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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá komunikací společnosti McDonald's, především pak 

vybranými kampaněmi v roce 2012 a 2013. Tyto kampaně jsou analyzovány s důrazem 

na jejich jazykovou složku. Součástí práce je vyhodnocení provedeného dotazníkového 

šetření, jehož cílem bylo zjistit názor veřejnosti na marketingovou komunikaci této 

společnosti a taktéž vnímání anglicismů v českém jazyce. 

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on communication of McDonald’s, especially on chosen 

campaigns launched in 2012 or 2013. These campaigns are analyzed with emphasized 

language element. Part of this thesis is the research that should come up with public 

opinion on that company marketing communication and also perception of 

the anglicisms in the Czech language.  
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Úvod 

Práce se dále zabývá charakteristikou společnosti McDonald’s, korporátní 

kulturou a jejími specifiky, které velmi ovlivňují i způsob komunikace interní (vnitřní 

předpisy firmy, komunikace mezi zaměstnanci, profesní slang) a externí (reklama, PR, 

in-store komunikace). Část věnovaná externí komunikaci se zabývá především analýzou 

vybraných reklamních kampaní a klade důraz na jazykovou složku. Vybrané kampaně 

doplňuje i tzv. náborové video První dny v McDonald’s, které se v roce 2013 stalo 

velkým internetovým hitem a určitým způsobem zastínilo ostatní komunikační aktivity 

společnosti. 

Tato bakalářská práce si klade za cíl především popsat názor respondentů, 

potažmo cílové skupiny McDonald’s, na jazyk, který je využíván právě v komunikaci 

této společnosti. Snaží se i o obecné definování vztahu cílové skupiny k jazyku. Tento 

vztah byl získán společně s názorem respondentů pomocí dotazníku s otevřenými 

i uzavřenými otázkami, jež byly zaměřeny jak na komunikaci společnosti jako celek, tak 

na její jazykovou část. Hlavními jazykovými prvky v kampaních v letech 2012 a 2013 

byly anglicismy, neologismy a dialektismy. 

Pro zpracování této práce bylo využito kombinace několika metod. Jazyková 

složka komunikace byla zpracována kvalitativní analýzou, komunikace konkurenčních 

společnosti pak komparací a výzkum dotazníkovým šetřením. 

Pro lepší přehlednost a souvislost práce bylo oproti tezím změněno umístění 

části teoretické, pojednávající o neologismech (původně 1.2, následně 2.2.1) a také 

analýza přímé konkurence a její komunikace (původně 2.4, následně 2.1.6.). 
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1. Teoretická část 

1.1 Komunikační mix 

1.1.1 Teorie 

„Sociologie a sociální psychologie chápe pod komunikováním sdělování obsahů, 

které mají symbolickou formu znaků a které jsou zaměřeny na příjemce, schopné jejich 

vnímání; … Masové komunikování, které je zaměřeno na velmi početné, diferencované 

a silně atomizované publikum, je podstatným znakem soudobých komunikačních 

procesů.“ (Kloskowska 1967, s. 117) Komunikace společnosti McDonald’s je příkladem 

masové komunikace. 

Kotler (2007, s. 809) komunikační mix definuje následovně: „Specifická směs 

reklamy, osobního prodeje a public relations, kterou firma používá pro dosažení svých 

reklamních a marketingových cílů.“ Mezi pět hlavních komunikačních nástrojů pak řadí 

reklamu, osobní prodej, podporu prodeje, public relations a přímý marketing. Tyto 

kategorie dále popisuje a rozvádí i jejich specifické nástroje. Specifikům fast foodu, 

spíše však z pohledu marketingového mixu jako celku, se pak věnuje i Vignali (2011). 

Reklama zahrnuje především tisk (tzv. printovou reklamu), rozhlasové 

a televizní vysílání a OOH1 neboli venkovní reklamu (plakáty, billboardy, navigační 

tabule). Reklama může být globální, nejlépe však funguje lokalizace s ohledem na 

místní kulturu, zvyklosti morální i náboženské. Tomuto odpovídá i pojetí „značka 

globální, reklama lokální“ a níže rozvedený pojem glokalizace. Čmejrková (2000, s. 20) 

navíc k reklamě uvádí následující: „Aby reklama zapůsobila na adresáta, jak se to od ní 

očekává, má upoutat jeho pozornost, zaujmout ho, vyvolat v něm touhu a přimět ho 

k činu.“ 

Osobní prodej je obvykle prodejní prezentací, výstavou, veletrhem či 

pobídkovým nebo nabídkovým programem. V kontextu fast foodů není tento způsob 

komunikace využíván. V určitém smyslu jsou restaurace rychlého občerstvení 

                                                 
1 Out of home, doslova reklama mimo domov. 
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zautomatizovány a odosobněny a tento způsob komunikace tak není nutný, popřípadě 

žádoucí.2  

Podporu prodeje zajišťují expozice v místě prodeje, prémie k nákupu, slevy, 

kupony, soutěže, ale i speciální komunikace a demonstrace. Fast foody využívají nejen 

prezentace produktů (tabule s nabídkou, fotografie jídla a nápojů v prostoru restaurace) 

nebo hraček v dětském menu, ale i slevových kuponů, stíracích losů, dárků nebo bonusů 

k nákupu. 

Mezi přímý marketing, tedy takový, který je adresován konkrétní osobě, se řadí 

katalogy, direct mail, telefonický marketing, nabídka pomocí stánků či internetu. 

V době sociálních médiích získávají na významu právě tato média, a to díky možnosti 

přesného a účinného cílení na vybrané publikum. Řetězce rychlého občerstvení v České 

republice se zaměřují především na Facebook a své internetové stránky. Jiné typy 

přímého marketingu nejsou využívány. 

Public relations, vztahy s veřejností, definuje L’Etang (2009, s. 37) jako 

„… komunikaci a výměnu myšlenek buď v reakci na změnu, nebo ve snaze přivodit 

změnu. … Většina komunikace se děje prostřednictvím různých technických prostředků 

(telefon, e-mail, internet, SMS), jistá část je zprostředkovávána veřejnými sdělovacími 

prostředky a další využívá přímého kontaktu tváří v tvář (schůze, tiskové konference).“  

Jedním z typu médií, které Kotler (2007) však nezmiňuje, jsou elektronická, 

potažmo online média. Mezi ně patří především sociální média, jejichž význam stále 

roste.3 Určitým způsobem jsou tato média součástí přímého a osobního marketingu, 

především pak v komunikaci restaurací rychlého občerstvení, které se, jak již bylo 

zmíněno, spíše zaměřují na nepersonalizovaný způsob oslovení. 

Kotler (2007) komunikační mix, obecně vnímaný jako komunikační aktivity 

společnosti, rozšiřuje i o další důležité aspekty, jakými jsou design a cena produktu, tvar 

a barva balení i vzhled místa prodeje. Tato hlediska komunikace jsou důležitá nejen 

u zkoumané společnosti, ale i u jejích přímých konkurentů, jejichž komunikace, byť 

zejména z jazykového hlediska, bude dále analyzována. 

                                                 
2 Tomuto se věnuje Ritzer (1996) v knize Mcdonaldizace společnosti, přičemž tento proces se zakládá na 

efektivitě (montážní linky a racionalizace, nebo také rozdělení práce do jednotlivých kroků), 

vypočítatelnosti (zvýšená produktivita práce a očekávané finanční výsledky), předpověditelnosti 

(standardizace produktů i obsluhy) a kontrole (výstupní kontrola správného provedení předchozích bodů). 
3 Již v roce 2011 se touto problematikou zabýval článek „Internet si přivlastnila sociální média“ 

v Marketing & Media. (Kartáková, 2011) 
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1.1.2 Komunikační mix společnosti McDonald’s 

Společnost McDonald's využívá reklamu především k informování o nových 

nebo akčních nabídkách. Tyto reklamy jsou vzhledem ke svému obsahu zároveň 

komunikací image značky. Zaměřují se více na prodej emocí (McDonald's je cool, in, 

zábavný, trendy) než na samotný produkt (velmi často je jen zmíněn, není popsán; 

v případě Snídaňového McWrapu není ani oznámena cena produktu). Jak popisuje 

Pravdová (2006), tato komunikační strategie je používána již od globální změny 

komunikace (rok 2003). Pravdová zde nabízí i chronologický pohled na komunikaci 

společnosti od doby otevření první české pobočky. V prvním období probíhala kampaň 

informativní (McDonald’s existuje a otevírá své restaurace i v Česku; claim v tomto 

období zněl „tak trochu jiná restaurace“), následně se značka personalizovala a začala 

tak využívat především imageové reklamy (cílem je stát se součástí běžného života; 

claim: „Každý den, skvělý den“), od roku 2003 je zvolena strategie útočící na emoce 

(tato restaurace není jen o jídle, ale především o zážitcích a spojování lidí; claim: 

„I’m lovin it“). (Pravdová 2006, s. 108) 

Hlavní komunikační kanály McDonald’s využívá tak, jak je popsáno výše. 

Standardní inzerce v tištených médiích je podpořena televizními a rozhlasovými spoty. 

Venkovní reklama využívá jak billboardů, tak city lightů, navigačních tabulí, plakátů 

v MHD. 

Osobní prodej (myšleno mimo prostor restaurace) není standardně nabízen. 

V loňském roce se autorka práce setkala pouze s maskotem v obleku hrníčku McCafe, 

který lákal do restaurace ve Vodičkově ulici v Praze. 

Velmi častá je naopak podpora prodeje, ať už v podobě dárků (skleničky 

k menu, hračka k Happy Meal), akčních nabídek (Big Mac za sníženou cenu), nebo 

kuponů (2–3x ročně slevové kupony rozneseny do schránek, k dispozici v restauraci 

i online). 

Přímý marketing není v komunikaci společnosti využíván. 

Public relations je možné pozorovat především u projektu McDonald’s Cup, 

případně témat týkajících se výstavby nebo přesunu restaurací. Přestože je public 

relations prvkem komunikace, v němž je jazyk výrazně manifestován, v této práci není 

součástí analýzy.4 

                                                 
4 Podle provedeného monitoringu médií pro období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013 bylo nalezeno 121 zmínek 

o společnosti McDonald’s. Nejvíce z nich se týkalo McDonald’s Cup (41), dále charitativních 

a sponzorských projektů (33), českých restaurací – ať už plánované výstavby, nebo přesunutí jinam (20). 



   

 

6 

  

Z online médií je hojně využívána komunikace prostřednictvím webových 

stránek společnosti a také Facebooku. Na svých webových stránkách v sekci určené pro 

uchazeče, případně nové zaměstnance společnosti5, je zveřejněn i slovník 

tzv. McDonaldštiny. (viz příloha č. 1) Tento slovník uvádí pojmy nejpoužívanější 

v interní komunikaci firmy. Slova jsou uváděna v původní anglické podobě, v české 

výslovnosti a následně jsou popsána a vysvětlena. 

Velmi nezvyklým způsobem komunikace je především projekt „Na rovinu“, 

který česká a slovenská pobočka společnosti McDonald’s spustila v dubnu roku 2013. 

V jednoduché webové platformě mají zákazníci možnost položit jakýkoli dotaz (v délce 

maximálně 140 znaků). Cestou k využití je přihlášení pomocí účtu na sociálních 

médiích – Google+, Facebook a Twitter. Po položení dotazu, který se objeví mezi 

nejnovějšími dotazy až po zodpovězení, se ukáže pouze křestní jméno, iniciála příjmení, 

zmenšená fotografie a položený dotaz.6 Osobní profily tazatelů nejsou tak skrze tuto 

webovou aplikaci dostupné. Na dotazy odpovídá odpovědný zaměstnanec společnosti, 

podle jedné z odpovědí se jedná o Čecha a Slovenku. K vybraným dotazům jsou také 

natáčena videa přímo v provozu restaurace nebo v administrativním zázemí společnosti. 

Tato videa jsou uveřejněna na kanálu společnosti na serveru YouTube.7 

Tento způsob komunikace má zajisté za cíl ukázat zákazníkům otevřenost 

a ochotu nejen komunikovat, ale i vyvracet mýty a rozkrývat „tajemství“. Přestože je na 

velkou část dotazů odpovídáno upřímně, fakticky i s humorem, jsou zde i takové 

odpovědi, jež jsou velice vyhýbavé a zákazníkovi požadovanou odpověď nepřináší 

(viz přílohy č. 2–5). 

 

 

                                                                                                                                               
Zbylé články se zabývaly buď restauracemi v zahraniční, nebo ekonomikou. Mnohdy byl McDonald’s 

zmíněn pouze jako orientační bod v popisovaném místě. Jednalo se o celorepublikové deníky 

s regionálními mutacemi: Haló noviny, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo, 

Profit. 
5 Kariéra. McDonald’s. [online]. [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: <http://mcdonalds.jobs.cz/>. 
6 Podle jedné z reakcí na tomto portálu dotazy bývají zodpovězeny do tří pracovních dnů. Zkušební dotaz 

ohledně redesignu restaurací byl položen však zodpovězen, a tedy ani zveřejněn nebyl. 
7 mcdonaldsczech. YouTube [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/user/McDonaldsczech. 
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2. Praktická část 

2.1 O společnosti McDonald’s 

2.1.1 Historie 

Společnost McDonald’s byla založena v roce 1940 bratry Richardem 

a Mauricem McDonaldovými v kalifornském městě San Bernardino. První restaurační 

zařízení bylo pojmenováno McDonald’s Bar-B-Q restaurant a nabízelo pro tuto dobu 

typickou drive-in8 obsluhu. V roce 1948 byla nabídka restaurace upravena a společnost 

přejmenována na McDonald’s. O sedm let později, v roce 1954, měli bratři 

McDonaldové ambice rozšířit své fast foody po celých Spojených státech amerických. 

K tomuto účelu byl do společnosti přijat Ray Kroc, jehož úkolem bylo právě spravování 

záležitostí franšíz. Druhá pobočka McDonald’s byla otevřena o rok později ve státě 

Illinois. Během následujícího desetiletí bylo v USA otevřeno více než 700 franšízových 

restaurací společnosti. Avšak teprve v roce 1962 byla představena restaurace 

s posezením uvnitř. Do té doby měli zákazníci možnost pouze drive-in obsluhy či jídla 

s sebou. 

Kanada a Puerto Rico byly prvními zeměmi, kam McDonald’s expandoval, a to 

v roce 1967.9 V České republice byla první pobočka otevřena v 20. března 1992. 

(Pravdová, 2006) Restaurace, která byla umístěna do Vodičkovy ulice v Praze, je 

otevřena dodnes. 

2.1.2 Strategie  

Dle veřejně dostupných údajů společnost zaštiťuje více než 35 000 restaurací 

ve 119 zemích světa, přičemž přibližně 80 % z nich jsou franšízového typu. Denně 

obslouží průměrně 70 milionů zákazníků.10 

Strategie společnosti, která je pojmenovaná Plan to Win, se orientuje na 

zákazníka a jeho potřeby. Její hlavní pilíře – lidé, produkt, distribuce, cena 

                                                 
8 Drive-in znamená v překladu doslova „vjet“. V případě fast foodů se jedná o okénko určené pro řidiče 

aut, kteří aniž by vystoupili, si mohou objednat, zaplatit a odvézt jídlo s sebou. 
9 McDonald’s history. McDonald’s [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 

http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/our_company/mcdonalds_history_timeline.html. 
10 Company profile. McDonald’s [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 

http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/investors/company_profile.html. 
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a komunikace – mají základ v marketingové strategii nazývané 4P/6P. 11 Lidé (people) 

jsou jak zaměstnanci nebo dodavatelé firmy, tak její zákazníci. Produkt (product) 

zahrnuje nabízené výrobky a služby, ať už základní, nebo speciální a akční nabídky. 

Cena (price) je výsledná suma zaplacená zákazníkem za produkt, tedy zboží nebo 

službu. Komunikace (promotion) jsou aktivity ze strany komunikanta – zadavatele 

sloužící k reklamnímu sdělování a přesvědčování zákazníka k nákupu. Poslední součástí 

strategie je distribuce (place), která čítá takové činnosti firmy, které zpřístupňují službu 

či výrobek zákazníkovi. „… čtyři „P“ představují pohled prodávajícího na marketingové 

nástroje dostupné k ovlivnění kupujících. Z pohledu zákazníka musí každý 

marketingový nástroj přinášet výhodu.“ (Kotler 2007, s. 71) 

 

2.1.3 Nabídka produktů 

Stálou nabídku v českých restauracích McDonald’s tvoří sendviče s hovězím, 

vepřovým, kuřecím a rybím masem. V roce 2012 do nabídky přibyl smažený sýr – 

McSmažák.12 Alternativu k sendvičům tvoří wrapy, tedy plněné pšeničné tortilly. Saláty 

jsou v nabídce jak velké, tak malé. Jedinou stálou přílohou k hlavnímu jídlu jsou 

hranolky prodávané ve třech velikostech balení. Dále jsou nabízeny studené a teplé 

nápoje, snídaňová menu a dezerty. Jednou z důležitých položek nabídky je Happy Meal, 

tedy dětské menu – buď snídaňový (McMuffin s vajíčkem, toust se sýrem / šunkou 

a sýrem, nebo jogurt s ovocem a sušenkami; hranolky, salát, bramborová placička Hash 

Brown, mrkvové kytičky, ovocné pyré, nebo ovocný mix; nápoj; hračka) nebo klasický, 

dostupný po celý den (hamburger, cheeseburger, jogurt s ovocem, kuřecí nuggety13, 

nebo Snack wrap; hranolky, salát, mrkvové kytičky, ovocné pyré, nebo ovocný mix; 

nápoj; hračka).14  

Tuto stálou nabídku doplňují akční nabídky sendvičů, příloh, salátů. V průběhu 

března 2014 McDonald’s nabídl Royal týdny 2 (Double Royal, Royal Fresh, Royal 

                                                 
11 Tamtéž. 
12 McDonald’s pokračuje v růstu. McDonald’s [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 

http://www.mcdonalds.cz/cs/tiskove-zpravy/McDonalds-pokracuje-v-rustu-132.html. 
13 McDonald’s používá výraz nuggety (ženský rod) pro kuřecí kousky. Anglické slovo nugget a české 

nuget (mužský rod neživotný) mají stejný význam, tedy valoun zlata. Souvislost s jídlem je zde patrně 

abstraktní, odkazovuje na barvu smažené kůrky, případně tvar masa. Toto slovo nemá český ekvivalent, 

ale je skloňováno podle pravidel českého jazyka. 
14 McDonald’s. McDonald’s [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 

http://www.mcdonalds.cz/cs/mcdonalds.shtml. 
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Western)15 a akci Big Mac víkend (sendvič za zvýhodněnou cenu 39 Kč)16, v měsíci 

dubnu to pak byla například Pikantní nabídka (Big Tasty Bacon, Big Jalapeno, Chicken 

Wings)17 a zmrzlina McFlurry s čokoládou Studentská pečeť.18 

 

2.1.4 Korporátní kultura 

Hatch (2008) odlišuje korporátní kulturu (corporate culture), organizační kulturu 

(organizational culture) a organizační identitu (organizational identity). Základní rozdíl 

mezi kulturou korporátní a organizační je určení publika. Corporate culture zahrnuje 

hodnoty, přesvědčení a předpoklady prezentované jak vedením společnosti, tak 

i různými dokumenty, PR a reklamou. Tytéž cíle představuje i kultura organizační, která 

je však určena zaměstnancům. Organizační identita pak podporuje jedinečnost značky 

a její upevnění na trhu. Značka jako symbol společně s jednotnou formou komunikace 

výrazně podporuje její vnímání veřejností. Zlaté oblouky i klaun Ronald McDonald jsou 

právě díky dodržování pravidel organizační identity spojené s investicemi do reklamy 

nezaměnitelné a jednoduše identifikovatelné.19 (Michman, 1998) 

Podle Lidstroma (2005) je značka charakterizována 12 následujícími 

komponenty: obraz, barva, tvar, jméno, jazyk, ikona, zvuk, chování, servis, tradice, 

rituál a navigace. Právě barva (žlutá a červená, nově i zelená a hnědá/černá), tvar 

(dva zlaté obloučky), jméno (McDonald’s, Mc), jazyk (používaný zaměstnanci 

i zákazníky), chování (především zaměstnanců v podniku), servis (jídlo stejné kvality 

dostupné nejen po celé zemi, ale i ve světě) a navigace (využití mnoha kanálů 

komunikace, jež zákazníka nasměrují k požadované akci) jsou komponenty brandu 

společnosti McDonald’s, které vytváří její identitu. Díky tomu zákazník vždy ví, jak si 

v restauraci, byť v naprosto jiné kultuře, objednat jídlo, jakou chuť i kvalitu od něj 

                                                 
15 McDonald’s Česká republika. McDonald’s [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/McDonalds.CZ/photos/a.10150673592102280.412709.43473682279/1015232

3904112280/?type=1&theater. 
16 McDonald’s slaví: Dvoudenní akce Big Mac za 39 Kč k 22. výročí. McDonald’s [online]. [cit. 2014-

04-21]. Dostupné z: http://www.mcdonalds.cz/cs/tiskove-zpravy/McDonalds-slavi-dvoudenni-akce-big-

mac-za-39-kc-k-22-vyroci-172.html. 
17 McDonald’s Česká republika. Facebook [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/McDonalds.CZ/photos/a.272778267279.141664.43473682279/101523602871

37280/?type=1&theater. 
18 McFlurry. McDonald’s [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 

http://www.mcdonalds.cz/cs/novinky/mcflurry-studentska-pecet.shtml. 
19 Michman (1998) uvádí, že celosvětově McDonald’s investuje do reklamy necelých 700 milionů dolarů 

ročně, přičemž Burger King pouhých 300 milionů dolarů ročně. Tato částka odpovídá 4 % celkových 

příjmů z prodeje. 
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očekávat. Všechny tyto jednotlivé komponenty vytvářejí konzistentní značku. 

(Lindstrom, 2005) 

„Barvy přitahují pozornost, přibližují zobrazené předměty realitě a mohou 

sloužit i k identifikaci a označení předmětu reklamy. Některé výrobky jsou jednoznačně 

spojovány s určitým barevným tónem, podle kterého je rozpoznáváme.“ (Vysekalová 

2012, s. 171) Společnost byla po dlouhou dobu své existence charakterizována žlutou 

a červenou barvou. Podle Vysekalové (2012) je žlutá barva dynamická, otevřená, jasná. 

Červenou barvu pak charakterizují vlastnosti jako aktivita, veselost, vzrušení. Tato 

barva navíc má schopnost podněcování. Zmíněné barvy zůstávají především v logu 

společnosti a objevují se i v reklamní komunikaci, nicméně červenou barvu mnohdy 

nahrazuje barva zelená.  

V současné době jsou vybrané restaurace modernizovány a redesignovány do 

barev evokujících ekologii: zelené a hnědé. Tyto barvy působí uklidňujícím a přírodním 

dojmem. Zelená navíc asociuje svěžest a šťavnatost (tamtéž). Viz níže 

K podpoření corporate identity20 přispěla v roce 1958 provozní příručka 

a následně v roce 1961 i tzv. Hamburgerová univerzita. Obojí si kladlo za cíl co 

nejjednodušším způsobem vysvětlit novým zaměstnancům, jak plnit jednotlivé úkoly. 

Toto nastavení určovala nejen standardní porci jídla, ale i naprosto standardizované 

a uniformní pracovní postupy. (Ritzer, 1996) V současné době jsou tyto postupy stále 

platné jak pro zaměstnance restaurace, tak kavárny. Část provozu bylo možné poznat 

i díky náborovému videu společnosti, jež bylo uveřejněno na Internetu v roce 2013.  

Od roku 2009 patří ke konceptu rychlého občerstvení i kavárenský koutek 

McCafe21. V jeho nabídce jsou především káva – ke konzumaci na místě i do kelímku 

s sebou, zákusky a chlazené nápoje. Kavárenský bar je koncipován odlišně oproti pultu 

rychlého občerstvení – bar je místem nejen objednávky a jejího placení, ale i přípravy 

nápojů a výběru dezertů. Kontakt se zákazníkem je tak bližší. 

V roce 2008 byly globálně redesignovány obaly a jejich nová podoba zůstala až 

do dnešní doby. Tyto obaly jsou recyklovatelné a společnost McDonald’s se věnuje 

celému cyklu jejich životnosti – od výroby po jejich recyklaci či jiné následné využití.22 

                                                 
20 Sama společnost tento výraz nepoužívá a hovoří spíše o základních pilířích a pravidlech. V angličtině 

pak používá výraz corporate governance, což lze přeložit jako firemní nebo korporátní politika. 
21 McCafe je kavárenský bar a tvoří vždy součást restaurace. Nejedná se o dceřinou společnost, pouze 

o další brand. 
22 Corporate social responbility and sustainability. McDonald’s [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 

https://www.aboutMcDonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/environmental_responsi

bility/sustainable_packaging_design.html. 
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Základním požadavkem na nové obaly je maximální redukce materiálu. Pro balení jídla 

s sebou jsou používány voskované papíry (sendviče), papírové krabičky (sendviče, 

hranolky, taštičky), papírové krabičky s plastovým víčkem (salát), papírové kelímky 

s plastovým víčkem (nápoje a zmrzlina) a papírové tašky a sáčky (při balení většího 

množství jídla s sebou).  

Zaměstnanci jsou oblečeni v uniformách, které se po určité době obměňují. 

V současnosti jsou v barvách hnědé, černé a bílé. V restauraci se uniforma skládá z polo 

trička a kalhot, případně čepice s kšiltem. V kavárně uniformu tvoří bílá košile, kravata 

nebo šátek, kalhoty a zástěra do pasu. Manažeři a hostesky jsou rovněž oblečeni do 

uniformy skládající se z košile a kalhot. K uniformě patří i systém jmenovek, jejichž 

barevnost určuje pozici, na níž se zaměstnanec nachází (toto pravidlo se netýká 

kavárny). Barvy uniformy korespondují s novými barvami redesignovaných restaurací.  

Témata komplexní komunikace a ekologie jsou navzájem propojena především 

z pohledu lokalizace jak komunikační strategie, tak výroby. Pro společnost McDonald’s 

je však velmi charakteristický pojem glokalizace, tedy spojení globalizace a lokalizace. 

Robertson (1994) ji popisuje mimo jiné jako mikro-marketing, tedy přizpůsobování 

globálních kampaní lokálnímu trhu a jeho specifikům. Tato teorie se zakládá na 

předpokladu, že tím, co prodává, je diverzita. Globalizace, jež glokalizaci předcházela, 

je kritizována především pro určitou homogenizaci kultury takovým způsobem, kdy 

jedna sociální či regionální kultura výrazně dominuje nad ostatními. Odstraňuje lokální 

specifika, jejichž význam stále posiluje. Pravdová (2006) navíc mluví o glokálních 

značkách (tzv. glocal brands), které popisuje jako globální značky, jež se díky 

porozumění místní kultuře a trhu prosadí jakožto relevantní i na lokální úrovni. 

Za glocal brand zde označuje i McDonald’s, jehož centrální řízení je sice v USA, 

nicméně vedení restaurací je vždy lokální. 

V posledním desetiletí je v byznysu i médiích často skloňován pojem 

greenwashing23. Ekologická témata jsou společnostmi mnohdy nadužívány, ne-li přímo 

zneužívány. Příklon k ekologicky laděným barvám tak může evokovat nejen 

odpovědnost firmy vůči přírodě, ale právě i zmíněný greenwashing, a to především 

v souvislosti s dovážením surovin či produktů z jiných zemí.24 Ekologická 

a environmentální témata nejsou společností standardně komunikována,  jsou však 

                                                 
23 Nepravdivé nebo lživé informace o ekologických atributech či dopadech produktu. 
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dohledatelná na stránkách společnosti.25 Zákazníky informuje především 

o dlouhodobém programu pro podporu zemědělství (tzv. MAAP, McDonald’s 

Agriculture Assurance Programme), hospodaření s odpady a nakládání s čisticími 

prostředky a o environmentálním programu, který si klade za cíl minimalizovat 

množství netříděného odpadu, snižovat emise, kontrolovat odpadní vody a omezit 

využívání zdrojů (vody, elektrické energie, obalů). 

 

2.1.5 Cílová skupina 

Kotler (2007, s. 820–821) definuje cílovou skupinu, respektive cílové publikum 

jako potenciální kupující nebo současné uživatele, tedy ty, kdo provádějí nákupní 

rozhodnutí, nebo ty, kdo je ovlivňují. „Publikem mohou být jednotlivci, skupiny, 

speciální cílové skupiny, nebo veřejnost obecně. Cílové publikum bude mít značný vliv 

na rozhodování komunikátora ohledně toho, co bude řečeno, jak to bude řečeno, kdy to 

bude řečeno, kde to bude řečeno a kým to bude řečeno.“  

Vysekalová (2012) dodává charakteristiky, na jejichž základě správnou cílovou 

skupinu určit: demografické znaky, psychografické charakteristiky, psychologické 

osobnostní charakteristiky, kulturní zvyklosti a jazykové charakteristiky.  

V období do roku 2003 lze o cílové skupině společnosti McDonald’s uvažovat 

jako o mladých lidech ve věku 20–40 let. Jak uvádí Pravdová (2006), reklamy, 

především pak televizní spoty, právě v období do roku 2003 ukazovaly McDonald’s 

jako rodinnou restauraci, která je ideálním místem pro oslavy narozenin, setkávání 

s přáteli i nenáročný oběd všech věkových kategorií.  

Se změnou cílové skupiny byla upravena i komunikace společnosti. Mladým 

lidem ve věku 15 až 25 let (potažmo 14 až 29 let) (Pravdová, 2006) byla přizpůsobena 

nejen vizuální, ale i jazyková stránka marketingové komunikace (tamtéž). Spisovná 

čeština je zčásti nahrazována obecnou češtinou, anglickými výrazy (do té doby byly 

používané pouze pro obchodní názvy produktů a v interní firemní komunikaci), 

anglicismy a podle potřeby i slangem mládeže. Naznačený směr komunikace je 

udržován i v současné době, jak lze vysledovat i u následných příkladů. 

                                                                                                                                               
24 Přestože jsou některé produkty z České republiky (Coca-Cola, vejce, předsmažený sýr, pivo, mléčné 

směsi), například housky dodává rakouská pekárenská společnost, hovězí maso pochází z Polska, rybí 

maso z Dánska, velká část produktů pak z Německa (sýr, okurky, omáčky, ale i obaly a uniformy). 
25 Kvalita. McDonald’s [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: http://www.mcdonalds.cz/cs/o-

mcdonalds/kvalita/environmentalni-program.shtml. 
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Pravdová (2006) tuto cílovou skupinu charakterizuje jako mladé lidi žijící 

v mcdonaldizovaném světě, tedy takovém, kde jsou otevřeny restaurace McDonald’s, 

bez ohledu na jejich pohlaví a etnicitu. Z pohledu životního stylu se jedná spíše o lidi 

volnomyšlenkářské, spíše svobodné a orientující se na přítomnost. Rádi tráví čas 

s přáteli, baví se, utrácejí a žijí moderně, rychle, trendy, sexy. Přestože používají 

především svůj rodný jazyk, do jejich mluvy velmi výrazně proniká angličtina. (tamtéž) 

Druhou velmi výraznou a specifickou cílovou skupinou jsou děti. 

Z legislativního hlediska je to však skupina velmi problematická. Zákon o regulaci 

reklamy zakazuje podporu chování ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj 

dítěte; doporučování ke koupi výrobků nebo služeb s využitím jejich nezkušenosti nebo 

důvěřivosti; nabádání k přemlouvání rodičů jiných osob ke koupi výrobků nebo služeb; 

využívání jejich zvláštní důvěry vůči jejich rodičům nebo jiným osobám; nevhodným 

způsobem ukazovat děti v nebezpečných situacích.26 Navíc je zakázáno reklamou 

přerušovat pořady určené pro děti.27 Tyto regulace jsou dány především dětskou 

bezbranností, nedostatkem zkušeností a v důsledku tohoto i neschopností rozeznat 

reálný svět od reklamního. (Vavřičková, 2010) Platí zde přímá úměra, kdy čím je dítě 

starší, tím větší rozlišovací schopnosti vykazuje. Přičemž výrazně se projevují až u dětí 

ve věku 11–12 let. 28 (tamtéž) Problematika reklamy cílené na děti je aktuálně velmi 

probíraným tématem a zabývá se jím i výzkum agentury Ogilvy&Mathers, která právě 

na toto téma oslovila české marketéry. Z výzkumu vyplývá, že nejúčinnějšími 

metodami oslovení jsou hrdinové z filmů a seriálů (tuto metodu využívá Happy Meal) 

a animace (webové stránky spojené s dětským menu McDonald’s nabízejí interaktivní 

zábavu). Polovina z oslovených marketérů považuje za etické cílit až na děti ve věku 

12–15 let. Děti, jimž je určen Happy Meal, však do této věkové kategorie spadají jen 

okrajově, tudíž by na ně cíleno být spíše nemělo.29 

                                                 
26 Čl. I § 2c zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. 
27 Čl. II § 6a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. 
28 Podle výzkumu 173 žáků ve věku 7–14 let byl reklamní text o kuřecích nuggetách společnosti 

McDonald’s interpretován správně (tedy určen jako reklamní sdělení), ale některými dětmi byl zaměněn 

za úryvek z kuchařky či odborné pojednání. Název McDonald’s se ve zkoumaném textu objevuje 6x, 

přičemž jednou již v nadpisu. (Vavřičková 2010, s. 46) 
29 Výzkum byl uveřejněn v článku: Reklama pro děti: etické dilema pro marketéry. Media Guru [online]. 

2012-03-13. [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2012/03/reklama-pro-deti-eticke-

dilema-pro-marketery/#.U1_GQFcnPbA. 
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Nepřímý způsob cílení na děti je zahrnut v nabídce narozeninových oslav, ale 

i pomocí dětských koutků a hřišť, která jsou součástí mnoha restaurací.30 V každé 

restauraci je hostům k dispozici i hosteska (viz příloha č. 6), která organizuje dětské 

oslavy a stará se o pohodlí zákazníků. Obvykle má také na starosti přípravu krabiček 

a hraček pro Happy Meal, nafukování balónků pro dětské návštěvníky a péči o dětské 

koutky. Přestože restaurace McDonald’s nenabízí standardní věrnostní program, velkou 

podobnost lze nalézt ve způsobu distribuce a nabídky hraček pro dětské menu Happy 

Meal. Celorepubliková nabídka je vždy tematická a vztahuje se k filmu nebo hře 

(videohře nebo počítačové), případně k jiné, dětské značce (např. Hello Kitty, Barbie). 

Této tematice odpovídají jak nabízené hračky, tak i design krabiček Happy Meal 

a doprovodný materiál umístěný na webových stránkách společnosti. Podobnost 

s věrnostním programem lze najít především v dostupnosti jednotlivých hraček přímo 

v restauracích. Jak uvádí projekt Na rovinu, v restauraci jsou dostupné vždy pouze dvě 

hračky po dobu jednoho týdne (viz příloha č. 7). Tento fakt může nepřímo vést 

k pravidelné, nebo alespoň častější návštěvě restaurace. Odpovídá to i definici reklamy 

jakožto komunikačního kanálu mezi jejím zadavatelem a adresátem, který má zájem 

navázat s recipientem co nejužší kontakt, jenž ho přiměje k jasně vymezené aktivitě. 

Zároveň mu mnohdy nejde o jednorázový, nýbrž opakovaný čin (nákup, využití služby). 

Na tomto se shodují Šebesta (1990) i Čmejrková (2000). 

 

2.1.6 Přímá konkurence 

Konkurence byla vybrána na základě požadavku, aby se jednalo o síť 

restauračních zařízení v České republice.  

 

Bageterie Boulevard 

 

Bageterie Boulevard je česká síť rychlého občerstvení, jehož koncept je založen 

na čerstvě plněných bagetách a sezónním menu. Společnost byla založena v roce 

2003.31 Její pobočky, jichž je celkem 18, lze nalézt i na Slovensku a v Polsku.32 

                                                 
30 Tzv. Playland, neboli dětské hřiště, je v České republice postaveno u 62 restaurací z celkového počtu 

89. Narozeninovou oslavu lze uspořádat ve 44 restauracích. Spočítáno podle mapy: Restaurace. 

McDonald’s. [online]. [cit. 2014-04-30]. Dostupné z: http://www.mcdonalds.cz/cs/mapa.shtml. 
31 Bageterie Boulevard. Elle [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: http://detox.elle.cz/partner/bageterie-

boulevard. 
32 About. Facebook [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/bageterie.boulevard/info. 
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V nabídce bageterie jsou studené a teplé bagety, smažené brambory, saláty, 

polévky, dezerty, teplé i studené nápoje, snídaňová a dětská menu (polévka, sendvič, 

dezert, nápoj a za příplatek dětský časopis Sluníčko). 

Komunikace Bageterie Boulevard je založena na vizuálním zpracování, jež 

připomíná novinové články (psané česky, odkazující na nabízené produkty, obvykle se 

zábavným, nicméně smyšleným obsahem) a výstřižky. Tato forma komunikace je 

konzistentní, odkazuje na bulvár nejen jakožto rušnou ulici, ale především noviny. Lze 

ji nalézt jak v místě prodeje, tak na outdoorové reklamě i na webových stránkách 

společnosti. Kromě černobílého textového zpracování využívá i žluté a tmavě hnědé 

barvy. 

Jazyková složka je velmi důležitou částí marketingové komunikace Bageterie 

Boulevard. Využívá nejen slovních hříček, ale velmi pohotově reaguje i na aktuální 

politickou či společenskou situaci. Na rozdíl od ostatních konkurentů využívá tato 

společnost českého jazyka, čímž se více přibližuje místnímu zákazníkovi. 

Názvy produktů jsou převážně v českém jazyce, jsou však využívána i anglická 

pojmenování (bageta rustic – rustikální, ice tea – ledový čaj, chef menu – menu 

šéfkuchaře, fresh juice – čerstvý džus, ham & egg – šunka s vejcem). Pro pojmenování 

dětského menu i jeho produktů (mimo již zmíněný ice tea) je využito češtiny. 

Zajímavostí je však použití například i španělského patatas pro brambory, italského 

freddo choco pro čokoládovou zmrzlinu nebo francouzské croissant Parisien pro 

pařížský croissant. 

Z online médií Bageterie Boulevard využívá webových stránek, stránky na 

stránkách Facebook33, Yelp34, TripAdvisor35 a Foursquare36. 

 

Burger King 

 

Síť rychlého občerstvení Burger King byla založena v roce 1954 ve Spojených 

státech amerických. V současné době má více než 13 500 poboček v 90 zemích světa.37 

V České republice byla první pobočka otevřena v roce 2008. 38 

                                                 
33 Bageterie Boulevard. Facebook [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/bageterie.boulevard. 
34 Bageterie Boulevard. Yelp [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: http://www.yelp.cz/biz/bageterie-

boulevard-praha. 
35 Bageterie Boulevard. Trip Advisor [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 

http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g274707-d1116604-Reviews-Bageterie_Boulevard-

Prague_Bohemia.html. 
36 Bageterie Boulevard. Foursquare [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 

https://foursquare.com/v/bageterie-boulevard/5045aef2e4b093fa17c67eec?ref=atw. 
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Burger King nabízí jak různé druhy hamburgerů, tak kuřecí křídla, kuřecí 

nuggety, smažené cibulové kroužky, wrapy, saláty, hranolky, chlazené nápoje, kávu, 

dezerty (brownie, koblihy, zmrzliny, zmrzlinové nápoje), snídaňové menu a dětské 

menu (hamburger nebo nuggety, salát nebo hranolky, malý nápoj a hračka).39 

Základními barvami společnosti je žlutá, červená a modrá. Hlavním symbolem 

je hamburger a královská koruna. Kromě barevných kombinací lze podobnost 

s McDonald’s najít i v samotném menu. Komunikace společnosti je velmi podobná 

komunikaci společnosti McDonald’s. Česká pobočka využívá k online komunikaci 

online webové stránky a Facebookovou stránku40. 

Komunikace je stejně jako v McDonald’s dvojjazyčná. Anglický jazyk je 

využíván především u názvů produktů, případně k označení promo akcí (například 

Happy hours, Taste is King). V češtině jsou pak informace k produktům a službám, ale 

i některé názvy akčních nabídek (Jarní potěšení, Královská senzace). Zajímavé je 

porovnání názvů dětského menu, kdy McDonald’s celosvětově používá název Happy 

Meal, Burger King pak pouhé označení Dětské menu. O problematice nepřekládání 

anglických pojmů při cílení na děti se zmiňuje i Pravdová (2006), která poukazuje i na 

nekonzistentní užívání anglického a českého jazyka v případě hračky jakožto dárku.41 

 

KFC 

 

Colonel Sanders v roce 1930 otevřel čerpací stanici s restaurací, jež daly základ 

dnešnímu Kentucky Fried Chicken – rychlému občerstvení s pokrmy z kuřecího masa. 

V současné době je otevřeno více než 18 000 poboček v 115 zemích světa. V České 

republice bylo první KFC otevřeno v roce 1994.42 

Nabídka zahrnuje různé kousky smaženého kuřecího masa, sendviče s kuřecím 

masem, saláty, hranolky, bramborovou kaši, bramborový salát, teplé i studené nápoje, 

                                                                                                                                               
37 Fourth Quarter and Full Year 2013 Earnings Presentation 

BKW_Q42013_EarningsCallPresentation.pdf. Burger King [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 

http://investor.bk.com/conteudo_en.asp?idioma=1&conta=44&tipo=43578. 
38 Burger King Česká republika. Facebook [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/BurgerKingCR. 
39 Produkty. Burger King [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: http://www.myburgerking.cz/shop/. 
40 Burger King Česká republika. Facebook [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/BurgerKingCR. 
41 Aktuálně Burger King nabízí hračky z kolekce The Jungle Book (Kniha džunglí). Názvy samotných 

hraček jsou však již přeloženy. McDonald’s v téže době nabízí dárky spojené s filmem Spiderman 2. 
42 About. Facebook [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: https://www.facebook.com/KFCCR/info. 
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dezerty, snídaňové a dětské menu (malý wrap nebo kuřecí maso, hranolky nebo salát, 

džus a hračka).43 

Hlavními barvami tohoto fast foodu jsou červená, černá a bílá. Logo tvoří 

kreslená podobizna zakladatele Colonela Sanderse. Kromě webových stránek využívá 

KFC i další online média: Facebook44, Google+45 a YouTube46. 

Komunikace je z jazykového hlediska velmi podobná ostatním fast foodům 

s původem v anglicky hovořící zemi. Názvy produktů překládány nejsou, informace 

o nich pak ano. Stejně jako u McDonald’s je claim i této společnosti v anglickém 

jazyce: „So good“. Anglické slovo good, dobrý, je vizuálně propojeno s komunikací 

používání kvalitních produktů. Jednotlivá písmena jsou vyřezána z fotografií čerstvých 

rajčat, kuřecích prsou, kyblíku se smaženým kuřecím masem (nabízený produkt) 

a listovým salátem. Pro produkty inspirované mexickou kuchyní je použito názvů jako 

Qurrito (vzniklo pravděpodobně spojením názvů jídel quesadilla a burrito). 

Pro dětské menu je využito doslovného anglického překladu Kid’s menu. Na 

rozdíl od McDonald’s a Burger King společnost KFC na svých webových stránkách 

nezveřejňuje aktuálně dostupné hračky, přestože je má v nabídce. 

 

Subway 

 

První ze sítě restauračních zařízení Subway byla založena v roce 1965 v USA. 

Celkový počet restaurací nyní činí více než 40 000 a je tedy největším z porovnávaných 

řetězců.47 První restaurace v České republice byla otevřena v roce 2003. 

Podobně jako Bageterie Boulevard je Subway zaměřen na prodej teplých 

a studených baget. Dále nabízí saláty, teplé a studené nápoje a snídaně. Jako jediný 

z uvedených fast foodu nenabízí dětské menu, v nabídce je však možnost cateringu, jež 

je v porovnání s ostatními srovnávanými subjekty jedinečná. 

Barvy Subway jsou zelená, žlutá a bílá. K online komunikaci používá své 

webové stránky a Facebook48. V komunikaci se neobjevuje červená barva obvyklá pro 

řetězce rychlého občerstvení.  

                                                 
43 Sendviče. KFC [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: http://www.kfc.cz/menu/sendvice. 
44 KFC. Facebook [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: https://www.facebook.com/KFCCR. 
45 KFC Česká republika. Google+ [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 

https://plus.google.com/103564370256097750524/about. 
46 KFC Česká republika. YouTube [online]. [cit. 2014-04-25]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/user/KFCeska. 
47 Franchisa. Subway [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: http://subway.cz/subway_cz/franchisa#. 
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Z jazykového hlediska společnost Subway opět kombinuje anglický a český 

jazyk. U názvů produktů však převažuje jazyk český. Přestože nabídka a koncept 

restaurace je podobný jako u Bageterie Boulevard, komunikace těchto řetězců se 

navzájem nepodobá. 

Jak již bylo zmíněno, jako jediná ze zmíněných konkurenčních společností 

nenabízí dětské menu, a děti tak nelze posuzovat jako cílovou skupinu této společnosti. 

 

2.2 Analýza komunikace společnosti McDonald’s v letech 2012–

2013, analýza vybraných kampaní, důraz na jazykovou 

složku 

2.2.1 Tvorba neologismů 

Neologismus je nově utvořený jazykový prostředek, který je dosud nevžitý. Toto 

slovo bylo vytvořeno v 18. století z řeckého néos (nový) a lógos (slovo, řeč) (Rejzek, 

2012).  

Profesní slang neboli profesionalismy patří mezi nespisovnou formu českého 

jazyka, přesněji do skupiny sociolektů (sociálních dialektů). Je vlastní určitým profesím, 

řemeslům nebo výrobním odvětvím a vzniká z nutnosti takového pojmenování, pro 

které neexistují termíny, či je potřeba tyto termíny zjednodušit. Určitou formu 

profesionalismů lze nalézt i v řeči zaměstnanců společnosti McDonald’s. V této práci 

jsou uvedeny na příkladu videa První dny v McDonald’s. 

 

2.2.2 Analýza vybraných kampaní 

Pro analýzu byly vybrány kampaně Lidovky, Fajn pár za pár a Snídaňový 

McWrap, které jsou z jazykového hlediska nejzajímavějšími z let 2012 a 2013.  

Jelikož bylo velmi výrazným prvkem komunikace české pobočky společnosti 

McDonald’s v roce 2013 i video První dny v McDonald’s, byla analýza provedena i na 

tomto videu. První dny v McDonald’s bylo umístěno na server YouTube, ale na žádost 

                                                                                                                                               
48 Subway Česká republika. Facebook [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/subwayceskarepublika. 
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zástupce herečky Kory Lang, jež ztvárnila Katku, bylo odebráno.49 V současné době je 

video dostupné na kariérních stránkách společnosti.50 

 

Lidovky 

Pro kampaň Lidovky bylo využito jak printové reklamy, tak online bannerů, 

video spotů určených pro televizní vysílání i online reklamu (reklamní spoty před videy 

například na serveru YouTube.com) a rádiových spotů.51 

Spojujícím prvkem kampaně, jež prezentovala dva nové sendviče, McBůček 

a McKřen, bylo využití lidového umění – vzoru připomínajícího tradiční výšivku na 

kroji (viz příloha č. 8) – a taktéž moravského nářečí. Ve video spotech byli navíc 

zobrazeni Moravané v krojích a s houslemi mluvící v nářečí jižní Moravy, které je 

avšak nekonzistentní a neodpovídající realitě. Všechna videa ukazují nabídku za lidové 

ceny, tedy velmi levnou. Čmejrková (2000) poznamenává, že zajímavý text je pro 

recipienta takový, který ho překvapí, zaskočí, nebo nejlépe provokuje. K tomu má 

sloužit především hra s jazykem, která „dezautomatizuje vnímání jazyka i skutečnosti 

a upoutá naši pozornost“. (Čmejrková 2000, s. 13) V případě špatného použití dialektu 

může ovšem dojít k vyprovokování negativní reakce, tedy odtažení a odmítnutí. 

Děj prvního videa nazvaného Lidovky se odehrává v prostředí restaurace 

McDonald’s. Dva mladíci v krojích si objednávají jídlo, přičemž jeden z nich místo 

prvních odpovědí krátce zahraje na housle. Obsluhující dívka hovoří spisovnou 

češtinou, mladíci nářečím. Používají slova jako vrzálista (houslista), erteple (brambory), 

aj (také), děvčica (dívka). Po skončení hrané scény se objevuje fotografie zmiňovaných 

Lidovek a po krátké větě se ozývá voice over s výzvou k návštěvě, opět v nářečí. 

Druhé video „Drive In“ ukazuje pouze obsluhu okénka pro zákazníky-motoristy. 

Zákazník mluvící moravským dialektem si objednává Lidovky. Opět používá slova 

erteple a děvčica. Po skončení hrané scény se ukazuje fotografie jídla a ozývá se 

podobná proklamace jako u prvního videa. 

Třetí video z této kampaně se opět odehrává v restauraci McDonald’s, tentokrát 

však již u stolu v lobby. Dva krojovaní mladíci sedí vedle skupinky tří fanoušků metalu. 

                                                 
49 AUST, Ondřej. McDonald’s: naše náborové video nechal z YouTube smazat agent Katky. Médiář.cz 

[online]. 2013-01-30. [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/mcdonalds-nase-naborove-

video-nechal-z-youtube-smazat-agent-katky/. 
50 První dny v McDonald’s. McDonald’s [online]. [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: 

http://mcdonalds.jobs.cz/co-vas-ceka/prvni-dny-v-mcdonalds/. 
51 McDonald’s spouští „lidovou“ kampaň. Media Guru [online]. 2013-01-30. [cit. 2014-04-23]. Dostupné 

z: http://www.mediaguru.cz/aktuality/mcdonald%E2%80%99s-spousti-

%E2%80%9Elidovou%E2%80%9C-kampan/#.U1JQSlettzo. 
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Někomu začne zvonit telefon. Tato znělka silně evokuje hudbu stylu metal. Překvapivě 

však telefon nepatřil hudebním fanouškům, nýbrž právě jednomu z krojovaných 

mladíků. Když telefon zvedne, ujistí svou matku o tom, že se o sebe stará a neutrácí 

peníze. Jsou zde použita slova mamička (maminka) a v rychtyku (v pořádku). Video 

končí stejně jako předchozí dvě – proklamací a fotografií. (textový přepis viz příloha 

č. 9) 

Největší úskalí vidí autorka v upevňování stereotypů, které se však v komunikaci 

společnosti neobjevují poprvé. Tento přístup může českou společnost rozdělit na 

rozezlené a posmívající se. Negativní přístup navíc může podpořit i nesprávné použití 

dialektu, které nepřímo vyvolává nedůvěru ve společnost McDonald’s jako takovou.  

 

Fajn pár za pár 

Krátká videa Chickenburger, Cheeseburger a Snack Wrap ukazují rozhovor vždy 

jednoho z uvedených produktů a balíčku hranolek za nízkou cenu. Prostředí je velmi 

jednoduché, bílé pozadí nechává vyniknout nabízené jídlo. Kromě mluveného textu je 

zde i totožný text psaný. Zarážející je, že hranolky jsou zde v ženském rodě, a přesto je 

jejich part namluven mužem („Počkejte, a to chcete jít fakt všechny?“, „Co bysme 

nesyčely?“, „Tebe jsme tu ještě neviděly!“). Podle Slovníku spisovné češtiny je slovo 

hranolek rodu mužského neživotného. (Filipec, 2010) Pointa videí je založena na 

krátkém a jednoduchém vtipu. Všechna videa jsou ukončena výzvou k návštěvě 

restaurace (voice over). 

Tato krátká videa používají především obecnou až hovorovou češtinu („tak jo“, 

„fakt“, „bysme“). Přestože v hrané části videí je slovo hranolek použito ve špatném rodě 

(ženském), v části, kde je použit voice over, je hranolek již ve správném tvaru (mužský 

neživotný rod, vzor hrad). 

V této kampani bylo zveřejněno i naprosto odlišné video, které jednoznačně míří 

na mladé publikum. S předchozími kampaněmi nemá podobný pouze inzerovaný 

produkt, ale i vtipný scénář a použití titulků. 

Dva mladí chlapci oděni do volného oblečení, čepice s kšiltem a zlatých řetězů 

kolem krku si v McDonald’s vybírají jídlo. Hovoří spolu slangem, jež je výrazně 

ovlivněn anglickým jazykem („Wosap bro.“, „Houmí, čekuj tohle!“, „love“, „Nou 

many, bró.“, „bauč“, „dýl“, „kombo v tomhle hůdu“). Přestože jsou tato slova původně 

anglická, jejich výslovnost a spojení s českými výrazy z nich vytváří dvojjazyčný mix, 

slang srozumitelný pouze určité skupině mladých lidí (houmí – z angl. homie blízký 
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přítel, bró – z angl. bro(ther) bratr, přítel, bauč – z angl. bauch skvělý, dýl – z angl. deal 

dohoda, koupě). Podobně jako je zkrácené pojmenování cheeseburgeru, cheese, 

v českém jazyce skloňováno, i slova použitá v této reklamě se chovají stejně (čekuj – 

z angl. to check kontrolovat, v hůdu – z angl. (neighbor)hood sousedství). (textový 

přepis všech videí viz příloha č. 10) 

Stejně jako vybrané oblečení, i některá slova odkazují k hiphopové kultuře. 

Rozhovor chlapců je doprovázen titulky, které text převádějí do přehnaně formálního 

spisovného jazyka. V tomto případě je to právě hra s jazykem, která vytváří požadovaný 

vtip. Ten je však srozumitelný především těm, kdo rozumí anglickému jazyku a zároveň 

mají alespoň minimální povědomí o dané kultuře. 

Přestože se ve videích této kampaně vyskytuje převážně hovorová čeština, opět 

je zarážející výskyt chybných výrazů. Nespisovný jazyk v kombinaci s angličtinou je 

sice dobrým způsobem, jak zaujmout mladé publikum, otázkou však je, nakolik je tento 

způsob komunikace oslovuje v pozitivním slova smyslu. 

 

Snídaňový McWrap 

Reklama z této kampaně je velice specifická především hlasovým projevem, 

který v posluchači evokuje operu. Zpěvačka se textem jakoby rozezpívávala před 

operním vystoupením.  

Hlavním prvkem je „ha ha ha“ či „cha cha cha“ prokládající jednotlivé kusy 

reklamního textu, který však na sebe nenavazuje. 

Po zpívané části spotu promlouvá voice over, který popisuje produkt především 

jako praktický a vybízí k ranní návštěvě McDonald’s. Jeho part je podkreslen klavírní 

hudbou. 

Tento rozhlasový spot je zakončen zpěvaččiným „ha ha ha“ v melodii používané 

s jinglem „I’m lovin’ it“. (textový přepis viz příloha č. 11) 

Na rádiovém spotu Snídaňový McWrap je zajímavá naprostá nesouvislost mezi 

způsobem zpracování a inzerovaným produktem. Cílovým publikem tohoto sdělení 

budou pravděpodobně řidiči aut, jak je také v reklamě zmíněno. Tento způsob 

komunikace, tedy rádoby operní zpěv, může sice zaujmout, ale nemusí mu být 

dostatečně rozumět. 
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První dny v McDonald’s 

Toto video si neklade za cíl inzerovat produkty z nabídky společnosti, ale ukázat 

mladým lidem začátky pracovního procesu v McDonald’s. Kromě náhledu do 

„zákulisí“, tedy crew roomu a kuchyně, kam se zákazník dostane pouze při dni 

otevřených dveří, ukazuje i specifickou firemní kulturu – zaučování nových 

zaměstnanců, firemní hierarchii v místě prodeje, přesné dodržování daných postupů, 

komunikaci mezi sebou i se zákazníkem. Podle vyjádření McDonald’s se nejednalo 

o náborové video, jak je obecně nazýváno52, nýbrž jako instruktážní video pro nové 

zaměstnance, kterým má ukázat důležitost dodržování stanovených postupů. 

Video První dny v McDonald’s53 zaznamenalo velmi bouřlivou reakci na 

internetu a sociálních sítích. Na serveru YouTube jsou stále ke zhlédnutí mnohé 

parodie, na Facebooku byla založena stránka Podivej, zrovna jedeme cheese54, na které 

byla zveřejňována nejen s tímto videem související parodie, ale i další, spíše 

nesouvisející obsah. 

Video je rozděleno na několik hraných scén, které prokládají záběry na Katčiny 

„záznamy z deníčku“ a ostatní zaměstnance u různých činností. Hlavní role zde hrají 

Katka, nová zaměstnankyně, Jirka, crew trenér a manažerka restaurace. V první scéně 

manažerka seznamuje Katku a Jirku. V další scéně Jirka bere svou novou kolegyni do 

kuchyně, kde ji naučí udělat cheeseburger. Následně hovoří Katka s manažerkou 

o plánovaných pracovních směnách. V předposlední scéně je Katka poslána na servis, 

tedy k pokladně, kde bude obsluhovat zákazníky. Nejprve se dívá na Jirku, poté si tuto 

pozici vyzkouší sama. Na závěr manažerka předává Katce novou, žlutou visačku 

(zkušený zaměstnanec), kterou si vymění za současnou bílou (zaučující se). Poslední 

scéna se odehrává po 3 měsících od přijetí Katky. 

Z jazykového hlediska je velmi zajímavý slang, jež vychází z angličtiny. Hned 

v úvodní scéně se objevuje „crew trenér“, „crew room“, dále „garnýr“ a „cheese“. Slovo 

garnýr, které má v českém jazyce význam kanýr nebo volán, patrně vychází 

z anglického slova garner – shromažďovat, sýpka. Slovo cheese, vyslovováno [číz], je 

skloňováno podle vzoru stroj. Specifický je i způsob komunikace mezi zaměstnanci na 

                                                 
52 McDonald’s pokračuje v náborové kampani. Media Guru [online]. 2013-01-25. [cit. 2014-04-23]. 

Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/aktuality/mcdonalds-pokracuje-v-naborove-

kampani/#.U1LJElettzo. 
53 První dny v McDonald’s. McDonald’s [online]. [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: 

http://mcdonalds.jobs.cz/co-vas-ceka/prvni-dny-v-mcdonalds/. 
54 Podivej, zrovna jedeme cheese. Facebook [online]. [cit. 2014-04-25]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/JedemeCheese. 
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jednotlivých pozicích. Z kuchyně se tak například ozývá „Cheese bez zeleniny. Pro kasu 

deset, pravděpodobně Honzík“. Tato informace slouží k upozornění zaměstnance 

u pokladny, že jeho objednávka je již hotová. Dále jsou v dialozích použita slova 

z profesního slangu jako servis (obsluha pokladny), garnýr (místo, kde se kompletují 

sendviče) nebo zázemí (část restaurace určená pouze zaměstnancům) (textový přepis viz 

příloha č. 12). 

Tzv. náborové video bylo nejvýraznějším komunikačním prvkem společnosti 

v celém roce 2012. Jeho popularita byla na české poměry až neuvěřitelná. Po velkém 

rozruchu však následovalo relativně rychlé, očekávatelné umlknutí. Přestože myšlenka 

byla velmi dobrá, podobně jako koncept Na rovinu, zpracování nebylo úplně šťastné, 

čímž se také odsoudilo k velkému množství parodií. 

 

2.3 Dotazníkové šetření 

2.3.1 Popis dotazníku 

Dotazníkové šetření proběhlo v období od 27. ledna 2014 do 25. února 2014. 

Byla vybrána kombinace otázek otevřených a uzavřených, přičemž celkový počet byl 

17 otázek, které byly tematicky rozděleny do dvou skupin (viz příloha č. 13). První 

skupina otázek byla zaměřena na samotnou problematiku – znalost společnosti 

McDonald’s, jednotlivých pojmů i vztahy k tomuto tématu. Druhá skupina otázek byla 

sociodemografického rázu a kladla si za úkol zjistit relevantní informace 

o respondentech. 

Cílem bylo získat alespoň 100 vyplněných dotazníků, celkový počet 

navrácených, plně vyplněných dotazníků byl v době ukončení výzkumu 190. Dotazník 

byl vytvořen a publikován pomocí online aplikace pro internetové dotazování – 

Vyplňto.cz. K rozšíření samotných dotazníků – respektive internetového odkazu na něj 

– bylo využito především sociálních médií, která autorka využívá osobně (Facebook – 

osobní stránka, studentské skupiny; Twitter; osobní blog autorky malyblok.cz). 

Při vyhodnocování se objevily problémy, které plynuly nejen ze samotného 

dotazníkového šetření, ale i způsobu jeho šíření mezi respondenty. Především je to 

nerovnoměrné rozložení respondentů v jednotlivých sociodemografických skupinách. 

Největší počet respondentů je ve věkové skupině 21–30 let, což je dáno především 

výběrem způsobu šíření dotazníků, kterým bylo silné sociální médium Facebook. 
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Skupina autorčiných „přátel“ je v podobném věku jako ona sama, stejně tak studentské 

skupiny, kde byly dotazníky taktéž zveřejněny. Toto zjištění vede k mírnému zkreslení 

výsledků, jelikož vysoký počet respondentů v dané věkové kategorii nevypovídá 

o jejich zvýšeném zájmu o téma, nýbrž pouze o způsobu sběru dat. Výsledky výzkumu 

tak sice neukazují plošně aplikovatelný názor na danou problematiku, lze z něj však 

vyčíst názor studentů a mladých lidí vyrůstajících v porevoluční době, pro něž je 

McDonald’s běžnou součástí místní kultury.  

 

2.3.2 Zhodnocení dotazníkového šetření 

 

Sociodemografická data 

Více než polovinu, 69 %, osob, jež vyplnily dotazník, tvořily ženy.  

Největší procentuální zastoupení ve věkových skupinách měli mladí lidé ve věku 

21 až 30 let (63 %), dále teenageři – 16–20 let (14 %), lidé v produktivním věku, 

tzn. 31–40 let (11 %). Nejmenší zastoupení pak měli lidé starší 51 let (7 %), ve 

věku 41–50 let (4 %) a děti do 15 let (1 %). 

Respondenti žijí převážně v Olomouckém kraji (32 %), Praze (28 %) 

a Jihomoravském kraji (11 %). Zbývajících 29 % je z ostatních krajů v České republice. 

Čtvrtina dotazovaných žije na vesnici, 20 % ve velkém městě, 27 % žije buď v malém, 

nebo středně velkém městě. V místě bydliště sta respondentů se zároveň nachází 

i restaurace McDonald’s.  

Šedesát jedna procent odpovídajících označilo jako nejvyšší dosažené vzdělání 

střední nebo vyučen s maturitou. Do této kategorie spadá pravděpodobně i velká část 

studentů vysokých škol, již zatím nedokončili bakalářské studium. O polovinu méně, 

31 %, tvořili vysokoškolsky vzdělaní lidé (19 % ukončené bakalářské studium, 

11 % magisterské studium, 1 % doktorské studium). Jen 4 % respondentů dosáhla 

základního vzdělání a 3 % vyučení bez maturity. 

 

Znalost a vnímání společnosti McDonald’s 

Naprostá většina respondentů (98 %) síť restauračních zařízení McDonald’s zná. 

Zbylá tři procenta jsou ženy: dvě ve věku více než 51 let s bydlištěm ve vesnici nebo 

malém městě a středním vzděláním, jedna dívka, která McDonald’s nezná, je ve věku 

do 15 let a bydlí ve velkém městě.  
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Více než polovina respondentů navštěvuje restaurace McDonald’s nepravidelně 

nebo méně často než jednou za rok. Čtvrtina je navštěvuje v rozmezí jednou týdně až 

jednou ročně. Sedmnáct procent respondentů pak toto stravovací zařízení nenavštěvuje 

vůbec. 

Z uvedených reklamních kampaní byla největší znalost Lidovek (49 %), Fajn pár 

za pár (44 %) a Sýrové sezóny (40 %). Méně známé pak byly zbylé kampaně 

Mix’n’share (28 %) a Snídaňový McWrap (18 %). Děti ve věkové kategorii do 15 let 

znají alespoň jednu z uvedených reklam. 

Vnímání společnosti je různé, převažuje však symbolika rychlého občerstvení 

(72 %) a nezdravého stravování (63 %). Jako zdroj chutného jídla ji vidí jen 

14 % odpovídajících. Pouze pro deset procent respondentů je McDonald’s symbolem 

chutného, ale zároveň i nezdravého jídla. I po 25 letech od sametové revoluce je tato 

společnost pětinou respondentů vnímána jako symbol kapitalismu, Západu či Spojených 

států amerických (toto vnímání může být jak pozitivní, tak negativní). Překvapivě je tak 

spíše u lidí mladších 40 let, starší respondenti vnímají více symboliku rychlého 

občerstvení a nezdravého stravování. 

 

Vnímání komunikace společnosti – reklamy 

Podle výsledků výzkumu lze říci, že vnímání reklam je spíše negativní 

(58 % respondentů), méně pak pozitivní (30 %), názory neutrální (17 %) jsou 

způsobené především neznalostí daných reklam. Čtvrtina věkové kategorie 16–20 let 

pozitivně zhodnotila kampaň Fajn pár za pár (3 % z celkového počtu respondentů). 

Respondentům ve věku 21 až 30 let pak nejvíce líbily reklamy z kampaně Lidovky 

(10 % ve věkové kategorii), Americké legendy (7 %) a Mix’n’share (5 %). Sedmdesáti 

sedmi respondentům se nelíbila ani jedna z reklam (41 %). Zbývající věkové kategorie 

se vyjádřily spíše negativně nebo neutrálně.  

Velmi negativním prvkem reklam je podle respondentů zaměření na děti 

a dospívající (téměř 30 %). Jak bylo popsáno výše, problematika cílení reklam na děti je 

v současné době velmi diskutovaným tématem nejen mezi laickou veřejností, ale 

i odborníky z oboru marketingu. 

Necelé pětině odpovídajících vadí jazyk, kterým společnost komunikuje 

a čtvrtině pak vadí zobrazení Moravanů, přičemž téměř 80 % těchto respondentů uvedlo 

jako místo bydliště jeden z krajů na území Moravy a Slezska. Tyto odpovědi spolu 
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mohou mít souvislost, protože jak již bylo zmíněno, jazyk, respektive dialekt nebyl 

v kampani Lidovky použit správně. 

 

Vnímání anglicismů a jazyka komunikace 

Zajímavé výsledky přinesla otázka, v níž byli respondenti požádáni o přiřazení 

českého ekvivalentu nebo významu k vybraným slovům. Prakticky bezchybně byla 

přiřazena slova fast food (rychlé občerstvení) a cash (peníze v hotovosti). Slova 

fajnovka (levné, malé jídlo) bylo 15x chybně označeno za vedoucího směny, crewroom 

(zázemí pro zaměstnance) 26x jako prostor restaurace pro zákazníky. Slovo lobby 

(prostor restaurace pro zákazníky) bylo 14x zaměněno za crewroom a 16x za vedoucího 

směny. Ten je však označován slovem shift, které bylo druhým nejchybněji přiřazeným 

slovem – více než polovina respondentů byla přesvědčena, že toto slovo označuje 

pracovní špičku (hužva). Slovo hužva se ukázalo taktéž jako velmi problematické. 

Správně jej označilo 77 respondentů, 15 si myslelo, že jde o jídlo, 10 respondentů 

považovalo hužvu za prostor pro zákazníky. Není se čemu divit, jelikož slovo hužva je 

v nespisovné češtině maso, které nelze rozkousat.55 

Navazující otázka zněla, zda respondenti používají některá z uvedených slov 

v běžném hovoru. Téměř polovina odpověděla, že ne. Druhá polovina používá 

především slova fast food (24) a cash (15), což však nemusí být vlivem komunikace 

McDonald’s, nýbrž standardním přejímáním anglických výrazů do češtiny.56 

Přejímání anglických slov do češtiny je obecně veřejností přijímáno spíše 

neutrálně (54 % respondentů nevadí, 4 % lidí vadí přejímání pouze v určitých 

situacích). Nicméně 41 % respondentů přejímání, případně nahrazování českých výrazů 

anglickými vadí. Obecně tento trend vadí spíše starším lidem, u nichž bude patrně 

nechuť přijímání slov z jakéhokoliv cizího jazyka ovlivněna neznalostí či 

konzervatismem u této věkové skupiny typičtějším (proti přejímání slov bylo 

38 % respondentů ve věkové skupině 31–40 let, 50 % ve věku 41–50 let a 64 % ve věku 

51 a více let). Mladší respondenti se vesměs vyjádřili tak, že jim přejímání nijak zvlášť 

nevadí (odpovědělo tak 70 % respondentů z věkové kategorie 21–30 let 

a 54 % respondentů z věkové kategorie 21–30 let). Cílové skupině společnosti 

McDonald’s tedy použití anglického jazyka spíše nevadí, jelikož lze říci, že vzhledem 

k výuce anglického jazyka na školách mu rozumí. 

                                                 
55 Slovník nespisovné češtiny podotýká, že hužva jakožto nával zákazníků v rychlém občerstvení údajně 

pochází z polštiny a v řetězcích McDonald’s je považován za odborný výraz. (Hugo, 2009) 
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Velmi podobné výsledky jako měla otázka přiřazování slov, vykázala i otázka 

znalosti uvedených slov. Všechny vybrané výrazy byly vybrány v souvislosti se 

zkoumanou problematikou. Nejznámější slova byla fast food, Happy Meal57, shake 

(angl. míchat, v tomto významu jako mléčný koktejl), drive (angl. řídit, v tomto 

významu jako prodejní okénko pro řidiče aut), cash (angl. hotovost) a hosteska 

(zaměstnankyně starající se především o dětské zákazníky). Méně než 50 %, ale stále 

poměrně vysokou znalost vykazovala i slova crew (zaměstnanec, angl. člen týmu), 

meeting (angl. setkání), hrany (nesp. hranolky) a lobby (angl. vestibul nebo hala, 

v politice ovlivňování politiků, v McDonald’s prostor pro zákazníky). 

 

2.3.3 Vliv na český jazyk – současné tendence v porovnání 

s výsledky dotazníkového šetření 

Jak uvádí Janovec (2007), současné jazykové trendy jsou tendence 

k intelektualizaci a tendence k demokratizaci jazyka.  

Intelektualizace jazyka charakterizuje spisovný jazyk, který má tímto za úkol 

zachytit složité myšlenky. Tato tendence se objevuje především v odborné sféře, dříve 

i v publicistice. Projevuje se zvyšováním podílu odborných výrazů, termínů, ale 

i abstrakt a slov přejatých v běžné řeči. Proces zobecňování odborných slov se nazývá 

determinologizace (příkladem mohou být slova jako server, myš či last minute). 

Anglicismy, přejímky z anglického jazyka, jsou součástí nejen odborného jazyka, ale 

i slangu a běžné řeči určitých sociálních skupin (Janovec (2007) uvádí zejména mládež, 

úředníky státní správy a zaměstnance velkých firem a nadnárodních korporací). 

Zajímavým intelektualizačním prvkem jazyka jsou i knižní a básnické výrazy či 

prostředky. V textu mají obvykle za úkol vyvolat představu filozofičnosti, ovšem jak 

Janovec upozorňuje, mohou také vést k jazykovému snobství a hyperkorektnosti. 

Demokratizace jazyka se naopak vyznačuje hovorovostí pronikající do 

spisovného jazyka, univerbizací výrazů (zkracování víceslovných výrazů v jeden; 

například kabelovka – kabelová televize, akciovka – akciová společnost) i vznikem tzv. 

okazionalismů (slova příležitostná a náhodně vytvořená pro konkrétní text, která nemají 

dalšího použití; například olivofil – ten, kdo má rád olivy, želvomaniak – nadměrný 

                                                                                                                                               
56 Slovník nespisovné češtiny uvádí i podobu keš. (tamtéž) 
57 Nejvyšší znalost pojmu Happy Meal vykazují respondenti ve věku 21–30 let. Přestože to není současná 

cílová skupina, jsou to lidé, kteří vyrostli v době, kdy McDonald’s v České republice otevřel první 
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fanoušek seriálu Želvy ninja). Do demokratizace jazyka patří i užívání slangových 

výrazů a profesionalismů. 

Jednou z jazykových tendencí je i tzv. snobizace. Adam58 tuto tendenci částečně 

dává za vinu přílišnému přijímání anglicismů do českého jazyka. Především pak viní 

společnost, která angličtinu pokládá za jazyk prestižnější než svůj rodný.  

Komunikace společnosti McDonald’s trendům v českém jazyce odpovídá, 

dokonce kombinuje všechny zmíněné tendence. Velmi výrazné je jak použití anglicismů 

(na pomezí intelektualizace a snobizace jazyka), tak pronikání hovorových, slangových 

výrazů (McDonald’s dokonce užívá i hybridních názvů, jakými jsou například crew 

trenér, floor managerka). Tento způsob komunikace projevuje snahu kopírovat jazyk 

současné mládeže, která je hlavní cílovou skupinou společnosti. Lze říci, že komunikace 

společnosti respektuje současné lokální jazykové trendy. K zamyšlení ovšem je, zda 

spíše nepatří mezi ty, kdo k těmto tendencím a změnám napomáhá, ať už záměrně, či 

ne. 

Podobné tendence popisuje i Čmejrková (2000), která se zaměřuje na češtinu 

v reklamě. Podle ní nás reklama nutí uvědomit si jazyk, tak jak to činí poezie. Reklama 

si hraje jak s hláskami a písmeny, tak se slabikami, slovy i celými větnými 

konstrukcemi. V případě psané podoby využívá typu a velikosti písma, prostorového 

uspořádání písmen, přivádí do textu symboly i znaky mluvenosti. (tamtéž) 

Podle výsledků dotazníkového šetření lze usuzovat, že slova, která společnost 

McDonald’s používá ve své komunikaci externí i interní, případně pak mající přímou 

souvislost s oblastí jejího podnikání, jsou kvalitně usazena v podvědomí českého 

zákazníka. Ne vždy je možné posoudit, nakolik je tato znalost ovlivněna přímo 

komunikací a na kolik z tuto znalost ovlivňují například média. Závěrem lze shrnout, že 

komunikace společnosti McDonald’s český jazyk ovlivňuje v souladu se současnými 

jazykovými tendencemi. 

 

                                                                                                                                               
restaurace. Jestliže byly první kampaně mířené jak na podpoření znalosti značky, tak na děti, lze je zpětně 

označit za úspěšné. 
58 ADAM, Robert. Tváře namažeme sanskrýnem … a budeme světoví! Jazyky, studium, práce. [online]. 

2012-01-06. [cit. 2014-04-28]. Dostupné z: http://www.jazyky.com/tvare-namazeme-sanskrynem-a-

budeme-svetovi/.  
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Závěr 

Společnost McDonald’s je velmi výrazným komunikantem nejen na světovém, 

ale i českém trhu. Jak ukázal výzkum, znalost značky je téměř stoprocentní napříč 

všemi věkovými kategoriemi. Tomu odpovídá i její hodnota, která se sice v loňském 

roce o 5,5 % propadla, stále jde však o lídra nejen mezi řetězci rychlého občerstvení, ale 

v celém potravinářském průmyslu.59 Každoroční investice do reklamy této společnosti 

činí přibližně 700 milionů dolarů (Michman, 1998). Tomu sice odpovídá znalost, ne 

vždy však i kvalita provedení lokální marketingové komunikace. Gramatické chyby či 

nepřesnosti, nedostatečná znalost použitého dialektu i upevňování stereotypů jsou 

chyby, jakých by se takto velká společnost měla vyvarovat. 

Kniha Markéty Pravdové, která byla důležitým zdrojem pro vypracování této 

bakalářské práce, je zaměřena především na komunikaci společnosti McDonald’s jako 

celku, jazyková složka pak byla zkoumána kvantitativně. Tato práce se zaměřila 

především na kvalitativní a deskriptivní analýzu vybraných kampaní. Přestože tedy 

nelze přímo porovnávat výsledky výzkumu, určité prvky zde ke komparaci jsou. 

Například zaměření na mladší cílovou skupinu, chyby v komunikaci nebo kopírování 

jazykových trendů. Pravdová se zaměřila na dobu od roku 1992 do roku 

2005 a zaznamenává tak výraznou změnu v komunikační strategii. Toto zaměření na 

mládež je patrné i v současné době a odpovídá tomu nejen vizuální, ale i jazyková 

složka komunikace. Silně byla omezena reklama cílená a děti, a to především pod 

vlivem legislativy, ale i kvůli postupné společenské změně. Po roce 1989 byla reklama 

díky uvolnění poměrů velmi benevolentní, dnešní společnost si však silně uvědomuje 

vliv reklamy na relativně bezbranné děti. 

Porovnání jazykové analýzy vybraných kampaní a jazykových tendencí 

v současné češtině ukazuje především schopnost adaptace společnosti McDonald’s 

v kulturním prostředí České republiky. Zároveň však je zde souvislost s přímým 

ovlivňováním jazyka, což dokazuje i provedené dotazníkové šetření. To také ukázalo, 

jak jsou reálně vnímány kampaně společnosti McDonald’s nejen cílovou skupinou, ale 

i starší generací. Překvapivé jsou výsledky poukazující spíše na nezájem, případně 

negativní vnímání analyzované komunikace.  
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Jak poznamenává Čmejrková (2000, s. 226), důležité je uvědomit si, že: 

„Reklama není umění… … Reklamu můžeme ocenit, i když se vůbec nezajímáme 

o zboží nebo službu, kterou nabízí.“  

 

Summary 

McDonald's is one of the most distinctive companies not only worldwide but 

also in the Czech republic. The research made for this thesis shows that this brand is 

known almost by one hundred percent of questioned people. Value of this brand is 

about 90.3 billions of US dollars, it is number one in the food industry worldwide. It is 

questionable why this famous and rich brand do not care enough about local 

communication, especially about language usage and strenghtening stereotypes. 

Markéta Pravdová (2006) wrote her book mostly about marketing 

communication of McDonald's but she also made quantitative language research. 

Her research was made for campaigns from 1992 to 2005. This thesis analyses three 

campaigns launched in 2012 or 2013. 

The most significant connections are targeting young people, language mistakes 

in communication, and language tendency and trends tracing. 

                                                                                                                                               
59 McDonald’s je s hodnotou 90,3 miliardy amerických dolarů na 4. místě. Podle článku: Apple zůstává 

modlou, cena značek Marlboro i McDonald’s se propadá. Lidovky.cz [online]. 21-05-2013. [cit. 2014-04-

27]. Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/apple-zustava-modlou-cena-znacek-marlboro-i-mcdonald-s-se-

propada-ph2-/firmy-trhy.aspx?c=A130521_110523_firmy-trhy_mev. 
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Příloha č. 4: Na rovinu – náborové video (obrázek) 

 

 



   

 

42 
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Příloha č. 6: McDonald’s – organizační struktura „kdo je kdo“ (obrázek) 
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Příloha č. 7: Na rovinu – Happy Meal (obrázek) 
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Příloha č. 8: Kampaň Lidovky – vizuál z webových stránek (obrázek) 

 
 

 

 

Příloha č. 9: Textový přepis reklam kampaně Lidovky (text) 

Video 1 „Lidovky“: 

Obsluha: „Dobrý den, co si dáte?“ 

První krojovaný mladík: „Tož, hen ten vrzálista chce něco pořádného a aby to moc 

nestálo.“ 

Obsluha: „Takže Lidovky. McBůček nebo McKřen?“ 

První krojovaný mladík: „McBůček.“ 

Druhý krojovaný mladík: „Aj s tyma hranatyma erteplama, děvčico.“ 

První krojovaný mladík: „A tak já si dám toho Křena. S těma erteplákama.“ 

Voice over: „Naše Lidovky si zamiluje každý, McBůček nebo McKřen s hranolkami za 

lidových 79 korun. Tož okoštuj to u Mekáča.“ 

 

Video 2 „Drive In“: 

Obsluha: „Dobrý den, jaké mate přání?“ 

Host: „Tož my si dáme, počké, čtyři McBůčky a tři McKřeny s osmahnutyma 

erteplema. A hoď sebó, děvčico.“ 

Voice over: „Naše Lidovky za 79 si zamiluje každý. Tož okoštuj to u Mekáča.“ 
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Video 3 „Metal“: 

Krojovaný mladík: „Mamičko? Neodbývám sa, neutrácám, všecko v rychtyku. Že, 

chlapi?“ 

Voice over: „Naše Lidovky za 79 si zamiluje každý. Tož okoštuj to u Mekáča.“ 

 

Příloha č. 10: Textový přepis reklam kampaně Fajn pár za pár (text) 

Video 1 „Chickenburger“: 

Hranolky: „Nepůjdeme do kina?“ 

Chickenburger: „Tak jo.“ 

Hranolky: „A koupíš lístky?“ 

Chickenburger: „Počkejte, a to chcete jít fakt všechny?“ 

Voice over: „Laciný fór. Ale Fajn pár za pár vás taky nevyjde draho. Fajnovka 

s hranolky jen za 39 korun. Třeba s novým kuřecím Snack Wrapem. Jen u 

McDonald’s.” 

 

Video 2 „Cheeseburger“: 

Hranolky: „Sss sss…“ 

Cheeseburger: „Co na mě syčíte?“ 

Hranolky: „Co bysme nesyčely? Seš přece Čísss…“ 

Voice over: „Laciný fór. Ale Fajn pár za pár vás taky nevyjde draho. Fajnovka 

s hranolky jen za 39 korun. Třeba s novým kuřecím Snack Wrapem. Jen u 

McDonald’s.” 

 

Video 3 „Snack Wrap“: 

Hranolky: „Tebe jsme tu ještě neviděly!“ 

Snack Wrap: „Taky jsem zrovna přijel…“ 

Hranolky: „A kde máš kufr?“ 

Snack Wrap: „Já se balím do placky.“ 

Voice over: „Je to sice laciný fór. Ale Fajn pár za pár vás taky nevyjde draho. Dejte si 

jakoukoli Fajnovku s hranolky jen za 39 korun. Třeba s novým kuřecím Snack Wrapem. 

Jen u McDonald’s.” 
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Video 4 „Fajn pár za pár“: 

Vyšší chlapec: „Wosap bro.“ Co si vybereš, příteli? 

Menší chlapec: „Houmí, čekuj tohle!“ Kamaráde, podívej! 

Vyšší chlapec: „Ňáký love?“ Disponuješ nějakou hotovostí? 

Menší chlapec: „Nou many, bró.„ Rodiče mi doposud nedali kapesné. 

Vyšší chlapec: „Já tě zvu.“ Samozřejmě jsi mým hostem. 

Menší chlapec: „Díks, kámo, seš bauč.“ Děkuji ti, kolego. Jsi velice laskav. 

Vyšší chlapec: „Dobrej dýl.“ Výborný poměr ceny a kvality. 

Menší chlapec: „Jou jou, nej kombo v tomhle hůdu.“ Toto je bezpochyby nejlepší 

nabídka v této čtvrti! 

Oba zároveň: „Dobrý den.“ 

Voice over: „Teď u nás uděláte hodně parády i za pár kaček. S naší novinkou Fajn pár 

za pár s k hranolkům vyberte jednu ze třinácti Fajnovek. Třeba Cheeseburger a zaplatíte 

jen 39 korun. Tak hip hop do Mekáče.“ 

 

Příloha č. 11: Textový přepis reklam kampaně Snídaňový McWrap (text) 

Operní zpěvačka: „Každé ráno, ha ha ha, snídám si své, ha ha ha, nový McWrap je, cha 

cha cha, pořádný je, ha ha ha ha ha, snadno se jí, cha cha cha, ať jdu, kam chci, cha cha 

cha, zasytí mě, ha ha ha, ó jak milé, ha ha ha ha.“ 

Voice over: „Nový vepřový McWrap vám ráno zvedne náladu do nevídaných výšin. Je 

ho pořádný kus, skvěle chutná a můžete si ho kamkoli. Za volant, do práce nebo si ho 

prostě vychutnat u nás. Každé ráno jen u McDonald’s.“ 

Operní zpěvačka: „Ha ha ha.“ 

 

Příloha č. 12: Textový přepis videa První den v McDonald’s (text) 

Manažerka: „Jirko, tohle je Katka, naše nová kolegyně. Tohle je Jirka, tvůj crew trenér.“ 

Katka: „Ahoj.“ 

Jirka: „Ahoj. Rád tě poznávám.“ 

Manažerka: „Jirka tě během úvodního tréninku naučí práce na všech pozicích. Možná se 

ti bude zdát, že je toho na začátku moc, že to nemůžeš zvládnout, ale to je normální. 

Takže buď bez obav. Crew trenér je tu od toho, aby ti vždy poradil a pomohl. Jirka tě 

bude určitě opravovat, protože je nutné dodržovat všechny naše postupy. Brzy sama 

pochopíš proč.“ 

Katka: „Díky.“ 
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Jirka: „Tak jdeme na to. Tady to je crew room, naše zázemí, kde si o přestávkách můžeš 

dát jídlo a odpočinout si. Je tu taky internet, takže si tu můžeš vyřídit e-maily. Teď se 

ale podíváme na provoz. … Všichni naši nováčkové začínají tady na garnýru. 

Kompletují se tu naše sendviče, takže se tady práce nikdy nezastaví. Podívej, zrovna 

jedeme cheese.“ 

Zaměstnanec: „Cheese bez zeleniny. Pro kasu deset, pravděpodobně Honzík.“ 

Jirka: „Cheeseburgery se připravují vlastně naruby. Je to z toho důvodu, aby se maso do 

žemle přidalo až naposledy a burger zůstal co nejdéle teplý. Navíc je potom sendvič i 

stabilní a drží dobře pohromadě.“ 

Katka: „Dobře.“ 

Jirka: „Nejdřív na žemli přijde hořčice, potom teprve cibule a okurka. Na to položíme 

plátek sýra a z grilu nám dají maso. Musíš dávat pozor, aby všechny přísady byly ve 

středu a ve správném pořadí. Zkus to.“ 

Katka: „Takhle?“ 

Jirka: „Počkej, nezapomněla jsi na okurku? … Takhle to je správně. Nezapomínej, že je 

nutné dodržovat všechny postupy.“ 

Zaměstnanec: „Čtyři cheese za jedna, prosím.“ 

Jirka: „Tak jdeme na to. Většina nováčků má pocit, že to bude jednoduché, ale jak sama 

vidíš, pokud každý nebudeme dělat svou práci tak, jak má, tak nebudeme stíhat a bude 

tu pořádný chaos. Proto se, Katko, neboj kdykoli a na cokoli zeptat. Ale za chvilku se 

do toho sama dostaneš rychle. A teď se podíváme ještě ke grilu.“ 

Manažerka: „Ahoj, Katko. Sedí Ti všechny směny?“ 

Katka: „Ahoj, až na to příští úterý, ale jinak je všechno v pořádku.“ 

Manažerka: „Snažíme se dát rozpis dohromady tak, aby vyhovoval oběma stranám. Ale 

každý prostě musíme někdy ustoupit.“ 

Katka: „Chápu, já si to zařídím. To nebude problém.“ 

Manažerka: „Děkuju. Slyšela jsem, že už ti to v kuchyni jde pěkně od ruky.“ 

Katka: „Doufám, jsem si každý den jistější.“ 

Manažerka: „Tak vidíš a to máš toho ještě hodně před sebou. Zítra půjdeš na servis. … 

Můžu tě poprosit? Slyšela jsem, že jsi velmi šikovná, takže dnes začneš Jirkovi pomáhat 

se servisem. Nezapomeň, že spokojený zákazník je pro nás to nejdůležitější. Zákazníka 

musíš obsloužit rychle a kvalitně.“ 

Jirka: „Děkujeme, na shledanou. Není to vůbec složité, sleduj. Dobrý den, vítám vás, co 

vám mohu nabídnout?“ 
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Zákazník: „Dobrý den, dal bych si dva cheese s sebou.“ 

Jirka: „Dva cheeseburgery, smím nabídnout Colu nebo hranolky?“ 

Zákazník: „Asi jenom Colu.“ 

Jirka: „Takže dva cheeseburgery a Cola s sebou. Šedesát korun, prosím. Vaše 

objednávka, šedesát korun, prosím.“ 

Zákazník: „Prosím.“ 

Jirka: „Děkujeme za návštěvu, nashledanou, přijďte zas.“ 

Zákazník: „Mějte se, nashle.“ 

Jirka: „Dalšího zákazníka si zkus obsloužit sama. S kasou ti ještě pomůžu.“ 

Katka: „Dobrý den…“ 

Manažerka: „Tak jsem ráda, že se ti u nás líbí a něco tady pro tebe mám. Ode dneška už 

můžeš nosit žlutou jmenovku. A kdo ví, kam to až v McDonald’s dotáhneš.“ 

Katka: „Školu končím za dva roky a vím, že se tady rozhodně nudit nebudu.“  

Manažerka: „To ne, tady s žádným stereotypem nepočítej. Máš dost času na to se 

rozvíjet, jak jsi určitě poznala, příležitost u nás dostane každý. Je jen na tobě, jak ji 

využiješ.“ 

 

Příloha č. 13: Dotazník (text) 

1. Znáte síť restauračních zařízení McDonald’s? 

a. ano 

b. ne  

2. Navštěvujete restaurace McDonald’s? 

a. ano, navštěvuji je nepravidelně nebo méně často než jednou za rok 

b. ano, méně často než jednou týdně 

c. ne, nenavštěvuji 

d. ano, častěji než jednou týdně 

3. Co pro vás McDonald’s znamená? 

a. rychlé občerstvení 

b. chutné jídlo 

c. symbol kapitalismu/Západu/USA 

d. nezdravé stravování 

e. Chcete něco dodat? 

4. Znáte některé z uvedených reklam McDonald’s? 

Videa ke shlédnutí zde:  

Lidovky (http://www.youtube.com/watch?v=lNdPhvmyvEY,  

http://www.youtube.com/watch?v=gLekHqGKqCI, 

http://www.youtube.com/watch?v=_dGStfOy_60)  

Sýrová sezóna (http://www.youtube.com/watch?v=gP0leFAQbGA)  

Americké legendy (http://www.youtube.com/watch?v=RlL7vOZWzlI) 

Snídaňový McWrap (http://www.youtube.com/watch?v=bBXyg2yf__8)  
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Fajn pár za pár (http://www.youtube.com/watch?v=4hejjpgcU9k, 

http://www.youtube.com/watch?v=2e9NsubVPMg, 

http://www.youtube.com/watch?v=wSmRF5BsggE)  

Mix'n'share (http://www.youtube.com/watch?v=RPHz5y7y1DM) 

a. ne, neznám 

b. Lidovky (moravští mladíci v kroji si nářečím objednávají levné a lidové 

jídlo – McBůček a McKřen; moravskému mladíkovi zvoní telefon 

metalovou hudbou; moravští mladíci si objednávají v okénku Drive In) 

c. Sýrová sezóna (sezónní nabídka sendvičů se sýrem) 

d. Snídaňový McWrap (nabídka snídaňového menu) 

e. Fajn za pár (mladí fanoušci hip hopu si příslušným slangem objednávají 

levné jídlo) 

f. Mix’n’share (cizí lidé sdílejí krabičku s jídlem) 

g. Chcete něco dodat? 

5. Líbí se vám některá z uvedených reklam? 

a. ne, nelíbí 

b. Lidovky 

c. Sýrová sezóna 

d. Americké legendy 

e. Snídaňový McWrap 

f. Fajn pár za pár 

g. Mix’n’share 

h. Chcete něco dodat? 

6. Vadí vám na reklamě McDonald’s něco? 

a. ne, nic mi nevadí 

b. jazyk 

c. obrazové zpracování 

d. hudba 

e. zaměření na děti a dospívající 

f. zobrazení Moravanů 

g. Chcete něco dodat? 

7. Znáte některá z těchto slov (v souvislosti s jídlem nebo rychlým občerstvením)? 

a. fast food 

b. crewroom 

c. lobby  

d. cash 

e. hosteska 

f. meeting 

g. shift 

h. shake 

i. garnýr 

j. crew 

k. drive 

l. floor 

m. Happy Meal 

n. hrany 

o. checklist 
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p. McOpco 

q. Chcete nějaké slovo dodat? 

8. Dokážete k následujícím slovům přiřadit jejich český ekvivalent nebo význam? 

1. prostor restaurace pro zákazníky | 2. rychlé občerstvení | 3. peníze v hotovosti 

| 4. pracovní špička | 5. levné, malé jídlo | 6. zázemí pro zaměstnance | 7. 

vedoucí směny 

a. fast food 

b. crewroom 

c. lobby 

d. cash 

e. shift 

f. hužva 

g. fajnovka  

9. Používáte některá z uvedených slov v běžném hovoru? 

a. ne 

b. ano 

c. Která? 

10. Připadá vám komunikace společnosti McDonald’s srozumitelná? 

a. ano, rozumím všemu  

b. ano, ale některým výrazům nerozumím 

c. ne, většině výrazům nerozumím 

d. Chcete něco dodat? 

11. Vadí vám přejímání anglických slov do českého jazyka? 

a. ano 

b. ne 

c. Chcete něco dodat? 

12. Místo bydliště 

a. Hlavní město Praha 

b. Středočeský kraj 

c. Jihočeský kraj 

d. Plzeňský kraj 

e. Karlovarský kraj 

f. Ústecký kraj 

g. Liberecký kraj 

h. Královehradecký kraj 

i. Pardubický kraj 

j. Vysočina 

k. Jihomoravský kraj 

l. Olomoucký kraj 

m. Moravskoslezský kraj 

n. Zlínský kraj 

13. Velikost místa bydliště 

a. vesnice 

b. malé město 

c. středně velké město 

d. velké město 

e. Praha 
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14. Je ve vašem městě McDonald’s? 

a. ano 

b. ne 

c. nevím  

15. Věk 

a. méně než 10 let 

b. 10–15 let 

c. 16–20 let 

d. 21–30 let 

e. 31–40 let 

f. 41–50 let 

g. 51 a více let 

16. Pohlaví 

a. žena 

b. muž  

17. Nejvyšší dosažené vzdělání 

a. základní 

b. vyučen/a 

c. středoškolské, vyučen/a s maturitou 

d. vysokoškolské – bakalářské 

e. vysokoškolské – magisterské 

f. vysokoškolské – doktorské  

 

 

 


