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Abstrakt 

Práce se zabývá případovou studií popelářské společnosti Berliner Stadtreinigung, jejíž 

unikátní komunikační kampaň přepsala novodobé dějiny německé marketingové 

komunikace.  

V první kapitole práce popisuje charakteristické rysy této dlouhodobé kampaně, jakožto 

i jejich historický vývoj a integraci do komplexní reklamní, mediální i kreativní 

strategie.  

Pro verifikaci prezentované efektivity kampaně autorka ve druhé kapitole provádí 

vlastní dotazníkové šetření, zkoumající znalost a vnímání značky BSR i jejích 

komunikačních aktivit. Sekundárním cílem tohoto šetření je situační komparace 

s českým trhem, resp. se společností Pražské služby. 

I její vybrané komunikační aktivity jsou v práci, potažmo v její třetí kapitole, 

představeny a zhodnoceny. Na závěr dochází k doporučením, jež by mohly 

optimalizovat stávající komunikaci Pražských služeb a napomoci tak její vyšší 

efektivitě.   

 



   

Abstract 

The thesis deals with the case study of Berlin‘s public cleansing company Berliner 

Stadtreinigung which communication campaign has changed the modern history of 

German marketing communication.  

The first chapter describes characteristic features of this long-term campaign as well as 

its historical development and integration into the complete advertising, medial and 

creative strategies.  

To verify the declared effectiveness of the campaign the author carries out an own 

survey presented in the second chapter, It examines the knowledge and perception of 

both BSR‘s brand and communication activities. The secondary goal of the survey is a 

situational comparison with the Czech market, resp. the company Pražské služby. 

Its selected communication activities are introduced and evaluated it the third chapter, 

too. Finally, the thesis comes up with recommendations how to improve the existing 

communication of Pražské služby in order to maximize its effectiveness.  
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Úvod 

Berliner Stadtreinigung neboli BSR je společnost zabývající se svozem komunálního 

odpadu a údržbou komunikací v Berlíně. Ve svém segmentu je jasným leaderem trhu již 

více než 15 let a stejně dlouho se těší mimořádné oblibě u veřejnosti. Značka BSR si 

vybudovala silnou pozici, pozitivní image a dokonce se zařadila i mezi tzv. love marks. 

Z BSR se stal kult. Přitom v roce 1999 stála tato společnost na pokraji velké krize: 

veřejnost vnímala berlínské popeláře velice negativně a jejich služeb již nechtěla dále 

využívat. 

Vše ale rychle zvrátila unikátní komunikační kampaň, jež způsobila průlom 

v novodobé německé marketingové komunikaci. Již v roce 1999, kdy byla kampaň 

spuštěna, dosáhla zásadní změny ve vnímání značky a stala se finalistou německých cen 

Effie. Od té doby kampaň pokračuje, dosahujíce velkého zásahu cílové skupiny, 

zapamatovatelnosti kampaně i značky BSR a pozitivního vnímání společnosti, jejích 

služeb i zaměstnanců.  

Cílem této práce je představit komunikační aktivity BSR, charakterizovat jejich 

specifika, jakožto i historický vývoj a na příkladu let 2010 – 2011 demonstrovat 

efektivní obměnu komplexní strategie.  

V kapitole 1 tedy bude představena společnost Berliner Stadtreinigung, výchozí 

situace na trhu v roce 1999, strategické plánování, úvodní reklamní, mediální i kreativní 

strategie, stejně jako vyhodnocení její efektivity; všechny tyto aspekty totiž tvoří 

neopomenutelnou kontextuální i esenciální podstatu kampaně So grün ist nur Orange 

z let 2010 – 2011. Kapitola 1 bude rovněž pojednávat o změnách, jichž doznala 

komunikační strategie i kreativní pojetí v roce 2010. Závěr kapitoly bude tvořit 

posouzení efektivity komunikační kampaně BSR v roce 2010. 

Druhá kapitola představí autorské dotazníkové šetření, jehož cílem je dotázat 

subjektivní kvalitativní vnímání značky BSR u nereprezentativního vzorku německých 

respondentů. S ohledem na verifikaci tvrzení o znalosti značky i mimo spolkovou zemi 

Berlín tvoří dílčí cílovou skupinu respondenti mimoberlínské rezidence. Sekundárním 

cílem šetření je verifikace unikátního postavení BSR v myslích spotřebitelů; pro 

relevantní komparaci tak bude provedeno shodné šetření i v českém prostředí na 

tuzemském protipólu BSR, společnosti Pražské služby. Výsledky této komparace 

poslouží jako výchozí data pro kapitolu 3. 

Třetí kapitola bude věnována subjektu Pražské služby – představení společnosti a 
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vybraných komunikačních aktivit vhodných pro komparaci s BSR. Na základě jejich 

výsledků budou Pražským službám vytyčena strategická, realizační a souhrnná 

doporučení pro optimalizaci efektivity stávající komunikace. 

 

S ohledem na specifické téma budou v práci použity dvě metodické anomálie:  

1. Práce nebude dodržovat citační úzus zachovávající všechny citace v původním 

jazyce.   Vzhledem ke zvýšenému množství zahraničních zdrojů (převážně 

německých) by bilingvní (resp. multilingvní) pojetí práce vedlo k její 

nepřehlednosti, nesrozumitelnosti a lingvistické nekoncepčnosti. Citace ze 

zahraničních zdrojů proto přeloží do českého jazyka – s uvedením zdroje a za 

maximálního zachování syntaktické, lexikální i pragmatické intence autora. 

Originální znění nebude uvedeno ani v poznámkách pod čarou – opět vzhledem 

k množství těchto případů i podstatně vyššímu rozsahu
1
 německého sdělení 

oproti tomu českému.  

2. V práci se bude vyskytovat vyšší množství nepřeložených německých výrazů 

(zejména headlinů vizuálů). Jakožto specifické jazykové hříčky nejdou tyto 

krátce přeložit ekvivalentním českým lexémem či frazémem; s ohledem na jejich 

množství budou tedy překládány a vysvětlovány jen vybrané stěžejní fráze. 

Překládán nebude ani název společnosti Berliner Stadtreinigung (Úklid města 

Berlín), jehož práce chápe jako součást značky, jíž nepřísluší lokální jazyková 

adaptace. 

 

Motivací pro výběr tématu je osobní zkušenost autorky s kampaní BSR při jejím 

studijním pobytu v Berlíně v akademickém roce 2010 – 2011.    

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Němčina potřebuje kvůli svým morfosyntaktických i lexikálním zákonitostem na vyjádření téhož až 

řádově více znaků než čeština (srov. krátkou frázi „má přeložit citace do češtiny“ – 29 znaků vs. „sie hat 

die Zitationen ins Tschechische zu übersetzen“ – 53 znaků). 
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1. Berliner Stadtreinigung 

1.1 O společnosti 

Berliner Stadtreinigung (přeloženo jako Úklid města Berlín), všeobecně známá 

též pod zkratkou BSR, je společnost zabývající se svozem komunálního odpadu, 

čištěním a zimní údržbou komunikací v Berlíně. Jinými slovy jde o berlínské popeláře. 

Berlín, jakožto samostatná spolková země a hlavní město Spolkové republiky 

Německo „s rozlohou 892 km2, 3,5 miliony obyvatel, 12 obvodů, 96 městských částí a 

5.197 km ulic“ (Wischniewski, 2013 : 4) představuje silný trh s velkou poptávkou po 

svozu komunálního odpadu i služeb spojených s udržením pořádku v ulicích. V 

současnosti existuje několik společností, jež tuto činnost v Berlíně vykonávají; Berliner 

Stadtreinigung je však jasným leaderem trhu, největším subjektem v komunálním 

segmentu v celém Německu a jednou z největších, vůdčích společností svého druhu 

v Evropě (Trennstadt Berlin, 2014 : [online]) – disponuje arsenálem
2
 cca 5400 

zaměstnanců, 1250 popelářských vozů, 21.500 odpadkových košů, 15 sběrných dvorů a 

svou roli tržního vůdce systematicky hájí již více než 15 let.  

Za svou stabilní pozici totiž vděčí nejen kvalitním službám, ale také (a zejména) 

dlouhodobé komunikační kampani, která způsobila zásadní průlom ve vnímání značky 

BSR a zapsala se do novodobých dějin německého marketingu. 

 

1.2 We kehr for you 

1.2.1 Výchozí situace na trhu 

V roce 1999 čelila BSR nové situaci na trhu: v důsledku celoevropské 

legislativní restrukturalizace se otevřel segment služeb s odpady i pro soukromé 

subjekty; k městu patřící Berliner Stadtreinigung náhle ztratilo svou tradiční monopolní 

pozici a ocitlo se v konkurenčním prostředí. 

Jak uvádí Leonhard  (1999 : 186), soukromé lokální, ale i nadnárodní společnosti 

disponovaly konkurenční výhodou: efektivnější strukturou a výkonnějším 

managementem. BSR tedy v reakci na tuto zásadní skutečnost přistoupila k radikální 

                                                 
2
 Stav k roku 2010 (Nimke-Sliwinski, 2011 : [online]). 
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restrukturalizaci podniku a poziční analýze pomocí reprezentativního výzkumu, který 

pro ni provedla výzkumná agentura forsa v lednu roku 1999. 

Výsledky výzkumu byly alarmující: „Veřejnost projevovala minimální uznání. 

Jak podniková reforma, tak prokazatelně dosažené výsledky nebyly pro obyvatele 

Berlína transparentní“ (Leonhard, 1999 : 186). Berlín tedy lidé vnímali jako špinavé 

město a tuto skutečnost dávali za vinu právě BSR, jíž měli v myslích spojenou se 

zodpovědností za úklid veřejného prostranství. Společnost BSR vnímali jako 

nespolehlivou, nesympatickou, nezodpovědnou, laxní, nemoderní a bez orientace na 

zákazníka.  

Jak Leonhard (1999 : 186 – 187) dále prezentuje, „většina Berlíňanů v lednu 

1999 vnímala soukromé společnosti jako alternativu k BSR,“ jejíž úkoly by mohly 

převzít do vlastních rukou. Rekognice reklamy BSR dosahovala pouhých 19 %. 

Berliner Stadtreinigung se tak rozhodla k radikální změně komunikační strategie
3
 s 

primárním cílem zlepšit image této značky. 

 

1.2.2 Reklamní a mediální strategie 

Nová komunikační strategie měla za cíl kompletní redefinici image BSR – vyšší 

sympatie vůči společnosti, jejím pracovníkům i výkonům. Proto bylo třeba zvolit 

správný směr komunikace.  

Ten byl identifikován jako jednosměrný
4
 (McQuail, 1999 : 78 – 79), cílící na 

širokou veřejnost komunikačním mixem ve formě nadlinkových nástrojů
5
, zejména 

printové inzerce, outdoorových billboardů, megaboardů, CLV a doplňkové netradiční, 

leč všudypřítomné outdoorové plochy odpadkových košů. 

Největší změna nastala v taktice protagonistů: tváří nových vizuálů se stali 

samotní pracovníci BSR. Reklamní agentura Heymann Schnell (BSR, 2000 : 6) dodává: 

„Nasadit (fiktivního) zaměstnance BSR jakožto komunikační kanál bylo logickou 

                                                 
3
  DePelsmacker et al. (2003 : 205 - 206) člení stádia tvorby nové kampaně na reklamní, kreativní a 

mediální strategii, jež jsou poté posouzeny v rámci dostupných alternativ a zvolená kampaň je 

následně realizována a zhodnocena. Kapitola 1.2 We kehr for you tedy pracuje s touto klasifikací.  

4
  Jednosměrný tok komunikace k početnému publiku je dle McQuaila (1999 : 78 – 79) příznačný pro 

masová média a vyznačuje se „poměrně malou příležitostí k osobní zpětné vazbě.“ 

5
  Nadlinkovými nástroji komunikačního mixu rozumí DePelsmacker et al. (2003 : 26 - 29) „reklamu 

v médiích (televize, rozhlas, časopisy, noviny, filmy, billboardy apod.)“ a staví je jako protipól nástrojů 
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konsekvencí požadavku, aby tato společnost získala sympatie, jež budou sloužit jako 

základ k informacím a apelům. Tímto krokem byla anonymní službě a podniku BSR 

dána tvář.“ Personifikace společnosti znamenala nový prostředek, jak se mohou 

Berlíňané identifikovat se značkou. 

Kampaň tedy měla jasnou funkci: komunikativní
6
 (Šimečková, 2004 : 21), 

kolektivně regulační
7
 (Černý; 1996 : 366), čistě expresivní

8
 (Šimečková, 2004 : 23 - 24) 

a afektivní
9
 (DePelsmacker et al., 2003 : 210). Ačkoli by se nabízelo zvolit sdělení 

explicitně informativní či direktně apelativní, stala se právě minimalistická exprese 

prostředkem k implicitnímu přenosu informací i žádoucího apelu ke změně vnímání 

značky a (spotřebitelského) chování; už tím se BSR odlišovala od konkurence i od 

svého dosavadního modu komunikace apelujícího na občanskou uvědomělost. 

Sekundárním cílem této strategie byla rovněž vyšší míra identifikace se značkou 

mezi zaměstnanci. Tím, že se právě oni stali vyslanci značky a jejich práce měla nabýt 

na uznání, byla očekávaným efektem i vyšší loajalita pracovníků BSR. 

 

1.2.3 Kreativní strategie 

Pilotní reklamou, jež odstartovala celou kampaň, byl minimalistický vizuál We 

kehr for you (viz obr. č. 1) v duchu Ogilvyho zlatého pravidla, že velké nápady jsou 

obvykle ty jednoduché (Ogilvy&Mather, 2004 : 89). Sympatičtí muži v pracovním 

oděvu, záplava korporátní oranžové
10

 barvy, logo BSR, slogan celé první série Wir 

bringen das in Ordnung
11 

a nápadný, nápaditý headline We kehr for you
12

. 

                                                                                                                                               
podlinkových, např. osobní prodej, podpora v místě prodeje aj. 

6
   Dle Šimečkové (2004 : 21) má jazyk dvě základní funkce: funkci kognitivní (neboli mentální) a 

komunikativní (neboli sdělnou), přičemž funkce komunikativní hraje roli při „procesu sdělování a 

dorozumívání" (Šimečková, 2004 : 21).  

7 
  Komunikativní funkci dělí Černý (1996 : 366) na tři podtypy, kdy funkci kolektivně regulační 

„vykonávají zvláště prostředky masové komunikace.“  

8
    Dle Šimečkové (2004 : 23 - 24) slouží expresivní funkce k vyjádření emocí. 

9
   DePelsmacker et al. (2003 : 210) rozumí afektivním cílem marketingové komunikace postoj ke značce, 

preferenci značky, názor na značku, spokojenost s ní, ale také pocity vyvolané reklamou. 

10
  Vysekalová (2007 : 82 - 83) doporučuje volit barvy vizuálů v outdooru pragmaticky: zatímco se 

červená barva „subjektivně jeví sytější i při nižší úrovni jasu za šera, žluté (…) barvy zůstávají sytými i 

při vyšším jasu.“ Navíc „barvy s vyšší vlnovou délkou – červená a žlutá – mají menší koeficient lomu 

(…). To způsobuje, že se předměty a plochy této barvy jeví jako bližší, větší a těžší.“ Oranžová barva, 
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David Ogilvy (Ogilvy&Mather, 2004 : 21) definuje efektivní reklamu jako 

reklamu, jež zaujme cílovou 

skupinu a dosáhne její 

angažovanosti za pomoci 

„nových nápadů a překvapivé 

formy prezentace.“ Což se BSR 

podařilo. 

Jak uvádí Leonhard (1999 

: 188), první vizuál vzbudil v 

rekordním čase takovou 

pozornost, že se stal pomocí 

word-of-mouth celospolečenským tématem hovoru. Berliner Stadtreinigung na úspěch 

pružně zareagovala a v průběhu prvních 11 týdnů nasadila celkem 13 různých motivů. 

Prostřednictvím OOH nástrojů a printové inzerce dosáhla dle Leonharda (1999 : 188) 

pokrytí 90 % cílové skupiny, resp. všech Berlíňanů. 

M. I. O. - Men in Orange (což je headlinem dalšího z vizuálů), zejména pak 

buclatý metař jdoucí proti aktuálnímu archetypu přitažlivosti a dokonalosti, se stali 

protagonisty celé této série vizuálů.  Jejími charakteristickými rysy jsou: 

 slovní hříčky (polysémie, homonyma, kontaminace, xenismy, Denglisch) 

 intertextuální reference 

 persvaze emocí, resp. humorem s notnou dávkou sebeironie 

 grafický i textový minimalismus 

 dominantní stylizace do korporátní barvy
13

. 

                                                                                                                                               
kombinace červené a žluté, je tedy ze všech fyzikálních hledisek pro umístění v rozsáhlém outdooru 

maximálně výhodná.  Z psychologického hlediska Vysekalová (2007 : 84) pak tato barva představuje 

cílevědomou energii, slunce, bohatství a vzbuzuje pocit radosti.   

11
 Překl. Dáme to do pořádku 

12
 Jedná se o slovní hříčku: kehr je produkt Denglisch - internacionální homofon anglického „care“ 

(pečovat) a německého „kehr“, což je retrográdní derivace slovesa „kehren" neboli „zametat“. 

Efektem této retrográdní derivace je konjugace tohoto slovesa po vzoru anglických pravidelných 

sloves, čímž nenápadně zapadá do kontextu kompletně přejatého anglického frazému. Finální vyznění 

je tedy „Zametáme pro vás“, přičemž prvotní konotací je rovněž „we care for you“ neboli „staráme se 

o vás“. 

13
 Resp. korporátních barev – převažující oranžovou doplňuje kontrastní bílá. Dle Vysekalové (2007 : 

88) totiž nepestrá bílá stupňuje intenzitu pestré oranžové a jsou-li tyto barvy použity vedle sebe, 

Obr. č. 1:  We kehr for you                                  Zdro: bsr.de 
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Slovní hříčky   

Know-how celé kampaně spočívá v originálních jazykových hříčkách. Každý z 

vizuálů disponuje kreativním, hravým až drzým nápadem, jehož realizace v 

suprasegmentální rovině zasahuje do frazeologie (slovní hříčky), textové lingvistiky 

(intertextuální reference), syntaxe (větná stavba, interpunkce), lexikologie (obohacení 

slovní zásoby) i fonologie (spodoba znělosti). 

Samotné slogany představují polysémní frazémy, jejichž údernost spočívá právě 

v ambiguitě interpretace - Wir bringen das in Ordnung
14

 a následné MACH's REIN
15

. 

Headliny již prezentují všechny zmíněné typy suprasegmentální lingvistické 

kreativity (viz tab. č. 1; všechny vizuály viz příloha č. 1 – 14): 

Slovní 

hříčka na 

bázi 

Kategorie Příklady headlinů 

fonologické homofony 
Der Held Berlin sauber, Matschwinner, Das 

kleine Aschloch 

lexikální 

kontaminace Gemeinsammeln 

endocentrický 

neosemantismus 

Frühstücksflocken 

xenismy 

Saturday Night Feger, Dirty Harry, Cleveres 

Bürstchen, Matschos, O Sohle mio,  M. I. O. 

Men in Orange 

konverze Halte Stelle sauber 

frazeologické přísloví Wir zeigen dem Winter die Zähne 

intertextuální 

literatura Eimer für alle, Old Streuhand 

hudba Dosenkavalier, Oh Tonnenbaum 

film a televize 
M. I. O. Men in Orange, Ordnungshüter, 

Dreckig wars 

                                                                                                                                               
účinek oranžové se násobí. 

14
 V češtině taktéž dvojznačné, endocentrické „dáme to do pořádku“ - tedy „uklidíme to“ i „napravíme 

to“, což reaguje na negativní atributy, jež veřejnost BSR přisoudila a zároveň značí příslib k efektivní 

činnosti podniku. 

15
  Znamená jednak „ukliď to“ a jednak „vhoď to dovnitř“, což referuje k odpadkovému koši, jenž je 

součástí grafického symbolu a na němž je tento slogan taktéž fyzicky prezentován. 
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Obr. č. 2: Eimer für alle                                        Zdroj: bsr.de 

reklama Drei Wetter tough, Come to where the Eimer is 

citát Er kam, sah und fegte; Ein kleiner Schritt… 

syntaktické 

zvláštnosti 

elipsa 

interpunkce 

Wir kehren uns um jeden Dreck 

elipsa subjektu a 

predikátu 

Wie zuhause. Nur größer. 

elipsa celé věty Alles hat ein Ende... 

Tabulka č. 1: Slovní hříčky                                                                                             Zdroj: vlastní tvorba 

 

Příklad kreativy: Eimer für alle 

Reprezentativním příkladem kreativního konceptu je vizuál bojovníka za odpad 

Eimer für alle (viz obr. č. 2). 

Samotný slogan Mach's 

rein představuje polysémní slovní 

hříčku (viz výše). Headline Eimer 

für alle (koš pro všechny) je 

intertextuální referencí k heslu 

Dumasových Tří mušketýrů 

„Einer für alle“ (jeden za 

všechny); graficky i foneticky se 

liší pouze v minimálním páru.  

Toto sdělení, ikonicky
16

 podpořené vyobrazeným mušketýrem, konotuje 

romantickou ctnost, čestnost, zásadovost a ideu reciproční integrity „jeden za všechny – 

všichni za jednoho“ – tedy že životní prostředí ekologicky zodpovědnému občanu jeho 

dobrodiní vrátí. Pro ještě explicitnější vyjádření hlavní chrabré myšlenky reprezentuje 

celý vizuál metaikon
17

. 

                                                 
16  Šimečková (2004 : 16) definuje ikon jako znak, u něhož „není vztah mezi označujícím a označovaným 

arbitrární, ale spočívá na skutečné podobnosti.“ Vyobrazení panáčka tak reflektuje proporčně 

věrohodnou lidskou siluetu – ikon člověka, vyobrazení koše zase znázorňuje nejtypičtější podobu 

odpadkového koše, atd. 

17
  Vizuál je de facto ikon na ikonu: postava mušketýra vyhazujícího svůj kapesníček je ikonem panáčka u 

koše (tedy jiného ikonu vyobrazeného na koši). Z pohledu McQuaila (1999 : 310) je tak pozornost 

směřována „spíše k latentnímu než ke zjevnému obsahu a latentní (tedy hlubší) význam je považován 

za podstatnější.“ 
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Ve svém důsledku je celý tento důmyslný koncept neskutečně efektivní: dobrý
18

, 

jednoduchý, vtipný a originální. 

 

1.2.4 Realizace 

Kampaň byla na svém počátku členěna do třech komunikačních fází: 

 Fáze 1 – imageová kampaň 15 vizuálů se sloganem Wir bringen das in Ordnung 

a s cílem dát BSR nezaměnitelnou podobu, o níž se hovoří 

 Fáze 2 – informativní kampaň 17 vizuálů stále se sloganem Wir bringen das in 

Ordnung a s cílem představit spektrum pracovních úkonů BSR v jejich 

nejsympatičtější formě 

 Fáze 3 – apelativní kampaň s novým sloganem MACH’s REIN a cílem 

nepřímou, sympatickou cestou apelovat na změnu recipientova chování 

Zejména pro třetí fázi získala tou dobou již populární BSR jako komunikační 

partnery proenvironmentální koncerny, jež čelí zvýšenému pohazování odpadků a 

pomocí nichž mohla oslovit mladší cílovou skupinu: McDonald’s, síť multikin 

CinemaxX a dopravní podnik BVG
19

. 

Komunikační mix byl rozšířen o podlinkové eventy, sponzorské spoty, kinospot, 

sponzoring
20

, placement na partnerských obalových materiálech
21

 a distribuci 

propagačních předmětů
22

 – zprvu ještě bezplatnou; po velké vlně zájmu již 

zpoplatněnou, což poptávku nikterak nesnížilo.  

 

                                                 
18

  Zakladatel novodobé reklamy, David Ogilvy (Ogilvy&Mather, 2004 : 75) označuje za dobrou reklamu 

takovou, která je „přímá, jednoduchá, snadno pochopitelná“ a neobsahuje více než jedno sdělení. 

Všechny tyto atributy Eimer für alle jednoznačně ztělesňuje.  

19
  Berliner Verkehrsbetriebe 

20
  Sponzorováním tradičního berlínského fotbalového klubu 1. FC Union. BSR (2000 : 18) uvádí, že na 

fotbalových zápasech tak BSR získala velký prostor pro svá loga i celé vizuály: na dresech hráčů, 

v programech, tiskovinách; vznikla dokonce nová série vizuálů s fotbalovou tématikou, např. Hertha 

BSR.  

21
  Ve spolupráci s McDonald’s získalo sdělení BSR prostor na jejich pytlíkách (viz příloha č. 15). 

22
 BSR (2000 : 14 – 16) zmiňuje jako efektivní média pohlednice volně položené v hospodách a 

kavárnách, plakáty s nejoblíbenějšími motivy z reklam, např. Dirty Harry nebo kapesní popelník 

rozdávaný promotéry.  
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1.2.5 Efektivita kampaně 

Originální komunikační kampaň od agentury Heymann Schnell dosáhla 

prokazatelné mimořádné efektivity – za pouhých 11 týdnů od spuštění způsobila změnu 

vnímání značky Berliner Stadtreinigung.  

Výsledky reprezentativního šetření výzkumného institutu forsa, jež přináší 

Leonhard (1999 : 189 – 191, viz příloha č. 16), prokázaly posun v percepci již mezi 

lednovým
23

 a květnovým výzkumem roku 1999: 

 Rekognice kampaně BSR stoupla z 19 % (leden) na 62 % (květen). U cílové 

skupiny do 29 let činí dokonce 84 %. 

 85 % respondentů se kampaň líbí (velmi dobře nebo dobře). 

 Dle 67 % vizuály přispívají k pozitivní image BSR a dle 49 % vedou k docenění 

výkonů BSR. 

 Sympatie se značkou stouply z 32 % (leden) na 45 % (květen). Vyšších hodnot 

dosahují i ostatní pozitivní atributy. 

 Berlín považuje za spíše čisté město stále jedna třetina obyvatel; 80 % se jich 

však nově cítí za tento stav spoluzodpovědných (BSR, 2001 : 11).  

 Oranžovou barvu si 91 % Berlíňanů spontánně asociuje s BSR. 

Markantní proměnou prošla i asociační síť. Veskrze negativní konotace
24 

nahradila přátelskost, lidskost, humor, ale i čistota, dobře odvedená práce, služba lidu, 

lidský vzor a novodobí hrdinové. 

Kvantifikovatelný efekt nastal i ve změně veřejného chování: jak prezentuje 

BSR (2000 : 31), v důsledku subkampaně Retter des Müllenniums
25

 strávilo – bez apelu 

k takovému kroku – 800 Berlíňanů silvestrovskou noc na sklonku milénia namísto oslav 

dobrovolnickým nasazením jako úklidová četa. 

                                                 
23

   Lednový výzkum sloužil jako poziční analýza před vytvořením celé inovativní komunikační strategie, 

jakož i podklady pro budoucí komparativní výzkumy efektivity.  

24
 Konotát je dle Černého (1996 : 418) to, s čím si věc či jev subjektivně spojíme. „Konotuje, neboli 

zahrnuje informaci o podstatných vlastnostech označovaných předmětů a jevů (např. výraz stůl 

konotuje: deska + nohy + funkce stolování, atd.)," konotací se rozumí i osobní zážitek či situace 

spojená s tímto objektem. Oproti tomu denotát je to, „co výraz označuje, k čemu se vztahuje, o čem 

referuje“ (Černý, 1996 : 417). Vždy má objektivní povahu, nehledě na účastníky komunikačního aktu. 

25
  Tato subkampaň ukazuje na nasazení pracovníků BSR i na takových akcích, jakými jsou bujaré 

silvestrovské oslavy. Berlínští popeláři nejen, že vstup do Nového roku neslaví, ale ještě uklízí po 

druhých, kteří se bavili a znečistili město. Vizuál viz příloha č. 17.  
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 A co víc: ze značky BSR se stal kult. 

 

Za svou jedinečnost i efektivitu získala kampaň BSR (2001 : 12) mnohá ocenění, 

mimo jiné: 

 finalista Effie 1999,  

 nejlepší kampaň roku 1999 v kategorii služeb soutěže „Tageszeitung kreativ“, 

 inzerát měsíce května 1999 v soutěži „Tageszeitung kreativ“ za vizuál „Saturday 

Night Feger,“ 

 výhra v soutěži Plakát 1998/99 za vizuál „Saturday Night Feger,“  

 vítěz své kategorie ve Výroční knize reklamy 1999, 

 titul „vynikající“ v soutěži „Gewinnende Werbung 2000“za plakáty 1. série, 

 čestné uznání v soutěži „Gewinnende Werbung 2000“ za plakáty 2. série, 

 4 plakáty ve výběru „100 nejlepších plakátů roku 1999,“ 

 zápis do Výroční knihy reklamy 2000 

 

 

A to byl přitom teprve začátek. Slibně zahájená kampaň pokračuje dlouhá léta 

dál – až do roku 2010, kdy vstupuje do další fáze strategického pojetí. 

 

1.3 So grün ist nur Orange 

V roce 2010 vstupuje komunikační kampaň berlínských popelářů, společnosti 

Berliner Stadtreinigung, do druhé dekády své existence. Jak praví David Ogilvy 

(Ogilvy&Mather, 2004 : 57): „Nejúspěšnější brandy – v kterékoli zemi světa – jsou ty, 

jež si vybudovaly dlouhodobou kampaň. Kampaň postavenou na silné hlavní myšlence, 

kterou rok co rok přiživují.“ 

V první dekádě proběhlo několik kampaní BSR (viz obr. č. 3), jejichž charakter 

byl převážně imageový. Informativní díl komunikace měl za úkol seznámit Berlíňany 

s celým spektrem služeb i nádob na odpad
26

. V roce 2010 však má BSR již tak stabilní 

pozici a externě zřejmé pole působnosti, že zásadně mění korporátní identitu, image i 

celou komunikační strategii. 

                                                 
26

   Kampaň totiž v dílčích částech komunikovala existenci specifických typů odpadových nádob (např. na 

bioodpad či na velkoobjemový odpad). 
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    Obr. č. 3: Přehled komunikačních kampaní                             Zdroj: Nimke-Sliwinski (2011 : [online]) 

 

1.3.1 Komunikační strategie v letech 2010 – 2011 

Od roku 2010 je cílem BSR vytvořit si profil ekologické společnosti, jež 

zajišťuje vysokou kvalitu služeb a je společensky i sociálně zodpovědná – vůči 

zaměstnancům i spolkové zemi Berlín.  

Postupimská reklamní agentura Peperoni (Czisch, 2010 : [online]), realizátor 

celé kampaně, vysvětluje tuto strategii následovně: „Zodpovědnost a šetrnost 

k životnímu prostředí hrají ve firemní kultuře BSR důležitou roli už roky a ve výsledné 

bilanci jsou jasně patrné.“ Proto společnost v briefu zadala, aby se tato image 

v následujících letech spojila se značkou BSR. Podmínkou výběrového řízení ovšem 

bylo držet se tradičního svérázného marketingového pojetí a propůjčit mu nový akcent. 

Tak vznikl překvapivý slogan So grün ist nur Orange
27

 a nový grafický element; do 

korporátní oranžové barvy totiž proniká nově i barva zelená
28

.  

Hlavním bodem komunikace se tedy stává ekologický přínos BSR; ústředním 

sdělením je smysluplnost třídění odpadu a pozitivní efekty jeho následného zpracování 

(např. produkce eko-elektřiny či eko-paliva). BSR na podporu své proenvironmentální 

                                                 
27

  Předešlý slogan So orange ist nur Berlin (Tak oranžový je jen Berlín) poukazuje na všudypřítomnost 

oranžových pracovníků BSR ve městě. Nový So grün ist nur Orange (Tak zelená je jen Oranžová 

[sic!]) stojí na bázi oxymóronu (oranžová barva není zelená), v idiomatické rovině ovšem tento frazém 

znamená, že „Tak ekologická je jen BSR.“  

28
  Dle psychologického efektu značí zelená barva klid, přírodu obecně i ochranu přírody, ekologii, ale 

také naději. „Zelená barva je také velice vhodným vyjádřením potřeby po udržení podmínek pro 

uchování života na Zemi“ (Vysekalová, 2007 : 86). Kombinace oranžové, zelené a bílé a pak splňuje 

doporučení nemíchat více než dvě dominantní pestré barvy a jednu nepestrou (Vysekalová, 2007 : 88), 

oba pestré odstíny v sobě ladí dle pravidla jedné čtvrtiny.  
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politiky nasazuje (a zároveň komunikuje) svou nejmodernější ekologickou techniku
29

 a 

také novou nádobu na odpad, tzv. Orange Box
30

. 

Sekundárním sdělením pro vybrané komunikační kanály je pak sociální 

angažovanost BSR
31

.  

Tradiční komunikační mix nadlinkových outdoorových nosičů (billboardů, 

megaboardů, CLV, populárních odpadkových košů a popelářských vozů), printové 

inzerce a spotů do kin ve výrazné míře doplňuje i komunikace podlinková
32

 (vše viz 

příloha č. 19): 

 Eventy  

o Die mit dem Laub tanzen (taneční metařská show ve spolupráci s baletem 

Staatsballett Berlin), 

o Světelná instalace na Festival of Lights 2010, 

o Instalace neskladného odpadu na Lange Nacht der Museen 2010, 

 BSR-Infobus objíždějící školy, výstavy a veletrhy, 

 Zážitkový program pro školy a školky „Škola třídění,“ 

 Osobně distribuované reklamní tiskoviny, 

 Merchandising
33

 

                                                 
29  V roce 2008 byl moderní vozový park BSR oceněn za viditelný přínos pro ochranu životního prostředí 

cenou „Green Freight & Logistics Award“ (Nimke-Sliwinski (2011 : [online]). 
30

  Orange Box je oranžová popelnice na malé elektrospotřebiče, hračky, datové nosiče, staré textilie i 

drahé kovy. V roce 2011 je její zavedení intenzivně komunikováno ve stejnojmenné kampani (viz 

příloha č. 18) i interaktivní roadshow „Orange Box přichází,“ kde auto s projektorem projíždí 

Berlínem a na vybrané monstrózní stěny domů promítá krátké spoty. Jedním z headlinů je „Orange 

Box – Váš sběrný dvoreček pro domácnost“ (viz V8 Filmproduktion – Berlin : [online]).  

31
  Motivace k občanské odpovědnosti, podpora neziskových organizací i sociálních zařízení pro děti a 

mladistvé, zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností, certifikace podniku jako 

zaměstnanecky přívětivého pro rodiny s dětmi a zaměstnávání žen (Nimke-Sliwinski, 2011 : [online]). 

Tuto tematiku zpracovává BSR ku příležitosti Mistrovství světa v ženském fotbale 2011, jež se koná 

v Německu. V letech 2010 – 2011 pořádá eventovou roadshowKarriere machen wie die 

Weltmeisterinnen (Dělat kariéru jako mistryně světa), kde ženy v uniformách BSR v plné výbavě 

košťat a vozíků rozdávají propagační předměty BSR a na tričkách nosí hesla jako „U nás mají ženy 

největší šanci,“ „Holky, zameťte s nimi“ nebo „Jsem v tréninku“ (BSR, 2014 : [online]).  

32
  De Pelsmacker et al. (2003 : 28) užívá synonymní termín „komunikace zaměřená na aktivity“ oproti 

nadlinkové „tematické komunikaci.“ 

33
   e-shop s korporátními kalendáři, modely vozů, bryndáčky atp. 
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Nejmarkantnější proměny kreativního pojetí však lze vysledovat komparací 

tradičního vizuálu. 

 

1.3.2 Motivy a kreativní pojetí 

Pilotní vizuál nové kampaně So grün ist nur Orange představuje Heiße Ware 

(česky shodně 

polysémní
34

 „Horké 

zboží“, viz obr. č. 4, 

další vizuály viz příloha 

č. 20). 

 

Lingvistické pojetí 

Slovní hříčky a 

četné intertextuální 

reference mají v nové 

kampani (např. ve 

sloganu So grün ist nur Orange
35

 nebo v headlinu Lola trennt
36

) stále své místo. 

Profesorka lingvistiky Janich (2001 : 75 – 76) vysvětluje tuto taktiku tak, že „jazyková 

nápaditost musí v jistém smyslu odpovídat soudobým trendům
37

 (…). Ale jen do určité 

míry – nakonec musí očekávání prolomit a postarat se o překvapení.“ Intertextuální 

referencí je zase signalizována důvěra v recipientovu intelektualitu, vysokou míru 

znalostí a lingvistické kompetence. Kdo narážku pochopí, pobaví se a zároveň je vnitřně 

polichocen. 

                                                 
34

  Heiße Ware má několik významů: za prvé neidiomatické zboží, které je horké, za druhé idiomatické 

zboží nelegální, za třetí zboží, po němž je velká poptávka a za čtvrté kolokviální sexy zboží. Na druhý 

denotát upozorňuje recipročně monosemantizující pojetí vizuálu (Janich, 2005 : 192). 

35
  Nový slogan So grün ist nur Orange je intrakorporátní intertextuální referencí k předešlému sloganu 

So orange ist nur Berlin; kromě toho vykazuje prvky syntaktického paralelismu a mnohočetného 

lexikálního opakování. 
36

  „Lola rennt“ (bez „t“) je názvem populárního německého filmu „Lola běží o život“. Lola trennt ovšem 

znamená „Lola třídí“ – s konotací, že je poháněna motivací nesmírné hodnoty.  

37
  Např. svého času v Německu populární Denglisch, tedy kombinace německého a anglického jazyka 

jako ve sloganu We kehr for you.  

 Obr. č. 4: Heiße Ware                                                          Zdroj: bsr.de 
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Zajímavá proměna reagující na aktuální vývoj jazyka nastává i v etymologii 

(frazeo)lexémů v headlinech: většina je již zcela prosta xenismů
38

.  

 

Zelený puntík 

Zcela novým grafickým elementem se stává nápadný zelený puntík, zdánlivě 

trhající oranžové pozadí. V kampani je místem pro přenos důležitých faktů
39

; právě 

touto informativní povahou se nové vizuály odlišují od všech předešlých. Ač je i tak 

kampaň stále obrazově zaměřená
40

, původně ryzí tzv. low involvement styl již získává 

některé prvky high involvement stylu
41

.   

 

Persvazivní proměna 

S tím se pojí i proměna persvaze
42

: k původní persvazi výhradně emocemi se 

připojuje i persvaze informacemi (zejména těmi o výkonu
43

). Zakladatel moderní 

reklamy, David Ogilvy (2011 : 15), jinak ryzí persvazi informacemi kritizuje
44

.   

                                                 
38

 Za akceptace klasifikace, která odlišuje nově přejaté, neasimilované xenismy od starších, 

asimilovaných slov přejatých (Lehnwörter; Janich, 2005 : 156 – 158). Tyto primárně nebudí pocit 

cizosti a řadí se mezi ně např. Orange (z francouzštiny; „heiß“ i „Ware“ jsou středohornoněmeckého 

původu). Výjimku však tvoří headliny pohlednic adresované mladším recipientům; tyto používají 

anglicismy jako Greencard, Sex and the City, Singles atp. v hojné míře.  

39
 Např. persvazivně-informativní „Z odpadu získáme teplo pro 35 tisíc domácností,“ „Bioplyn 

z bioodpadu,“ „Natankujeme přes 100 popelářských aut bioplynem z bioodpadu“ nebo „Energetickým 

zhodnocením nadměrného odpadu nahradíme 45 tisíc tun uhlí.“ Ogilvy doporučuje, že má „reklama 

vždy dramatizovat efekt produktu. To musí být centrálním bodem reklamy nehledě na médium“ 

(Ogilvy&Mather, 2004 : 79). 

40
 Janich (2005 : 191) pracuje s termínem „Bildzentrierte Werbung.“ Tuto klasifikaci potvrzuje i nápadné 

provedení zeleného puntíku, jež plní funkci tzv. eyecatchera, tedy prvku strhávajícím na sebe 

pozornost. 

41
 Janich (20051 : 29 – 30) definuje styl v s nízkým zapojením recipienta, tzv. Low-Involvement-Stil, jako 

takový, jenž komunikuje převážně vizuálně, za využití minima textu, působí na emoce, přináší apel, 

má působit pozitivně a jehož vizuální obsah parafrázuje headline. High-Involvement-Stil naproti tomu 

mj. přináší informativní vyobrazení, headline představuje jistou problematiku a celkově působí na 

recipienta argumentativně. 

42 Persvazi definuje Jaklová (2002 : [online]) jako „označení funkce přesvědčovací, získávací, 

ovlivňovací, vybízecí, hodnotící a uvědomovací. Jejím cílem je formování vědomí recipientů a 

působení na veřejné mínění.“ Vysekalová (2007 : 52) ji vyhrazuje oproti manipulaci
42

 tím, že 

ovlivňovaný ví, že je ovlivňován, a děje se tak i s ohledem na jeho prospěch.  
43

  Přesně dle tvrzení De Pelsmackera et al. (2003 : 218), že nejčastějšími argumenty v reklamě jsou 
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Ke kombinaci s emotivními prvky se přiklání i Janich (2005 : 47): „Pokud nelze 

dosáhnout cíle prokazatelnými a věcnými informacemi o produktu,“ případně „se 

informativní strategie nehodí kvůli druhu produktu či příliš podobné konkurenční 

nabídce, volí se místo toho strategie emocionální.“  

BSR volené cílení pomocí humoru označuje De Pelsmacker et al. (2003 : 219) za 

světově nejpoužívanější emocionální techniku. Podle jeho slov je mimořádně populární 

– avšak neefektivní: „Co se týče zapamatování a rozpoznání značky, vytvoření 

pozitivního postoje ke značce a zvýšení nákupních záměrů, nebyly doloženy žádné 

výsledky.“ Což případ BSR zcela vyvrací; všech výše uvedených efektů dosahuje již od 

roku 2000. A nejen jich. 

 

1.3.3 Efektivita kampaně 

Kampaň si v letech 2010 – 2011 opět získává zvýšenou pozornost a oblibu 

laické i odborné veřejnosti. BSR (2014 : [online]) uvádí, že obdržela mj. jedno ze sta 

prestižních celostátních ocenění v soutěži „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen.“ 

Efektivitu ovšem opět zkoumá institut forsa na reprezentativním vzorku 1000 

respondentů. Dle jejich vyjádření dosahuje BSR již po pár týdnech od spuštění kampaně 

výborných výsledků
45

: 

 Nepodpořenou znalost kampaně prokazuje 63 % respondentů. To je více než 

v předešlých kampaních 2007 – 2010. 

 83 % z nich ji hodnotí jako (velmi) dobrou a nejvíce na ní oceňují zaměření na 

životní prostředí; toto sdělení je pro ně srozumitelné a sympatické. 

 Podpořenou znalost sloganu So grün ist nur Orange vykazuje 46 % dotázaných, 

což je nejvyšší znalost sloganu od roku 2005. 

 Asociace spojené se značkou BSR se týkají nejvíce odvozu odpadů (49 %), 

čištění ulic (31 %), čistoty (27 %), oranžové barvy (22 %) a veselé reklamy (20 

%). 

 

                                                                                                                                               
informace o výkonu (43 %). 

44
 „Jednou jsem zkoušel použít racionální důvody, (…) nefungovalo to. V reklamě na Coca-Colu vás 

nepřesvědčí sdělení, že obsahuje o 50 % plodů koly víc.“ (Ogilvy, 2011 : 15) 

45
 Výsledky prezentuje Nimke-Sliwinski (2011 : [online]), grafy jsou k nahlédnutí v příloze č. 21. 
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Dle Sabine Thümler, t. č. vedoucí komunikace BSR (WIR, 2011 : [online]), je 

kampaň známá i mimo hlavní město: „Berlín má mnoho návštěvníků a ty ji 

pochopitelně vidí. Pozornosti se tak kampani dostalo v celém německy mluvícím 

teritoriu i daleko za ním.“ 

 

Postefektivita copywritingu 

Tomu odpovídá i další nepřímé ocenění copywritingu BSR, resp. další důkaz 

jeho efektivity: populární originální headliny užívají cizí společnosti
46

. V plném znění je 

přejímá např. Stadtreinigung Hamburg nebo Wiener Stadtreinigung, ale stejnému 

postupu se nebrání ani švýcarský či rakouský řetězec McDonald’s. Na headliny BSR 

Ihre Papiere, bitte! a Bitte füttern! tak lze narazit kromě Berlína i v Hamburku a ve 

Vídni, na Eimer für alle v Bielu, na Mülle Grazie! či 24 Stunden geöffnet ve Vídni (vše 

viz příloha obr. č. 22); Stadtreinigung Hamburg také užívá v jiné frázi výraz Müllionär.  

Je ovšem třeba podotknout, že jak vídeňští, tak hamburští popeláři rozvíjejí cizí 

nápady i do vlastní podoby realizace. Vídeňské odpadkové koše proto zdobí kreativní 

headliny jako Ganz Wien bleibt clean, Bin für jeden Dreck zu haben nebo Mist für mich, 

Lob für dich; v Hamburku zase koše personifikují headliny Hast du mal ‘ne Kippe? 

nebo Wenn ich groß bin, werd‘ ich ein Container. Efektivní komunikační strategie BSR 

jim tak je velkým vzorem, který následují. 

 

                                                 
46

  U popelářských společností by se dalo hovořit dokonce o parazitování na značce. 
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2 Dotazníkové šetření 

2.1 Cíle a metodika výzkumu 

Cíle výzkumu 

Kampaň BSR, spuštěná v roce 1999, dlouhodobě změnila vnímání této značky. 

K lepšímu, jak dokazují reprezentativní výzkumy prezentované v kapitolách 1.2 a 1.3. 

Dle nich je Berliner Stadtreinigung nyní ve svém regionu všeobecně známa a je 

vnímána jako moderní, sympatická a důvěryhodná firma, která si je vědoma své 

ekologické odpovědnosti. Její zaměstnanci jsou vnímáni jako přátelští, spolehliví a 

dobře vykonávající svou práci. Berlín lidé vnímají jako čisté město. 

Cílem dotazníkového šetření je zjistit, jak si BSR vede v očích nahodilých 

respondentů v roce 2014, tedy s několikaletým odstupem. S ohledem na stále probíhající 

kampaň by značka neměla v mezičase upadnout v zapomnění, avšak dá se očekávat, že 

její vnímání projde určitým vývojem.  

Vzhledem k jedinečnosti této komplexní komunikační kampaně, její strategii, 

tonalitě, dlouhodobým výsledkům a mimořádné popularitě je druhotným cílem šetření 

dotázat znalost a pozici značky BSR mimo její působiště, tedy mimo spolkovou zemi 

Berlín. 

Pro lokální komparaci bude proveden totožný výzkum adaptovaný na české 

prostředí a tuzemský protipól BSR, společnost Pražské služby. Dotázání vzorku Pražanů 

i mimopražských má za cíl ověřit, jak si stojí v očích veřejnosti pražští popeláři, jejichž 

komunikační kampaň
47 

není historicky ani marketingově tak silná jako kampaň BSR. Je 

totiž otázkou, zda v šetření nedosáhnou obdobných výsledků i bez takto mimořádné, 

dlouhodobé strategie.  

 

Teze výzkumu 

Ačkoli jsou výsledky výzkumu předem neodhadnutelné, na základě znalosti 

komunikačních aktivit společností Berliner Stadtreinigung (BSR) a Pražské služby (PS) 

vznikají jasně definovaná očekávání: 

 Znalost a vnímání značky i jejích komunikačních aktivit bude lepší u 

                                                 
47

 V kapitole 3 bude komunikace Pražských služeb přiblížena a s ohledem na výsledky celého výzkumu jí 

budou navržena případná doporučení. 
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BSR než u PS. 

 Znalost značek i kampaní bude vyšší v místě působiště než mimo něj. 

 Mimopražští nejspíš o PS nikdy neslyšeli. Mimoberlínští o BSR možná 

slyšeli. 

 

Metodika výzkumu a cílové skupiny 

Formou šetření je dotazník. S ohledem na čtyři regionálně podmíněné cílové 

skupiny ze čtyř území o velké rozloze i velké vzájemné vzdálenosti
48

 se volí on-line 

sběr dat. Tento způsob zajišťuje vysokou míru objektivity
49

; na druhou stranu sice 

vylučuje určité sociální skupiny z účasti v nahodilém výběru
50

 - ačkoli do základního 

souboru patří - ale  vzorek respondentů není vzhledem k rozsahu šetření zamýšlený jako 

reprezentativní
51

. 

Výběr respondentů je náhodný, stanovenou kvótou je validních
52

 140 účastníků, 

z toho: 

 BSR: 50 respondentů, kteří bydlí v Berlíně  

 BSR: 20 respondentů, kteří bydlí v jiné německé spolkové zemi než 

Berlín 

 PS: 50 respondentů, kteří bydlí v Praze 

 PS: 20 respondentů, kteří bydlí v České republice jinde než v Praze 

 

2.2 Podoba dotazníku 

Dotazník se sestává z 10 otázek, očekávaná průměrná doba vyplnění jsou 3 

minuty, což má zvýšit motivaci respondentů k vyplnění. Většina otázek je s ohledem na 

                                                 
48

  Praha, zbytek České republiky, Berlín, zbytek Spolkové republiky Německo 

49
  Objektivita dotazníkového šetření znamená dle Homburga a Krohmera (2006 : 255), že výsledky 

měření, vyplývající z procesu šetření, jsou nezávislé na osobě tazatele. Pakliže provede výzkum vícero 

osob, dojdou při objektivním šetření nezávisle na sobě ke shodným výsledkům.  

50
   zejména starší generaci, počítačově negramotné jedince a jedince bez přístupu na internet 

51
  „O reprezentativitě lze hovořit, když se dají závěry ze zkoumaného vzorku vztáhnout na základní 

soubor. V užším smyslu je vzorek tehdy reprezentativní, když mají všechny jednotky základního 

souboru stejnou šanci dostat se do výběru“ (Statista : [online]). 

52
  Atteslander (2003 : 7) rozumí validitou míru, do které šetření měří to, co měřit má. 
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akvizici respondentů i přesnost
53 

následného vyhodnocení uzavřená s právě jednou či 

maximálně pěti odpověďmi. Jedna otázka je polouzavřená a pouze jedna otevřená. 

Typologie otázek je dle Atteslandera (2003 : 161 – 167) identifikační (ot. č. 1), 

selektivní (č. 5, 7, 9), škálová (č. 4, 6, 8), asociační (č. 3) a výčtová (č. 2, 10). 

Pro efektivnější srovnání koresponduje formulace vybraných otázek s otázkami 

z výzkumů popisovaných v kapitole 1.2 a 1.3. 

Obsah otázek a nabídka odpovědí je pro varianty v rámci jedné země zcela 

shodná, napříč zeměmi jsou aplikovány lokální reálie. Aby se předešlo ovlivňování 

odpovědí pohledem na následující otázky, jsou tyto zobrazovány jednotlivě. Nová 

otázka se ukáže vždy až po zodpovězení té předešlé, vracet se nelze. 

 

1. Bydlíte v Berlíně? (ano / ne)
 54

 

2. Které společnosti na odvoz směsného odpadu znáte? (uzavřený výčet)
55

 

3. Vezměme pouze společnost Berliner Stadtreinigung /viz logo/. Které asociace 

máte s touto značkou spojené? (otevřená otázka)
56

 

4. Souhlasíte? (ano / jsem neutrální / ne)
57

 

                                                 
53

  Schnell, Hill a Esser (1999 : 416) definují přesnost výzkumu jako maximální shodu vlastního kódování 

dat se standardním kódováním, případně kódovací normou. Proto bylo přistoupeno převážně k 

uzavřeným otázkám, jejichž zpracování nezahrnuje zkreslení dat formou clusterů či intervalů. 
54

  Tato otázka je filtrační. Dle Přibové (1996 : 82) umožňuje filtrační otázka „logickou stavbu dotazníku, 

tj. aby respondenti, kteří odpovědí určitým způsobem na jednu otázku, nemuseli odpovídat na další 

otázku, která se jich netýká.“ V tomto případě filtruje první otázka respondenty k zodpovězení všech 

ostatních otázek (tedy č. 2 – 10) nebo k samotnému závěru dotazníku (tj. bez jakékoli další otázky). Z 

názvu dotazníku je totiž vždy patrné, pro jakou cílovou skupinu je určený, což je zopakováno a 

důsledně specifikováno i v úvodním popisu. Pokud přesto dotazník začne vyplňovat osoba mimo 

cílovou skupinu, nežádoucí odpovědí se její participace ukončí. 

55
  Součástí výčtu je kromě zkoumané společnosti i několik lokálních poskytovatelů obdobných služeb, 

jakožto i varianta „žádné“ a název jedné fiktivní, neexistující společnosti
55

. Tato kontrolní odpověď 

má za úkol prověřit, nakolik respondenti tipují a volené odpovědi opravdu znají. Zaškrtnutí 

kontrolního data však nesnižuje reliabilitu daného dotazníku, jelikož může značit pouhou nejistotu v 

názvosloví či chybně zmapovaný trh komunálního odpadu; na samotnou znalost BSR či PS to nemusí 

mít žádný vliv. 

56
 Vedle otázky vidí respondent logo společnosti. Odpověď je zcela otevřená a vybízí k explicitnímu 

výčtu všech subjektivních asociací. 

57
 Otázka obsahuje pět samostatných výroků o dané společnosti. Respondent volí míru ne/souhlasu s 

tvrzením, že si je vědoma své odpovědnosti za životní prostředí, zaslouží si respondentovu důvěru, je 
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5. Berlín je (uzavřený výčet)
58

 

6. Pracovníci Berliner Stadtreinigung ... (ano / jsem neutrální / ne)
 59

 

7. Vybavíte si nějakou reklamu Berliner Stadtreinigung? (ano / ne)
60

 

8. Líbí se Vám propagace Berliner Stadtreinigung? (uzavřený výčet)61 

9. Máte nějakou oblíbenou reklamu Berliner Stadtreinigung? Slogan, místo nebo 

formu propagace, ...? (polouzavřený výčet)
62

 

10. Poslední rychlá otázka: Které z těchto sloganů a hesel Vám jsou povědomé ve 

spojitosti s odpadem a popeláři? (uzavřený výčet)
63

 

 

 

 

                                                                                                                                               
moderní podnik, používá nejmodernější techniku a je sympatická. S ohledem na data z oficiálních 

výzkumů společnosti BSR se volí shodná třístupňová Likertova škála. 

58
 Respondent volí, zda je (podle něj) město spíše čisté nebo spíše špinavé. Selektivní formulace opět 

koresponduje s výzkumy BSR; absence střední hodnoty nutí respondenta k příklonu na jednu stranu, 

což je pro účely výzkumu žádoucí.  

59
 Otázka obsahuje čtyři samostatné výroky o pracovnících dané společnosti. Respondent volí míru 

ne/souhlasu s tvrzením, že dobře odvádějí svou práci, jsou spolehliví, přátelští a reagují rychle a 

nebyrokraticky. Jako v předešlých otázkách je i tato formulována a formátována pro umožnění 

reliabilní komparace s daty BSR. Dle Atteslandera (2003 : 330) se reliabilitou rozumí „míra, ve které 

dosáhne použití výzkumného instrumentu při opakovaném sběru dat za stejných podmínek a stejných 

respondentů stejného výsledku“.  

60
 Otázka směřuje na nepodpořenou znalost reklamy. 

61
 Uzavřený výčet má formu Likertovy stupnice, přičemž formulace střední hodnoty nabádá k zaškrtnutí 

pouze ty, kteří se nemají na základě čeho rozhodnout. Obvyklou frázi „nevím“ zde nahrazuje neznám 

ji, nevybavuji si ji; tato odpověď je navíc nabídnuta až jako pátá v pořadí (místo uprostřed). 

Respondent má tak možnost nepřiklonit se ani na jednu stranu, avšak pokud propagaci společnosti 

zná, je psychologicky usměrňován, aby tak učinil a tím ji subjektivně zhodnotil. Nabízené odpovědi 

tedy zní: velmi dobře / dobře / špatně / velice špatně / neznám ji, nevybavuji si ji. 

62
  U varianty ano je k odpovědi nutno dodat specifikaci či komentář. 

63
  Kromě hesel a sloganů, které byly v minulosti skutečně používány, se nabízí také odpověď nic z toho. 
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Graf č. 1: Bydlíte v Berlíně?      Zdroj: vyplnto.cz 

2.3 Výsledky výzkumu 

2.3.1 Berliner Stadtreinigung – Berlíňané 

Dotazníkového šetření o BSR pro Berlíňany se zúčastnilo 54 respondentů. 

Přestože geografická segmentace cílové skupiny neomylně vyplývala jak z názvu, tak ze 

zcela explicitního úvodního popisu, do 

šetření se infiltrovali čtyři respondenti s 

bydlištěm mimo žádoucí lokalitu. Hned 

první filtrační otázka však ukončila jejich 

participaci, a proto lze konstatovat, že 50 

Berlíňanů tvořilo 92,59 % z absolutního 

počtu účastníků dotazníkového šetření 

(graf č. 1), avšak v následujících 

otázkách byl podíl této skupiny již 100%
64

, pročež bude dále ve výsledkách pracováno 

pouze s touto relevantní skupinou. 

 

Podpořenou znalost značky BSR prokázalo celých 92 % respondentů. 

Konkurenční podniky zdaleka nedosáhly takových výsledků: ALBA Berlin znalo 76 % 

a Berlin Recycling 36 % dotázaných. Fiktivní společnost Abfallentsorgung Berlin 

zaškrtla 4 % respondentů; ani jednu z nabízených značek nerozpoznala pouhá 2 % 

účastníků (graf č. 2).  

Asociace 

spojené se značkou 

(podpořenou grafickým 

znázorněním loga) 

zahrnují široké 

spektrum konotačních 

frazémů, avšak 

                                                 
64 Stoprocentní podíl je tedy vzhledem ke vstupním datům relativní, s ohledem na účel výzkumu však 

není u dalších otázek počítáno s absolutními hodnotami (nežádoucí respondenti se jich de facto 

nezúčastnili). 

Graf č. 2: Které berlínské společnosti na odvoz směsného odpadu znáte? 

                                                                              Zdroj: vyplnto.cz 
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z lexikálního hlediska je lze přiřadit k pěti sémantickým polím
65

: odpad, marketing, 

vlastnosti, barvy a kariéra. Pouhá 4 % konotací jsou negativního charakteru (zapáchající 

vozy a staří popeláři; nedostatek košů na psí exkrementy).  

K nejčastěji uváděným asociacím se značkou BSR patří: veselá reklama a vtipné 

hlášky (30 %), odvoz odpadů (22 %), odpadkové koše (22 %), sběrný dvůr (14 %), 

oranžová (14 %), čištění ulic (10 %) a čistý (8 %). Zajímavá jsou však i další adjektiva 

jako důsledný, pozitivní, dynamický, pilný, fér a dochvilný, s ohledem na 

zaměstnaneckou politiku jsou pro BSR žádoucí i konotace zaměstnavatel a vyučení. 

Výsledek dlouhodobého úsilí o budování značky je pozitivně reflektován i v těchto 

odpovědích: 

 Nejznámější značka na odvoz odpadu v Berlíně 

 Všudypřítomný v obrazu města 

 Pro mě patří logo BSR k Berlínu stejně jako BVG
66

. 

 Veselé reklamy, oranžové odpadkové koše se super nápisy, tato značka má díky 

reklamě dynamickou a pozitivní image. 

 Peprné reklamní hlášky na plakátech a koších. 

 

Z hlediska postoje ke značce i k zaměstnancům BSR z odpovědí vyplynuly 

následující teze: 

 Berliner Stadtreinigung je sympatický (68 %) a moderní (64 %) podnik, který si 

zaslouží důvěru obyvatel (56 % respondentů). 

 Ve věci životního prostředí a technické vybavenosti nemá většina respondentů 

vyhraněný názor; pokud ho však má, přiklání se k pozitivnímu hodnocení: že si 

je BSR vědoma své odpovědnosti za životní prostředí uznává 34 % dotázaných; 

dle 28 % používá nejmodernější techniku.  

                                                 
65

 Černý (1996 : 428 - 429) označuje sémantické pole jako soubor lexémů či frazému se shodnými 

základními denotačně-sémantickými rysy. Je to tedy „skupina výrazů, které spolu významově blízce 

souvisí.“ 

66
 BVG neboli Berliner Verkehrsbetriebe jsou hlavním provozovatelem veřejné dopravy v Berlíně. Plní 

stejnou monopolní funkci jako pražský Dopravní podnik (DPP), ovšem s tím rozdílem, že je žluté 

logo BVG velice intenzivně propagováno: vyskytuje se na i v každém dopravním prostředku, na 

zastávkách, na všech propagačních materiálech a korporátní žlutá barva zahaluje karoserii každého 

dopravního prostředku v hlavním městě, čímž dosahuje silné rekognice a intenzivního lokálního 

asociačního propojení ve vztahu „žlutá – BVG“.   
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Graf č. 3: Čisté město                  Zdroj: vyplnto.cz 

Graf č. 4: Líbí se Vám reklama BSR?  

Zdroj: vyplnto.cz 

 

Berlín je vnímán jako spíše čisté 

město (72 % respondentů; graf č. 3).  

Reklamní kampaň BSR vykazuje 

velkou míru rekognice: bez podpořené 

znalosti si nějakou reklamu této společnosti 

vybavuje celých 72 % respondentů. Stejný 

poměr, tedy 72 %, ji hodnotí pozitivně (34 

% dobře, 38 % dokonce velmi dobře), 34 % 

neutrálně
67

 a pouhá 2 % negativně (2 % 

špatně, 0 % velmi špatně). Hodnocení marketingové komunikace společnosti BSR je 

tedy u jejích příjemců jasně pozitivní: 97,3 % reálných recipientů jí vnímá kladně.  

Více než jedna třetina 

respondentů, přesně 36 %, má dokonce 

svou oblíbenou formu propagace BSR – 

vizuál, slogan, protagonistu reklamy, aj. 

(graf č. 4). Přičemž tyto formy (opět bez 

podpořené znalosti) dokáží sami 

vyjmenovat. Zmínky hodný je fakt, že šlo 

ve všech případech o fakticky správné 

odpovědi, ať už se jednalo o typ 

reklamního nosiče (odpadkový koš) či přesné znění sloganu. 

 

Mezi nejoblíbenější propagátory značky BSR se zařadily: 

 Slogan na odpadkovém koši (všeobecně; 24 % všech respondentů) 

 Konkrétní, respondentem specifikované slogany (dalších 24 %) 

o We kehr for you (8 %) 

o Ihre Papiere, Bitte!, Becherbuttler, Kippendiener, 

Häufchensammler, Gib´s mir Baby, Lola trennt, dirty Harry, drei 

Wetter tough (dohromady 16 %) 

                                                 
67

  Znění neutrálního hodnocení neznám ji, nevybavuji si ji stoprocentně koresponduje s předchozí 

otázkou, kde si shodný poměr, tedy 34 % dotázaných, nepodpořeně nevybavilo ani jednu reklamu této 

společnosti. U zbylých respondentů, kteří i reklamu vybavili, došlo k subjektivnímu zhodnocení a 

vychýlení mimo neutrální hodnotu.  
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Graf č. 5: Které ze sloganů Vám jsou povědomé?             Zdroj: vyplnto.cz 

 Konkrétní, respondentem specifikovaní protagonisté (4 %) 

o metaři, pes (dohromady 4 %) 

Dále byly jmenovány „latinské“ výrazy na odpadkových koších ve městě
68

 a 

samolepky s drzými hláškami na odpadkových koších. 

 

Poslední otázka zkoumala tentokráte již podpořenou znalost vybraných sloganů. 

Jako nejznámější dopadl historicky první a průlomový slogan we kehr for you
69

 (z roku 

1999; 50 % respondentů), následovaný Mach’s rein
70

 (z roku 2000; 44 %) a So orange 

ist nur Berlin
71

 (rok 

2007; 32 % 

dotázaných). 

S ohledem na stáří 

nabízených sloganů je 

potěšující, že ty 

nejmladší, ze 

zkoumaného období 

2010 – 2011, dosáhly 

výsledku jen o několik 

procentních bodů méně 

(např. Trennsetter a So 

grün ist nur Orange po 

26 %, viz graf č. 5). 

  

                                                 
68

 Jedná se o slogany parafrázující známá rčení (např. Corpus na všechny delicti) či fiktivní latinská 

pojmenování druhů odpadu (např. papyrus antiquus – pro koše na papírový odpad nebo plasticus 

berlinesis – pro koše na plasty). 

69
 Anglický frazém modifikovaný německým „kehr“ neboli zametat – významově tedy „zametáme pro 

vás“. 

70
 Homonymní adjektivum, resp. frazém s významy „ukliď to“ a „vhoď to dovnitř“. 

71
   Tak Oranžový (sic!) je jen Berlín. 
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Graf č. 6: Bydlíte v Berlíně? Zdroj: vyplnto.cz 

Graf č. 7: Které berlínské společnosti na odvoz směsného odpadu znáte?  

Zdroj: vyplnto.cz 

2.3.2 Berliner Stadtreinigung – Mimoberlínští 

Zkoumání pozice BSR v mysli mimoberlínských se zúčastnilo 22 respondentů. 

Jako v případě dotazníku pro 

Berlíňany se i do této regionální 

adaptace šetření infiltrovali 

respondenti mimo cílovou skupinu, 

a to dva (9,09 %; graf č. 6). Jelikož 

první, filtrační otázka ukončila jejich 

participaci, bude stejně jako 

v předchozím případě dále 

pracováno pouze s množinou 

relevantních respondentů
72

. 

U podpořené znalosti nebyla ani jedna značka povědomá rovné polovině 

respondentů. Mezi rozpoznanými společnostmi zvítězila Berliner Stadtreinigung (40 

%), následovaná ALBA Berlin (15 %), fiktivní Abfallentsorgung Berlin (10 %) a 

konečně Berlin Recycling (5 %; graf č. 7). Míru rekognice mohla zásadně ovlivnit 

geografická vzdálenost bydliště respondenta od Berlína jakožto i frekvence a délka 

návštěv tohoto hlavního města; ani jeden z těchto faktorů však nebyl s ohledem na 

rozsah a 

hloubku šetření 

zkoumán. 

U 

samotné 

značky BSR 

jsou u 

respondentů 

s přihlédnutím 

k logu vyvolány asociace tematicky obdobné jako u Berlíňanů, avšak jejich charakter 

vykazuje menší míru osobního zaujetí, intenzivní zkušenosti – a také nulové reálné 

spojitosti se značkou.  

                                                 
72

 Tito v následujících otázkách de facto tvořili 100 % všech odpovědí. 
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Graf č. 8: Čisté město                  Zdroj: vyplnto.cz 

Bez asociační odezvy zůstává logo BSR u rovné čtvrtiny respondentů; dalších 15 

% uvádí konotace „chybné“, tedy čistě subjektivní bez základu v realitě: oranžová 

Berliner Stadtreinigung jim připomíná sportovní klub, potravinářskou firmu a stavební 

práce.  

Ostatní odpovědi již reflektují skutečnou podstatu společnosti: oranžovou (25 %) 

korporátní barvu, odpadkové koše (20 %) a čištění ulic (20 %). Mezi dalšími 

asociačními frazémy se nacházejí např. odvoz odpadu, zametat, veselá reklama, 

popeláři, čistota nebo kontejner
73

.  

Při hodnocení postoje ke značce i jejím zaměstnancům dopadla BSR o trochu 

hůře u mimoberlínských než u Berlíňanů, leč stále dosáhla velmi pozitivních výsledků: 

 Berliner Stadtreinigung je důvěryhodná společnost (55 % dotázaných). 

 U všech dalších otázek zastává největší část respondentů neutrální názor. Pokud 

se však přikloní na jednu stranu, s jasnou převahou vítězí pozitivní hodnocení. 

Vyjma otázky používání moderní techniky; tam je 95 % účastníků neutrálních a 

5 % považuje vybavení za nemoderní. 

 Jinak je tedy pro mimoberlínské BSR sympatický (30 %), moderní (30 %) 

podnik, který si je vědom své odpovědnosti za životní prostředí (25 %) a jehož 

pracovníci dobře odvádějí svou práci (45 %), jsou spolehliví (40 %), přátelští 

(35 %) a reagují rychle a nebyrokraticky (5 %). 

 

I mimoberlínští rezidenti vnímají 

Berlín jako spíše čisté město; tuto 

variantu preferovalo 55 % dotázaných 

(graf č. 8). 

 

Nějakou reklamu společnosti 

Berliner Stadtreinigung si jich spontánně 

vybaví 40 %. Za faktor značící vysokou reliabilitu respondentů lze považovat 

souvislost, že v otázce subjektivního hodnocení reklamy BSR míru její osobní obliby 

vyhraněně vyjádřilo taktéž přesně 40 % respondentů
74

; zbylých 60 % uvedlo, že ji 

nezná, či si ji nevybavuje, což zcela odpovídá výpovědi předešlé otázky.  

                                                 
73

 Zajímavou odpovědí je otázka: Proč je to S tak velké? 

74
 25 % dobře, 15 % dokonce velmi dobře 
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           Graf č. 10: Bydlíte v Praze?            Zdroj: vyplnto.cz 

Oblíbený nosič či formu marketingové komunikace BSR má 30 % dotázaných: 

patří mezi ně odpadkové koše
75

 (15 %), pohlednice (5 %) a slogany We kehr for you, 

Ihre Papiere, bitte! a Fütter mich (shodně po 5 %). 

Největší podpořenou znalost prokazují i respondenti u sloganů Mach’s rein (35 

%) a We kehr for you (20 %), rozpoznáno však bylo i osm dalších sloganů (viz graf č. 

9). 

 

Graf č. 9: Které ze sloganů Vám jsou povědomé?                                   Zdroj: vyplnto.cz 

 

2.3.3 Pražské služby – Pražané 

Pražané jsou v otázce 

geografické segmentace ještě 

nedisciplinovanější než Němci: k dalším 

otázkám (č. 2 – 10) bylo účelovou 

filtrací připuštěno pouze 84,75 %
76

 

z absolutního počtu respondentů
77

. 

                                                 
75

 Do této kolonky byl započítaný i jakoby chodící koš, což je Reiner ze současné guerillové kampaně 

(viz kapitola 3).  

76
  Aby bylo dosaženo vzorku 50 respondentů, muselo dotazník vyplnit 59 osob. 15,25 % všech 

zúčastněných (viz graf č. 10) tedy nerespektovalo zcela explicitní regionální specifikaci, jež byla 
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Graf č. 11: Které společnosti na odvoz směsného odpadu znáte?  

Zdroj: vyplnto.cz 

 

Ve věci rozpoznání značky si z konkurenčních variet vedly nejlépe Pražské 

služby: tato společnost je povědomá 74 % všech dotázaných. Polovičního skóre dosáhl 

Komwag (38 %), následován značkou IPODEC – Čisté město (32 %) a AVE CZ (30 

%). Fiktivní společnost Pražští popeláři se jeví známá 4 % respondentů; 8 % si 

nevybralo žádný 

z nabízených 

podniků (graf č. 11). 

 

V asociačním 

testu si respondenti 

spojují Pražské 

služby nejčastěji 

s úklidem (20 %), 

popelářským autem 

(18 %), odpadky (16 %), popeláři, oranžovým oblečením a odpadkovým košem (shodně 

12 %), popelnicí a Prahou (po 10 %). Zcela bez subjektivní konotace ponechává značka 

PS 12 % respondentů; u 10 % vyvolává negativní reakce (smrad, bordel, špína). 

Z méně frekventovaných asociací je zajímavá údržba zeleně (8 %), dále dětské 

povolání snů, jízda na stupínku, spalovna Malešice, tříděný odpad (po 2 %) a také tyto 

odpovědi: 

 Starají se o naše okolí, vyvážejí popelnice a veřejné odpadkové koše. Moc o nich 

nepřemýšlím. 

 Čistí nám sídliště, vyváží kontejnery, smrdí, ale se službami jsme spokojení. 

 

Výše zmíněné komplexní reakce vykazují nízký stupeň ztotožnění se se značkou 

– respondenti ji přirozeně zahrnují do svého okolí, avšak jakožto jeho všední součást 

nehodnou speciální pozornosti či osobního zaujetí. Ve srovnání s reakcemi na BSR u 

rezidentů Berlína postrádají tyto proud mimořádně intenzivních emocí. Je též záhodno 

porovnat, že u PS nedošlo u této otázky ke zmínění žádného z výstupů marketingové 

komunikace: sloganu, veselých reklam, apod.  

 

                                                                                                                                               
dvakrát zopakována ještě před samotným zahájením dotazníku. 
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Graf č. 12: Vybavíte si nějakou reklamu Pražských služeb?  

                                  Zdroj: vyplnto.cz 

Při škálovém hodnocení společnosti PS i jejích zaměstnanců volí u naprosto 

každé otázky většina Pražanů neutrální odpověď; při vyhranění na jednu stranu se 

odpovědi vychylují jak k pozitivnímu, tak k negativnímu hodnocení. Na základě něj lze 

říci následující: 

 Pražské služby jsou pro rezidenty Prahy společností, která si zaslouží jejich 

důvěru (36 %), je sympatická (28 %) a je si vědoma své odpovědnosti za životní 

prostředí (30 %).  

 Na druhou stranu je však nemoderní (22 %) a nepoužívá ani moderní techniku 

(24 %). 

 Zaměstnanci PS dobře odvádějí svou práci (44 %) a jsou spolehliví (32 %), 

avšak nejsou přátelští (14 %) a nereagují rychle a nebyrokraticky (10 %). 

 

Své město, Prahu, považují Pražané za spíše čisté (52 %).   

 

Evidentní rezervu 

vykazují Pražské služby u 

nepodpořené znalosti reklamy: 

bez nápovědy si ani jednu 

nevybavuje celých 88 % 

respondentů z místa působení 

této společnosti (graf č. 12). 

Z toho důvodu nemá příliš 

velkou výpovědní hodnotu 

zkoumaný faktor, jak se respondentům líbí propagace PS
78

. 

Se zjištěnými skutečnostmi koresponduje další faktor, a sice oblíbená forma 

propagace; 98 %
79

 dotázaných žádnou takovou nemá – ani slogan, místo, protagonistu. 

                                                                                                                                               
77

 Tito v následujících otázkách tvořili již 100 % všech odpovědí. 
78

  84 % ji nezná či si ji nevybavuje
78

, 12 % ji hodnotí dobře, 2 % špatně. Po 0 % obdržely krajní 

možnosti velmi špatně a velmi dobře. Zde je třeba zmínit, že právě druhou krajní hodnotu, tedy velmi 

dobře, zvolilo při posouzení lokální kampaně 38 % Berlíňanů. 
79   

Pouhý jeden respondent uvedl hlavní slogan PS NepřEKOnatelný servis. 
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Graf č. 13: Které z těchto sloganů Vám jsou povědomé?  

Zdroj: vyplnto.cz 

U podpořené 

znalosti si již slogany 

vedly lépe: 

NepřEKOnatelný servis 

rozpoznalo 40 % 

respondentů, Kam s ním? 

12 % a zbylé dva získaly 

shodně po 2 % (viz graf č. 

13). 

 

2.3.4 Pražské služby – Mimopražští 

Češi potvrdili i u dotazníku pro mimopražské zvýšený problém s respektováním 

explicitní geografické segregace respondentů: 16,67 % z celkového počtu 24 účastníků 

aktuálně bydlelo v Praze
80

.  

 

Rekognice značky je nejsilnější u Pražských služeb (25 % dotázaných), dále u 

Komwagu (20 %), AVE CZ (15 %), IPODEC – Čisté město (10 %) a nejslabší naopak u 

fiktivních Pražských popelářů (5 %; graf č. 14).   

Denzita 

asociační sítě 

není u samotných 

Pražských služeb 

z obligátních 

důvodů příliš 

vysoká: bez 

jediné spojitosti 

značka 

zanechává 35 % 

                                                 
80

 Což dotyčné ihned po zodpovězení této otázky vyfiltrovalo z dalšího dotazování.  Stejně jako 

v předchozích třech případech tedy otázky č. 2 – 10 zodpověděli pouze relevantní respondenti, čímž 

tvoří tato množina v těchto bodech sic relativní, avšak stoprocentní podíl na odpovědích. 

Graf č. 14: Které společnosti na odvoz směsného odpadu znáte?  

Zdroj: vyplnto.cz 
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respondentů. 20 % si vybavuje Prahu, metaře či smetáky a konkrétní stavbu
81

, 

opakovaně zmíněni jsou také popeláři, oranžová barva a bordel (10 %). Ani přítomnost 

loga však nenapověděla autorovi následujícího výroku: 

 Všechny služby, co Praha má. Jako v obchoďáku, cestovky a tak. 

 

Při stupňování míry ne/souhlasu se subjektivním vnímáním společnosti Pražské 

služby a jejích zaměstnanců vzešly z odpovědí tyto závěry: 

 Ve všech bodech je největší 

část mimopražských 

respondentů neutrálního 

postoje. 

 Minorita, která se přiklání na 

jednu ze stran, vnímá 

většinu aspektů ve vztahu ke 

značce negativně; pozitivně 

hodnotí pouze jeden jediný. 

 Na základě toho lze konstatovat, že pro mimopražské jsou pracovníci Pražských 

služeb spolehliví (10 %). Nejsou však přátelští (25 %), neodvádějí dobře svou 

práci (25 %) a nereagují rychle a nebyrokraticky (20 %).  

 Pražské služby nejsou sympatické (20 %) a jako nemoderní podnik (20 %), který 

nepoužívá nejmodernější techniku (25 %) si nezaslouží důvěru respondentů (25 

%). 

Praha je z pohledu této cílové skupiny spíše špinavá (60 %; graf č. 15). 

 

Nějakou reklamu Pražských služeb si spontánně vybaví pouhých 5 % 

respondentů. Propagaci této společnosti hodnotí 10 % dobře a 5 % špatně
82

; 85 % ji 

nezná, či si ji nevybavuje.  

 

                                                 
81

 Věž, Karlův most a ty věže u něj, Prašnou bránu a velice specifickou asociací je Dům odborových 

svazů. 
82

 I zde nikdo nezvolil krajní hodnoty - velmi dobře 0 %, velmi špatně taktéž 0 % - a i zde je patrná 

podílová diskrepance ve výpovědi této a předešlé otázky.  

 

Graf č. 15: Špinavé město                    Zdroj: vyplnto.cz 
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Graf č. 16: Máte nějakou oblíbenou formu propagace 

Pražských služeb? Zdroj: vyplnto.cz 

Zcela jasno mají respondenti 

ve věci oblíbenosti: žádnou 

oblíbenou reklamu PS
83

 nemá celých 

100 % dotázaných
84

.  

 

Při uzavřeném výběru 

prokazují respondenti  podpořenou 

znalost sloganů Milujete Prahu? 

Dokažte to! (10 %; mezi Pražany 

dosáhl nulové znalosti), 

nepřEKOnatelný servis (10 %) a 

Kam s ním? (taktéž 10 %); 75 % 

dotázaných nerozpoznalo ani jednu 

z nabízených variant (graf č. 17). 

 

 

 

 

 

2.3.5 Komparace 

V úvodu výzkumu byly vzneseny tyto tři hypotézy
85

: 

 Znalost a vnímání značky i jejích komunikačních aktivit bude lepší u BSR než u  

PS. 

 Znalost značek i kampaní bude vyšší v místě působiště než mimo něj. 

 Mimopražští nejspíš o PS nikdy neslyšeli. Mimoberlínští o BSR možná slyšeli. 

Na základě výsledků dílčích šetření bude nyní formou komparace zhodnocena míra 

pravdivosti těchto hypotéz u dotazovaného vzorku. 

 

 

 

                                                 
83

 Slogan, místo, formu propagace aj. – viz graf č. 16. 

84
  Což je shoda, jíž nedosáhla ani jedna z ostatních cílových skupin v žádné z celkem 30 otázek. 

85
  Dle Atteslandera (2003 : 45) je hypotéza „pomocí pojmů vyjádřená, empiricky verifikovatelná věta.“  

Graf č. 17: Které z těchto sloganů Vám jsou povědomé? 

Zdroj: vyplnto.cz 
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Znalost značky 

Značka Cílová skupina Respondentů v % celkem Celkem v % 

 

Berlíňané 46 92 % 

54 77 % 

Mimoberlínští 8 40 % 

 

Pražané 37 74 % 

42 60 % 

Mimopražští 5 25 % 

Tabulka č. 2: Znalost značky               Zdroj: vlastní tvorba 

 

 

Nejvyšší podpořené znalosti značky dosáhla společnost Berliner Stadtreinigung, 

a to v místě svého působiště, tedy u Berlíňanů. Z této cílové skupiny ji znalo 92 % 

respondentů. Druhé nejvyšší podpořené rekognice dosáhly Pražské služby, a sice u 

Pražanů (74 %). Obyvatelé lokalit mimo obě hlavní města rozpoznali zkoumané značky 

v podstatně menší míře: u BSR více než 2 x méně, u PS dokonce zhruba 3 x méně. Tím 

se s přehledem potvrdila hypotéza, že je znalost značek vyšší v místě působiště než 

mimo něj.  

Jak je patrné z tabulky č. 2, znalost značky je vyšší u BSR než u PS, a to jak při 

komparaci dílčích cílových skupin
86

, tak v jejich celkovém součtu. Potvrdila se také 

hypotéza, že mimoberlínští o BSR slyšeli; nepotvrdilo se ovšem, že by mimopražští o 

PS nikdy neslyšeli – toto neplatilo pro celou čtvrtinu příslušné cílové skupiny. 

 

Vnímání značky 

Pro snazší komparaci tohoto aspektu napříč cílovými skupinami bylo 

přistoupeno k bodovému hodnocení odpovědí respondentů. V otázkách č. 4 a 6
87

, kde 

dotázaní vyjadřovali osobní vnímání značky (tj. společnosti a jejích zaměstnanců) 

pomocí třístupňové škály, bylo postupováno následovně: u dílčích otázek byl u každé z 

cílových skupin percentuálně vyjádřen poměr odpovědí ano / jsem neutrální / ne 

(jednotlivé grafy viz příloha č. 24). Za každé takové procento
88

 pak byly cílovým 

skupinám přidělovány body dle následujícího klíče: 

                                                 
86

 Město vs. mimoměsto 

87
 Pět výroků o subjektivním postoji ke značce a čtyři výroky o subjektivním hodnocení jejích 

zaměstnanců 

88 
 S ohledem na rozdílnou velikost referenčního vzorku (50 respondentů z Berlína či Prahy vs. 20 
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 + 1 bod za každé procento souhlasu (ano) 

 0 bodů za každé procento neutrální reakce (jsem neutrální) 

- 1 bod za každé procento nesouhlasu (ne) 

 

Tak se dostaly všechny skupiny na srovnatelnou veličinu a celkový součet jimi 

získaných bodů (viz graf č. 18) bylo možné srovnávat: 

Berlíňané

Mimoberlínští

Pražané

Mimopražští

358

245

94

-60

počet bodů

 

Graf č. 18: Vnímání značky - získané body                                        Zdroj: vlastní tvorba 

 

Nejkladnějšího hodnocení dosáhla společnost Berliner Stadtreinigung, a sice 

u místních (368 bodů). Nejhorší skóre náleží vnímání značky Pražské služby u 

mimopražských (mínus 60 bodů). Situačně relevantní srovnání však patří Berlíňanům 

vs. Pražanům (368 vs. 94 bodů) a mimoberlínským vs. mimopražským (245 vs. -60 

bodů). Ačkoli mohou mít na odpovědi respondentů vliv sociokulturní rozdíly
89

, jejich 

konečný efekt bude jen stěží ve svém důsledku tak markantní, aby způsobil tak 

propastný rozdíl v hodnocení. Přestože tedy není kauzální atribuce při stávajícím 

rozsahu a metodách šetření prokazatelná, ze sekce asociací, znalosti a vnímání 

komunikačních aktivit (viz dále) lze usoudit, že podstatný vliv na vnímání značky 

jako takové má právě povaha její marketingové komunikace. Jinak řečeno: BSR 

vděčí za vysoce pozitivní vnímání u veřejnosti svým dlouhodobě koncepčním 

komunikačním aktivitám. Vnímání značky Pražské služby odpovídá jejímu jak 

regionálnímu, tak emocionálnímu rozsahu komunikace. 

 

 

                                                                                                                                               
respondentů mimo Berlín či Prahu) bylo přistoupeno k poměrnému hodnocení jednotlivých veličin 

v procentech, aby mohly být tyto dále vzájemně srovnávány. 

89 
Např. vyšší míra důvěry v organizaci tohoto typu, vyšší evaluace obecně prospěšné činnosti, 

dekódování sdělení „podle vlastní, značně rozdílné společenské situace a výkladových, 

interpretačních rámců“ (McQuail, 1999 : 125) a „způsob myšlení, podle něhož je možné týž kulturní 

produkt „číst“ různými způsoby“ (McQuail, 1999 : 128). 
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Berlíňané

Mimoberlínští

Pražané

Mimopražští
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88

95

Nepodpořená spontánní znalost reklamy

ne

ano

Berlíňané

Mimoberlínští

Pražané

Mimopražští
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36

30

2

0

64

70

98
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Oblíbená reklama

ne

ano

Berlíňané

Mimoberlínští

Pražané

Mimopražští

0% 20% 40% 60% 80% 100%

34

15

0

0

38

25

12

10

26

60

84

85

2

0

4

5

Hodnocení propagace

velice špatně

špatně

neznám ji

dobře

velmi dobře

Znalost a vnímání komunikačních aktivit 

V nepodpořené (spontánní) znalosti kterékoli reklamy dané společnosti jasně 

dominuje Berliner Stadtreinigung: z Berlíňanů si ji vybaví 72 % (viz graf č. 19), 

z mimoberlínských 40 %, což je vzhledem k výhradně lokálnímu působení výborný 

výsledek. Tristních hodnot však dosahují Pražské služby: při vyslovení tohoto názvu se 

vybaví nějaká reklama pouze 12 % Pražanů a 5 % mimopražských obyvatel.   

 

 

Oblíbenou reklamu berlínských popelářů pak má průměrně jedna třetina všech 

dotázaných Němců (36 % Berlíňanů a 30 % mimoberlínských; viz graf č. 20). Oproti 

tomu oblíbenou reklamu pražských popelářů má průměrně jedna setina všech 

dotázaných Čechů (2 % Pražanů a 0 % mimopražských). Třiatřicetinásobný rozdíl je 

již neomylným důsledkem rozdílného pojetí komunikačních aktivit zkoumaných 

společností. 

Při jejich 

subjektivním 

kvalitativním hodnocení 

respondenty si i v tomto 

případě vede podstatně 

lépe Berliner 

Stadtreinigung: nejen, 

že dosahuje více 

pozitivních hodnot (viz 

graf č. 21), ale jejich 

Graf č. 19: Nepodpořená znalost reklamy 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Graf č. 20: Oblíbená reklama 

          Zdroj: vlastní tvorba 

    Graf č. 21: Hodnocení propagace                       Zdroj: vlastní tvorba 
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tonalita zasahuje až do krajního, tedy nejlepšího vnímání (hodnota velmi dobře). 

Negativních hodnot (špatně) dosáhly obě společnosti napříč cílovými skupinami řádově 

stejně a zcela shodně žádná neobdržela označení velmi špatně. To ovšem nic nemění na 

faktu, že Pražské služby respondenti raději převážně nehodnotí, zatímco Berliner 

Stadtreinigung se dostává četné pozitivní odezvy. 

 

U podpořené znalosti komunikovaných sloganů opět s přehledem vítězí Berliner 

Stadtreinigung. Tabulka č. 3 srovnává jak absolutní neznalost
90

, tak znalost dvou 

nejúspěšnějších sloganů
91

. Nejnižší absolutní neznalosti dosahuje BSR v místě 

působiště; mimo něj má zhruba stejné výsledky jako Pražské služby v Praze. To je již ze 

samotného principu špatný výsledek pro PS. 

 

U rekognice si naopak nejlépe vedou tři slogany: We kehr for you, Mach’s rein a 

nepřEKOnatelný servis. Lokální vítězové v Berlíně a Praze dosahují obdobného 

výsledku; větší rozdíly nastávají mimo tato hlavní města a dále – a to především – 

v míře rozpoznání druhého nejúspěšnějšího sloganu; ten je v metropolích již bezmála 

čtyřnásobný. Implikovat lze tedy poněkud jednostrannou komunikaci Pražských služeb; 

jeden slogan komunikují již devět let intenzivně (při pohledu na čísla by se dalo říci až 

exkluzivně), ostatním sdělením věnují marginální prostor. Berliner Stadtreinigung 

zvládá naproti tomu ve shodném časovém období komunikovat řádově větší množství 

hesel; navzdory percepční roztříštěnosti je však recipienti úspěšně identifikují. 

 

                                                 
90

  Tedy poměr respondentů, kterým nebyl povědomý ani jeden z předkládaných sloganů 

91 
 Sloganů, jež byly povědomé největšímu množství respondentů v dané sílové skupině 

Značka Cílová skupina Nic TOP 1 TOP 2 

 

Berlíňané 14 % 50 % 

 

 

We kehr for you 44 % Mach’s rein 

Mimoberlínští 50 % 35 % Mach’s rein 20 % We kehr for you 

 

Pražané 46 % 40 % nepřEKOnatelný servis 12 % Kam s ním? 

Mimopražští 75 % 10 % nepřEKOnatelný servis 10 % Milujete Prahu? 

Dokažte to! 
Tabulka č. 3: Znalost sloganů                              Zdroj: vlastní tvorba 
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3 Pražské služby 

3.1 O společnosti 

Pražské služby, jen minimálně známé pod zkratkou PS, jsou akciová společnost 

zabývající se nakládáním s komunálním odpadem (jeho svozem a recyklací), dále 

údržbou a čištěním komunikací a v neposlední řadě také dopravním značením. Pražské 

služby dlouhodobě vykonávají funkci „operátora celopražského systému nakládání s 

komunálním odpadem“ (Kolinger, 2014 : [online]) a jejich majoritním akcionářem (s 

podílem 76,9 %) je Hlavní město Praha.   

Z pohledu ekonomických výsledků jsou PS firmou vysoce ziskovou; jen v roce 

2006 činil jejich zisk bezmála 78 milionů Kč, čímž si vysloužily ocenění v prestižní 

anketě Czech Top 100 a od té doby se zařadily „mezi tři největší společnosti v resortu 

odpadového hospodářství“ v celé České republice (Kolinger, 2014 : [online]). 

 

3.2 Komunikační aktivity Pražských služeb 

Navzdory ekonomickým výsledkům – nebo možná kvůli nim – nevěnují Pražské 

služby takovou pozornost marketingové komunikaci, jakou by s ohledem na 

disponovaný kapitál mohly. Ve srovnání s BSR ve svých komunikačních aktivitách 

těžce zaostávají; situace se nápadně podobá stavu BSR na počátku jejich legendární 

efektivní dlouhodobé kampaně v roce 1999, čemuž napovídají i výsledky 

dotazníkového šetření (viz kapitola 2, více o nich v kapitole 3.3). 

Svědčí o tom dále i fakt, že až do ledna 2011 neměly Pražské služby oddělení 

marketingu, PR a komunikace. Nebo také skutečnost, že přes dvojí změnu komplexní 

komunikační strategie (v letech 2005 a 2011) není komunikace společnosti ani 

dostatečně intenzivní, ani skutečně efektivní. 

V roce 2005 totiž došlo ke změně korporátní identity: vytvoření 

proenvirnmentálního sloganu NepřEKOnatelný servis a symbolu v podobě čtyřlístku 

s jedním oranžovým lístečkem (obojí používané dodnes). Jak uvádějí Pražské služby 

(Egererová, 2011 : 2), společnost tou dobou pozitivně vnímala korporátní branding 

vozidel, oblečení zaměstnanců a nová zákaznická centra. Cílem nové, navazující 

strategie se tak stala inovace přístupu k veřejnosti. Její autorka, Miroslava Egererová 

(2011 : 2), přibližuje jeho podobu takto: „Prezentovat naši každodenní, mnohdy 

náročnou a nepostradatelnou práci pro město, naše vize, cíle, investice do nových, 

moderních technologií a ekologie, tedy to, že jsme moderní, dynamická a otevřená 
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společnost, která pomocí různých eventů, kampaní, společenských setkání komunikuje s 

médii, laickou i odbornou veřejností.“ Vytyčené cíle jsou tedy opět srovnatelné s cíli 

BSR na počátku jejich kampaně; výsledky dotazníkového šetření však napovídají tomu, 

že jich v případě PS nebylo dosaženo v požadovaném rozsahu. 

Další součástí nové strategie se stala intenzivnější edukativní činnost nejmladší 

generace, nové webové stránky, vytvoření elektronického časopisu pro akcionáře a 

interního časopisu pro zaměstnance; v těchto bodech cílů dosaženo bylo. 

Rok 2011 přinesl s otevřením oddělení marketingu, PR a komunikace i nový 

strategický plán: redefinovat layout interního časopisu Infokontejner, zaměřit jej více na 

zaměstnance a posílit jeho zábavnou funkci, což se poměrně zdařilo. A je třeba uvést, že 

celá interní komunikace působí z externího pohledu intenzivně: pro své zaměstnance 

připravují Pražské služby mnoho eventů, soutěží i motivační veřejná ocenění za dobře 

odvedenou práci. Druhá část nové strategie, týkající se externí komunikace, však již tak 

zrealizovaně nepůsobí; nový marketingový plán má totiž „pružně reagovat na situaci 

na trhu a ve společnosti, (…) dodržovat jasně daná pravidla (…), pokračovat v 

rozdělané práci a realizovat nové i tradiční projekty“ (Egererová, 2011 : 2). A právě 

zde nevykazují komunikační aktivity ani jednotnou koncepci, ani pružné reakce na 

soudobé trendy, jež oproti tomu BSR rozhodně ukázkově následuje
92

. 

 

3.3 Doporučení 

Z dotazníkového šetření jasně vyplynulo, že ve srovnání se svým berlínským 

protipólem dosahují Pražské služby ve všech zkoumaných aspektech horších výsledků; 

v některých bodech i třiatřicetinásobně, což je již alarmující diference. 

                                                 
92

  Důkazem je kampaň Appfall für unterwegs z let 2012 – 2013, jež pomocí headlinu iKorb komunikuje 

bezplatnou aplikaci BSR pro chytré telefony a Apple přístroje – odtud slovní hříčka v lexikální 

kontaminaci „Abfall“ (odpad) a „App“ (aplikace i možná nepoužívaná zkratka Apple). Už samotný 

fakt, že se BSR přesunula do svého času progresivního a velice trendového světa aplikací, svědčí o 

jasném kroku s dobou. Na něj navazuje i guerillová, interaktivní současná kampaň Eimer ist für Sie 

immer da (Jeden je tu vždy pro Vás), která představuje pojízdný mluvící, elegantně úslužný 

odpadkový koš jménem Reiner (viz příloha, obr. č. 25). Reiner je jako trendy guerilla vyslán do ulic 

Berlína, kde komunikuje s lidmi, vtipkuje, prosí je o vhození odpadku a své – opravdu vtipné – 

výstupy umisťuje na sociální síť Youtube (BSRBerlin, 2013 : [online]), čímž drží krok s 

aktuální marketingovou módou virálních videí tohoto typu. 
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Ačkoli započala komunikační kampaň BSR již v roce 1999 a má tedy delší 

tradici, s ohledem na dějinný vývoj měly Pražské služby taktéž možnost přijít na konci 

90. let s intenzivnější, inovativnější a efektivnější formou propagace. Leč tuto možnost 

nevyužily – ani v letech devadesátých, ani 15 let a dvě nové komunikační strategie poté. 

Dá se namítat, že mezi oběma společnostmi panují ekonomické rozdíly a čeští 

popeláři navzdory zisku nedisponují takovým kapitálem jako jejich berlínští kolegové. 

Na druhou stranu je však třeba zopakovat, že BSR neinvestovala do nejdražší (televizní) 

reklamy a že prostředky dlouhodobě vynakládá zejména na outdoorovou reklamu; 

pražský trh si tak nežádá shodný objem prostředků jako město o téměř dvojnásobné 

rozloze. BSR také dlouhodobě staví na barterové propagaci – zejména eventech a 

merchandisingu – což si mohou PS taktéž vyjednat. A konečně efektivita kampaně není 

přímo úměrná vstupní investici – je spíše přímo úměrná kvalitě a velikosti nápadu. Jak 

pravil David Ogilvy (Ogilvy&Mather, 2004 : 21): „Pokud nepřijdete s velkým 

nápadem, vaše reklama jen propluje kolem jako loď za tmy.“
93

  

 

3.3.1 Strategická doporučení 

Pro Pražské služby je proto žádoucí přehodnotit celou koncepci marketingové 

komunikace, dát jí jednotnou podobu a emocionálně prázdná sdělení naplnit emoce 

vzbuzujícím obsahem
94

. K informativní povaze nosných vizuálů je možné se navrátit po 

vybudování pozitivní image u veřejnosti; i tak je ale vhodné pokračovat v nově 

nastavené tonalitě.  

Tu lze zvolit – v rámci komplexní koncepce a dlouhodobé firemní strategie – 

rozdílné povahy: pražské popeláře lze komunikovat vlastní originální cestou, např. 

nadsazeně jako akční hrdiny, absurdním humorem (což už částečně, byť nekoncepčně, 

Pražské služby předvedly ve své komunikaci na sociální síti Facebook
95

) nebo jako 

                                                 
93

  Jako příklad velkého nápadu z tuzemského prostředí uvádí Vysekalová (2007 : 124) dnes již legendární 

reklamu mobilního operátora Vodafone s falešnými soby: „Celá neokázalá kampaň má za cíl upoutat 

pozornost rozsáhlého spektra zákazníků a získat je (…). Svéráznost a originalita kampaně v druhém 

plánu sděluje, že Vodafone je jiný než ostatní – viditelně lepší. (…) Vybrané prostředky jsou trefou do 

černého.“ Postava antihrdiny Čtvrtníčka, malého psíka, navíc se sobím parožím a celkový 

minimalismus nápadně připomínají koncept BSR, zejména vizuál s Dirty Harrym.  

94
  Vysekalová (2007 : 98) totiž upozorňuje, že „obsahy spojené se silným emocionálním prožitkem se 

také uchovávají v paměti lépe než obsahy indiferentní, které nevyvolaly žádnou emocionální odezvu.“ 

95
  Pražské služby představily na svém facebookovém profilu (Pražské služby - nepřEKOnatelný servis, 
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dojemný prostředek ke změně společenského chování (např. po vzoru úspěšných 

sociálních kampaní „Embrace Life“
96

 či „Alte Menschen als Experte fürs Leben“
97

).  

U tematiky neestetických, nevábných odpadků, pracovníků s pověstí nízkého 

vzdělání a pověstné magické jízdy na stupínku je však – tím spíše u českého národa – 

zaručeným klíčem k úspěchu humor a nadsázka; to ostatně potvrzuje i Vysekalová (viz 

výše pozn. č. 91). Prostředky, které používá Berliner Stadtreinigung, by tak mohly při 

adekvátní lokální adaptaci dobře fungovat i u tuzemských recipientů:  

 tržní unikátnost a originalita, 

 sebeironie, nadsázka, parodie 

 slovní hříčky,  

 reakce na aktuální společensko-kulturní dění
98

,  

 antihrdinové
99

,  

 vizuální i textový minimalismus, 

 využití všudypřítomných odpadkových košů jako nosičů sdělení, 

 reklama imageová namísto informativní
100

, 

 a hlavně lidskost, přirozenost, nenásilnost a opravdu vtipné provedení. 

 

Pražské služby momentálně disponují velkým potenciálem, který nevyužívají; 

popelařina je totiž ve svém důsledku velmi milé téma, jež společnost svým vývojem 

nepobuřuje – ba naopak. Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, veřejnost nevnímá tuto 

tematiku, ale ani samotný podnik a jeho služby vysloveně negativně; s čím není 

                                                                                                                                               
2014 : [online]) ku příležitosti pálení čarodějnic absurdní sexistickou fotomontáž spoře oděné 

modelky stojící na továrně Spalovny Malešice. Tentýž týden rovněž upozornily na sběr ojetých 

pneumatik vizuálem pro ženské recipienty, kde maskulinní archetyp atraktivního, do půl těla 

svlečeného muže nese na svých bedrech pneumatiky. 

96
 Spot „Embrace Life – always wear your seat belt“ (SussexSaferRoads : [online]) motivuje k používání 

bezpečnostních pásů při jízdě v autě. I po čtyřech letech a bezmála 18 milionech zhlédnutí u videa 

pravidelně přibývají emotivní komentáře. 

97
 Spot německé organizace Caritas  „Alte Menschen als Experte fürs Leben“  (DiCVKoeln : [online]) 

maximálně emotivními prostředky motivuje ke kontaktu s nejstaršími příbuznými. Slogan „Buďte tu 

pro ně… dokud tu jsou“ dohání k slzám i po čtyřech letech od vysílání v televizi. 

98
 Tuto taktiku využívá kromě BSR, reflektující mj. evropské i světové sportovní šampionáty, na 

lokálním trhu např. brand Bernard. 

99
   Resp. protagonisté jdoucí proti všem konvencím o vyobrazování až nerealistické dokonalosti 

100 
 Ta u BSR nastoupila de facto až v roce 2010, tedy po 11 letech. 
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spokojena, to lze reálně či v myslích spotřebitelů zlepšit
101

. Navíc je povolání popeláře 

úzce spjaté s osobním kouzlem, jež pohltí děti i celé jejich rodiny; toto kouzlo lidé 

v určitém věku odloží, aby se k němu později (zpravidla kvůli dítěti) opět vrátili. Event 

„Den otevřených dveří“ tak do areálu Pražských služeb každoročně přiláká tisíce 

návštěvníků
102

, kteří touží být blíže popelářům, popelářským autům, ale také spalovně 

nebo třídičce odpadu – což je důkazem, že veřejnost nemá se značkou Pražské služby 

problém.  

Jediným reálným problémem totiž momentálně je, že k ní nemá vybudovaný 

vztah. O značce ví, proti ní není, s jejími službami je třeba i spokojená, ale speciálně o 

ní nepřemýšlí (viz kapitola 2.3.3), natož aby ji měla ráda. Což je věc, jíž může změnit 

pouhá komunikace. Jak dokazuje společnost Berliner Stadtreinigung i řada společností, 

jež její postupy (někdy až do posledního písmenka) kopírují (viz kapitola 1.3.3). 

 

3.3.2 Realizační doporučení 

Pražské služby se už v minulosti skoro vydaly správným směrem, když v roce 

2008 zintenzivnily proenvironmentální přístup – v korporátní politice i ve své externí 

komunikaci. Tematicky se tak ocitly na stejném výchozím bodu jako BSR dva roky 

poté. Jejich kampaně lze tedy porovnat
103

.   

Nákup několika nových komunálních vozů poháněných (ekologickým) zemním 

plynem Pražské služby v lednu 2008 doprovodily hravým sloganem „Děláme stále více 

pro Prahu a vaše plíce.“ Umístily jej na tato vozidla – a tím nadějná kreativita skončila. 

Se sloganem – navzdory jeho značnému komunikačnímu potenciálu – již dále 

nepracovaly. Nenasadily jej na billboardy či CLV, neudělaly z něj téma; tento záslužný, 

pozitivní počin komunikovaly pouze svým zaměstnancům krátkým příspěvkem 

v interním časopise a tiskovou zprávou, kterou otisklo několik periodik a ekologických 

                                                 
101

 Jako tomu bylo v případě zlepšení obrazu BSR a tím i vnímání kvality jejích nijak nepozměněných 

služeb. 

102
 Jen v roce 2011 činila návštěvnost 2.400 lidí (Egererová, 2011 : [online]), od té doby se každoročně 

pohybuje kolem 3.000 návštěvníků.  
103

 Při komparaci je třeba zohlednit, že Pražské služby měly na komunikaci environmentální tematiky o 

dva roky více – pro PS byl startovním bodem rok 2008, pro BSR v práci popisovaný rok 2010. Jinak 

ale situační kontext v mnohém odpovídá, od nákupu modernější, ekologičtější techniky po 

dlouhodobý, několikaletý koncept. V případě PS přetrvávající až do současnosti, u BSR nahrazený od 

roku 2012 nejtrendovějšími marketingovými prostředky.  
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serverů. Jediným pokračováním myšlenky se tak ve vší tichosti stalo vylepování 

sloganu na další vozy nového typu (kde se bez speciální pozornosti vyskytuje dodnes, 

tedy již šestým rokem).  

V témže roce došlo ke zpracování tématu bioodpadu, jímž se tou dobou BSR 

taktéž intenzivně zabývala a plynule na něj navázala i v letech 2010 - 2011
104

. Pražské 

služby se uchýlily ke sloganu Vracejte přírodu, vrátí vám to (viz obr. č. 5). Ačkoli jde 

z frazeologického hlediska o poměrně nešťastnou
105

 formulaci, je vhodné nasměrovat 

pozornost k jiné části vizuálu, a sice mimořádně zdařilému pojmenování kompostejner. 

Kreativní neologismus v sobě kombinuje vskutku originální kontaminaci, okamžitou 

srozumitelnost, ekonomii jazyka a notnou grafickou i fonetickou atraktivitu. Je poměrně 

na škodu, že Pražské služby nerozvinuly potenciál takto atraktivního
106

 slova a namísto 

toho jej automaticky zařadily do svého lexikonu. Negativní vývoj zaznamenala i 

grafická podoba vizuálu, kdy odlehčený, minimalistický styl (do jisté míry tendenčně 

blízký soudobému stylu BSR) vystřídala v roce 2009 předimenzovaná, v množství 

                                                 
104

 BSR komunikovala téma bioodpadu hned ve třech vlnách. V letech 2008 – 2009 v informativní 

kampani o existenci biokontejnerů Biogut – Sehr wertvoll, kdy kreativně vystřihovala jídlo a květiny 

ze slavných obrazů s odkazem, že starý bioodpad patří do biokontejneru. V letech 2010 – 2011, kdy na 

populárním vizuálu Lolla trennt demonstrovala, že se z bioodpadu vyrábí bioplyn. A nakonec v roce 

2012, kdy za pomocí neestetických, leč pozornost strhujících zbytků jídla prezentovala, že i tyto patří 

do bioodpadu (všechny zmíněné vizuály ke kampaním viz příloha č. 26)   

105
 Jednak je spojení „vracejte přírodu“ pro svou nekonvenčnost až příliš idiomatické, což může být bez 

zevrubnějšího zkoumání nesrozumitelné, jednak má idiomatický denotát frazému „vrátí vám to“ 

duální vyznění, a to jak pozitivní, tak i negativní. S ohledem na jazykový úzus ovšem převažuje spíše 

negativní konotace, čímž může nesrozumitelný čin vracení přírody vyústit ve výhružku. 

106
 Chytil se jej např. Portál Hlavního města Prahy ve své tiskové zprávě Na bio-odpad použijte 

kompostejner!  (Mikšík, 2008 : [online]).  

Obr. č. 5: Vracejte přírodu                                                                                               Zdroj: psas.cz 
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sdělení utopená směs obrazových i textových stylů a v roce 2010 neestetická ilustrace
107

 

(viz příloha č. 27).  

I v následujících letech se grafická stylizace nedržela jednotného konceptu (viz 

příloha č. 28), čímž zabránila okamžité identifikaci marketingového výstupu jakožto 

korporátního produktu; i to má vliv na subjektivní vnímání intenzity komunikace, 

potažmo celé značky a její dlouhodobé prezentace. 

 

3.3.3 Souhrnná doporučení 

V důsledku výše uvedených skutečností je žádoucí zvážit zásadní přehodnocení 

celé stávající marketingové komunikace. Redefinovat positioning i targeting
108

 

společnosti, dát jí novou, specifickou, jasně rozpoznatelnou a úzce profilovanou image a 

té se dlouhodobě koncepčně držet ve všech složkách komunikačního mixu. K nové 

strategii je třeba přistoupit odvážně – nebát se vyčnívat, využívat nejnovější 

marketingové trendy a kreativní nápady popustit raději do specifického extrému, než je 

nechat v neškodné podobě zaniknout v záplavě ostatních všudypřítomných 

marketingových podnětů.  

Dobrým výchozím bodem je lingvistická kreativita a čistý grafický styl z roku 

2008, jehož lze doplnit sympatickými postavami antihrdinů, nečekanou personifikací 

odpadkových košů i vtipnou guerillovou akcí, jichž BSR prezentovala celou řadu. Za 

stávající situace by mohl být např. dobrým komunikačním prostředkem český Reiner. 

V dílčí části nové kampaně je také žádoucí zaměřit pozornost na mimopražské 

rezidenty; v šetření prokázali ke značce negativní vztah. Přitom návštěvníci Prahy se 

také bezprostředně podílejí na stavu veřejného (ne)pořádku, jehož může komunikace 

popelářů ovlivnit. Šířením dobrého jména i za hranice Prahy se zase můžou Pražským 

službám otevřít nové obzory pro vyjednávání s partnery. 

                                                 
107

  Byť je u novějšího vizuálu jasně patrný targeting na děti, resp. rodiny s dětmi, je otázkou, zda pro ně 

není fotografie rozfouknuté pampelišky minimálně stejně vizuálně atraktivní jako běžec se sekačkou. 

108
  Targeting neboli zacílení definuje Solomon (Jakubíková, 2007 : 169) jako „proces, během nějž 

výrobci a prodejci hodnotí atraktivitu jednotlivých potenciálních tržních segmentů a rozhodují se, do 

kterých z možných skupin budou investovat své zdroje a pokusí se učinit z nich své zákazníky.“ 

Jakubíková prezentuje jako úspěšnou změnu targetingu případ společnosti McDonald’s, jež v roce 

2003 kvůli klesajícím příjmům redefinovala cílovou skupinu a místo franšízantů s developery začala 

vše soustředit na zákazníka, jehož preferencím uzpůsobovala menu i vybavení restaurace. Ve své době 

unikátní krok navrátil společnost do zisku a od té doby její prodeje neustále stoupají. 
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Je tedy potřeba radikálních změn – a zejména si uvědomit jediné: proč vůbec to 

všechno? Proč utrácet za novou, intenzivní, nákladnou komunikační kampaň, když je 

společnost zisková? Protože může být ve svém důsledku ještě ziskovější. 

Jak uvádí Du Plessis (2007 : 17), efektivní reklama dokáže změnit vnímání 

značky. Silná image a pozitivní vnímání značky s sebou navíc nesou žádoucí 

konsekventní ekonomické faktory jako vyšší poptávku po (zpoplatněných) službách 

dané společnosti, poptávku po jejich merchandisingových produktech (na čemž si BSR 

postavila část příjmů), lepší vyjednávací pozici s partnery, což přináší vyšší ochotu i 

míru spolupráce, nové příležitosti propagace, případně i domluvy nižších cen 

(pohonných hmot, popelnic apod.) – zkrátka neměřitelná hodnota měřitelných výsledků 

(např. lepší image) je v konečném důsledku také částečně kvantifikovatelná pomocí 

ekonomických jednotek
109

. A jak praví Jakubíková (2013 : 25), cílem firmy (potažmo 

její marketingové komunikace a public relations) je především konečná maximalizace 

zisku a tržní ceny akcií. S tím souhlasí i Janich (2005 : 47): „Reklama neslouží a nikdy 

nesloužila k osvícenství v tržním hospodářství, nýbrž je nástrojem ke zvýšení zisku.“ 

Nehledě na sektor a dosavadní výši zisku jsou zkrátka peníze až na prvním místě. Tedy 

slovy Pražských služeb: vracejte komunikaci, vrátí vám to!    

 

                                                 
109

 Příklad takové kvantifikace prezentují Kotler a Lee (2008 – 112 – 115) na případu státní 

západoaustralské kampaně „Freedom From Fear“. Cílem této sociální kampaně je snížení domácího 

násilí prostřednictvím apelu na změnu chování mužských agresorů. Motivací pro vládu ke spuštění 

nákladné kampaně (zahrnující i případnou léčbu agresora) byl fakt, že „újma oběti vystavené 

takovému násilí je v rovině emocionální, psychické i kvality života nevyčíslitelná.“ Něco ovšem 

vyčíslitelné přece je: „Odhaduje se, že náklady na účast jednoho agresora v léčebném programu činí 

2.990 USD. V porovnání s předpokládanými náklady na léčbu oběti domácího násilí kolem 51.252 

USD.“ 



   

 

47 

  

Závěr 

Případová studie společnosti Berliner Stadtreinigung potvrzuje, jak zásadně může 

komunikační kampaň (resp. strategie) změnit vnímání značky i veřejné mínění na svou 

činnost; v případě BSR totiž vhodně zvolená komunikace stvořila ze značky v úpadku 

kult známý i za hranicemi své geografické působnosti.  

Persvaze humorem, originalita, textový i vizuální minimalismus a kreativní slovní 

hříčky se staly charakteristickými rysy této unikátní, mimořádně efektivní komunikační 

kampaně; jen v prvních týdnech od spuštění stoupla její rekognice z 19 % na 62 % a 

pozitivně ji hodnotilo celých 85 % respondentů. Oranžová barva získala u 91 % 

Berlíňanů konotaci BSR. Práce berlínských popelářů nabyla uznání.  

Výborných výsledků však dlouhodobá kampaň nepřestala dosahovat ani po deseti 

letech své existence, kdy BSR obměnila komunikační strategii a začala se více 

profilovat jako společensky zodpovědný, proenvironmentální podnik. 

Komunikační aktivity BSR změnily také vnímání společenské odpovědnosti 

veřejnosti – díky nim se Berlíňané cítí spoluzodpovědní za stav veřejného pořádku a 

dobrovolnickou činností aktivně přispívají k jeho zlepšení. 

Autorské dotazníkové šetření potvrdilo vysokou znalost i pozitivní vnímání značky 

jakožto i komunikační kampaně BSR – a to jak u berlínských, tak u mimoberlínských 

respondentů. V regionálně adaptovaném šetření o protipólu BSR, společnosti Pražské 

služby, dosáhla česká firma ve všech zkoumaných aspektech podstatně horších 

výsledků. Např. ve škálových otázkách byla BSR hodnocena 4x pozitivněji než PS, 

reklamu dané společnosti zná 6x více Berlíňanů než Pražanů a oblíbenou reklamu 

popelářů má dokonce 33x více Němců než Čechů. Češi – na rozdíl od Němců – 

vykazují všeobecně minimální osobní vztah ke zkoumané značce. 

Na základě výsledků šetření i komparace stávající komunikace obou společností byla 

Pražským službám doporučena redefinice positioningu i targetingu společnosti, 

vytvoření nové rozpoznatelné image a dlouhodobé, koncepčně jednotné komunikační 

strategie, jež by v první fázi vybudovala především vztah ke značce. Značka Pražské 

služby má totiž zřejmý potenciál, jenž nebyl dosud patřičně využit. Kampaň BSR tak 

může posloužit jako vzor hodný následování i v Praze. V jiných evropských městech si 

z jejího svérázného, efektivního humoru již příklad vzali.     
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Summary 

The Berliner Stadtreinigung case study affirms how essentially a communication 

campaign (resp. strategy) can influence the perception of a particular brand and to what 

extent it is able to form the public opinion on its quality and scope of work. The case of 

BSR namely represents an example of conversion from a brand in decline to a cult well-

known even behind the borders of its territory.  

Humour, originality, both textual and visual minimalism and creative word plays 

have become the most characteristic features of this unique, exceptionally effective 

communication campaign; just within the first weeks after the very launch its 

recognition would rise from 19 %  to 62 % and 85 % of the respondents would perceive 

it in a positive way. Orange colour got the connotation of BSR among 91 % Berliners. 

The work of Berliner dustmen started to be appreciated.  

Excellent results have been reached even in the second decade of the long-term 

campaign as BSR refreshed its communication strategy and focused more on 

environmental issues. 

The communication activities have even changed the perception of public social 

responsibility – since then the Berliners feel co-responsible for the state of littering and 

actively help to its improvement.  

The authorial survey has affirmed high knowledge of BSR brand as well as its 

positive perception. Popularity of the campaign has been proved, too – even out of the 

Berlin city. In a parallel regionally adapted survey about the Czech counterpart of BSR 

the company Pražské služby showed to fail in all examined aspects, being compared to 

BSR. For example, 33 times more Berliners have a favourite BSR advertising than the 

Czechs do – their relationship with brand Pražské služby is neither personal nor strong.  

According to the results of the surveys, considering previous communication of both 

companies Pražské služby were given some recommendations concerning redefinition 

of its positioning, targeting, creating a clear image and a uniform way of 

communication.  In order to reach goals effectively, this brand needs to develop 

personal relationship with its target audience first. The BSR campaign could serve as 

role model, already followed by other European companies.   
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Zdroj: bsr.de, archiv autorky, Nimke-Sliwinski (2011 : [online]) 
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          Zdroj: Nimke-Sliwinski (2011 : [online]) 

      
Příloha č. 22: Postefektivita kampaně (obrázek)  

                  Zdroj: archiv autorky 
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Příloha č. 24: Komparace dílčí evaluace značky (graf)  
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Příloha č. 25: Reiner, mluvící koš (obrázek)  

 
            Zdroj: bsr.de 

Příloha č. 26: Komunikace bioodpadu BSR (obrázek)  
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Příloha č. 27: Komunikace bioodpadu Pražskými službami  (obrázek)  
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Příloha č. 28: Nejednotná komunikace ojetých pneumatik v tutéž dobu (obrázek)  
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