnikatele,
filantropické instituce a orgány veřejné správy.63
V roce 2011 poskytla vláda ČR neziskovým organizacím přibližně
10,862 mld. Kč.64 Mezi významné zdroje financí NNO dále můžeme zařadit tzv.
dárcovské SMS (DMS), neboť počet společností užívajících DMS narostl od roku
2011 o téměř 30 %. DMS za rok 2012 přinesly necelých 26,65 mil. Kč, i přesto že
byl jejich počet nižší než v letech 2011 a 2010.65
Společenská odpovědnost firem
Roli významného hybatele v neziskovém sektoru představují ziskové
společnosti, které se snaží aktivně zapojit do občanského života a řešení
společenských témat. Činí tak v rámci tzv. společenské odpovědnosti firem,
neboli corporate social responsibility (zkratka CSR). Touto firemní kulturou
i chováním navenek se firmy snaží vymanit z všeobecného stereotypu, že se jejich
zájmy leckdy neshodují se zájmy společnosti. V rámci CSR společnosti kromě
poskytování jednorázových finančních darů zapojují své zaměstnance do
dobrovolnických aktivit, stávají se dlouhodobými partnery neziskových
společností a pomáhají jim prosazovat jejich zájmy. CSR představuje přemostění
mezi světem komerce a neziskovosti, nicméně stále je spíše účelovým nástrojem
firem, jak si získat přízeň svých cílových skupin jinak než pomocí obchodní
reklamy. Dle Kotlera, Roberta a Leeho se jedná o tzv. win-win strategii. Slůvko
„win“ představuje výhody plynoucí ze vzájemné spolupráce pro obě strany.66
V praxi to znamená, že nezisková společnost získá finanční prostředky a ta
komerční zlepší svou image v očích veřejnosti.

lidskou práci a čas, jméno nebo značku a prostory či zázemí. Dostupné z: ŠEDIVÝ, Marek a Olga
MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace: poznáváme svoje zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada,
2009, s. 65, 108
63
BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 109
64
Údaje o dotacích z let 2010, 2012 a 2013 bohužel nejsou veřejně dostupné.
65
Dostupné z: http://www.neziskovky.cz/sdata/CzechRepublic_CSOSI_2012_532.pdf
66
KOTLER, Philip, Ned ROBERTO a Nancy LEE. Social marketing: improving the quality of
life. 2nd ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, c2002, xvi, s. 354
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V rámci samotného neziskového sektoru rovněž můžeme hovořit o jeho
společenské odpovědnosti. V něm však tento princip hraje zcela klíčovou, nikoliv
tedy vedlejší, roli. 67

2.3

Základní myšlenka projektu Světluška
Světluška, která funguje jako sbírkový projekt Nadačního fondu Českého

rozhlasu, zastupuje významného poskytovatele finančních prostředků, jež
v grantové podobě putují do rukou jiných neziskových společností nebo
individuálních příjemců z řad nevidomých.
Elementární podstatou charitativního projektu Světluška tedy je nezištně
vypomáhat jednotlivcům i společnostem, kteří sami trpí nevidomostí nebo takto
postiženým lidem usnadňují život.68
Obtížný úkol, se kterým se sbírka Světluška potýká, představuje to, že jako
každá nezisková organizace na trh umisťuje nehmotný produkt, pouhou koncepci
nesoucí hodnotu, a získává „finanční prostředky od lidí, kteří se na jejím poslání
chtějí podílet, avšak nejsou příjemci jejích služeb,“ jak popisuje P. F. Drucker.69
Z toho důvodu se projekt Světluška dostává do dvojaké situace, kdy jednak cílí na
všechny potenciální dárce a zároveň se snaží v rámci komunikační strategie
s veřejností klást důraz na spokojené životy svých svěřenců, nevidomých.

2.4

Cílová skupina
Cílová skupina marketingové komunikace Světlušky může být rozdělena

na dvě podskupiny – jedná se o jednotlivce a právnické osoby. Mezi jednotlivce
patří všichni potenciální individuální dárci (od těch nejdrobnějších), tzn. ženy
i muži přibližně ve věku od 15 let výše (žáci, studenti, dospělí, pracující,
důchodci, matky na mateřské dovolené apod.). Pod pojmem „právnická osoba“ si
můžeme představit lokální, celorepublikové a mezinárodní firmy. Komunikace
Světlušky přistupuje k oběma podskupinám se stejnou důležitostí.
67

Dostupné z: http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/
Charakteristika projektu Světluška byla podrobně popsána v prvním oddílu práce s názvem
Světluška – konkrétně v podkapitolách 1.1 Charakteristika projektu, 1.3 Současná činnost projektu
a 1.4 SWOT analýza projektu.
69
DRUCKER, Peter Ferdinand. Řízení neziskových organizací: praxe a principy. 1. vyd. Praha:
Management Press, 1994, s. 55, 57
68
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Světluška se svým působením snaží v marketingové cílové skupině
vzbudit pocit sounáležitosti a chuť pomoci – zaměřuje se tedy na všechny, kteří
nejsou uzavřeni ve svém světě, oplývají zvídavostí a jsou ochotní se rozdělit, a to
ať už jde o své peníze nebo jen dobrou náladu s těmi, kteří něčeho nemají
dostatek.
V rámci neziskového sektoru se také hovoří o koncepci tzv. dvojích
zákazníků neziskových organizací. Jedná se o uživatele jejich služeb (v případě
Světlušky by se jednalo o nevidomé a slabozraké v ČR či o neziskové organizace,
které těmto lidem pomáhají) a donátory (viz dvě marketingové cílové skupiny –
jednotlivci a právnické osoby).70 Dle P. F. Druckera se nezisková organizace
navíc nesnaží pouze o to, aby byl konečný uživatel služeb (tzn. nevidomý člověk)
pouhým uživatelem, ale aby se zároveň stal aktivním spolupracovníkem.71

2.5

Stanovené cíle projektu Světluška
Světluška si stejně jako na počátku své působnosti vytyčuje dva hlavní

cíle: přiblížit široké veřejnosti svět nevidomých72 a vybrat i přerozdělit finanční
prostředky nevidomým jednotlivcům či organizacím, které jim pomáhají. Oba
z cílů můžeme charakterizovat jako dlouhodobé.73 Krátkodobým cílem může být
např. shromažďování financí k příležitosti náhlé události (na pomoc nevidomým
zasažených povodněmi v roce 2002).

2.6

Komunikační kanály a aktivity Světlušky
Propagační aktivity sbírkového projektu Nadačního fondu Českého

rozhlasu se neustále zdokonalují a jejich počet přibývá. Světluška v rámci tzv.
komunikačního mixu, jenž je tvořen reklamou, podporou prodeje, osobním

70

BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 75
DRUCKER, Peter Ferdinand. Řízení neziskových organizací: praxe a principy. 1. vyd. Praha:
Management Press, 1994, s. 55
72
NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU: SVĚTLUŠKA. Výroční zpráva 2004. 2004,
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
73
Dlouhodobý cíl marketingu nevládních organizací představuje dle Radima Bačuvčíka „trvalou
změnu poznatků, postojů, hodnot a chování.“ Dostupné z: BAČUVČÍK, Radim. Marketing
neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 35
71
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prodejem, public relations a direct marketingem74, využívá zejména reklamy,
direct marketingu a PR.
V následující podkapitole uvedeme stručný přehled všech aktivit projektu,
které v období 2010 – 2013 hrály nejvýznamnější roli z hlediska Světluščiny
komunikace. Část textu bude také věnována obecnému stylu komunikace
Světlušky, Světluščiným aktivitách typu public relations a využití sociálních
médií.
Na závěr podkapitoly budou stručně popsány výsledky mediální analýzy
webového zpravodaje a komentátora médií Mediainfo.cz, který zkoumal, jaké
aktivity šesti vybraných charitativních projektů jsou nejvíce zmiňovány v českých
médiích a jak velká míra je věnována partnerům těchto projektů. Mezi šesti
analyzovanými byla i Světluška.

2.6.1 Konkrétní aktivity
Za období 2010 – 2013 Světluška užívala tyto komunikační aktivity:
Noční běh pro Světlušku, V září světlušky září, Kavárna POTMĚ, koncert Světlo
pro Světlušku, Den POTMĚ s osobnostmi, Pohádky od Světlušky a Kalendář pro
Světlušku. Ve formě tabulky následuje výčet těchto aktivit se stručným popisem,
užitými slogany, datem vzniku aktivit a získaného výtěžku, je-li tento údaj znám:
Tabulka 3: Přehled komunikačních aktivit Světlušky

Název
aktivity

Stručný popis


Noční běh
pro
Světlušku





74

setkání známých osobností,
sportovců, amatérských běžců i
nevidomých v pražském parku
Stromovka
příspěvek do sbírky se odevzdává
formou startovného
akce probíhá za tmy ve večerních
hodinách
všichni účastníci nosí čelové svítilny
– připomínají tak světlušky

Slogany
spojené s
událostí75

Vznik
aktivity

Výtěžek
z akce
(v letech 2010
– 2013)


I běhat ve
tmě má
smysl.

25. 4. 2012



2012:
318 000 Kč
(818
účastníků)
2013:
750 000 Kč
(téměř
2 000
účastníků)

BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 14
Slogany byly užity v tištěných médiích, na venkovních nosičích i v rámci radiových, televizních
a kino spotů.
75

22



V září
světlušky
září







Kavárna
POTMĚ








Koncert
Světlo pro
Světlušku





jednodenní nebo několikadenní akce
probíhá každý rok v září
ve více jak 300 městech ČR se
objevují reprezentanti Světlušky
(dobrovolníci a slavné osobnosti)
v kostýmech broučků
přispět do sbírky lze formou nákupu
upomínkového předmětu (náramek)
výtěžek z akce činí každým rokem
minimálně 50 % celkové sumy
vybraných peněz
kavárna slouží jako skutečné
restaurační zařízení kavárenského
typu
návštěvníci i obsluha se uvnitř
nacházejí v naprosté tmě
nevidomí pracovníci plní roli
průvodců; dochází k výměně rolí
oproti běžnému životu (nevidomý
vede zdravého)
kamenná kavárna je v provozu jen
několik dní v roce
pojízdná forma kavárny objíždí ČR
od května do září se zastávkami ve
větších městech
v roce 2011 proběhla v sousedství
kamenné kavárny expozice
fotografií Výstava POTMĚ „Jsme
stejní“

benefiční koncert každoročně
probíhá v listopadu a představuje
vyvrcholení ročníku
koncert je živě přenášen Českou
televizí v hlavním vysílacím čase za
spolupráce s Českým rozhlasem
vystupují na něm slavné osobnosti
(herci, umělci, zpěváci) a nevidomí
jednotlivci či jejich uskupení
(Světluščí sbor)
průvodci večera jsou moderátoři a
patronka projektu Aneta Langerová
(do roku 2013)



Den, kdy
svítí
světlušky
(do 2011)


15. 9. 2003

V září
světlušky
září (od
2012)

Otevřeno od
nevidim do
nevidim.
Obsluhu u
nás
neuvidíte,
jak je rok
dlouhý.




2006 (na
MFF
Karlovy
Vary)



za období
2007 –
8. 1. 2014:
4 807 397
Kč



2010:
2 400 000
od
jednotlivců
(J), celkem
3 375 000
od partnerů
(P) (AXA,
Herbadent,
Adler)
2011:
2 300 000
od J,
celkem
5 000 000
od P
(AXA,
Herbadent)
2012: 3
000 000 od
J, celkem
4 000 000
od P
(AXA,
Herbadent)
2013:
3 300 000
Kč od J,
celkem
2 000 000
od P
(AXA,
Herbadent)



Světlo pro
Světlušku.
Jedeme za
Světluškou.
(2011)

2010:
5 558 068
Kč
2011: 4
824 413 Kč
2012: 5
732 190 Kč
2013:
5 006 385
Kč

2003
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Den
POTMĚ
s osobnost
mi






Pohádky
od
Světlušky







Kalendář
pro
Světlušku



české slavné osobnosti si zkouší,
jaké to je žít ve tmě
z každého takového pokusu je
natočena reportáž
život nevidomého si vyzkoušeli
např. Eliška Balzerová, Iva
Janžurová, Anna a Bolek Polívkovi
či Vojtěch Dyk
pohádkové příběhy jsou k dostání
zdarma online ve zvukové podobě
vyprávění jsou primárně určena
dětem a mají za úkol jim
jednoduchou a poutavou formou
představit život nevidomých
pohádky vypráví Jiří Macháček
nyní je k poslechu připraveno 5
pohádek
každoročně je možné poskytnout
příspěvek zakoupením kalendáře
namalování kalendáře je úkolem
malířů a kreslířů (2010: Naděžda
Kotrčová, 2011: Oldřich Jelen, 2012:
Josef Čapek, 2013: Barbara Issa
Wagnerová)

-

2010

-

Rozsviťte
světýlko pro
nevidomé!
Poslechněte
si pohádku
od
Světlušky!

2007

-



-

2009




2010: 169
338 Kč
2011: 149
225 Kč
2012: 195
450 Kč
2013: není
známo

zdroj: vlastní zpracování na základě studia webových stránek Světlušky
(http://svetluska.centrum.cz/sbirka.phtml)

Obecná charakteristika komunikačních aktivit Světlušky
Všechny komunikační aktivity Světlušky mají za úkol šířit povědomí o její
existenci a činnosti, mírně se liší pouze v cílení a míře výdělečnosti. Akce Noční
běh pro Světlušku je směřována spíše na mladší či pohybově zdatnější jedince,
zatímco koncert nebo kavárna cílí na širší veřejnost. Nejvýdělečnější aktivitou je
zářijová sbírka ve městech ČR, za ní následuje benefiční koncert. Audio pohádky
či Den POTMĚ s osobnostmi patří mezi nevýdělečné akce, které slouží jako
nástroje osvěty a budování značky „Světluška“ v očích veřejnosti – tedy zejména
v očích marketingových cílových skupin.
Mezi podpůrné kanály využívané za účelem propagace událostí
pořádaných Světluškou považujeme vizuály umístěné v tištěných médiích a na
venkovních nosičích, kinoreklamu a radiové a video spoty.76 Celkovou
komunikaci Světlušky charakterizujeme jako konzistentní. Všechny nosiče
spojuje užití podobných barev, zajímavých slovních spojení (např. Otevřeno od
nevidim do nevidim.) či zhudebněných textů a písní, a to obměněných lidových
76

Ukázky vizuálů z ročníků 2010 – 2013 naleznete v příloze nebo na oficiálních webových
stránkách v sekci Obrazové materiály. Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml#1
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(„Běží Liška z Tábora, nožkama už vrávorá“ apod.) či zcela nových. Sjednocující
je rovněž tón Světluščiny komunikace, který je zpravidla hravý, nápaditý,
nevnucující se, ale přesto apelující a vybízející ke změně přístupu k nevidomým
a k přispění na konto sbírky.
Užívané vizuály lákající na pořádané události jsou od vzniku těchto akcí
neměnné a shodují se či ladí s designem Světluščina loga. Jejich barevné
provedení se tedy vyznačuje užitím černé, tmavě modré, bílé a žluté.
Audiovizuální formy Světluščiny reklamy hravě předkládají svému
posluchači či divákovi svět nevidomých, a to leckdy humorně či šokujícím
způsobem, vždy s následující prosbou o příspěvek na konto Světlušky či zaslání
DMS. Ve spotech účinkují výhradně skuteční nevidomí herci za doprovodu
slavných osobností spojených s činností Světlušky. Jedná se zejména o Anetu
Langerovou, Pavla Lišku, Vojtěcha Dyka či Simonu Stašovou.77
Public relations a jejich užití v rámci komunikační strategie Světlušky
Roman Bajčan ve své publikaci Techniky public relations hovoří o PR
jako o „nedílné součásti marketingu a zároveň umění, jak chápat, vytvářet
a ovlivňovat veřejné mínění“.78 PR si dle Bajčana neklade za cíl veřejnost ovládat
nebo manipulovat s ní – snaží se spíše pomáhat jednotlivcům i společnostem
komunikovat s veřejností tak, aby byli vnímáni pozitivně.79 Úspěch dané
společnosti pak zajišťuje její pozitivní image, který se v této podobě stává
konkurenční výhodou a nástrojem silnějšího vlivu.80
Jacquie L’Étang souhlasí, když píše, že PR a marketing neziskového
sektoru nejsou disciplíny protichůdné, ale naopak komplementární. Vhodné
a promyšlené zacílení aktivit public relations může dle jejího názoru významně
přispět k úspěšnosti dané kampaně.81 Strategické zapojení PR do Světluščiny
komunikace můžeme tedy rozhodně prohlásit za prozíravý krok.
77

Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
BAJČAN, Roman. Techniky public relations, aneb, Jak pracovat s médii. Vyd. 1. Praha:
Management Press, 2003, s. 30
79
BAJČAN, Roman. Techniky public relations, aneb, Jak pracovat s médii. Vyd. 1. Praha:
Management Press, 2003, s. 30
80
BAJČAN, Roman. Techniky public relations, aneb, Jak pracovat s médii. Vyd. 1. Praha:
Management Press, 2003, s. 31
81
L'ETANG, Jacquie. Public relations: základní teorie, praxe, kritické přístupy. Vyd. 1. Praha:
Portál, 2009, s. 188
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Do nejvýznamnějších aktivit PR, jaké Světluška organizuje, můžeme
zařadit jednotlivé akce neboli eventy. Řízení těchto akcí se nazývá event
management. Mezi takové události patří Noční běh pro Světlušku, turné mobilní
Kavárny POTMĚ či koncert Světlo pro Světlušku. Dle Kotlera a Leeho jsou to
právě pořádané události, které organizaci dodávají význačnost a vyvolávají vyšší
míru zapojení a angažovanosti ze strany veřejnosti. Nevýhodou takových akcí
jsou naopak vysoké náklady a menší zásah cílové skupiny.82
Mezi další aktivity typu public relations dále řadíme např. veřejné výroční
zprávy, kterou jsou využívány také jako propagační prostředek. 83 Světluščiny
výroční zprávy jsou zejména v posledních ročnících atraktivně zpracovány tak, že
kombinují faktické údaje s lidskými příběhy a dodávají tak značce Světluška
autenticitu. Ve stejném stylu jsou vedené také tzv. Světluščí noviny, které slouží
jako nástroj interní komunikace mezi vedením, zaměstnanci a dobrovolníky, ale
rovněž jako prostředek komunikace externí, neboť poskytují zajímavé a aktuální
informace z činnosti sbírky. Noviny vycházejí jednou ročně.84
Využití sociálních médií
Kromě využívání tradičních reklamních a mediálních kanálů Světluška
využívá také sociálních médií85, a to zejména Facebooku. Toto médium, které
představuje virtuální sociální síť umožňující interakci jeho uživatelů a podílení se
na vytváření jeho obsahu, bylo zvoleno zřejmě z důvodu, že se jedná
o nejnavštěvovanější sociální sít v České republice (čítá přibližně 4 200 000
českých uživatelů). Největší část českých uživatelů tvoří lidé ve věku od 18 do 34
let.86 Cílová skupina projektu Světluška87 se tedy s tímto vzorkem překrývá.
Světluška na Facebooku spravuje firemní stránku (tzv. fan page) s názvem
„Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu“ již od srpna roku 2010 s aktuálním
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KOTLER, Philip a Nancy LEE. Social marketing: influencing behaviors for good. 3rd ed. Los
Angeles: Sage Publications, c2008, xii, s. 314
83
BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 99
84
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
85
Sociální media existují ve virtuálním internetovém prostředí a jsou založena na interakci
uživatelů. Uživatelé vytvářejí mediální obsah – jedná se o tzv. user-generated content. Dostupné z:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/full
86
Dostupné z: http://www.mediar.cz/medialni-trh-data/socialni-media/
87
Více o cílové skupině Světlušky naleznete v podkapitole 2.3 Cílová skupina.
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počtem 5 700 fanoušků.88 Počáteční komunikace byla omezena pouze na
poskytování informací a propagování konkrétních událostí – jednalo se o Den,
kdy svítí Světlušky (dnes „V září Světlušky září“) a koncert Světlo pro Světlušku.
Dále byla vkládána videa se záznamem Dne POTMĚ s osobnostmi. Facebook
jako marketingový kanál byl tedy využíván spíše pro upevňování znalosti značky
Světluška a jako podpůrný a vedlejší nástroj propagace událostí konajících se
mimo internetové prostředí.
Již od počátku je Světluščina prezentace na Facebooku jasná, stručná a její
tón koresponduje s celkovým laděním značky. V současnosti bývají nejčastějšími
příspěvky na Světluščině stránce textové příspěvky, odkazy na oficiální webové
stránky, pozvánky na události vytvořené ve facebookovém prostoru, fotoalba
a videa. Stránka tak stále slouží jako podpůrné médium, nicméně je jí postupně
připisován větší význam.
V současné době je dle veřejných facebookových statistik aktivní
fanouškovská základna (tzv. most engaged insights) tvořena zejména uživateli ve
věku od 25 do 34 let pocházejících z hlavního města Prahy.89
Kromě facebookové stránky Světluška také spravuje Youtube kanál
s názvem „nadaceSVETLUSKA“, kam pravidelně umisťuje své video spoty,
radiové reklamy a záznamy z akcí.90
Mediální analýza společnosti Mediainfo.cz
Na základě naší domněnky, že jsou Světluščiny aktivity v médiích často
a v dobrém světle skloňovány, jsme se blíže podívali na mediální analýzu
společnosti Mediainfo.cz91, která měla potenciál tuto hypotézu potvrdit či vyvrátit.
V rámci zmíněné mediální analýzy webového zpravodaje Mediainfo.cz
došlo v listopadu 2013 k porovnání šesti českých charitativních projektů. Jednalo
se o: Světlušku, Movember, Avon, Pomozte dětem, Běh naděje a Paraple. Cílem
analýzy bylo zjistit, nakolik jsou v médiích prezentovány charitativní projekty
88

Údaj pochází ze dne 10. 5. 2014. Dostupné z:
https://www.facebook.com/pages/Sv%C4%9Btlu%C5%A1ka-Nada%C4%8Dn%C3%AD-fond%C4%8Cesk%C3%A9ho-rozhlasu/125306980850993?fref=ts
89
Dostupné z: https://www.facebook.com/pages/Sv%C4%9Btlu%C5%A1kaNada%C4%8Dn%C3%AD-fond-%C4%8Cesk%C3%A9ho-rozhlasu/125306980850993?sk=likes
90
Dostupné z: https://www.youtube.com/nadaceSVETLUSKA
91
Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/neni-charita-jako-charita/
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spojované se silnými komerčními partnery a kolik prostoru je daným projektům
v médiích obecně věnováno.
Metodou monitoringu a analýzy médií za období listopad 2012 – říjen
2013 bylo zkoumáno, v kolika příspěvcích se objevuje zmínka o Světlušce
a akcích, které pořádá. Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška
vzešel z výzkumu jako nejvíce publikovaný projekt. Stalo se tak zejména díky
propagaci turné mobilní Kavárny POTMĚ po ČR. V médiích se totiž početně
objevovala kromě Českého rozhlasu také v regionálních denících.
V rámci mediální obsahové analýzy bylo zjištěno, že tři čtvrtiny zpráv
pojednávajících o Světlušce působí spíše jako reklama na pořádané akce (zejména
Kavárna POTMĚ a Noční běh pro Světlušku); podstata těchto událostí (odstranit
bariéry mezi společností a nevidomými a získat co nejvíce financí za účelem
pomoci nevidomým) byla upozaděna a zmíněna jen okrajově. Ve zbylé čtvrtině
zpráv se o sbírce hovořilo již přímo. Ve zprávách píšících o Světlušce se také
objevily zmínky o jejích partnerech, a to nejvíce o Finanční skupině AXA.92
Ukázalo se tedy, že Světluščina komunikace vedená skrz tradiční tištěná
média funguje efektivně a disponuje největším počtem článků z analyzovaných
projektů. Naše hypotéza tedy byla fakticky podpořena.93

2.6.2 Patronství Anety Langerové
Zpěvačka a umělkyně Aneta Langerová se patronkou94 projektu Světluška
stala v roce 2005.95
Langerová se o rok dříve významně zapsala do povědomí veřejnosti jako
vítězka talentové pěvecké soutěže Superstar.96 Tato výhra jí umožnila proniknout
do světa profesionální hudby a zároveň jí dala příležitost pomoci novému
charitativnímu projektu, Světlušce. Spojení zpěvaččiny oblíbené a sympatické
92

Z dat získaných pomocí analýzy bylo mimo jiného zjištěno, že se v rámci charitativních projektů
(kromě společnosti Avon v rámci Boje proti rakovině prsu) nezviditelňují partneři na úkor
pořádaných akcí a dobročinného účelu. Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/neni-charitajako-charita/
93
Procentuální a číselné vyjádření výsledků mediální analýzy v případě Světlušky naleznete
v Příloze č. 11.
94
Označení „patron“ pochází z latinského patronus – ochránce, obhájce, zástupce. Dostupné z:
http://latinsky-slovnik.latinsky.cz/latinsko-cesky/
95
NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU: SVĚTLUŠKA. Výroční zpráva 2005. 2005,
Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
96
Dostupné z: http://www.langerovaaneta.cz/o-mne/bio/
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tváře se sbírkovým projektem se ukázalo jako dobrý tah z hlediska komunikační
strategie, jak doložil i provedený výzkum o znalosti a vnímání značky Světluška,
který jsme zrealizovali.97
Aneta Langerová, jako patronka, a tedy reprezentantka, Světlušky,
každoročně spolupořádala podzimní benefiční koncert Světlo pro Světlušku se
svou agenturou Art Shock, participovala na vzniku Kavárny POTMĚ a sama
pomáhala nevidomým.98 Mimo těchto aktivit také nazpívala několik písní
složených speciálně pro Světlušku.99

97

Výzkum je podrobně popsán v kapitole 3. Vlastní výzkum.
Spolupráce Anety Langerové se Světluškou byla ukončena na počátku roku 2014. Dle oficiální
tiskové zprávy vydané Světluškou dne 25. 2. 2014 se tak stalo z důvodu názorové neshody
s vedením projektu z hlediska jeho budoucnosti. Nový patron či patronka Světlušky zatím není
znám/a.Dostupné z: http://svetluska.centrum.cz/clanek.phtml?id=560
99
Jedná se např. o píseň Jdem tmou složenou k příležitosti Světluščiných 10. narozenin. Dostupné
z: https://www.youtube.com/watch?v=1K9CZiq1-pk&list=UU4t6EKWl3sXePndAsUauEyA
98
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3. Vlastní výzkum
Abychom zjistili, jak Světluščinu rozsáhlou komunikační činnost i celkové
působení registruje a vnímá česká veřejnost, zrealizovali jsme vlastní výzkum.
Výsledky tohoto výzkumu poslouží jako inspirace při navrhování nové
komunikační strategie ve čtvrtém oddílu práce.

3.1

Základní charakteristika výzkumu
Výzkum jsme provedli metodou elektronického dotazování, tzv. CAWI

(Computer Assisted Web Interviewing).100 Hlavním úkolem výzkumu bylo zjistit,
jaké panuje v české společnosti povědomí o značce Světluška, sekundárním cílem
pak odhalit vnímání značky. Z toho důvodu se první část výzkumu klasifikuje
jako výzkum znalosti značky a část druhá jako výzkum vnímání značky.
Metoda CAWI byla vybrána proto, že představuje bezplatnou a rychlou
metodu dotazování.101

3.2

Příprava a provedení výzkumu
Pro vytvoření dotazníku byla použita specializovaná webová stránka

Vyplňto.cz102, jež představuje vhodný nástroj pro tvorbu elektronických dotazníků
a nabízí propracované vyhodnocování.
Před reálným testováním jsme uskutečnili předvýzkum neboli pilotní
výzkum.103 Podrobili jsme mu pět respondentů, na kterých jsme otestovali
metodiku provádění výzkumu. Po zjištění a odstranění nesrozumitelností a jiných
nedostatků jsme přistoupili k realizaci sběru údajů.
Výzkum byl proveden jednorázově ad hoc v období od 13. 4. do
25. 4. 2014 s celkovým počtem 196 respondentů. Elektronický dotazník byl
100

KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní
metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha:
Grada, 2006, s. 144
101
KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní
metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha:
Grada, 2006, s. 81
102
Dostupné z: www.vyplnto.cz
103
KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní
metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha:
Grada, 2006, s. 84
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vytvořen na základě předchozího zkoumání týkajícího se sbírky Světluška.
Dotazník tvořilo celkem 22 otázek, z toho 5 otevřených a 17 uzavřených.
Otevřené otázky pracovaly zejména s asociační metodou, kdy měli respondenti
zaznamenat první pojmy, které je ve spojitosti s otázkou napadly. Uzavřené
otázky pak naopak nabízely několik možných variant odpovědí, ze kterých si
respondent volil.104
V dotazníku byly, jak již bylo naznačeno, užity otázky využívající znalosti
bez nápovědi neboli spontánní znalosti, tzv. top of mind a znalosti s nápovědou105.
Dále bylo zjišťováno, co si respondenti vybaví při pojmu „Světluška“, zdali znají
a účastní se jejich akcí, jestli by ji finančně podpořili či s jakou slavnou osobností
si ji spojují.

3.3

Zpracování a analýza dat
Elektronický dotazník byl automaticky v předem určený den (25. 4.)

vyhodnocen správcem webové stránky Vyplňto.cz.

Vyhodnocení obsahovalo

jednotlivé odpovědi všech respondentů v dokumentu formátu XLS, grafickou
podobu responsí na jednotlivé otázky a export jednotlivých odpovědí do formátu
PDF.106
Statistické výsledky výzkumu
Na základě automatického vyhodnocení dotazníku, který nám poskytla
společnost Vyplňto.cz, bylo zjištěno, že 196 respondentů z 63,78 % tvořily ženy
104

FORET, Miroslav. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. Vyd. 1. Brno:
Computer Press, 2008, iv, s. 51 – 52
105
Otázky zjišťující tzv. znalost bez nápovědy vyzývají respondenta k tomu, aby jmenoval značky,
které si spontánně spojí s daným produktem. TOP nebo-li top of mind představuje značku, která
respondenta napadne na prvním místě, když jej požádáme, aby jmenoval značky spojené s určitým
produktem. Metoda tzv. znalosti s nápovědou spočívá ve dvou krocích: 1. dotazovanému je
nabídnut seznam značek spojených s daným produktem, 2. dotazovaný zaškrtne, jaké značky zná.
Dostupné z: KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a
kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd.
Praha: Grada, 2006, s. 122
106
V průběhu dotazování bylo možné sledovat jeho aktuální vývoj, a to v rámci tzv. klientské
sekce na Vyplňto.cz, ve které bylo po přihlášení možno zhlédnout momentální počet respondentů,
kteří již dotazník vyplnili, a těch, kteří tak právě činí. Klientská sekce zároveň nabízela stručný
přehled všech vložených odpovědí, vždy s číslem shodujících se responsí v závorce za danou
odpovědí.
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a 36,22 % představovali zástupci mužského pohlaví. Nejpočetnější věkovou
skupinu dotazovaných představovali lidé ve věku od 20 do 26 let (65,31 %), za ní
pak následovala věková skupina 27 – 35 let (19,9 %). Co se týče dosaženého
vzdělání, 57,14 % vzorku zastupovali lidé se středoškolským vzděláním
zakončeným maturitou. Druhou nejvíce zastoupenou skupinou byli již
dostudovaní vysokoškoláci (37,76 %).
Na úvodní otázku, zdali respondenti znají nějakou nestátní neziskovou
organizaci, odpovědělo kladně 93,88 %. Po výzvě „Vyjmenujte, prosím, jaké
nestátní neziskové organizace znáte“ se na prvních místech (top of mind) objevila
21krát Světluška, 20krát Člověk v tísni, 9krát UNICEF a Amnesty International,
7krát Kapka naděje, 5krát Nadace Terezy Maxové, 4krát Hnutí Duha a 3krát
Nadace Leontinka.107
Následující otázka „Znáte neziskovou společnost, která je zaměřena na
pomoc nevidomým a zrakově postiženým?“ zaznamenala tento výsledek: 75,53 %
odpovědělo ano, zbylých 23,47 % ne. Otázka zjišťující top of mind v této oblasti
prokázala, že si 55,61 % z celkového počtu respondentů vybaví Světlušku.
Otázka č. 8 užívající metodu znalosti s nápovědou zjistila, že 90,26 %
respondentů zná Světlušku jako neziskovou organizaci pomáhající nevidomým;
další podobně zaměřené společnosti zaznamenaly tyto výsledky: Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých v ČR – sbírka Bílá pastelka 53,33 %,
Nadace Leontinka 35,9 %, Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomým
5,13 %, Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR 5,13 %,
Občanské sdružení Tyflodrom 4,62 %, Občanské sdružení Apogeum 0,51 %.
Zbylí dotazovaní (4,62 %) uvedli, že žádnou z nabídnutých organizací neznají.

107

Uvádíme pouze ty neziskové organizace, které se objevily na prvním místě více než třikrát
(včetně).
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Obrázek 1: Graficky znázorněné odpovědi na otázku č. 8

Další otázka zjišťovala znalost log užívaných pěti vybranými neziskovými
společnosti zaměřenými na pomoc nevidomým. Jmenovitě se jednalo o Nadaci
Leontinka, Světlušku – Nadační fond Českého rozhlasu, Sjednocenou organizaci
nevidomých a slabozrakých v ČR (zkratka SONS) – sbírku Bílá pastelka,
Občanské sdružení Tyflodrom a Asociaci rodičů a přátel dětí nevidomých
a slabozrakých v ČR. 86,22 % respondentů dokázalo správně přiřadit logo
k Nadaci Leontinka, 95,92 % k Bílé pastelce (SONS), 69,9 % k Tyflodromu, o.s.,
92,35 % ke Světlušce a 68,88 % k Asociaci rodičů a přátel dětí nevidomých
a slabozrakých v ČR.
Následující otázka již zjišťovala spontánní vnímání značky Světluška, a to
pobídkou „Co se Vám vybaví, když se řekne „Světluška“?“. Na prvním místě
v odpovědích respondentů se 25krát objevilo jméno patronky Anety Langerové,
13krát následoval pojem „nadace“, taktéž 13krát asociace s brou(č)kem, 10krát
Kavárna POTMĚ, 6krát koncert pro Světlušku a 4krát pojem „běh“.108

108

Další pojmy vyskytující se na prvním místě odpovědí na otázku č. 15 naleznete v Příloze č. 14
v tabulce.
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Po přečtení krátkého textu vloženého tazatelem, který informoval o tom,
jakou neziskovou organizaci Světluška představuje a komu svou činností pomáhá,
respondenti odpovídali na otázku, zdali by ji finančně podpořili. 59,69 %
odpovědělo kladně, 9,69 % záporně a 30,61 % zvolilo odpověď „nevím“.
Následující otázka směřovala k aktuální situaci respondenta, když zjišťovala, zdali
Světlušku finančně podporuje či v minulosti podpořil/podporoval. 52,55 % zvolilo
odpověď ano, 47,45 % ne.
Obrázek 2: Graficky znázorněné odpovědi na otázku č. 16

Otázka č. 18 měla za úkol zjistit, jaké akce pořádané sbírkou Světluška
respondenti znají. 74,79 % potvrdilo obeznámení s Kavárnou POTMĚ, 59,18 %
s koncertem Světlo pro Světlušku, 43,88 % znalo Noční běh pro Světlušku,
6,63 % akci V září Světlušky září a Den POTMĚ s osobnostmi. Patnáct
dotazovaných (7,65 %) odvětilo, že žádnou z akcí neznají.
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Obrázek 3: Graficky znázorněné odpovědi na otázku č. 18

Následující otázka zjišťovala, zdali se respondenti výše zmíněných akcí
zúčastnili – 82,65 % odpovědělo záporně, 17,35 % (34 tázaných) kladně; ti poté
uvedli konkrétní jména navštívených akcí. 57,14 % z nich navštívilo Kavárnu
POTMĚ, 20 % akci V září Světlušky září a Noční běh pro Světlušku, 8,57 % pak
koncert Světlo pro Světlušku. Tito respondenti také dostali možnost vyslovení
svých dojmů z akce v následující otevřené otázce.
Poslední otázka výzkumu zjišťovala, jakou slavnou osobnost si
respondenti se Světluškou spojují – 54,59 % odpovědělo, že Anetu Langerovou.
Krom zmíněného jména zazněla nepočetně i tato: Klára Nademlýnská, Pavel
Liška, Jiřina Bohdalová, Simona Stašová, Kamil Střihavka, Svěrák a Tomáš
Hanák. Třetina respondentů nicméně také uvedla, že si se sbírkou nespojují
žádnou osobnost.

3.4

Vyhodnocení výzkumu
Vlastní výzkum prokázal, že téměř 94 % respondentů v povědomí nosí

nějakou neziskovou společnost, a to buď všeobecně známou (např. UNICEF,
Amnesty International) či lokální (Fousek o.s., Charles University International
Club). Spontánní znalost v oblasti neziskových organizací obecně také ukázala, že
se respondentům nejprve vybavují známé, tradiční a mediálně více skloňované
společnosti – na prvním místě Světluška, dále Člověk v tísni, UNICEF či
Amnesty International. Už v rámci této otázky se tedy potvrdila role Světlušky
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jako lídra v českém neziskovém sektoru. Tato skutečnost byla dále posílena
zjištěním, že Světlušku si jako top of mind vybaví téměř 56 % respondentů ve
spojitosti s pomocí nevidomým a slabozrakým v ČR a 90,26 % potvrdí její znalost
v otázce využívající metody s nápovědou. 92,35 % dotazovaných také dokázalo
správně přiřadit Světluščino logo k jejímu názvu. V tomto úkonu Světlušku ve
známosti předčilo pouze logo SONS – konkrétně její sbírky Bílá pastelka.109
Z analýzy dat jsme rovněž nabyli přesvědčení, že si lidé pojem
„Světluška“ ve většině případů správně asociují s neziskovou společností
pomáhající nevidomým, jejíž patronkou byla do počátku roku 2014 Aneta
Langerová. Její jméno zaznělo v rámci top of mind celkem 25krát ze 196
responsí. Ukázalo se také, že dotazovaní obecně nespatřují nuance mezi pojmy
„nadace“, „nadační fond“ nebo jen „nezisková organizace“ – zastoupeny byly
všechny tyto spontánní asociace. Respondenti si Světlušku také v mnoha
případech spojovali s jejími komunikačními aktivitami – nejvíce se jednalo
o Kavárnu POTMĚ a koncert Světlo pro Světlušku. Tuto znalost potvrdily
i odpovědi na otázku č. 18, která zjišťovala, jaké akce pořádané Světluškou
respondenti znají. Za Světluščinou kavárnou a benefičním koncertem následoval
Noční běh pro Světlušku, V září Světlušky září a Den POTMĚ s osobnostmi.
Kavárně POTMĚ byla tedy celkově připsána největší známost, a to
pravděpodobně z toho důvodu, že se jedná o masivně propagovanou aktivitu
a také o putovní a jedinečný projekt nabízející netradiční zážitky. S kavárnou jsou
tedy seznámeni nejen obyvatelé Prahy, ale dále např. Brna, Ostravy či Českých
Budějovic. Stejná výhoda je uplatněna v případě benefiční koncertu. Jedná se totiž
o událost celoplošně přenášenou pomoci televizního i radiového vysílání, a díky
tomu dostupnou divákům a posluchačům z celé ČR. Akce Noční běh je oproti
tomu omezena pouze na území Prahy a potenciální účastníci z jiných krajů jsou
tedy silně determinováni dopravou na místo. Sbírková akce V září Světlušky září
rovněž nedisponovala významnou znalostí. V jejím případě ale nehraje roli
lokalita (akce se rovněž odehrává po celé ČR ve větších městech), nýbrž samotný
název. Oproti jiným aktivitám z něj není na první pohled patrné, čeho se týká,
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V tomto případě se však můžeme domnívat, že respondenti sázeli na doslovnost loga ve spojení
s názvem; Bílá pastelka má ve znaku hrot pastelky.
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navíc bylo během Světluščiny historie jméno změněno (na počátku se akce
nazývala „Den, kdy svítí Světlušky“).110
Výzkum dále ukázal, že i přesto, že respondenti Světlušku v naprosté
většině znají a jsou obeznámeni s jejími aktivitami, akcí se příliš nezúčastňují
a pouze necelých 60 % z nich by Světlušku finančně podpořilo, nebo tak
v minulosti již učinilo. Oproti tomuto zjištění ale stojí poznatek, že ti, co se
některé z akcí zúčastnili nebo je navštívili, z nich mají dobrý dojem. Respondenti
se obecně shodovali v tom, že např. navštívení Kavárny

POTMĚ

byl

mimořádný zážitek.
Respondenti v téměř 55 % uvedli, že si ze slavných osobností se
Světluškou nejvíce spojují zpěvačku a patronku Anetu Langerovou. Tento údaj
prokázal, že se Langerová během svého devítiletého působení významně zapsala
do povědomí veřejnosti. Z toho důvodu se tedy můžeme domnívat, že ukončení
její spolupráce se Světluškou může sbírce znesnadnit její komunikační strategii,
zmást potenciální dárce a některé z nich dokonce odradit.
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Pozn. autorky: I přes zmíněný výsledek výzkumu se domníváme, že respondenti sbírkovou akci
znají ve větší míře, než bylo zjištěno, ale nespojují si ji s jejím pojmenováním.
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4. Návrh nové komunikační strategie na základě
provedeného výzkumu a studia komunikace
Světlušky
Na základě výstupů získaných z vlastního dotazníkového šetření
a předchozího studia Světluščiny komunikační strategie navrhneme několik změn,
které by projektu mohly pomoci získat větší povědomí a zejména více finančních
darů. Rovněž se zamyslíme nad novou tváří Světluščina patrona.
Vzhledem k tomu, že jsme pomocí výzkumu zjistili, že Světluška je
veřejně známou neziskovou organizací a česká společnost si ji zdařile spojuje
s pomocí nevidomým, ale přesto nemá velikou vůli na její činnost přispívat,
zaměříme se nejprve na tento problém. Světluška disponuje širokou škálou
způsobů, kterými je možné do její sbírky přímo přispět. Bohužel ale nejsou
všechny tyto možnosti dostupné po celém území ČR. V rámci budoucího
plánování komunikační strategie z toho důvodu doporučujeme rozšířit aktivitu
Nočního běhu pro Světlušku do dalších měst ČR – např. Brna, Ostravy, Plzně,
Liberce či Českých Budějovic. Z předchozích ročníků, které proběhly pouze
v Praze, víme, že zájem o akci stále stoupá a množství vybraných příspěvků
formou startovného se tím pádem rovněž zvyšuje. Akce se vyznačuje nápaditou
a se značkou korespondující podstatou, spojuje se s ní zajímavý doprovodný
program a zároveň nabízí přímé setkání veřejnosti s nevidomými, kteří se sami
běhu za doprovodu účastní. Událost má tedy veliký potenciál zaujmout
i mimopražské obyvatele ČR a přilákat pozornost lokálních médií.
Díky výsledkům mediální analýzy od Mediainfo.cz111 jsme došli k závěru,
že možnou cestou jak získat více finančních prostředků by také bylo vyrovnat
v rámci Světluščiny komunikace poměr v množství komunikovaných zpráv
o pořádaných akcích, jaké v médiích výrazně převažují, a o účelu činnosti sbírky.
Domníváme se totiž, že by v rámci Světluščiny budoucí komunikační strategie
měla vzniknout výrazná a úzce zaměřená kampaň s cílem přiblížit české veřejnosti
život nevidomých a úskalí, která skýtá. Dále by kampaň měla klást důraz na různé
formy finanční pomoci; jednalo by se o příspěvek na konto Světlušky, zaslání
DMS, zakoupení kalendáře atp. V rámci této kampaně by rovněž mohlo dojít
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Viz kapitola 2.5.1 Konkrétní aktivity.
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k rozšíření projektu Den POTMĚ s osobnostmi, ve kterém by si roli nevidomého
nevyzkoušel nikdo slavný, nýbrž náhodní dobrovolníci z řad zdravých občanů,
kteří by o zapojení do projektu po výzvě požádali.
Na základě výsledků vlastního výzkumu si dovolujeme Světlušce
navrhnout, aby důsledněji komunikovala zářijovou sbírkovou akci pod jménem
„V září světlušky září“. Jak jsme totiž zjistili, lidé její pojmenování doposud
nemají zafixované a více jak 90 % respondentů dokonce prohlásilo, že akci nezná,
a to i přesto, že v poupravené podobě probíhá celorepublikově již 10 let.
Navrhujeme tedy Světlušce, aby v tomto i následujících ročnících sbírky kladla
speciální důraz na šíření povědomí o konání a účelu sbírky, a to vždy se
silným přízvukem na název akce. Tomuto účelu by dle našeho názoru dobře
posloužila nová píseň složená speciálně pro účely akce, kterou by nazpíval sbor
nevidomých umělců, popř. společně s novým patronem akce a dalšími slavnými
osobnostmi.
Vzhledem k tomu, že spolupráce Světlušky a Anety Langerové skončila,
doporučujeme sbírce, aby se co nejdříve pokusila jmenovat patronem jinou
známou osobnost a tuto změnu komunikovala v rámci další kampaně spojené
např. se sbírkovou akcí V září světlušky září a s koncertem Světlo pro Světlušku.
Navrhujeme navázat spolupráci s úplně jiným typem osobnosti, než jakou je
zpěvačka Langerová, a to z toho důvodu, ale nebyla změna patrona chápána jako
pouhé nahrazení, ale naopak jako nový impulz. Pokud bychom měli být konkrétní,
dovolujeme si Světlušce doporučit, aby oslovila tyto potenciální patrony: Vojtěch
Dyk, Jiří Macháček či Richard Krajčo. Domníváme se totiž, aby byla změna
patrona co nejvýraznější, že by bylo vhodnější, kdyby se novou tváří Světlušky
stal muž112, nejlépe zpěvák, který by byl schopen provázet koncertem Světlo pro
Světlušku, pokud má být podoba této tradiční benefiční akce zachována.
Světlušce dále doporučujeme, aby vytrvale pokračovala v organizaci všech
akcí, které doposud pořádá, neboť právě ty jí zajišťují pozici známé české
neziskové organizace a pomáhají jí získávat přízeň cílové skupiny. Díky akcím
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Autorka tímto prohlášením nijak nezpochybňuje, že by nový patron v ženské podobě nedokázal
upoutat pozornost, pouze se domnívá, že by komunikační strategii prospěla razantnější změna.
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typu turné Kavárny POTMĚ, Noční běh pro Světlušku či koncert Světlo pro
Světlušku se ze značky Světluška stal brand.113

113

Brand charakterizujeme jako srozumitelný, zapamatovatelný, jedinečný, tradiční a vzbuzující
emoce. Ze značky se brand stane poté, co společnost pravidelně realizuje mediálně skloňované a
transparentní akce, získává významné partnery a sponzory, stane se členem sítě organizací
stejného typu, do své komunikace zapojuje slavné osobnosti a prezentuje se jako odborník na
danou oblast. Dostupné z: ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková
organizace: poznáváme svoje zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, s. 110 - 111
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Závěr
Na základě podrobného studia činnosti a komunikační strategie
charitativního projektu Světluška jsme došli k závěru, že se jedná o úspěšnou
neziskovou

organizaci.114

Na

podkladu

zmíněné

analýzy

a

vlastního

dotazníkového šetření také víme, že přes 90 % respondentů má Světlušku
v povědomí. V kombinaci s portfoliem komunikačních aktivit, jaké sbírka
každoročně vytváří a organizuje, má dle našeho názoru Světluška potenciál stát se
skutečným lídrem v českém neziskovém sektoru a nejznámější českou neziskovou
organizací. Pro získání této pozice ale doporučujeme nepolevovat v dosavadní
činnosti, neustále ji rozvíjet a klást větší důraz na své poslání, tj. pomoc
nevidomým a slabozrakým v ČR.
Bakalářská práce na téma Analýza komunikačních aktivit charitativního
projektu Světluška v letech 2010 – 2013 představila sbírku z hlediska její historie
i současného působení. Zaměřila se zejména na externí komunikaci směřovanou
k cílovým skupinám a obecně na komunikační strategii.
Jako možné pokračování této práce navrhujeme otestovat znalost
a vnímání značky Světluška v rámci skupinových rozhovorů ve spolupráci
s odborníky na tuto činnost. Touto metodou bychom lépe a méně povrchně
otestovali vnímání veřejnosti, její postoj ke konkrétním reklamním materiálům
a v neposlední řadě také k nevidomým lidem. Na základě získaných výstupů
bychom dokázali vytvořit propracovanější návrh na budoucí komunikační strategii
Světlušky a vyhnuli se nebezpečí chybování v sestavení dotazníku, vybrání
daného vzorku respondentů a následné interpretace.
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Šedivý a Medlíková tvrdí, že je „nezisková organizace úspěšná, jestliže více let po sobě poctivě
a transparentně naplňuje svoje poslání a hospodaří s vyrovnaným rozpočtem“. Dostupné z:
ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Public relations, fundraising a lobbing: pro neziskové
organizace. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 16
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Summary
Based on a detailed study of activities and communication strategy of
charity project Světluška we conclude that Světluška is a successful non-profit
organization. We know, based on above-mentioned analysis and research, that
more than 90 % of respondents has awareness of Světluška. In combination with
such a portfolio of communication activities, which are created and organized
annually, Světluška has a potential to become a true leader in the Czech non-profit
market and also to become the most famous Czech non-profit organization. To get
this position, we recommend continuing with current activities and putting
emphasis on project’s mission – to help blind and partially sighted people
in Czech Republic.

Bachelor thesis The Analysis of Communication Activities of Charity
Project Světluška in 2010 – 2013 presented mentioned non-profit organization
from its founding till present. It mainly focused on the external communication
with target groups and communication strategy in general.
As a potential follow-up of this thesis, we propose to test the brand
awareness and perception of Světluška by using focus groups in cooperation with
professional researchers. Based on this method we could better and less
superficially test the public opinion and perception, its attitudes to specific
promotional materials and activities and ultimately to blind people. Based on data
analysis and outcomes we would be able to create elaborated proposal of future
Světluška‘s communication strategy and to avoid making mistakes in the
preparation of the questionnaire, choosing the sample of respondents and final
data interpretation.
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Přílohy
Příloha č. 1: Oblasti podpory projektu Světluška
Oblasti podpory projektu Světluška
1) raná péče pro nevidomé a kombinovaně postižené děti (stimulace zraku a pohybu)
2) osobní asistence pro nevidomé a kombinovaně postižené děti integrované do
běžných škol
3) individuální potřeby rodičů: výroba speciálních školních hmatových pomůcek,
přepis učebnic do bodového písma apod.
4) pořízení speciálních pomůcek jako je PC s hlasovým výstupem a braillským
řádkem, čtecí lupy, mluvící zápisníky atp.
5) pořízení vodících psů
6) rekvalifikační programy a chráněné dílny v rámci programu Krok za krokem
7) nácvik sebeobslužných činností a výuku prostorové orientace a samostatného
pohybu s bílou holí
8) výuka speciálních dovedností, např. čtení a psaní Braillova písma, obsluha PC
9) těžce zrakově postižení studenti formou studijního stipendia
10) načítání zvukových knih a komentování filmů atd.
11) průvodcovské a asistenční služby založené na práci s proškolenými dobrovolníky
12) těžce zrakově postižení umělci a sportovci v rámci programu Každý něco dokáže
13) těžce zrakově postižení, kteří se dostali do kritické životní situace v rámci programu
„Člověk v nouzi“
14) osvětové projekty popularizující problematiku zrakového postižení v rámci
programu Cesty ke společnému světu
zdroj: http://svetluska.centrum.cz/jak_pozadat.phtml

Příloha č. 2: Přehled nestátních neziskových organizací ve sféře pomoci
nevidomým
Jméno NNO

Vznik

Popis činnosti


Nadace Leontinka

Asociace rodičů a
přátel dětí
nevidomých a
slabozrakých
v ČR

2010





1997

pomoc dětem a studentům se
zrakovým postižením
posláním je umožnit těmto dětem
integraci do společnosti, vzdělání a
společenských, sportovních i
volnočasových aktivit

sdružování a podpora rodin s dětmi
se zrakovým postižením
podpora tvorby hmatově
ilustrovaných dětských knih,
pořádání seminářů pro
autory, spolupořádání soutěží
tvůrců hmatových knih

Komunikační aktivity,
partneři a nástroje
získávání podpory
 Adventní koncert pro








Leontinku
Benefiční aukce fotografií
Koncerty, golfové turnaje,
aukce
Rozsviťte s námi Prahu
aneb každý má svou
žárovku (2012)
DMS, konto nadace
partneři: HSBC, Česká
pojišťovna, ŠkoFIN,
Ogilvy, Prima a Prima
Cool atd.
Partneři: Nadační fond
Českého rozhlasu a sbírka
Světluška, Evropský
sociální fond, Praha &
EU: Investujeme do vaší
budoucnosti, Nadace pro
rozvoj vzdělání, Nadace
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Sjednocená
organizace
nevidomých a
slabozrakých ČR
– sbírka Bílá
Pastelka

Okamžik –
sdružení pro
podporu nejen
nevidomým

Občanské
sdružení
Apogeum

Tyflodrom o.s.

2000



půjčování učebnic a dalších
pomůcek



podpora speciálních služeb
pro nevidomé a slabozraké
pořadatel: Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR a
Tyfloservis, o. p. s.



Leontinka, Nadace
Siemens








podpora plnohodnotného a
samostatného života lidí se
zrakovým postižením a
propojování ho se světem lidí bez
postižení prostřednictvím
sociálních služeb,
dobrovolnických, kulturních a
osvětových aktivit



audio popis divadelních
představení a filmů, tedy tvorba
filmů pro nevidomé a audio popis
divadelních představení pro těžce
zrakově postižené



vytváření příležitostí pro sociální
integraci osob se zrakovým
postižením
zvyšování kvality jejich života a
odstraňování bariér plynoucích ze
zrakového handicapu

2000

2001

2012












Bezmezí o.s.

2010

podpora vzájemné integrace
zdravotně postižených nebo
sociálně znevýhodněných osob a
většinové populace



partneři: Seznam.cz,
Frekvence 1, Aukro,
Česká spořitelna atd.
veřejná sbírka Bílá
Pastelka (15. ročník
proběhne v říjnu 2014)
DMS
dceřiné osvětové webové
stránky: Nevidomí mezi
námi
partneři: Nadační fond
Českého rozhlasu a sbírka
Světluška, Evropský
sociální fond, Praha &
EU: Investujeme do vaší
budoucnosti, Nadace
Leontinka, Kofola,
Nadace Taťány
Kuchařové – Krása
pomoci, Nadace Charty
77 atd.
partneři: Nadační fond
Českého rozhlasu a sbírka
Světluška, Výbor dobré
vůle Nadace Olgy
Havlové, Ministerstvo
kultury ČR
projekt „Spolu zažijeme
víc“ (dobrovolnictví)
partneři: Nadační fond
Veolia a
Nadace VINCI v České
republice
projekt Neviditelné
bariéry
partneři: Nadace Zdraví
pro Moravu, Nadace
Umění pro zdraví,
Nadační fond Českého
rozhlasu a sbírka
Světluška

zdroj: vlastní zpracování na základě studia webových stránek zmíněných NNO:
http://www.nadaceleontinka.cz, http://www.asociacerodicu.estranky.cz/,
http://www.bilapastelka.cz/, http://www.okamzik.cz/, http://www.apogeum.info/
http://www.tyflodrom.cz/, http://www.bezmezi.cz/
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Příloha č. 3: Strategické plánování neziskové organizace dle Kotlera a Leeho
v deseti krocích
Číslo kroku
strategického
plánování

Teoretická podstata


1


2

3

4



Vypracování SWOT
analýzy



Určení cílových skupin



Vytyčení
marketingových cílů



Vymezení překážek a
výhod plynoucích ze
změny chování u cílové
skupiny



Určení cílové pozice
Světlušky



Definování 4P

5

6

7

Určení problémů, se
kterými se společnost
potýká a snaží se ho
vyřešit
Vymezení účelu
budování strategie

Doplnění

Na počátku je stěžejní specifikovat problém,
kterého se strategie týká, dále účel kampaně
a vymezení cesty za účelem dosažení cíle.
Následně je provedena analýza vnitřního a
vnějšího prostředí společnosti, a to z důvodu
vymezení slabin, silných stránek
(mikroprostředí), hrozeb a příležitostí
(makroprostředí), kterým společnost čelí.
Mezi faktory mikroprostředí patří např.
minulé působení, zdroje, momentální partneři,
firemní kultura a vedení podniku. Do faktorů
makroprostředí je řazena současná politická,
ekonomická, demografická, přírodní,
legislativní, kulturní a technologická situace,
jako i obecné dění ve společnosti.
Další krok představuje určení cílové skupiny
(skupin). Komunikační strategie je zaměřena
především na primární cílový trh, okrajově
pak na sekundární skupiny.
Po určení cílových zákazníků jsou definovány
marketingové cíle. Strategie neziskových
organizací zahrnuje jednak snahu o změnu
chování cílové skupiny a informování
veřejnosti, ale také o vytvoření citové vazby a
nabytí nového přesvědčení vázající se
k danému problému.
Pátou fází strategie je pojmenování překážek
a výhod, jaké daný problém v očích veřejnosti
vyvolává. Překážky představují různé příčiny,
které veřejnosti znesnadňují přijmutí změny
chování. Výhody naopak zastupují
skutečnosti, jež cílovou skupinu mohou ke
změně motivovat. V rámci tohoto kroku je
třeba jasně vyzdvihnout rozdíly přístupu
neziskové organizace k určitému problému
oproti jiným, podobně zaměřeným,
společnostem.
Další krok vyžaduje tzv. positioning, neboli
umístění na trhu, kde se chce nezisková
organizace ocitnout po úspěšně vedené
komunikační strategii.
V rámci sedmé fáze strategie je nutné určit
strategický marketingový mix (4P). „Produkt“
z hlediska marketingu neziskové organizace
tvoří požadované chování stejně jako
poskytnuté výhody. „Cena“ představuje úsilí,
jaké musí cílová skupina vynaložit na změnu
chování – toto úsilí lze zmírnit pomocí
různých strategických technik (např. zvýšení
a zdůraznění nepeněžních i peněžních
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8

9

10

benefitů plynoucích ze změny chování). Pod
„místem“ si můžeme představit konkrétní
prostory a oblasti, kde chceme naši strategii
promovat (např. internet nebo veřejný prostor,
kde lidé nakupují nebo se setkávají).
„Promotion“ předznamenává komunikační
aktivity, v rámci kterých je dobré definovat
hlavní sdělení a komunikační kanály (mezi ty
patří např. reklama, public relations nebo
přímý prodej).
Ten definuje náklady, konkrétní aktivity, zisk
a očekávané krátkodobé i dlouhodobé
dopady.



Vypracování
strategického plánu



Určení rozpočtu

Předposlední fází je určení rozpočtu, které
vychází ze sedmého a osmého kroku.

Zpracování
implementačního plánu

Závěrečný úkon představuje definování
implementačního plánu – a to z pravidla na
minimálně 1 rok. Hlavními body tohoto plánu
zjednodušeně jsou položky „co“, „kdo“,
„kdy“ a „za kolik“.



zdroj: KOTLER, Philip a Nancy LEE. Social marketing: influencing behaviors for good. 3rd ed.
Los Angeles: Sage Publications, c2008, xii, str. 34 – 46

Příloha č. 4: Logo Světlušky

zdroj: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
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Příloha č. 5: Vizuál – Den, kdy svítí světlušky 2010

zdroj: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml

Příloha č. 6: Vizuál – Kavárna POTMĚ 2011

zdroj: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
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Příloha č. 7: Vizuál – Noční běh pro Světlušku 2012

zdroj: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml

Příloha č. 8: Vizuál – V září světlušky září 2012

zdroj: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
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Příloha č. 9: Vizuál shodný pro 2012 a 2013 – koncert Světlo pro Světlušku

zdroj: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml

Příloha č. 10: Vizuál – Noční běh pro Světlušku 2013

zdroj: http://svetluska.centrum.cz/koutek.phtml
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Příloha č. 11: Procentuální zobrazení příspěvků v médiích věnovaných
Světlušce

zdroj: http://www.mediainfo.cz/clanky/neni-charita-jako-charita/

Příloha č. 12: Podoba elektronického dotazníku s názvem „Povědomí
o nestátních neziskových organizacích“

Číslo
otázky

Znění
otázky

Typ
otázky
I

Typ
otázky
II

otevřená
(O)
uzavřená
(U)

povinná
(P)
nepovinná
(N)

1

Jaké je Vaše
pohlaví?

U

P

2

Jaký je Váš
věk?

U

P

3

Jaké je Vaše
nejvyšší
dosažené
vzdělání?

4

5

6

7

Znáte nějakou
nestátní
neziskovou
organizaci?
Vyjmenujte
prosím, jaké
nestátní
neziskové
společnosti
znáte:
Znáte
neziskovou
společnost,
která je
zaměřena na
pomoc
nevidomým a
zrakově
postiženým?
Jaká nezisková
společnost Vás
napadne jako

o
o

muž
žena
15 – 19
20 – 26
27 – 35
36 – 45
46 – 55
56 – 65
66 a více
neúplné
základní
základní
vyučení
v oboru bez
maturity
středoškolské
s maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské
ano
ne

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

U

Poznámka vložená pod nebo nad
otázkou

Možnosti

P
o

U

P

o
o

O

P

-

U

P

o
o

O

P

-

-

-

-

Jedná se o občanská sdružení, nadace,
nadační fondy a veřejně prospěšné
společnosti)

-

ano
ne

-

-

58
první, když se
řekne „pomoc
nevidomým a
zrakově
postižením“?
o
o

o

Kterou
z těchto
neziskových
společností
pomáhajících
nevidomým
znáte?

8

o

U

P
o

o
o
o
o

9

10

11

12
13
115

Znáte některé
z log
neziskových
společností,
které vidíte na
obrázku
výše?115
Sjednocená
organizace
nevidomých a
slabozrakých
ČR – sbírka
Bílá pastelka:
Nadace
Leontinka

Tyflodrom o.s.

Světluška –

U

U

Nadace
Leontinka
Asociace
rodičů a přátel
dětí
nevidomých a
slabozrakých
v ČR
Sjednocená
organizace
nevidomých a
slabozrakých
ČR – sbírka
Bílá pastelka
Okamžik –
sdružení pro
podporu nejen
nevidomým
Světluška –
Nadační fond
Českého
rozhlasu
Občanské
sdružení
Apogeum
Občanské
sdružení
Tyflodrom
Občanské
sdružení
Bezmezí
Žádnou
z těchto
organizací
neznám.

-

P

o
o

ano
ne

-

P

o
o
o
o
o

1
2
3
4
5

Zadání pro otázky č. 10 - 14: k názvu
organizace prosím přiřaďte číslo loga
(dle obrázku), které k ní dle Vašeho
názoru patří.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

U

P

U

P

U

P

Obrázek s očíslovanými logy naleznete v Příloze č. 13.

(Očíslovaná loga naleznete v obrázku
nad otázkou č. 9.)

(Očíslovaná loga naleznete v obrázku
nad otázkou č. 9.)
(Očíslovaná loga naleznete v obrázku
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14

15

Nadační fond
Českého
rozhlasu

o
o
o
o

2
3
4
5

Asociace
rodičů a přátel
dětí
nevidomých a
slabozrakých v
ČR
Co se Vám
vybaví, když
se řekne
„Světluška“?

1
2
3
4
5

U

P

o
o
o
o
o

O

P

-

-

o
o
o

ano
ne
nevím

Světluška je dlouhodobý projekt
Nadačního fondu Českého
rozhlasu. Světluška pomáhá dětem a
dospělým s těžkým zrakovým
postižením. (zdroj:
http://svetluska.centrum.cz/sbirka.phtml)

o
o

ano
ne

o

Noční běh pro
Světlušku
Kavárna
POTMĚ
V září
světlušky září
Koncert
Světlo pro
Světlušku
Den POTMĚ
s osobnostmi
Nikdy jsem o
žádné z akcí
neslyšel(a).

16

Podpořil(a)
byste
finančním
příspěvkem
Světlušku?

U

P

17

Podporujete
nyní nebo jste
ji v minulosti
podporoval(a)?

U

P

o

18

Které z těchto
akcí
pořádaných
Světluškou
znáte?

o
U

P

o
o
o

19

Zúčastnil(a)
jste se některé
z akcí, jaké
Světluška
pořádá /
navštívil(a)
jste místo,
které spravuje?

U

P

o
o

ano
ne

o

Noční běh pro
Světlušku
V září
světlušky září
Kavárna
POTMĚ
Koncert
Světlo pro
Světlušku

o

20

Pokud ano,
jakých?

U

N

o
o

21

22

Jak na Vás
akce působila,
co se Vám
líbilo /
nelíbilo?
Jakou slavnou
osobnost si se
Světluškou
spojujete?

nad otázkou č. 9.)

(Očíslovaná loga naleznete v obrázku
nad otázkou č. 9.)

-

-

-

-

O

N

-

-

O

P

-

-

zdroj: vlastní zpracování
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Příloha č. 13: Přehled očíslovaných log – nezbytná součást dotazníku pro
otázky č. 9 – 14

zdroj: vlastní zpracování (obrázky log pocházejí z těchto zdrojů: http://www.nadaceleontinka.cz/onadaci/, http://www.tyflodrom.cz/, http://www.bilapastelka.cz/ke-stazeni,
http://www.asociacerodicu.estranky.cz/, http://svetluska.centrum.cz/clanek.phtml?id=202)

Příloha č. 14: Přehled nejčetnějších odpovědí na výzkumnou otázku „Co se
Vám vybaví, když se řekne „Světluška“?“ – pouze top of mind
Top of mind
Aneta Langerová
Sbírka
Nadace
Brouk/Broučci
Kavárna POTMĚ
Pomoc nevidomým
Nevidomí
Koncert
Neziskovka/Nezisková organizace
Hmyz
Světlo
Běh

Četnost (kolikrát se
pojem objevil na
prvním místě)
25
19
13
13
10
9
6
6
5
5
5
4

zdroj: vlastní zpracování na základě získaných dat z výzkumu (http://www.vyplnto.cz/realizovanepruzkumy/povedomi-o-nestatnich-nezisk/)

