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Abstrakt 
 Tato práce má za cíl prostřednictvím deskripce a následné analýzy marketingové 

komunikace 40. ročníku Letní filmové školy Uherské Hradiště potvrdit či vyvrátit 

předpoklad, že specifické programové zaměření Letní filmové školy, kterým je 

vzdělávání diváků v oblasti kinematografie, přímo ovlivňuje jeho komunikační aktivity 

a charakter festivalu je v ní výrazně reflektován. 

 

 Práce zkoumá fenomén filmových festivalů a Letní filmovou školu jako 

specifický filmový festival s edukativním doprovodným programem. Zasazuje téma 

marketingové komunikace filmového festivalu do teoretického rámce a staví  

na teoretických poznatcích o marketingu obecně, kulturním marketingu a filmovém 

marketingu. Teoretické poznatky o marketingovém mixu aplikuje na příklad Letní 

filmové školy. Blíže se zaměřuje na komunikační pilíř marketingového mixu, který je 

předmětem hypotézy. Popisuje a analyzuje komunikaci 40. ročníku Letní filmové školy 

z pohledu využitých nástrojů, jejího kreativního zpracování a obsahového naplnění.  

 

 Na základě toho vyvozuje závěry, že není možné potvrdit hypotézu práce, 

jelikož pouze nevýrazná část komunikace se zaměřuje na edukativní charakter události, 

což je v rozporu s původním předpokladem. Práce dále blíže hodnotí využití 

jednotlivých nástrojů a navrhuje způsoby zefektivnění současných aktivit.  

 

 

 



   

Abstract 
 The aim of this thesis is to confirm or disprove the hypothesis that the specific 

programme focus of Summer Film School Uherské Hradiště, which is the education of 

the audience in the field of film and cinema, directly affects its marketing 

communication and is significantly reflected in it. This was done though description and 

subsequent analysis of the marketing communication of the 40th Summer Film School. 

 

 The work explores the phenomenon of film festivals and the Summer Films 

School as a specific film festival with an educational programme. It places the subject 

of film festival communication within a theoretical framework and builds on the 

theoretical findings on marketing in general, cultural marketing and film marketing. It 

then applies the theoretical framework to the 40th year of Summer Film School as an 

example. It focuses on the communication pillar of marketing mix as the subject of this 

work's hypothesis. It describes and analyses the communication of the 40th Summer 

Film School in terms of its tools, creative execution and content. 

 

 On this basis it draws conclusions that the hypothesis of this work was 

disproved, because only a minor part of the communication focuses on the educational 

nature of the event, which is in conflict with the original premise. The thesis evaluates 

the individual tools and suggests ways of improvement of the current activities. 
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Úvod 

 Letní filmová škola v Uherském Hradišti je největším českým nesoutěžním 

filmovým festivalem s úctyhodnou historií a unikátním charakterem. Z původně 

uzavřené akce na klubové úrovni se stala významná kulturní událost přitahující 

každoročně tisíce filmových nadšenců. Pravidelní návštěvníci Letní filmové školy, kteří 

tvoří většinu publika, se vyznačují nebývalým zájmem o film, poučeností o něm  

a motivací dále rozšiřovat své obzory v oblasti kinematografie. Vrací se do Uherského 

Hradiště s až rituální pravidelností a přispívají k téměř rodinné atmosféře celé události. 

Po boku filmového festivalu v Karlových Varech či Febio Festu spoluutváří Letní 

filmová škola pozitivní obraz tuzemských filmových přehlídek jako akcí vyhlášených 

svým vstřícným přístupem k divákům. 

 

 Důraz pořadatelé kladou zejména na jasné programové směřování, a reflektují 

tak snahy a úspěchy všech ročníků historie festivalu. Programovým pilířem specifickým 

pro Letní filmovou školu je edukativní část, která přímo ovlivňuje i jeho dramaturgii. 

Edukativní aspekt, na který se budu v práci zaměřovat, je třeba chápat ve smyslu 

doprovodných akcí a služeb, které provázejí celý program Letní filmové školy, nikoliv 

jako projekce vědeckých či populárně naučných snímků. Doprovodný edukativní 

program má za cíl vzdělávat a kultivovat publikum v oblasti kinematografie mimo jiné 

prostřednictvím besed s tvůrci, lektorských úvodů a poskytování nadstandardních, 

doplňujících informací k jednotlivým snímkům, tématům či tvůrcům. 

 

 Přestože se jedná o akci nekomerčního charakteru, nezanedbatelnou roli hrají  

v organizaci festivalu marketingové a komunikační aktivity, které jsou tématem mé 

práce. Letní filmová škola je specifická širokým edukativním doprovodným 

programem, který hraje významnou roli v dramaturgii festivalu. Lze tedy předpokládat, 

že edukativní složka festivalu bude hrát zásadní roli v jeho propagaci  

a komunikaci. Smyslem této práce je zmapování marketingové komunikace Letní 

filmové školy jako jednoho z nástrojů komplexního marketingového mixu a následné 

potvrzení či vyvrácení tohoto předpokladu.  
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 Přes jedinečnou propozici i svůj název vykazuje Letní filmová škola tradiční 

parametry filmového festivalu, pro účely této práce budu tedy pojmenování Letní 

filmová škola (dále také LFŠ) a filmový festival, případně pouze festival, používat 

zaměnitelně.  

 

 Pro zkoumání daného tématu jsem se omezila na 40. ročník Letní filmové školy, 

který se konal v roce 2014. Poslední ročník jsem si vybrala z důvodu největší 

aktuálnosti, která mi umožnila získat maximum potřebných podkladů a informací.  

Na tomto ročníku bylo také možné nejlépe vysledovat možné trendy v komunikaci  

a směřování do budoucna. Úskalím zúžení tohoto tématu pouze na jeden ročník, které je 

však třeba vzít v potaz, je nemožnost generalizovat veškerá zjištění a vyvozovat  

ze všech dlouhodobě platné závěry. Na druhé straně je možné konstatovat, že koncept 

marketingové komunikace je v případě Letní filmové školy relativně stabilizovaný a jí 

dlouhodobě vlastní, zkoumání hypotézy na příkladu jednoho ročníku festivalu tedy lze 

považovat za relevantní. 

 

 V úvodu práce se budu věnovat fenoménu filmových festivalů obecně a jejich 

významu pro současný filmový průmysl a společnost. Následně blíže představím Letní 

filmovou školu a přiblížím mnou zkoumaný 40. ročník. Dále se budu věnovat zasazení 

tématu práce do teoretického rámce marketingu a marketingové komunikace, 

prozkoumání specifik nekomerčního, kulturního a filmového marketingu, marketingu 

filmových festivalů a jejich vzájemných vztahů. V samostatné kapitole vymezím 

specifika Letní filmové školy nezbytná pro kompletní kontext zkoumání 

marketingových a komunikačních aktivit festivalu. 

 

 V následujících kapitolách věnovaných samotné případové studii popíši metodou 

deskripce marketingové a komunikační aktivity festivalu. Zkoumat je budu  

z hlediska využitých komunikačních kanálů, obsahu komunikace i jejího kreativního 

zpracování. Dále budu analyzovat komunikaci se zaměřením na edukativní aspekt 

festivalu a prozkoumám roli promítaných snímků a jejich tvůrců v celkovém rámci 

komunikace. Na závěr na základě získaných teoretických znalostí a shromážděného 

materiálu provedu analýzu komunikačních aktivit festivalu, prozkoumám prostor  

pro jejich zefektivnění a pokusím se navrhnout možná zlepšení. 
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 Pro teoretický kontext práce jsem čerpala z literatury věnované tématu 

marketingu obecně, kulturnímu a filmovému marketingu a také filmovým festivalům. 

Pro následnou případovou studii jsem, vzhledem k nedostatku tradičních zdrojů 

týkajících se Letní filmové školy, vycházela ze shromážděných veřejně dostupných 

materiálů v kombinaci s interními podklady a rozhovory poskytnutými realizačním 

týmem Letní filmové školy. Jelikož některé pasáže se mohly opírat téměř výlučně  

o internetové zdroje, u všech těchto pramenů jsem dodržovala velmi detailní odkazování 

na zdroj, aby neutrpěla kredibilita daných informací. Tento důsledný přístup se  

pro jednotnost zdrojování částečně odrazil i v práci s klasickými bibliografickými 

zdroji. 

 

 Během zkoumání subjektu a bližšího pronikání do tématu jsem shledala 

vhodným mírně zasáhnout do původních osnov vymezených v tezích práce. Jedná se 

však převážně o strukturální a stylistické úpravy reflektující konečný obsah jednotlivých 

kapitol. Samotný název práce jsem pak přeformulovala, aby lépe reflektoval zaměření 

práce na Letní filmovou školu. Také zkoumaný ročník se z výše uvedených důvodů 

změnil z roku 2012 na rok 2014. Věřím, že tyto změny přispěly k přehlednosti a přínosu 

práce při zachování původně navrženého obsahu i vymezených cílů. 
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1. Filmový festival 
 Filmové festivaly jsou dnes již významnou kulturní událostí mnoha zemí  

po celém světě, často s mezinárodním přesahem. Některé z nich představují 

neopomenutelné nejen kulturní a umělecké, ale i ekonomické činitele. Pro zasazení 

tématu práce do kontextu a možnost zkoumání specifik Letní filmové školy na poli 

filmových festivalů se budu věnovat nejprve filmovým festivalům obecně. Zmapuji 

jejich kořeny, historický vývoj a roli v současném světě. Pokud nebude uvedeno jinak, 

budu čerpat převážně z publikace Film Festivals, kde autorka Marijke de Valck  

na příkladu předních světových festivalů komplexně popisuje a analyzuje fenomén 

filmových festivalů, od jejich historických počátků až po současnost1. 

 

1.1 Historický vývoj 

 Kolébkou filmových festivalů je Evropa a období před druhou světovou válkou. 

Důležitým milníkem ve festivalových dějinách je rok 1932, kdy vznikl první významný 

filmový festival v Benátkách. Tato událost se mezi jinými vyjímala především tím,  

že na rozdíl od svých předchůdců byla organizována každým rokem a položila základy 

dnešní síti mezinárodních filmových festivalů. Benátský festival také dal za vznik jejich 

prvnímu formátu, kdy festival oslovoval jednotlivé národy k účasti  

na mezinárodní přehlídce, na níž mohli prezentovat to nejlepší, co se v dané zemi  

za poslední rok urodilo. Snímky v té době nebyly považovány za zboží či tvůrčí, 

umělecký počin, ale spíše za národní úspěch. 

 

 V poválečných letech vznikly s odstupem několika let festivaly v Berlíně  

a Cannes, které benátský formát převzaly a umožňovaly také umělcům z menších zemí 

penetrovat i mezinárodní trh2. De Valck se vrací také k roku 1946, kdy vznikl za účelem 

oslavy kinematografických úspěchů východního bloku i karlovarský filmový festival.  

 

 V 70. letech se festivaly začaly odklánět od formátu přehlídky národních 

kinematografií a významnou roli začala hrát programová oddělení, která sama vybírala 

snímky pro dané ročníky. Tento systém ještě posílil roli festivalů jako alternativního 

                                                
1 VALCK, Marijke de. Film festivals: from European geopolitics to global cinephilia. Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2007.  
2 MONACO, James. Jak číst film: Svět filmů, médií a multimédií. Praha: Albatros, 2004. str. 303. 
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kanálu distribuce. Kulturní hodnota filmu v této době již nebyla připisována zemi 

původu, ale samotným filmům a tvůrcům.  

 

 Do dnešní doby festivaly prošly významnou profesionalizací a institucionalizací, 

v současnosti růst jejich popularity vděčí především tendencím směřujícím  

k zážitkovému charakteru konzumace kultury. 

 

1.2 Filmový festival a současnost 

 V rámci zkoumání filmových festivalů v dnešní době De Valck konstatuje, že 

současná podoba filmového festivalu má mnoho rolí pro několikero různých zájmových 

skupin. Zatímco běžní návštěvníci postávají ve frontách na vstupenky a nasávají 

festivalovou atmosféru, zástupci médií festivalové dění zachycují a vysílají do světa.  

Na festivalovém trhu se setkávají filmoví profesionálové, probíhají speciální projekce  

a vyjednávají se smlouvy. Všichni tito účastníci se ve sledu několika dní intenzivně 

podílejí na jedněch z největších kulturních akcí a následně ovlivňují profil filmového 

průmyslu a kultury pro další období. Nejen samotný festival, ale i hollywoodské 

společnosti, hostitelské město, média a samotní filmaři, profitují z etablovaného  

a úspěšného festivalu. 

 

 Z diváckého hlediska nejsou dnešní festivaly akcí pro elitní výběr cinefilů. 

Většina festivalů nabízí široký program pro nejrůznější cílové skupiny a představuje 

významné společenské události, které jsou pro některé návštěvníky atraktivní spíše jako 

prostor k socializaci než jako přehlídka filmů. I ti, kteří na festival přijedou primárně  

za filmy, zde často nejsou kvůli snímkům samotným, ale za účelem zážitku, kterým 

může být jejich shlédnutí v tomto velkolepém prostředí. Je pak otázkou konkrétního 

festivalu, jaké typy návštěvníků má za cíl přilákat a jaký typ programu jim nabídnout. 

 

 Největší filmové festivaly, zejména ty akreditované v kategorii A*, fungují také 

jako trhy, tvůrci kulturního kapitálu a ovlivňují přímo či nepřímo světové dění, zatímco 

ty zbývající jsou stále především přehlídkou filmů a potenciálními objeviteli nových 

talentů. 
                                                
* Přední světové festivaly, jimž Mezinárodní federace asociací filmových producentů (Fédération Internationale des 
Associations de Producteurs de Films) udělila akreditaci a zařadila je tedy do kategorie "A". Toto označení nese po 
boku Cannes či Berlinale například i karlovarský festival. 
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1.2.1 Filmové festivaly perspektivou filmových profesionálů 

 Z perspektivy filmových profesionálů dle De Valck festivaly přímo ovlivňují 

filmovou kulturu a snímkům a jejich tvůrcům nabízejí přidanou hodnotu. Představují 

prostor pro filmy, které nenašly své distributory či nemají komerční potenciál, přesto 

můžou stát v centru zájmu úzké skupiny diváků, pro které je festival jedinou možností, 

jak film zhlédnout. Snímkům, které komerční potenciál mají, může uvedení na festivalu 

či přímo ocenění napomoci k distribuční smlouvě a zařazení do běžné distribuce. 

 

 Pro všechny typy filmů je festival příležitostí a nástrojem, jak o něj podnítit 

zájem mezi médii i širokou veřejností a získat tak publicitu či podpořit word of mouth**. 

Obecně tak jsou festivaly schopné nejen posílit kulturní hodnotu snímku, ale také ji 

převést na hodnotu ekonomickou. 

 

 Vzhledem k historii amerického i evropského filmu a jejich vývoji jsou často 

evropské filmové festivaly a jejich produkty stavěny do opozice hollywoodským 

blockbusterům a zábavnímu průmyslu, ve skutečnosti se však tyto dva fenomény 

protínají a navzájem doplňují. Síť filmových festivalů nabízí alternativní platformu  

pro marketingové a obchodní procesy. Mnoho filmových festivalů také hollywoodské 

produkce a jejich hvězdy využívá pro vytvoření slavnostní a atraktivní atmosféry 

události, a tím vzbuzení pozornosti médií i filmových profesionálů. 

 

 Mnoho festivalů dnes plní i další role v oblasti kinematografie. Filmový průmysl 

se na festivalech rozvíjí díky filmovým trhům a setkávání filmových profesionálů, 

existuje zde i řada iniciativ podporujících edukaci a profesionalizaci začínajících 

filmařů pořádáním přednášek, workshopů a seminářů v mnoha různých oblastech. 

Některé festivaly se pak na edukativní roli vyloženě zaměřují, upouštějí od soutěžních 

formátů a soustředí se na vytváření prostoru pro otevřené diskuze a debaty.  

Mezi takové lze zařadit i Letní filmovou školu. 

 

                                                
**Přirozené šíření informací o produktu či značce mezi cílovou skupinou bez zapojení komerčního subjektu 
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1.2.2 Vzájemný vztah filmového festivalu a místa jeho konání 

 Marijke de Valck zdůrazňuje významnou vazbu mezi filmovými festivaly  

a místy jejich konání. Filmový festival v Benátkách byl založen strategicky s ohledem 

na cestovní ruch lokality. Termínem konání po skončení hlavní turistické sezóny uměle 

prodloužil příliv návštěvníků do města a podpořil tak jeho ekonomickou prosperitu. 

Přestěhování berlínského festivalu na Potsdamer Platz napomohlo vybudování jeho 

renomé jako nového městského centra. Filmové festivaly v Cannes i Karlových Varech 

každoročně proměňují jindy poklidné lázeňské město v místo nabité energií  

i návštěvníky a staví ho do centra mediální pozornosti. Silnou vazbu k hostitelskému 

městu lze najít u většiny filmových festivalů a genius loci je pro tyto akce velmi 

významnou součástí jejich charakteru. 

 

 Konání filmového festivalu významně ovlivňuje úroveň místní kultury  

a podporuje cestovní ruch. Z opačné perspektivy, místo konání je klíčovou součástí 

image a marketingu festivalu, což je také důvodem pro zahrnutí názvu města do jména  

většiny festivalů. 

 

1.2.3 Vzájemný vztah filmového festivalu a médií 

 Vztah filmových festivalů a médií je vybudován na bázi vzájemného prospěchu. 

Zatímco festivaly mají díky médiím mnohdy globální dosah a získávají publicitu,  

což napomáhá oslovení potenciálních návštěvníků a budování image. Samy naopak 

médiím poskytují materiál pro vytváření obsahu, potažmo podporují jejich prodej. Tuto 

spolupráci potvrzuje i velmi rozvinutá praxe mediálních partnerství, která jsou dnes 

běžná v případě festivalů všech velikostí. Největší filmové festivaly fungují samy  

o sobě jako klíčové mediální události, které díky následné publicitě mají možnost přímo 

zasahovat do filmového a mediálního diskurzu. De Valck v souvislosti s tímto tématem 

upozorňuje na fakt, že tematicky zaměřené festivaly, zejména ty specializující se  

na kontroverzní témata*, mají pak tímto možnost přímo ovlivňovat mediální  

a společenský diskurz týkající se daných oblastí. 

 

                                                
*Z českých lze uvést například festival Mezipatra, který se věnuje tématu homosexuality, bisexuality a transgenderu 
nebo festival Čačikano, věnovaný romské problematice 
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Shrnutí 
 Dnešní festivaly jsou vybudované na bohaté historii a v dnešní době na sebe 

berou mnoho podob, ať už jde o formát festivalu či jeho téma a zaměření. Přitahují 

odpovídající skupiny návštěvníků z řad veřejnosti, médií i profesionálů a vytvářejí 

prostor pro rozvoj filmového průmyslu. Všechny tyto skutečnosti vyžadují pro jejich 

fungování perfektní, profesionální organizaci a plánování. Role marketingu je pro tyto 

procesy v dnešní době tak zcela nepostradatelná. 

 

2. Letní filmová škola jako specificky profilovaný 
festival 
 Letní filmová škola svým současným formátem spadá do kategorie filmových 

festivalů, přestože její počátky měly spíše klubový, vzdělávací charakter. Svá specifika 

vycházející z jejího historického vývoje si však zachovala i přes opakovanou obměnu 

realizačního štábu až dodnes. V této kapitole přiblížím její historický vývoj i současnou 

podobu, definuji cílové skupiny, s kterými festival komunikuje a analyzuji Letní 

filmovou školu jako značku. Všechny tyto aspekty položily základy dnešní koncepci 

marketingu festivalu a dále ho ovlivňují. 

2.1 Historický vývoj 

 Počátky Letní Filmové školy lze hledat v roce 1964, kdy se začínají pravidelně 

scházet zástupci filmových klubů. Právě v tomto roce se v Čimelicích konal první 

klubový seminář, přístupný pouze členům filmových klubů, označovaný také za nultý 

ročník Letní filmové školy3. Seminář měl za cíl zprostředkovat lektorům filmových 

klubů shlédnutí filmů, na které v běžné distribuci nebylo možné narazit, a prohloubit tak 

jejich odborné vzdělání. Mimo promítání filmů byly součástí programu odborné 

přednášky předních filmových historiků4. 

 

 Seminář konaný v následujícím roce v Písku je považován za skutečný počátek 

pravidelných letních filmových seminářů5. Od té doby se akce postupně rozrůstá  

a následně plní nezastupitelnou roli v šíření filmové osvěty v socialistickém 

                                                
3 Historie LFŠ. LFŠ2014 [online]. © 2013. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: http://www.lfs.cz/festival/o-festivalu/ 
4 Informace z materiálů výstavy historie Letní filmové školy 
5 Informace z materiálů výstavy historie Letní filmové školy 
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Československu6. V roce 1975 se Seminář filmových klubů, konaný pod dohledem 

zástupců režimu, přejmenovává na Letní filmovou školu a zaznamenává už přibližně 

250 návštěvníků7. V roce 1980 se Letní filmová škola stěhuje poprvé do Uherského 

Hradiště a vítá již více než 500 účastníků8. Až do roku 1989 se festival koná  

pod hrozbou zrušení ze strany komunistické vlády. Po převratu však vzhledem  

k náhlému rozšíření možností dosavadních návštěvníků a vzniku mnoha alternativních 

akcí pozbývá na výjimečnosti, což dočasně oslabuje jeho atraktivitu.9 V letech 

budoucích však Letní filmová škola začala rychlým tempem základnu účastníků opět 

navyšovat. 

 

 Od roku 1993 se Letní filmová škola otevírá široké veřejnosti a obohacuje svůj 

program. Promítá se více zahraničních filmů, přijíždějí první zahraniční hosté10, 

rozšiřuje se doprovodný program a počet promítacích míst11. V roce 1997 Letní filmová 

škola poprvé pořádá svou tiskovou konferenci a rozděluje program do dvou hlavních 

cyklů. Z důvodu povodně se pak 23. ročník výjimečně stěhuje do Jihlavy. Na přelomu 

tisíciletí festival neustále rozšiřuje filmový i doprovodný program a zpřístupňuje se stále 

více veřejnosti12. 

 

 Na základě jasně definovaného profilu akce, která se mnohem více než  

na nejnovější snímky a nejatraktivnější hvězdy zaměřuje na uvolněnou atmosféru  

a dialog s tvůrci, přicházejí pořadatelé Jiří Králík a Ivo Anderle v roce 2002  

s dokumentem Dogma 2002. Dogma 2002 je kodexem, který symbolizuje odlišnost  

a specifičnost Letní filmové školy oproti ostatním filmovým festivalům a definuje snahu 

potlačit trend komercializace pořádání filmových festivalů13. Mezi hlavní zásady 

zahrnuje zrušení dělení filmů na "nové" a "staré", vytvoření stejných podmínek  

pro všechny návštěvníky a diváky, vytváření přehledných programových celků, zrušení 

soutěží a integraci doprovodných akcí do celkového programu festivalu. Dále klade 

důraz na důležitost besed tvůrců přímo s diváky, obsahovou kvalitu tiskových materiálů 

                                                
6 Historie LFŠ. LFŠ2014 [online]. © 2013. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: http://www.lfs.cz/festival/o-festivalu/ 
7 Informace z materiálů výstavy historie Letní filmové školy 
8 Historie LFŠ. LFŠ2014 [online]. © 2013. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: http://www.lfs.cz/festival/o-festivalu/ 
9 Historie LFŠ. LFŠ2014 [online]. © 2013. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: http://www.lfs.cz/festival/o-festivalu/ 
10 Informace z materiálů výstavy historie Letní filmové školy 
11 Historie LFŠ. LFŠ2014 [online]. © 2013. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: http://www.lfs.cz/festival/o-festivalu/ 
12 Informace z materiálů výstavy historie Letní filmové školy 
13 Informace z materiálů výstavy historie Letní filmové školy 
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k jednotlivým snímkům a tvůrcům, efektivitu financování a jeho nezávislost  

na sponzorech14. 

 

 V následujících letech festival čím dál více rozvíjí dramaturgii programové 

skladby, každý ročník doprovází stěžejní témata a specifické programové sekce, ať už 

jde o konkrétní filmová témata nebo země původu snímků. Rok 2003 je tak mimo jiné 

věnován mexickému filmu, rok 2004 se nese ve znamení pohádek a dětského světa, 

následující ročníky sledují témata jako rebelie a vzpoura, africký film, člověk a stáří  

a mnoho dalších15. 

 

 V roce 2008 přichází změna dlouholetého ředitele festivalu, odklon  

od stávajícího vizuálního symbolu festivalu - oka, a ještě větší důraz na zintenzivnění  

a provázání programu ve prospěch tematické pestrosti16. Pod vedením nového 

realizačního týmu se festival vrací k původnímu záměru festivalu, tedy vzdělávání 

diváků v oblasti historie českého a světového filmu a kulturního a sociálního kontextu 

kinematografie17.  

 Během jeho historie festival navštívilo množství domácích i zahraničních 

filmových tvůrců i kritiků, kteří charakter festivalu velmi pozitivně hodnotili. Goran 

Paskaljevič i Ken Loach zmínili nevídanou početnost publika s chytrými dotazy  

a obrovským zájmem o film, vysokou úroveň diskuzí s diváky si pochvaloval  

i Fridrik Thór Fridriksson. István Szabó kvitoval intenzivní kontakt s diváky  

a atmosféru festivalu. Emir Kusturica chválil výběr snímků, Béla Tarr knižní 

monografii, kterou o něm Letní filmová škola připravila18. Mezi další hosty, které 

festival během svého působení přivítal, patří například i Aki Kaurismäki, Terry Gilliam, 

Peter Greenaway, Juraj Jakubisko nebo György Pálfi19. 

 

2.2 Letní filmová škola v současnosti 

 Letní filmová škola je v současné době největším nesoutěžním festivalem  

v České republice. Kulturní akci každým rokem navštíví přibližně pět tisíc diváků, jimž 
                                                
14 Litoměřice podruhé: Festivalové dogma. Filmový festival: Litoměřice podruhé [online]. [cit. 2015-02-28]. 
Dostupné z: http://www.kinoostrov.cz/fest-webs/festival_2002/dogma-fest.htm 
15 Informace z materiálů výstavy historie Letní filmové školy 
16 Informace z materiálů výstavy historie Letní filmové školy 
17 Co je LFŠ?. LFŠ2014 [online]. © 2013. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: http://www.lfs.cz/festival/o-festivalu/ 
18 Ohlasy hostů. LFŠ2014 [online]. © 2013 [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: http://www.lfs.cz/o-festivalu/ohlasy-hostu- 
19 Co je LFŠ?. LFŠ2014 [online]. © 2013. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: http://www.lfs.cz/festival/o-festivalu/ 
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se festival snaží nabídnout nejen množství filmových projekcí, ale také cestu  

k lepšímu porozumění filmu jako umění i společenskému fenoménu. Pořadatelem 

festivalu je Asociace českých filmových klubů (dále také AČFK)20.  

 

2.2.1 AČFK 

 AČFK zahájila svou činnost v roce 1963 pod názvem Klub přátel filmového 

umění a následně byla přejmenována na Československou federaci filmových klubů. 

Asi o deset let později byla vlivem politické situace úředně zrušena a poté znovu 

vytvořena zcela pod kontrolou státu a jménem Rada československých filmových klubů. 

Následkem změn politického režimu se Rada v roce 1993 rozdělila a vznikla AČFK, 

která se o dva roky později stala nezávislým občanským sdružením.  

 

 V současné době AČFK sdružuje více než 120 filmových klubů a metodicky jim 

pomáhá v jejich činnosti. AČFK vlastní i filmový archiv a do české distribuce 

každoročně nakupuje a uvádí přibližně deset filmů, které vybírá na základě jejich 

umělecké hodnoty. Letní filmová škola je největším projektem AČFK, kde asociace 

také uděluje své Výroční ceny21. 

 

2.2.2 Program 

 Historie Letní filmové školy položila pevné základy její současné podobě, 

jedinečné mezi českými filmovými festivaly. Absenci červených koberců  

a soutěžních sekcí nahrazuje jasné programové směřování, zdůraznění tematických linií 

a metodický výběr cyklů i jednotlivých snímků22. Festival má výlučně nesoutěžní 

podobu a jeho dramaturgie se neomezuje na nejnovější snímky, nýbrž je stavěna  

na základě tematických linií či retrospektiv. 

 

 Programový koncept každoročně staví na šesti opakujících se sekcích: Fokus, 

zaměřující se na konkrétní národní kinematografii, Spektrum, představující současné 

osobnosti a témata světové kinematografie, Inventura, vracející se k archivním  

                                                
20 Co je LFŠ?. LFŠ2014 [online]. © 2013. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: http://www.lfs.cz/festival/o-festivalu/ 
21 Co je Asociace českých filmových klubů ?. Asociace českých filmových klubů [online]. © 2007 - 2014 [cit. 2015-
02-28]. Dostupné z: http://www.acfk.cz/o-acfk.htm 
22 Přehled letošních cyklů. LFŠ2014 [online]. © 2013 [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 
http://www.lfs.cz/program/prehled-cyklu/ 
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a klasickým snímkům, Visegrádský horizont, monitorující legendy i nové talenty zemí 

Visegrádské čtyřky, AČFK uvádí, představující filmy uváděné Asociací českých 

filmových klubů do české distribuce a Zvláštní uvedení, vyhrazené pro projekce mimo 

formát ostatních cyklů23.  

 

 Kromě filmového programu Letní filmová škola, jak název akce napovídá, 

každoročně nabízí i edukativní program zahrnující tematické přednášky, besedy  

s filmovými tvůrci, workshopy, semináře a diskuzní panely, kde teoretici i tvůrci 

společně s diváky filmy hodnotí a zasazují do kontextu doby, místa a tématu24. Právě 

edukativní program doprovázející každou projekci uvedenou na festivalu je specifikem 

Letní filmové školy od jejích počátků a unikátní propozicí na českém festivalovém poli, 

která přitahuje filmové profesionály i aktivní, poučené diváky se skutečným zájmem  

o film. 

 

 Třetím pilířem festivalu, dotvářejícím jeho specifickou atmosféru a šitým  

na míru tradičnímu publiku Letní filmové školy, je doprovodný program v podobě 

koncertů a dalších hudebních vystoupení, divadelních představení a výstav, pořádaných 

přímo festivalem, nebo ve spolupráci s partnery25.  

 

2.2.3 Konkurence 

 Úvodem je k tématu konkurence Letní filmové školy nutné uvést, že s pojmem 

konkurence zde pracuji v marketingovém kontextu. Budu tedy pojednávat o dalších 

akcích, které mají potenciál přitahovat podobné publikum jako Letní filmová škola, 

přestože s žádnou z nich Letní filmová škola přímo nesoutěží a neprobíhá zde 

konkurenční boj jako takový.  

 

 Návštěva filmové projekce, potažmo filmového festivalu, je jednou z velkého 

množství volnočasových aktivit, které se v dnešní době nabízejí, a stejně jako jiné 

ukrajuje z omezeného objemu volného času a financí, které má potenciální návštěvník  

                                                
23 Přehled letošních cyklů. LFŠ2014 [online]. © 2013 [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 
http://www.lfs.cz/program/prehled-cyklu/ 
24 Co je LFŠ?. LFŠ2014 [online]. © 2013. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: http://www.lfs.cz/festival/o-festivalu/ 
25 Doprovodné akce. LFŠ2014 [online]. © 2013 [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 
http://www.lfs.cz/program/doprovodne-akce/ 
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k dispozici26. O svého návštěvníka tedy filmový festival nesoupeří pouze s podobně 

zaměřenými filmovými festivaly, ale i s dalšími možnostmi trávení volného času, 

zejména těmi, které se svým termínem překrývají s konáním festivalu. S ohledem  

na definovanou cílovou skupinu návštěvníků Letní filmové školy lze předpokládat,  

že hlavními konkurenty festivalu budou primárně podobně dramaturgicky profilované 

festivaly, sekundárně pak další kulturní akce ve stejném či podobném termínu. 

 

 V České republice v současné době probíhá přes 50 filmových festivalů  

za rok27. Jednotlivé festivaly se mezi sebou liší dramaturgickou skladbou a tematickým 

zaměřením, specializací na žánr nebo zemi původu promítaných snímků. Mezi předními 

filmovými akcemi nemá Letní filmová škola s ohledem na svůj positioning přímého 

konkurenta, přesto největší filmové festivaly nepochybně určitý typ konkurence 

představují. 

 

 Největším filmovým festivalem na území České republiky je Mezinárodní 

filmový festival v Karlových Varech, který je také jediným, který patří po boku 

nejprestižnějších světových filmových festivalů do tzv. kategorie A28. Od Letní filmové 

školy se karlovarský festival liší v několika parametrech. Hlavním z nich je soutěžní 

charakter festivalu, dalším významným rozdílem je i výrazně vyšší rozpočet. 

 

 Přestože mezi tzv. áčkovými festivaly ten karlovarský vyniká svou otevřeností 

běžným návštěvníkům, oproti Letní filmové škole vzhledem ke svému rozsahu věnuje  

o mnoho větší prostor zástupcům médií a hostům festivalu. Přitahuje také širší skupiny 

návštěvníků, než zaujaté filmové fanoušky, což ovlivňuje i větší nestálost publika 

karlovarského festivalu, jehož návštěvníci přijíždějí s menší pravidelností, než loajální 

účastníci Letní filmové školy. 

 

 Karlovarský filmový festival také dedikuje prostor filmovým profesionálům,  

pro něž zde každým rokem funguje sekce filmového trhu pod názvem Film Industry29. 

                                                
26 DURIE, John, Annika PHAM, a Neil WATSON. Marketing and selling your film around the world: guide for 
independent filmmakers. Los Angeles: Silman-James Press, 2000. str. 4. 
27 Festivaly a trhy. Czech film center: Propagace českého filmu v zahraničí [online]. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 
http://filmcenter.cz/cz/festivaly-a-trhy/search 
28 Profil festivalu. 50. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary [online]. © 2015 [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 
http://www.kviff.com/cs/o-festivalu/profil-festivalu 
29 Služby pro filmové profesionály. 50. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary [online]. © 2015 [cit. 2015-02-28]. 
Dostupné z: http://www.kviff.com/cs/filmovi-profesionalove/sluzby-pro-filmove-profesionaly 
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Cílová skupina festivalu i jeho komunikačních aktivit je tedy mnohem širší  

a různorodější, než publikum Letní filmové školy, což se odráží i ve statistikách 

návštěvníků, kterých na karlovarský festival přijíždí přes dvojnásobek30. 

 

 Mezi další konkurenční filmové festivaly spadá také Febio fest, prezentující 

každoročně stovky převážně nezávislých filmů z celého světa nejdříve v hlavní pražské 

přehlídce a následně v ozvěnách festivalu v různých městech republiky31. Vzhledem  

k charakteru cílové skupiny lze do konkurence zařadit i filmové festivaly věnované 

dokumentárnímu filmu, Academia film Olomouc a Mezinárodní festival 

dokumentárních filmů Jihlava, festival tematicky dedikovaný filmům o lidských 

právech Jeden svět či karlovarský mezinárodní festival turistických filmů Tourfilm.  

Za zmínku v této souvislosti stojí i nově vzniklý Slavonice fest, který si v roce 2014 

odbyl svůj první ročník ve dnech 27. a 31. 7., tedy termínu, kdy se konal i festival  

v Uherském Hradišti. Festival kombinuje hudební program se čtyřmi filmovými 

sekcemi, zaměřenými převážně na artové snímky32. 

 

 Kromě slavonického festivalu lze najít několik dalších akcí, jejichž termín  

se s Letní filmovou školou překrývá. V roce 2014 festival termínově kolidoval  

s hudebními festivaly Sázava Fest, České hrady či Let it roll33. Stejně jako 

uherskohradišťský festival, hudební festivaly lákají návštěvníky zejména na svou 

specifickou atmosféru a na vystupující umělce. V případě konfliktních termínů pak 

potenciální návštěvník vyhodnocuje nejen programovou nabídku, ale i místo konání  

či pravděpodobné finanční náklady. Je tedy zřejmé, že z marketingového hlediska lze  

i tyto akce považovat za konkurenci Letní filmové školy 

 

2.3 Cílová skupina a její segmentace 

 Segmentace spotřebitelů je v marketingu běžnou praxí. Existují nejrůznější typy 

a způsoby segmentací, lišící se v proměnných, které zkoumají, a cílech, kterých mají 
                                                
30 Závěrečná tisková zpráva: 12. 7. 2014. 50. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary [online]. © 2015 [cit. 2015-
02-28]. Dostupné z: http://www.kviff.com/docs/2014_final_pr_cz.pdf 
31 Ohlédnutí za 20. Febiofestem. Febiofest 2013 [online]. © 1993-2013 [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 
http://www.febiofest.cz/20_archive/cs/novinky/ohlednuti-za-20-febiofestem?id=27 
32 První ročník letního filmového a hudebního festivalu Slavonice Fest nabídne výjimečnou přehlídku filmů, koncertů 
pod širým nebem a tanečních party. Slavonice fest [online]. ©2014 [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 
http://2014.slavonicefest.cz/o-festivalu/ 
33 Festivaly: červenec 2014. Festivaly [online]. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 
http://festivaly.eu/akce?t%5B%5D=0&t%5B%5D=1&mesic=07&rok=2014&zeme=&go=1 
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dosáhnout. Mezi tradiční patří dle Kotlera segmentace podle geografie, demografie, 

psychografie a spotřebitelského chování34. Geografická segmentace pohlíží na rozdělení 

trhu z hlediska geografických jednotek. Demografická segmentace dělí trh na základě 

proměnných jako je věk, pohlaví, velikost a životní cyklus rodiny, příjem, povolání, 

vzdělání, náboženské vyznání, rasa, národnost a další. Psychografická segmentace řadí 

spotřebitele do skupin podle společenské třídy, životního stylu a osobnostních rysů. 

Behaviorální segmentace se zabývá spotřebitelskou znalostí produktu a postojem  

k němu či způsobem jeho užívání. Úspěšné kulturní organizace by měly mít představu  

o své skupině zákazníků a jejich očekáváních a oslovovat je s odpovídající nabídkou35. 

 

2.3.1 Typologie festivalového návštěvníka 

 Ne všichni návštěvníci festivalu jsou zde čistě za účelem zhlédnout vybrané 

filmy, pro některé účastníky je stejně důležité jednoduše být součástí festivalu jako 

jedinečné události. Marijke De Valck nabízí zajímavý pohled na segmentaci samotného 

festivalového publika podle zájmu, s nímž návštěvník na festival přijíždí  

a popisuje celkem šest různých archetypů36. Fokus prvních tří typů je převážně  

na filmech. Prvním z nich je návštěvník, který často na festival přijíždí sám, pečlivě  

se na jeho návštěvu připravuje a filmy vybírá dle svého vkusu. Druhý typ se taktéž  

na svou návštěvu připravuje, filmy nicméně volí na základě získaných informací  

a doporučení. Třetím je návštěvník, který na festival přijel speciálně kvůli konkrétnímu 

prvku programu. 

 

 Pozornost zbylých tří archetypů je na festivalu samotném. Tito lidé častěji 

přijíždějí ve společnosti dalších lidí. První z těchto typů vnímá filmový festival jako 

způsob trávení volného času a nevěnuje velké úsilí výběru filmů a zajištění vstupu  

na ně. Celkově pátý archetyp definuje takového návštěvníka, který na festival přijel 

primárně za účelem socializace a výběr filmů obvykle nechává na dalších ve skupině. 

Posledním typem je dobrovolník, který na festivalu pracuje a jako odměnu vnímá 

možnost být součástí zákulisí. 

 
                                                
34 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada publishing, 2007. str. 464-472. 
35 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: art marketing v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 
2008. str. 81. 
36 VALCK, Marijke de. Film festivals: from European geopolitics to global cinephilia. Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2007. str. 189-196. 
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 Zajímavým pohledem na návštěvníky filmových festivalů je i opačný efekt, kdy 

účastník návštěvou na daném festivalu buduje a formuje svou vlastní image  

a "kulturní kapitál", což je jedním z důvodů jeho návštěvy. Jeho účast na festivalu je tak 

ovlivněná také uvažováním o jeho příslušnosti k určité sociální skupině. Může  

v tomto případě jít jen o fakt, že se na místě setkává s určitou skupinou lidí, k níž chce 

patřit, stejně jako o zpětný pohled, že byl součástí této akce, což vypovídá o jeho 

charakteru a kulturní úrovni.  

 

2.3.2 Návštěvníci LFŠ 

 Letní filmová škola se vyznačuje stabilní, loajální základnou návštěvníků, kteří 

dotvářejí její téměř rodinnou atmosféru a přispívají k udržení historicky daného 

"klubového" charakteru akce až do dnešní doby. Při aplikaci typologie návštěvníka  

na příklad Letní filmové školy lze odhadovat, že vzhledem k charakteru akce budou  

ve skupině návštěvníků zastoupeny všechny archetypy. Mnoho účastníků festivalu  

se bude rekrutovat právě z členů filmových klubů, kteří byli v začátcích festivalu 

jedinou skupinou jeho návštěvníků a dodnes tvoří nezanedbatelnou část publika. Dále 

lze předpokládat množství studentů filmových a dalších, nejen umělecky zaměřených 

škol.  

 

 Edukativní povaha festivalu má potenciál přilákat spíše fanoušky artových, 

umělecky hodnotných filmů, kteří často navštěvují vybraná artová kina, spíše než 

běžného frekventanta multiplexových kinosálů. Tito lidé mají většinou vysokoškolské 

vzdělání, případně vysokou školu studují a preferují osobitější a výjimečnější filmy, 

často odrážející určitou kinematografickou tendenci či režisérský rukopis, které  

pro běžné publikum kin nejsou příliš atraktivní37. Letní filmová škola je i díky tomu 

filmovým festivalem, kterému se daří udržet poměr zájmů typického návštěvníka 

především ve prospěch filmů samotných, přestože se neomezuje pouze na ně a nabízí  

i široké spektrum doprovodných akcí.  

 

 Hlavní strategickou cílovou skupinou festivalu jsou mladí lidé ve věku 18 - 25 

let. Z každoročního průzkumu pořádaného samotným festivalem lze vyčíst, že nejvíce, 

                                                
37 MARICH, Robert. Marketing to Moviegoers: A Handbook of Strategies and Tactics. Burlington: Focal Press, 
2005. str. 258. 
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téměř polovina, všech návštěvníků spadá do věkové kategorie 21 - 30 let38.  

Ve festivalovém publiku mírně převažují ženy, polovinu návštěvníků tvoří zaměstnaní  

a necelých 40 % studenti vysokých škol. Pětina účastníků festivalu přijíždí z hlavního 

města, druhou nejpočetnější skupinou jsou obyvatelé právě Jihomoravského kraje. 

Téměř dvě třetiny návštěvníků lze označit za loajální, jelikož festival navštívili 

minimálně třikrát, což potvrzuje kvalitní práci organizačního týmu  

a proklamovanou jedinečnou atmosféru festivalu. Přesný počet návštěvníků posledních 

let festivalu není možné přesně vyjádřit, jelikož pořadatel těmito čísly nedisponuje, lze 

však vycházet z počtu prodaných akreditací. V roce 2014 jich Letní filmové škola 

vydala celkem 6465. 

 

 Mezi další návštěvníky festivalu, které musí festival mít na paměti  

při plánování svých marketingových a komunikačních aktivit, patří filmoví 

profesionálové a hosté festivalu, filmoví kritici, publicisté i sponzoři a partneři. 

Vzhledem k nesoutěžnímu formátu festivalu však převážnou většinu zástupců těchto 

skupin přitahuje především výjimečný program a jedinečná atmosféra. 

 

2.4 Značka LFŠ 

 Značka je neoddělitelnou součástí produktu, do určité míry však prochází celým 

marketingovým mixem, který ji na jedné straně buduje a na straně druhé ji musí 

respektovat a vycházet z ní. U služeb a nehmotných produktů je značka zvlášť 

důležitým činitelem, což platí i pro kulturní sektor39. Značka do velké míry spojuje daný 

subjekt či produkt s jeho uživatelem - zatímco odráží hodnotový systém  

a positioning subjektu, vyjadřuje i osobnost a status svého uživatele. 

 

 Úspěšná značka nemůže být vybudovaná jen sama o sobě. Měla by kombinovat 

kvalitní produkt a doplňkové služby, přinášet určitou inovativnost do svého sektoru  

a zároveň z něj vystupovat jako určitým způsobem odlišná od ostatních. Úspěšná 

značka také vyžaduje určitou komunikační podporu a interní marketing40. 

 
                                                
38 Informace z výsledků výzkumu pořádaného Letní filmovou školou v roce 2014 
39 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: art marketing v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 
2008. str. 149. 
40 PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri Van den BERGH. Marketingová komunikace. Praha: Grada 
Publishing, a. s., 2003. str. 61-62. 
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 Komunikace by měla význam a positioning značky respektovat a reflektovat, 

pokud tomu tak není, dochází k matení spotřebitele, komunikace ztrácí na efektivitě  

a značka na hodnotě. Úkolem komunikace je také značku dále profilovat a vtisknout jí 

kýžený positioning s ohledem na definovanou cílovou skupinu. Tato komunikace  

by měla probíhat i směrem dovnitř organizace, jelikož jen v momentě, kdy jsou všichni 

aktéři ztotožnění se značkou, mohou svou práci vykonávat v její prospěch a dále ji 

budovat. 

 

 Vysoká hodnota značky má v důsledku schopnost snížit marketingové náklady 

organizace, vybudovat zákaznickou loajalitu a lepší vyjednávací pozici směrem  

k investorům, zákazníkům i dodavatelům41. 

 

 V případě filmového festivalu značka determinuje důvěru potenciálních 

návštěvníků v kvalitní dramaturgii a váže se k místu konání festivalu. Kvalitní 

programová skladba, doprovodný program a příjemná atmosféra festivalu pomáhají 

značku budovat a vytvářet z ní takřka samostatný marketingový nástroj.  

 

 Hlavní dramaturg festivalu Jan Jílek projevil velkou důvěru organizačního týmu 

i návštěvníků ve značku, když během posledního ročníku zmínil, že publikum Letní 

filmové školy dramaturgickému týmu v průběhu let začalo věřit natolik, že přijíždí  

a věří v kvalitní program a obohacující zážitek nehledě na konkrétní programové sekce, 

hosty a známá či neznámá jména, tedy defacto produkt samotný42. 

 

 Značka Letní filmové školy je vybudovaná na čtyřicetileté historii festivalu. 

Samotný její název do velké míry reflektuje specifičnost a positioning festivalu. 

Edukativní charakter festivalu jako jeho specifikum však v poslední době přestává být 

středobodem jeho vědomého positioningu. To dokládá i vyjádření realizačního týmu,  

že cílem festivalu je primárně svou značku profilovat jako událost s neopakovatelnou 

atmosférou, jako filmový svátek či oslavu filmu, spíše než jako událost zaměřenou  

na edukaci svých návštěvníků.  

 

                                                
41 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: art marketing v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 
2008. str. 149. 
42 Zprávy z Letní filmové školy Uherské Hradiště 2014 | Den 1. YouTube [online]. 26. 07. 2014. [cit. 2015-03-15]. 
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=G03DBz53Bec 
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 Klíčovou součástí značky je její logo. V případě Letní filmové školy se logo 

festivalu každý rok mění v závislosti na vizuálním stylu a klíčovém vizuálu konkrétního 

ročníku. V roce 2014, kdy Asociace českých filmových klubů změnila své logo, 

využíval festival i jeho podoby adaptované pro tuto událost. 

 

 Značku může navenek reprezentovat její tvář, tedy osobnost neodmyslitelně se 

značkou spjatá*. V případě Letní filmové školy však především z důvodu poměrně 

častého střídání lidí ve vedení festivalu neexistuje tvář či persona, která by s festivalem 

byla pevně spjatá. I lidé stojící za organizací festivalu nicméně jeho značku do určité 

míry definují. 

 

 Se značkou je neoddělitelně spjato také místo konání. Jak je tomu u většiny 

filmových festivalů, i název Letní filmové školy nese ve svém celém názvu hostitelské 

město, Uherské Hradiště. 

 

 Renomé a hodnotu značky v případě filmového festivalu ovlivňují hosté, kteří 

festival navštívili, či kteří se na festival pravidelně vrací. V případě Letní filmové školy 

je jejich výčet poměrně bohatý a ohlasy velmi pozitivní, přestože na rozdíl  

od mnoha jiných festivalů se organizátoři snaží zvát především hosty, kteří jsou pevně 

spjati s promítanými filmy, spíše než celebrity, které by k festivalu přitáhly pozornost 

samy o sobě. 

 

Shrnutí 
 Letní filmová škola má ve spektru filmových festivalů své jedinečné postavení 

dané několika specifiky. Jsou jimi její nesoutěžní charakter a absence filmového trhu, 

programová skladba snímků i témat a edukativní aspekt celé akce. Festival tedy nestojí 

v centru pozornosti filmových tvůrců, producentů, distributorů a médií do takové míry, 

jako je tomu běžné u mainstreamovějších festivalů. Také profil typického návštěvníka je 

o něco úžeji definovaný oproti standardní skladbě účastníků filmových festivalů. Přesto 

festival pravidelně zaznamenává velký počet návštěvníků, většina z nichž se každoročně 

vrací a tvoří tak stabilní, věrnou základnu účastníků, která sama o sobě tvoří charakter 

akce. Nezanedbatelnou roli na tomto výsledku mají nepochybně právě marketingové 

                                                
* Jako příklad lze uvést Jiřího Bartošku jako osobnost reprezentující karlovarský filmový festival 
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aktivity festivalu a lze předpokládat, že tyto aktivity budou charakter akce také 

reflektovat. 

 

 Ze všech těchto skutečností vychází hypotéza mé práce, kterou má zkoumání 

marketingových aktivit 40. ročníku Letní filmové školy za cíl potvrdit či vyvrátit.  

S ohledem na cílovou skupinu i positioning festivalu lze předpokládat, že specifické 

zaměření festivalu bude přímo ovlivňovat marketingovou komunikaci festivalu  

s cílovými skupinami, ať na úrovni volby jednotlivých nástrojů, využití médií či jejich 

obsahového naplnění a kreativního ztvárnění. 

3. Problematika marketingu filmových festivalů 
 Letní filmová škola je subjektem, jehož cílem je v první řadě každoročně 

zorganizovat kvalitní akci s jedinečným programem. Dříve než budu zkoumat, jak 

takový subjekt využívá marketingových nástrojů k dosažení svých cílů, zmapuji v této 

kapitole teoretický rámec marketingu a jeho roli v kulturním sektoru a filmovém 

průmyslu obecně.  

 

3.1 Moderní marketing v kultuře 

 Moderní marketing  je třeba chápat v novém významu uspokojování potřeb 

zákazníka, oproti jeho dnes již zastaralému pojetí jako schopnosti prodat43. Tento fakt  

se odráží i v nejnovější definici marketingu Americké marketingové společnosti, podle 

níž je marketing "aktivitou, souborem institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, 

dodání a směnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou 

širokou veřejnost"44. Podobně definuje marketing Kotler v knize Moderní marketing, 

kde jej popisuje jako "společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím 

uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů 

a hodnot"45. 

 

 Marketing jako společenská věda čerpá především z oblasti ekonomie, využívá 

však i poznatky z psychologie, sociologie a dalších společenských věd. Přestože 

                                                
43 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada publishing, 2007. str. 38. 
44 KOTLER, Philip, Kevin KELLER. Marketing management. Čtrnácté vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. str. 
35. 
45 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada publishing, 2007. str. 40. 
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vychází z teorie, klade si především praktické cíle, jednoduše řečeno je tedy podstatou 

marketingu "dodat produkt správným skupinám zákazníků, v pravý čas, na správném 

místě, za odpovídající ceny a s přiměřenou komunikací, lépe než konkurence"46. 

 

 Stejně jako komerční subjekt, i kulturní instituce, zisková či nezisková, naplňuje 

potřebu konkrétní cílové skupiny či jednotlivce na specifickém konkurenčním poli,  

a marketing má v jejím fungování nezastupitelnou funkci.  

 

 Marketingem kulturních institucí a produktů se zabývá obor art marketing, 

kterému se Radka Johnová věnuje v publikaci Marketing kulturního dědictví a umění47. 

Z té také čerpají následující poznatky vymezující jeho funkci a specifika. V jeho 

nejširším pojetí do něj můžeme zařadit marketing kulturní organizace či firmy  

a marketing jakéhokoli odvětví kultury a umění. Art marketing tedy modifikuje teorii  

a praxi komerčního marketingu pro využití v ziskové i neziskové kulturní sféře. 

Příkladem odvětví zahrnutých v art marketingu může být výtvarné umění, mediální 

umění, literatura, hudba, architektura, kulturní instituce a památky či film. 

 

 Kromě aplikace marketingu v rámci aktivit kulturního subjektu, lze na art 

marketing dle Johnové nahlížet také z druhé perspektivy, jako na využití umění  

v marketingu, tedy využití uměleckých děl a dalších kulturních produktů  

pro marketingové účely jiného subjektu. Pro účely mé práce lze aplikovat obě tato 

pojetí. Přestože práce zkoumá primárně praxi marketingu v rámci fungování filmového 

festivalu, lze i na jednotlivé promítané snímky pohlížet jako na umělecká díla, která 

zároveň slouží jako nástroj pro marketing daného festivalu.  

 

3.2 Marketingový mix 

 Specifika kulturního marketingu lze lépe definovat na základních 

marketingových nástrojích, tzv. marketingovém mixu. Složení marketingového mixu 

lze vysledovat i ve výše zmíněné definici marketingu, která mluví o vytváření, 

komunikaci, dodání a směně nabídek. E. Jerome McCarthy vymezil marketingový mix, 

                                                
46 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: art marketing v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 
2008. str. 16. 
47 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: art marketing v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 
2008. 
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nazývaný také 4P, jako product (výrobek, produkt), price (cena), place (místo, potažmo 

distribuce) a promotion (propagace, komunikace) 48. 

 

  Vzhledem k neustálému vývoji marketingu a jeho komplexitě byly tyto čtyři 

nástroje v průběhu doby doplněny dalšími nebo nahrazeny jinými, které lépe odrážejí 

moderní tendence integrace marketingových aktivit a orientace na zákazníka. Lze 

mluvit o tzv. holistické marketingové koncepci, která je založená na provázanosti 

přípravy a realizace všech marketingových procesů a aktivit, v rámci které již dle 

Kotlera 4P nepostihují celý rámec praxe. Kotler a Keller tedy nabízejí aktualizovaný 

mix, lépe reprezentující dnešní realitu, skládající se z nových čtyř pilířů: people (lidé), 

processes (procesy), programs (programy) a performance (výkon).  

  

 S ohledem na komplexitu a provázanost jednotlivých nástrojů v Kotlerově 

moderním pojetí marketingového mixu jsem se rozhodla rozdíly mezi běžným 

komerčním a kulturním marketingem sledovat na původním McCarthyho mixu 4P, kde 

lze klíčová specifika lépe rozeznat a následně pochopit jejich roli v praxi marketingu 

filmového festivalu.  

 

 Přestože marketing filmových festivalů spadá pod disciplínu kulturního 

marketingu, jednotlivé prvky "festivalového" marketingového mixu je možné ještě lépe 

konkretizovat. V každém ze čtyř pilířů se tedy budu věnovat nejprve vymezení daného 

nástroje v rámci marketingové teorie, poté v oblasti kulturního marketingu  

a následně i z perspektivy filmového festivalu. Aplikaci marketingového mixu  

na příklad Letní filmové školy pak věnuji samostatnou kapitolu. 

 
 Výrobek, produkt 
 Jelikož v českém jazyce pojem výrobek obvykle označuje hmotnou věc,  

pro účely vymezení prvního ze 4P v kulturním marketingu budu vycházet  

z počeštěného výrazu produkt, který lépe popisuje daný nástroj v kulturním prostředí. 

 

 Produkt dle Kotlera v marketingovém mixu představuje cokoli, co je možné 

nabídnout na trhu ke koupi, použití či spotřebě a co může uspokojit určitou potřebu  

                                                
48 KOTLER, Philip, Kevin KELLER. Marketing management. Čtrnácté vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. str. 
55. 
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či přání. Zahrnuje fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace či myšlenky49. 

Johnová produkt vymezuje jako jakoukoli nabídku cílovému zákazníkovi, hmotnou  

či nehmotnou50. Tento komponent marketingového mixu pracuje s mnoha proměnnými, 

kterými jsou např. kvalita výrobku, jeho design, užitné vlastnosti, značka, balení, záruka 

či sortiment51. 

 

 I v marketingu kultury produkt nabývá mnoha podob. Kromě hmotných 

produktů, např. uměleckých děl, lze najít nespočet nehmotných nabídek. Může  

se jednat o služby kulturního charakteru či událost, příkladem může být vernisáž, 

premiéra, koncert, beseda s autorem, nebo právě filmový festival. Produktem dále 

můžeme nazvat i místo, které je sice hmotné podstaty samo o sobě, marketing místa 

nicméně neprodává samotné budovy či města, nýbrž jejich shlédnutí či návštěvu. 

Produktem v marketingu může dle Johnové být dále kulturní instituce, činnost, zážitek, 

zkušenost či osoba, například herec nebo spisovatel. Vzhledem k nehmotnosti mnoha 

kulturních produktů hraje o to důležitější roli v marketingu daného subjektu právě 

značka. 

 

 Pokud budeme z této perspektivy zkoumat filmový festival, produktem bude  

v tomto případě nejen sama událost, ale i zážitek či zkušenost, kterou si návštěvník 

festivalu odnese, potažmo i vzpomínky, které si zachová. Součástí filmového festivalu 

jako produktu je pak i kvalita jeho dramaturgie, jednotlivé promítané snímky, jeho 

jméno, potažmo značka, i například místo konání, které může mít samo o sobě  

pro zákazníka přidanou hodnotu. 

 

 Cena 
 Z ekonomického hlediska je cena základním faktorem, který ovlivňuje 

poptávku52. Cenu můžeme vyjádřit jako sumu peněz požadovanou za produkt  

nebo službu, případně sumu hodnot, které zákazník smění za výhody vlastnictví nebo 

užívání produktu či služby53. Celková cena pro spotřebitele tedy nezahrnuje pouze 

                                                
49 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada publishing, 2007. str. 70. 
50 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: art marketing v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 
2008. str. 17. 
51 KOTLER, Philip, Kevin KELLER. Marketing management. Čtrnácté vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. str. 
56. 
52 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: art marketing v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 
2008. str. 19. 
53 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada publishing, 2007. str. 71. 
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objem financí, ale celkový soubor nákladů, které zákazník na získávání produktu 

vynaloží. Kromě peněžní částky je nutné brát v úvahu také cenu času, tedy celkový 

objem času zahrnující i dopravu a čas potřebné k získaní či konzumaci produktu. Další 

součástí spotřebitelské ceny je pak cena energie, která zahrnuje jak energii vynaloženou 

na dopravu, tak energii fyzickou i duševní, vynaloženou zákazníkem samotným, a cena 

psychiky, pojímající veškeré rozhodovací procesy spojené se získáváním produktu54. 

 

 V kulturním sektoru má cena specifické postavení, jelikož kulturní produkty 

mezi sebou nelze srovnávat stejně jednoduše, jako hmotné zboží. Neziskový charakter 

mnoha kulturních institucí také staví cenu do odlišné pozice než je běžné v tržním 

prostředí. I v kultuře by nicméně cena měla odrážet spotřebitelskou hodnotu nabídky,  

i cenu ostatních možností kulturního vyžití a trávení volného času55. 

 

 Z pohledu filmového festivalu představuje peněžní cena nejen částku, kterou 

návštěvník utratí za vstupné na filmy či účastnickou akreditaci, ale i další náklady 

spojené s návštěvou festivalu, tedy cenu za dopravu, ubytování, stravu a další výdaje. 

Podstatná je také cena času, který návštěvník na festivalu stráví. Ten je běžně omezen 

osobními povinnostmi, rodinnými či pracovními závazky potenciálních návštěvníků, ale 

také dalšími možnostmi volnočasových aktivit, s kterými festival o svého návštěvníka 

soupeří.  

 

 Distribuce 
 Distribuce zahrnuje veškeré činnosti společnosti, které činí produkt nebo službu 

dostupné zákazníkům56. Úspěšný proces distribuce bude ten, který produkt doručí  

v místě a čase, které zákazníkovi vyhovují. Distribuce si všímá nejen fyzického pohybu 

zboží v různých úrovních řetězce zahrnujícího mnoho jednotlivých článků  

a zprostředkovatelů, ale i konečné podmínky styku maloobchodu a zákazníka, tedy 

například atmosféru a přidanou hodnotu prodejny či provozovny57.  

 

                                                
54 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: art marketing v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 
2008. str. 56. 
55 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: art marketing v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 
2008. str. 176. 
56 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada publishing, 2007. str. 71. 
57 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: art marketing v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 
2008. str. 180. 
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 V kulturním marketingu existuje množství způsobů, jak na distribuci 

jednotlivých kulturních produktů nahlížet. V případě marketingu místa, města  

či budovy, je místo samé přímo podstatou produktu, o to více pozornosti je pak třeba 

věnovat jeho dostupnosti. V marketingovém plánování události je naopak nutné naopak 

věnovat pozornost termínu konání.  

 

 V případě filmového festivalu jsou nejčastěji místo i termín konání pevně spjaté 

s historií festivalu. Místo konání a jeho atmosféra představuje nejen nástroj distribuce, 

ale je zároveň součástí samotného produktu - zákazník se může rozhodnout  

pro návštěvu festivalu i s ohledem na genius loci dané lokality. Časový aspekt distribuce 

zahrnuje nejen termín konání festivalu, ale i logiku programového schématu hlavního  

a doprovodného programu festivalu. Fyzická přístupnost pojímá nejen místo konání 

festivalu, ale i dopravní dostupnost, navigaci a orientaci v místě festivalu a práci  

s kapacitami a rozmístěním kinosálů a dalších bodů zájmu během festivalového dění. 

Kombinaci časového i fyzického aspektu distribuce řeší například vydávání akreditací  

či prodej vstupenek. 

 

 Komunikace 
 Marketingová komunikace je forma komunikace společnosti se svými 

zákazníky, potenciálními zákazníky a ostatní veřejností58. Tato komunikace má za cíl 

sdělit vlastnosti produktu či služby a jejich klíčové přednosti cílovým zákazníkům  

a přesvědčit je k nákupu59. V širším pojetí ji lze vnímat jako komunikaci se všemi 

zainteresovanými subjekty, kam lze zařadit dodavatele, odběratele, širokou veřejnost, 

zaměstnance, státní a místní samosprávu, média, partnery, či sponzory60.  

 

 Marketingová komunikace využívá svůj vlastní soubor nástrojů, nazývaný jako 

komunikační mix. Jako klíčové součásti marketingového mixu Kotler uvádí reklamu, 

public relations, podporu prodeje, osobní prodej a přímý marketing61. Tyto základní 

                                                
58 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: art marketing v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 
2008. str. 196. 
59 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada publishing, 2007. str. 71. 
60 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: art marketing v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 
2008. str. 226. 
61 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada publishing, 2007. str. 809. 
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pilíře pak lze dle Pelsmackera dále rozšířit o sponzoring, komunikaci v místě prodeje, 

výstavy a veletrhy a interaktivní marketing62. 

 

 Vzhledem ke stále rostoucímu množství komunikačních nástrojů a jejich 

možnostem je v dnešní době zřetelný trend snahy o jejich integraci63. Integrovaná 

marketingová komunikace jako koncepce plánování zahrnuje komunikaci s nejširším 

spektrem účastníků i nástrojů a dává za vznik ucelenému plánu. Pelsmacker vyzdvihuje, 

že právě to napomáhá maximalizaci zásahu daných cílových skupin a dopadu na ně. 

 

 Pro využití v kulturní sféře se nástroj marketingové komunikace téměř neliší  

od běžného, výrobkového pojetí. Pravděpodobně jediný podstatný rozdíl lze hledat  

v cílech marketingové komunikace, které v kulturní sféře nejsou zaměřeny vždy  

na finanční ziskovost marketingových aktivit. Marketingová komunikace kulturních 

subjektů má k dispozici stejné spektrum nástrojů a možnosti jejich využití jako 

komerční komunikace, s možným rozdílem finančních prostředků, které lze  

na komunikaci vynaložit. 

 

 Nejinak je tomu i v případě filmových festivalů. Filmový festival bude  

na základě poznatků o své cílové skupině a rozpočtu vymezeného na komunikační 

aktivity volit nejvhodnější nástroje, jejich načasování a praktické využití tak,  

aby maximalizoval dopad na potenciálního návštěvníka a přesvědčil ho k návštěvě 

festivalu.  

 

 Právě marketingová komunikace je klíčovým tématem této práce a v analýze 

marketingu Letní filmové školy se budu nejvíce věnovat právě jí. S ohledem  

na charakter cílové skupiny a podstatu akce může filmový festival v mnohém čerpat  

z praxe filmového marketingu, z toho důvodu bych se ráda okrajově věnovala i této 

problematice, než přejdu k samotnému hodnocení komunikačních aktivit Letní filmové 

školy. 

 

                                                
62 PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri Van den BERGH. Marketingová komunikace. Praha: Grada 
Publishing, a. s., 2003. str. 26-27. 
63 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada publishing, 2007. str. 844. 
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3.3 Filmový marketing 

 Filmový marketing lze definovat jako jakoukoli aktivitu, která napomáhá filmu  

v dosažení svého cílového publika v jakékoliv fázi jeho vývoje či existence64. Na jeho 

souvislost s filmovými festivaly lze nahlížet z různých perspektiv. Nejprve je však 

nutné zmínit se o různých fázích filmového marketingu, vymezených Peterem Dallym65, 

z nichž tyto souvislosti vycházejí.  

 

 První fází je prvotní vývoj filmu, kdy úkolem marketingu je zacílit finanční 

zdroje a přilákat investory. Součástí mnoha festivalů je filmový trh, kde probíhají 

klíčové aktivity spojené právě s marketingem filmu v této fázi, zejména vyjednávání  

s potenciálními koproducenty. 

 

 Druhou fází je marketing během produkce filmu. V této fázi film stále může 

využívat festivalových trhů, pokud neuspěl ve fázi dřívější, hlavním cílem marketingu 

ale bude vyvolat očekávání filmu a pokrytí v médiích. Hlavním komunikačním 

nástrojem tedy v této fázi bude PR. Cílová média pak pravděpodobně budou obdobná, 

jako cílová média PR v případě filmového festivalu. 

 

 Třetí fází je marketing během distribuce. Ten lze považovat za jádro 

marketingové strategie, jelikož jeho úkolem je přilákat co největší počet diváků  

z předem definované cílové skupiny. Tou zde je určitý segment filmových fanoušků  

a návštěvníků kin, marketing a jeho nástroje využité v této fázi se tedy z velké části 

protínají s marketingem filmových festivalů, který má podobné cílení i cíle. U obou pak 

budeme hledat i obdobné využití kreativních a mediálních nástrojů, za zmínku stojí 

například filmový plakát či trailer, respektive festivalová znělka.  

 

 Důležitou roli v této životní fázi filmu hrají nejen filmové trhy, ale i festivaly 

samotné. Uvedení filmu na filmovém festivalu  má dle Durieho dva hlavní cíle. Prvním 

je zaujmout případné kupce, kteří film z jakýchkoli důvodů nekoupili v jedné  

z dřívějších fází. Druhým je zaujmout média, filmové kritiky a diváky, vybudovat tak 

                                                
64 DURIE, John, Annika PHAM, a Neil WATSON. Marketing and selling your film around the world: guide for 
independent filmmakers. Los Angeles: Silman-James Press, 2000. str. 5. 
65 DALLY, P. et al.. The Audiovisual Management Handbook: an in-depth look at the film, television and multimedia 
industry in Europe. Madrid: Fundación Cultural Media, 2002. str. 57. 
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filmu publicitu a word of mouth a zvýšit o něm povědomí, případně získat kladné 

ohlasy, které následně pomohou filmu najít své diváky v běžné distribuci. 

 

 Filmové festivaly lze tedy svým způsobem považovat za jeden ze svébytných 

nástrojů filmového marketingu. Dále lze na filmovém i festivalovém marketingu 

pozorovat překrývání jejich cílových skupin i médií v centru zájmu. Třetím propojením 

těchto dvou fenoménů je pak film sám o sobě, jelikož stejně jako filmový festival může 

napomoci filmu v jeho marketingových aktivitách, renomovaný, špatně dostupný  

či vysoce očekávaný film může napomoci marketingu filmového festivalu. 

 

 Vzhledem k těmto analogiím se budu k postřehům z teorie i praxe filmového 

marketingu vracet i v průběhu zkoumání marketingu Letní filmové školy. 

 

Shrnutí 
 Marketing je v dnešní době nezastupitelným nástrojem nejen komerčních, ale  

i nekomerčních subjektů, kam spadá i Letní filmová škola. Je využíván při oslovování 

stávajících a potenciálních zákazníků a dosahování svých obchodních a ideových cílů. 

V případě filmového festivalu jsou všechny jeho nástroje, tedy produkt, cena, distribuce 

a komunikace, nedílnou součástí jeho fungování a i na základě nich lze od sebe 

jednotlivé festivaly odlišit. Samy filmové festivaly jsou také součástí marketingu filmů, 

a naopak filmy jsou svébytnou součástí marketingu filmových festivalů.  

Při integrovaném využití všech marketingových nástrojů lze předpokládat, že práce  

s komunikací bude reflektovat produkt i další dva nástroje, z čehož vychází i teze mé 

práce. 

 

4. Marketingové aktivity 40. LFŠ: marketingový mix, 
využití jeho nástrojů 
 V této kapitole přiblížím marketingový mix a práci s jeho nástroji v průběhu 

organizace 40. ročníku Letní filmové školy. Přestože omezení pouze na jeden ročník je 

značně limitující a nemusí nutně vypovídat o dlouhodobé podobě marketingu festivalu, 

jeho relativně neměnná koncepce umožňuje převážné množství informací zobecnit  

na komplexně platné. Pro lepší kontext se však v kapitole věnované produktu budu 
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věnovat i samotnému 40. ročníku festivalu. Jelikož má tato práce za cíl popsat  

a zhodnotit zejména komunikační aktivity festivalu, poslednímu nástroji, komunikaci, 

se budu věnovat dopodrobna ještě v kapitole následující. 

 

 Marketingovým cílem Letní filmové školy není, i s ohledem na neziskový 

charakter festivalu, maximalizace počtu návštěvníků a příjmu z ceny akreditací. Cílem 

každého ročníku je převážně kvalitní dramaturgická skladba, uvedení  

co nejhodnotnějších či nejzajímavějších snímků a celkové zkvalitňování služeb  

pro návštěvníky a zvyšování jejich komfortu na festivalu. Z pohledu nástrojů 

marketingového mixu tento fakt nasvědčuje tomu, že produkt a distribuce budou  

pro organizační tým nejpodstatnějšími pilíři, přestože komunikace má v marketingovém 

plánování rovněž nezastupitelnou funkci. 

 

4.1 Produkt 

 Jádrem produktu Letní filmové školy je její program a dramaturgie, tedy výběr 

unikátních filmů, příprava tematických přehlídek a bohatý doprovodný a edukativní 

program, které byly přiblíženy ve druhé kapitole. Tyto propozice jsou naprosto 

nenahraditelné v rámci nabídky cílové skupině a jsou důvodem, proč se návštěvníci 

festivalu každoročně vrací. Celková nabídka festivalu je však mnohem komplexnější  

a zahrnuje řadu elementů rozšiřujících jádro produktu, kterým se budu věnovat níže. 

 

 V souvislosti s filmy je nutné brát v potaz i technickou kvalitu samotných 

projekcí či odborný program, který je doprovází. Zatímco odborný program je 

dlouhodobě jednou z deviz festivalu, konkrétně 40. ročník byl z pohledu technického 

zajištění projekcí a jejich kvality spíše kritizován.  

  

 Do produktu lze zahrnout i hostitelské město Uherské Hradiště, které má 

návštěvník možnost účastí na festivalu navštívit a poznat. Nehmotnou součástí produktu 

je například proklamovaná atmosféra festivalu a zážitky, které si návštěvník z festivalu 

odnese, nebo jejich hmotná podoba ve formě suvenýrů. V případě Letní filmové školy 

pak nelze opomenout ani vědomosti, návštěvník svou účastí získá. 
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 Doprovodnou službou rozšiřující produkt z marketingového hlediska, kterou 

festival nabízí návštěvníkům přijíždějícím na čtyři a více dní, je zprostředkování 

ubytovacích kapacit v místních školách, jejich kolejích, či v kempech. 

 

 Jelikož se v práci zaměřuji na 40. ročník Letní filmové školy, přiblížím v této 

části jeho podobu jako produkt, který byl společně s komunikačním mixem součástí 

marketingového mixu v roce 2014. 

 

 40. ročník Letní filmové školy 
 Jubilejní, 40. ročník Letní filmové školy se konal 25. 7. - 2. 8. 2014 v Uherském 

Hradišti a zaznamenal celkem 6 465 akreditací. Uvedeno bylo celkem 277 filmů v šesti 

promítacích sálech s celkovou kapacitou přes 2 000 míst a dvou letních kinech s dalšími 

více než 2 000 místy. Heslo 40. ročníku festivalu znělo Zapáleni filmem66. 

 

 Programové sekce představily více než deset programových cyklů. Sekce Fokus 

se zaměřila na Španělskou kinematografii, Inventura představila retrospektivu režiséra 

Roberta Bressona, žánr screwballových komedií, cyklus němých filmů a španělské 

horory. Sekce Spektrum patřila současnému britskému filmu a tématu porn-art, 

Visegrádský horizont uvedl pět různých cyklů (Alexander Hackenschmied, Visegrádská 

scifi, Zuzana Piussi, Novinky Visegrádu a Studentské filmy), Zvláštní uvedení se 

věnovalo výrazným filmovým a společenským výročím a tvorbě Dejvického divadla  

a Miroslava Krobota. Projekce v letním kině byly zaměřené na Oldřicha Lipského  

a nechyběla ani sekce AČFK uvádí67. 

 

 Odborný program zahrnoval tradiční lektorské úvody jednotlivých projekcí, 

jednotlivým tvůrcům a tématům byly věnované přednášky, diskuze, masterclass  

a další formáty. Mimo standardní odborný program festival nabídl Letní filmovou 

akademii, cyklus přednášek věnovaný jednotlivým filmovým profesím, dále pak 

animační workshop, fotografický workshop a Summer Film Camp pro začínající 

filmaře68. 

                                                
66 ASOCIACE ČESKÝCH FILMOVÝCH KLUBŮ. Závěrečná zpráva ze 40. ročníku Letní filmové školy Uherské 
Hradiště [tisková zpráva]. Uherské Hradiště, 2014. 
67 Přehled letošních cyklů. LFŠ2014 [online]. © 2013 [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 
http://www.lfs.cz/program/prehled-cyklu/ 
68 Odborný program. LFŠ2014 [online]. © 2013 [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: http://www.lfs.cz/program/odborny-
program/ 



   

 

33 

  

 Doprovodný program přinesl například koncert hudebních skupin Priessnitz  

a Prago Union, v rámci divadelního programu se představilo Dejvické divadlo.  

Z výstav byla k vidění tvorba Alexandra Hackenschmieda a Petera Greenawaye, dvě 

výstavy byly věnované výročí Letní filmové školy. Poprvé v historii festivalu byl  

v rámci doprovodných akcí i pravidelný program pro děti69. 

 

 Významnými hosty 40. ročníku byli například Mylène Bressonová, Peter 

Greenaway, Miroslav Krobot, a Augustí Villaronga. Největšími původně ohlášenými 

hvězdami byli režiséři Todd Solondz a Michel Gondry, kteří nicméně svou festivalovou 

účast zrušili. 

 

 40. ročník Letní filmové školy přinesl také novinku v podobě festivalových 

ozvěn, které se konaly 4. - 8. 8. v Brně a Praze70. 

 

4.2 Cena 

 Primárním indikátorem cenové politiky festivalu je cena vstupenek, v případě 

Letní filmové školy účastnických akreditací, které jsou jediným způsobem, jak  

na festivalu zhlédnout jednotlivé filmy. V roce 2014 organizátoři nabídli tři typy 

akreditací71*. Majitelé akreditací mohli následně navštívit libovolnou projekci  

či odborný program a navíc obdržet slevu na vstupenky na program doprovodný.  

Za příplatek si návštěvníci mohli sjednat i festivalem zajištěné ubytování. 

 

 Festivalové akreditace zohledňují i cenu času, který si návštěvník musí  

pro účast na festivalu ve svém programu vyhradit, a proto existují v několika délkách 

trvání zmíněných výše. Cenu času reflektuje také trvání festivalu. Konání na přelomu 

července a srpna umožňuje svým prázdninovým termínem účast studentům, program  

od pátku do další soboty naopak zaměstnaným, kteří mají možnost navštívit festival 

pouze o víkendu. 

                                                                                                                                          
* Jednodenní, v ceně 250 Kč, čtyřdenní za 800 Kč a devítidenní za 1400 Kč s možností poskytnutí slevy studentům, 
seniorům a držitelům ZTP 
 
69 Doprovodné akce. LFŠ2014 [online]. © 2013 [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 
http://www.lfs.cz/program/doprovodne-akce/ 
70 Novinky. LFŠ2014 [online]. © 2013 [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: http://www.lfs.cz/novinky/ 
71 ASOCIACE ČESKÝCH FILMOVÝCH KLUBŮ. Letní filmová škola Uherské Hradiště oslaví 40. narozeniny. 
Přijede i Michel Gondry. [tisková zpráva]. Uherské Hradiště, 2014. 
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4.3 Distribuce 

 Nástroj distribuce lze rozdělit do dvou hlavních aspektů. Prvním je nákup  

a získání festivalových akreditací a zajištění ubytování před festivalem a během něj, 

druhým pak samotné místo konání, atmosféra, navigace, zpřístupnění a komfort  

v místě a čase konání festivalu. 

 

 Festivalové akreditace mohli účastníci získat buď registrací na webové stránce 

festivalu a následným vyzvednutím po příjezdu v centru místa konání, s možností platby 

předem i při vyzvednutí, případně zakoupením akreditace přímo na místě. Stejným 

způsobem bylo možné zajistit i ubytování zprostředkovávané organizátory. Tento 

způsob zaručuje návštěvníkům relativně bezproblémový a časově úsporný proces. 

 

 Nedostatkem v distribuci se ukázalo být pozastavení vydávání jednodenních 

akreditací z důvodu vyčerpání kapacit festivalu, v kombinaci s nedokonale zvládnutou 

komunikací ze strany festivalu. 

 

 Během konání festivalu zajistili organizátoři přehlednou navigaci mezi 

jednotlivými kinosály a dalšími body zájmu. Promítalo se v celkem šesti kinosálech  

a dvou letních kinech rozmístěných v centru města v blízké vzdálenosti mezi sebou, což 

napomáhá komfortu návštěvníků a umožňuje stihnout více projekcí v jeden den či 

projekce časově na sebe navazující. 

 

 Do distribuce lze zahrnout i časovou skladbu programu s ohledem  

na atraktivitu jednotlivých snímků tak, aby se klíčové filmy festivalu nepřekrývaly 

časově a byly promítány v kapacitně větších a technicky kvalitně vybavených 

kinosálech a návštěvníkům tak bylo umožněno zhlédnout maximum filmů, které si  

pro svou návštěvu vybrali, v co nejlepší kvalitě. 

 

 Nástrojem zpřístupnění jednotlivých filmů je i přístupnost jazyková. Všechny 

cizojazyčné projekce na festivalu jsou vybaveny českými titulky, pořadatelé se dále 

snaží pro maximum projekcí zajistit také anglické titulky. Tento bod organizace byl 

nicméně z důvodu častých technických potíží a chyb na straně pořadatelů hodnocen 

návštěvníky jako nevyhovující. 
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4.4 Komunikace 

 Festival využívá téměř všech základních nástrojů komunikačního mixu. 

Vzhledem k praxi mediálního partnerství dominují komunikačnímu mixu reklama  

a public relations. Svou roli v komunikaci hrál prostor v televizním a rozhlasovém 

vysílání a OOH reklama, důležitým prvkem komunikace byla prezence na internetu  

a aktivity na sociálních sítích, především v síti Facebook. Komunikační aktivity 

zahrnovaly také přímý marketing a podporu prodeje, naopak osobní prodej byl  

s ohledem na nízkou cenu produktu a vysoké náklady tohoto nástroje nevyužit. 

Charakter více než týdenní události pak vyžadoval i investice do komunikace v místě  

a čase konání festivalu, kde byl prostor pro prezentaci věnován rovněž festivalovým 

partnerům a sponzorům. 

 

 Využití jednotlivých komunikačních nástrojů je podrobněji věnována následující 

kapitola. 

 

Shrnutí 
 Práce s nástroji marketingového mixu v případě Letní filmové školy odpovídá 

zaměření a charakteru festivalu i cílové skupině, které má za úkol oslovit. Lze 

konstatovat, i s ohledem na neziskový charakter festivalu, že produkt je v tomto případě 

stěžejním nástrojem, jemuž se cena, distribuce a komunikace podřizují. Součástí 

marketingového mixu, která se odráží ve všech jeho nástrojích, přestože nebyla v této 

kapitole zmíněna, je i značka, která byla analyzována ve druhé kapitole. 

 

5. Prostředky propagace a komunikace 40. LFŠ 
 Tato kapitola je věnována deskripci komunikačních aktivit Letní filmové školy, 

která je nezbytná k jejich následné analýze a vyvození závěrů, které by potvrdily  

či vyvrátily hypotézu této práce. Při popisu jednotlivých nástrojů komunikačního mixu 

vycházím zejména z materiálů poskytnutých realizačním týmem festivalu a rozhovorů  

s jeho členy a z veřejně dostupných, především internetových zdrojů. 
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5.1 Reklama 

 Za reklamu lze považovat jakoukoliv neosobní, placenou formu komunikace. 

(Johnová 199) V případě Letní filmové školy se tato komunikace odehrává zejména  

v mediálním prostoru získaném na základě barterových dohod s mediálními partnery. 

Těmi byli pro 40. ročník festivalu deník MF Dnes, magazín Respekt, rozhlasová stanice 

Radio 1, Česká televize a další tištěné a onlinové tituly, afinitní cílové skupině. 

 

 Tištěná inzerce proběhla u všech mediálních partnerů, kteří tištěnou reklamu 

nabízejí, dále také v regionálním kulturním magazínu InZlín. Inzerce byla kombinovaná 

s redakčními vstupy týkajícími se tématu festivalu. Dále festival využil inzerce  

v katalozích jiných filmových festivalů, například Febiofestu, Academia Film Olomouc 

a Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. 

 

 V prostředí out-of-home bylo využito citylightů v třech největších městech 

republiky a městě hostitelském, tedy v Praze, Brně, Ostravě a Uherském Hradišti.  

V Praze bylo využito i polepu tramvaje jako inzertní plochy. Další formou komunikace 

byl výlep plakátů, zejména v Uherském Hradišti. Pro tyto inzertní plochy byl využit 

základní klíčový vizuál. 

 

 V partnerské rozhlasové stanici Radio 1 proběhla rozhlasová reklama, v této  

i některých dalších stanicích byl festival podpořen i v rámci vstupů v kulturních 

rubrikách. 

  

 V televizi dostala Letní filmová škola prostor ve vysílání České televize  

na kanálech ČT1, ČT2 a ČT art, kde běžela festivalová znělka. Ta byla promítána také  

v menších pražských kinech a dalších kinosálech českých měst v rámci reklamního 

bloku před projekcí filmu. 

 

 Reklamních formátů bylo využito i v online prostředí formou bannerové reklamy 

na partnerském serveru ČSFD - Česko-Slovenská filmová databáze a u dalších 

mediálních partnerů. Část onlinového mediálního budgetu byla alokována  

i pro mediální podporu facebookových příspěvků před festivalem a během něj. 
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 Mediální nasazení proběhlo v několika vlnách, vždy navazujících na tiskovou 

konferenci, tedy přibližně od poloviny dubna a dále pak od poloviny června. 

 

5.2 Public relations 

 V oblasti public relations se festival zaměřuje především na média a jejich 

zástupce. S těmi Asociace českých filmových klubů, jako svébytný distributor  

na českém trhu, komunikuje v průběhu celého roku, například i prostřednictvím svých 

distribučních premiér. To ji staví do výhodné pozice, jelikož může při komunikaci Letní 

filmové školy navázat na dlouhodobě budované vztahy s novináři či kritiky. Festivalu se 

v roce 2014 zúčastnilo 150 zástupců médií akreditovaných prostřednictvím press 

akreditace.72 

 

 Za start hlavního komunikačního období lze považovat první tiskovou 

konferenci, která se uskutečnila v polovině dubna, tedy více než tři měsíce  

před začátkem festivalu. Do jeho zahájení se konaly další dvě tiskové konference, další 

čtyři pak během festivalu.   

 

 Každou tiskovou konferenci doprovázelo uveřejnění tiskové zprávy. Tiskových 

zpráv bylo od první tiskové konference uveřejněno celkem šestnáct, poslední, závěrečná 

zpráva, byla zveřejněna den po skončení festivalu. Během konání festivalu bylo 

zástupcům médií na místě k dispozici také press centrum. 

 

 V médiích bylo v období od první tiskové konference do 6. srpna zaznamenáno 

celkem 242 výstupů s tématem Letní filmové školy, z nichž přibližně polovina byla 

uveřejněna během jejího konání a druhá polovina před festivalem či po něm.73 

 

5.3 Komunikace na internetu a v digitálním prostředí 

 Festival v rámci svého komunikačního mixu stále více využívá nových médií,  

a v roce 2014 na ně kladl zvláštní důraz. To je logickým odrazem současných trendů 

digitalizace komunikace a stále se rozšiřujícího využívání sociálních sítí, zejména  
                                                
72 Informace byla poskytnuta realizačním týmem festivalu 
73 Informace pochází z interních materiálů věnovaných mediálnímu monitoringu poskytnutých realizačním týmem 
festivalu 
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s ohledem na mladou cílovou skupinu festivalu. Hlavním pilířem onlinové komunikace 

je dlouhodobě webová stránka festivalu, další komunikace probíhala prostřednictvím 

sociálních sítí Facebook, Twitter a Instagram. Festivalový tým také pravidelně rozesílá 

emailový newsletter, účastníkům daného ročníku je také zasílán onlinový dotazník. 

Mezi internetové, respektive digitální nástroje patřila v roce 2014 také mobilní aplikace. 

  

 Webová stránka 
 Webová stránka je hlavním prezentačním nástrojem festivalu v online prostředí.  

V přehledné formě poskytuje všechny informace, které potenciální návštěvník festivalu 

může o akci hledat. Obsah je rozdělený do sedmi obsahových sekcí. Na domovské 

stránce webu se jeho návštěvník může dočíst aktuální novinky  

z festivalu. Web informuje o kompletní skladbě hlavního i doprovodného programu, 

poskytuje praktické informace pro návštěvníky, nabízí pohled do historie  

a současnosti festivalu prostřednictvím fotografií i doprovodných textů. Jedna ze sekcí 

je věnována zástupcům médií, další prezentaci partnerů festivalu. Na stránce lze najít  

i kontakty na organizační tým festivalu. Praktickým bonusem je po dobu festivalu  

i zabudovaná předpověď počasí na další den. Web disponuje kromě češtiny  

i anglickou jazykovou mutací. Jeho grafická podoba respektovala vizuální styl  

40. ročníku festivalu. 

 

 V roce 2014 zaznamenala webová stránka nejvíce návštěv v červenci, kdy 

registrovala téměř 100 000 přístupů. V rozmezí půl roku od začátku dubna do konce 

září čítala návštěvnost webu přibližně 170 000 přístupů74.  

  

 V rámci 40. ročníku měl web i svou microsite věnovanou spotřebitelské soutěži 

s názvem Letní filmová škola v obrazech, konanou při příležitosti výročí  

před samotným festivalem. Soutěž vybízela účastníky předchozích ročníků ke sdílení 

svých nejpovedenějších fotografií z festivalu, zachycujících jeho atmosféru či jejich 

vzpomínky. Následně proběhlo veřejné hlasování pomocí facebookové funkce "To se 

mi líbí". Patnáct fotografií s nejvyšším počtem hlasů bylo odměněno některou z cen, 

absolutní vítěz získal akreditaci a pobyt na 40. ročníku festivalu a další drobné ceny.  

 

                                                
74 Informace pochází z interních podkladů poskytnutých realizačním týmem 
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 Mobilní aplikace 
 Mobilní aplikace sloužila návštěvníkům především k výběru snímků, orientaci  

v programu a ve městě během festivalu. Zahrnovala celkem pět sekcí: timeline, tedy 

denní program festivalu, katalog filmů se synopsemi, novinky, mapu města  

s vyznačenými kinosály a dalšími důležitými body a informace o aplikaci  

a pořadateli. I mobilní aplikace byla vyvedena v grafice odpovídající vizuálnímu stylu  

a disponovala českou a anglickou verzí. Vyrobena byla pro mobilní platformy iOS  

a Android. 

 

 Sociální sítě 
 Vzhledem k mladé cílové skupině návštěvníků festivalu je pochopitelné,  

že organizátoři kladou stále větší důraz na využití sociálních sítí jako kanálu 

komunikace. V roce 2014 bylo využito tří nejrozšířenějších platforem, tedy sítí 

Facebook, Twitter a Instagram. Během festivalu byl součástí týmu člověk speciálně 

dedikovaný na správu těchto kanálů. 

 

 Facebooková stránka Letní filmové školy registruje 13 923 fanoušků75. Během 

festivalu uveřejňovali pořadatelé několik příspěvků denně, týkajících se převážně 

aktuálního dění na festivalu, jeho hostů a atmosféry. Sdíleny byly také fotografie  

z festivalu a video obsah. Pro 40. ročník festivalu byla zřízena i samostatná 

facebooková stránka Přiznání Letní filmové školy v Uherském Hradišti, která 

následovala tehdejší trend vytváření stránek věnovaných "přiznání" určitých skupin lidí, 

kteří touto cestou sdíleli své dojmy, pocity či zážitky s danou tematikou, často 

humornou formou či s nadsázkou. Tato stránka však zaznamenala pouze necelých pět 

set fanoušků76. 

 

 Twitter účet Letní filmové školy byl založen před konáním 39. ročníku festivalu. 

V současné době jej sleduje 233 dalších uživatelů této sítě77. Během festivalu byly 

uveřejňovány příspěvky obdobného charakteru jako na Facebooku, vzhledem k řádově 

menší základně odběratelů obsahu však byla Twitteru věnována menší pozornost.  

                                                
75 Letní filmová škola Uherské Hradiště. Facebook [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/letnifilmovaskola 
76 Přiznání Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Facebook [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/lfsuh 
77 Letnifilmovaskola. Twitter [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: https://twitter.com/lfskola 
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V souvislosti se 40. ročníkem pracovali pořadatelé se dvěma oficiálními hashtagy, tedy 

klíčovými slovy, podle nichž lze na síti vyhledávat příspěvky, které se váží  

ke konkrétnímu tématu, pokud je tímto hashtagem uživatel označí. Těmi byly 

#zapalenifilmem, tedy slogan daného ročníku, a #lfs2014. 

 

 Instagramový účet festivalu má aktuálně 203 odběratelů, existuje však také 

nejkratší dobu, založen byl v květnu 201478. Od založení publikovali pořadatelé 36 

fotografií, převážnou část z nich během samotného konání festivalu. Obsahem fotografií 

bylo aktuální dění na festivalu, dokumentování atmosféry či pohledy do zákulisí. 

Fotografie byly pořízeny amatérsky především formou momentek. 

 

5.4 Přímý marketing  

 Přímý marketing funguje na principu oslovení konkrétního člověka.  

V komunikačním mixu tuto úlohu v největší míře zastupuje emailový newsletter, 

zasílaný všem, kteří byli v posledních letech registrováni jako účastníci festivalu. V roce 

2014 byl newsletter s tématem Letní filmové školy rozesílán celkem třikrát před 

konáním festivalu jménem AČFK, následně pak každý den festivalu jménem Letní 

filmové školy. Obsahem byla vždy rekapitulace dne předcházejícího a informace  

o klíčových momentech dne stávajícího. Tematicky se newsletter věnoval 

nejzajímavějším snímkům, hostům a klíčovým událostem doprovodného programu. 

 

 Dalším, každoročně využívaným nástrojem přímého marketingu je Promo DVD, 

zasílané partnerům, hostům a některým novinářům po skončení festivalu. Obsahuje 

veškeré materiály související s uplynulým ročníkem, tedy znělku, fotografie, videa  

či tiskové zprávy. 

 

 Za přímý marketing lze považovat i komunikaci pořadatelů festivalu  

s jednotlivými filmovými kluby, které AČFK sdružuje. Ta probíhá celoročně formou 

emailingu a další přímé komunikace s kluby, které dále komunikují se svými členy.  

V období před festivalem jsou filmovým klubům distribuovány letáky, plakáty a před 

klubovými projekcemi je promítána festivalová znělka. Na podobném principu 

komunikuje Letní filmová škola také s filmovými školami, jimž zasílá tiskové zprávy  
                                                
78 Letnifilmovaskola. Instagram [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: https://instagram.com/letnifilmovaskola/ 
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a newslettery, s několika vybranými pak komunikuje na intenzivnější úrovni 

prostřednictvím individuálních programů. 

 

5.5 Podpora prodeje 

 Podporou prodeje rozumíme krátkodobé stimuly motivující k určitému jednání 

či konání79, v případě Letní filmové školy k zakoupení akreditací. Tohoto nástroje 

využil festival formou zlevnění celofestivalových akreditací ze 1400 Kč na 1000 Kč při 

jejich zakoupení do 30. června80. 

 

5.6 Komunikace v místě a čase konání festivalu 

 Ani během svého konání nesmí festival na návštěvníky zapomenout. 

Komunikace v místě festivalu by během jeho konání měla účastníkům napomáhat  

k dobré orientaci a zvýšení komfortu a zajišťovat jejich plnou a aktuální informovanost. 

 

 Ke každé akreditaci festival každoročně nabízí ke koupi programovou brožuru  

a katalog filmů, s pomocí kterých mohou návštěvníci pohodlně vybírat snímky  

ke shlédnutí a plánovat svůj program. Programová brožura, stejně jako mobilní 

aplikace, obsahuje i přehlednou mapu města s vyznačenými důležitými body zájmu. 

 

 Každý den festivalu pořadatelský tým vytvořil video s názvem Zprávy z Letní 

filmové školy Uherské Hradiště 2014, které bylo promítáno vždy před filmovými 

projekcemi a bylo k dispozici ke shlédnutí na webové stránce a dále šířeno  

na sociálních sítích. Videa o stopáži přibližně 6 minut byla věnovaná převážně 

jednotlivým tematickým sekcím či samotným tématům, klíčovým filmům v programu  

či významným hostům. Videi provázeli většinou zástupci pořadatelskému týmu  či 

samotní hosté festivalu. Zpracování bylo spíše neformální a kromě poskytování 

podstatných informací také zachycovalo atmosféru a celkové dění na festivalu. 

 

                                                
79 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: art marketing v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 
2008. str. 228. 
80 ASOCIACE ČESKÝCH FILMOVÝCH KLUBŮ. Letní filmová škola Uherské Hradiště oslaví 40. narozeniny. 
Přijede i Michel Gondry. [tisková zpráva]. Uherské Hradiště, 2014. 
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 Každodenně také vycházely Festivalové listy, černobílá publikace deníkového 

typu, které byly návštěvníkům k dispozici zdarma. Listy nabízely hlubší rozbor 

programových sekcí a vybraných snímků, rozhovory s hosty festivalu, medailonky 

jednotlivých tvůrců, rozhovory s členy organizačního týmu či pohled do zákulisí 

festivalu. Nechyběly praktické informace a program daného dne, část obsahu byla 

tlumočená i v anglické sekci. 

 

 Při příležitosti jubilea festivalu byla na místě ke shlédnutí venkovní výstava 

rekapitulující uplynulých 40 ročníků Letní filmové školy prostřednictvím fotografií, 

výpravného textu a citací hostů či pořadatelů, kteří se zapsali do její historie. 

 

 Prostor pro partnery festivalu 
 Hlavními partnery 40. ročníku byly společnost RWE a Město Uherské Hradiště. 

Partnerem byl mobilní operátor Kaktus, finančně na festival přispělo dalších 20 

společností či značek81.  
 

 Jako protiplnění za podporu festivalu dostávají partneři standardně prostor  

pro umístění loga na festivalových plakátech, na webové stránce a ve festivalové 

brožuře, inzerci v katalogu a možnost umístění bannerů na místě festivalu. Většina 

partnerů má nicméně možnost připravit si i další možnosti prezentace a prezence  

na festivalu, které následně vyvíjí ve spolupráci s pořadatelským týmem tak,  

aby aktivity přispívaly k zajištění komfortu zákazníků, podporovaly určité části 

programu či dotvářely atmosféru festivalu. 

  

 Příkladem může být Kaktus, virtuální operátor, jehož cílová skupina  

se význačně prolíná s návštěvníky festivalu. Kaktus se na festivalu prezentoval 

prostřednictvím stanu s odpočinkovou zónou v centru festivalového dění, jehož 

návštěvníci se zde mohli zdarma připojit k internetu. Po dobu několika dní také pořádal 

animační workshop pro zájemce a před hlavním kinosálem rozvinul žlutý koberec jako 

parafrázi klasických festivalových červených koberců, ale ve svých brandových 

barvách. 

 

                                                
81 Hlavní partneři. LFŠ2014 [online]. © 2013 [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://www.lfs.cz/partneri/financni-
podpora/ 
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 Merchandising 
 V informačním stanu na místě konání Letní filmové školy byl v provozu obchod 

s festivalovým merchandisingem. Návštěvníci si mohli zakoupit brandovaná trička, 

samolepky a tašky s grafickým motivem Letní filmové školy či AČFK.  

Na stejném místě bylo možné zakoupit i katalog filmů a festivalovou brožuru.  

V roce 2014 vydala Asociace českých filmových klubů v pořadí třetí knižní publikaci 

věnovanou významnému hostu festivalu či tvůrci, na nějž se festivalový program 

zaměřuje. Tuto knihu, tentokrát věnovanou Alexandru Hackenschmiedovi,  

s podtitulem (Bez)účelná procházka bylo také možné ve festivalovém obchodě pořídit. 

 

 
Shrnutí 
 Komunikační mix využívaný Letní filmovou školou reflektuje její cílové 

skupiny. Prostřednictvím public relations pořadatel festivalu buduje povědomí  

o festivalu a jeho image a udržuje vztahy se zástupci médií. Využitím přímého 

marketingu pracuje s filmovými kluby a jejich členy jako svébytnou skupinou publika 

Letní filmové školy. Prostřednictvím stále se rozšiřujícího využití nových médií 

oslovují pořadatelé mladou skupinu návštěvníků, na které festival dlouhodobě primárně 

cílí. Během svého konání festival využívá komunikačních nástrojů, které podporují 

smysl a účel akce, stejně jako jeho příjemnou atmosféru. Spolupráce s partnery  

při plánování jejich aktivit na místě přispívá k vzájemnému přínosu a symbióze  

a zpestřuje výslednou nabídku návštěvníkům. 

 

6. Obsah a kreativní ztvárnění komunikace 
 Úspěšnost komunikačních aktivit nezáleží pouze na vhodném výběru medií, 

načasování a investicích, ale také na dobře zvoleném sdělení, případně sděleních 

komunikace a jejich kreativním ztvárnění. Obsah i kreativní zpracování kampaně a celé 

komunikace musí být, stejně jako média, navržené s ohledem na cíle a cílové skupiny 

komunikačních aktivit. Role jakékoliv komunikace je i budovat značku, vyvolat dialog  

s cílovou skupinou a získat její zpětnou vazbu. 
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 Jakékoliv sdělení, které má být komunikováno, by mělo v ideálním případě mít 

schopnost upoutat pozornost cílové skupiny, udržet její zájem, vytvořit přání  

a vyvolat kýženou akci. Aby toho mohlo být dosaženo, mělo by sdělení být dostatečně 

silné a jasné, prosté možných šumů či zkreslení a hovořit srozumitelným jazykem, 

relevantním cílové skupině82.  

 

 Úkolem komunikace Letní filmové školy je primárně informovat  

o nadcházejícím konání festivalu, zaujmout potenciální návštěvníky informacemi  

o programu či uměleckým ztvárněním reklamy a v důsledku je přesvědčit k návštěvě 

festivalu nebo jim účast na něm zpříjemnit a obohatit. Vzhledem k charakteru festivalu 

a jeho positioningu lze očekávat, že obsah komunikace je bude reflektovat a bude  

na specifické nabídce Letní filmové školy stavět při oslovování cílových skupin.  

 

 Hlavní nosiče sdělení, následně adaptované pro konkrétní mediální a další 

formáty, byly klíčový vizuál festivalu a z něj vycházející znělka, které budu v této 

kapitole analyzovat. Následně se zaměřím na specifikum festivalu, tedy jeho edukativní 

charakter a budu sledovat, do jaké míry se tato propozice odráží v komunikačních 

aktivitách. Zaměřím se i na roli promítaných filmů v obsahu komunikace. 

 

6.1 Klíčový vizuál 

 Během volby a vývoje klíčového vizuálu festivalu se organizační tým ohlížel 

zejména na jubilejní charakter 40. ročníku. Další důvody, které vedly k výběru 

kreativního ztvárnění klíčového vizuálu, však nebylo možné dohledat, ani nebyly 

jednoznačně formulovány realizačním týmem festivalu. S ohledem na absenci podkladů 

a jednoznačných odpovědí je níže uvedený rozbor klíčového vizuálu nutné považovat  

za spekulativní a podložený pouze subjektivními dohady o případných významech 

jednotlivých elementů či motivací za nimi.  

 

 Jeho vizuální stránka zobrazuje ilustraci mladé ženy oděné do barevného, 

punkrockově laděného oblečení, držící zelenou hořící větev. Žena stojí na zužujícím se 

schodovém podstavci, za ní je možné vidět pestrá, různobarevná oblaka kouře,  

                                                
82 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: art marketing v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 
2008. str. 201. 
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nad ní, v pozadí hořící větve, vidíme nápis 40lfš, složený z drobných černých teček. 

Další texty jsou zasazeny do dvou kruhů s černým, respektive bílým pozadím.  

Na první pohled je vizuál díky výrazným a kontrastním barvám velmi povšimnutelný. 

 

 Celý vizuál má nádech popartového ladění a parafrázuje logo hollywoodského 

produkčního studia Columbia Pictures. Na něm je možné vidět ženu oděnou  

do antické róby, pozvedající hořící pochodeň, stojící na obdobném podstavci.  

I za touto ženou vidíme na pozadí oblaka a za její pochodní název společnosti 

"Columbia". Tato, taktéž ilustrovaná, žena, jíž se přezdívá "Columbia Lady", 

reprezentuje v různých podobách společnost již od roku 192483. 

 

 Autorem grafiky je Belavenir Design Studio, které k vizuálu uvádí: "Remake 

klasiky zasazený do současnosti. Osvícení filmem. Film, stejně jako literatura nebo 

výtvarné umění nám dává nahlížet na život z různých úhlů pohledu. Film neslouží pouze 

k relaxaci, ale může nás i inspirovat, kultivovat, motivovat, doslova zapálit náš zájem, 

ovlivnit nás na celý život."84  

 

 Klasiku zde pravděpodobně reprezentuje právě reference loga Columbia 

Pictures. Proč se však festival rozhodl odvolávat se právě k tomu bohužel nebylo možné 

doložit. Zasazení klasiky do současnosti nicméně může odkazovat k tendencím festivalu 

uvádět i starší, hodnotné snímky a zkoumat jejich relevanci pro dnešní dobu  

a současnou kinematografii. Otázkou však zůstává, do jaké míry je právě v případě 

festivalu zaměřeného na autorské filmy na místě kopírovat či parafrázovat logo velké 

hollywoodské produkční společnosti, která stojí za komerčními snímky a blockbustery, 

které nejsou předmětem zájmu publika Letní filmové školy. 

 

 Kromě nápisu 40lfš se lze na vizuálu dočíst také celý název festivalu  

s termínem jeho konání, Letní filmová škola Uherské Hradiště 25. 7. - 2. 8. 2014  

a heslo tohoto ročníku, Zapáleni filmem, které odpovídá i motivu vizuálu. Tento slogan 

může odkazovat jak k charakteru návštěvníků, kteří na festival přijíždějí, tak na zápal 

                                                
83 Columbia Lady History. Sony Pictures Entertainment Museum [online]. © 2006 [cit. 2015-03-29]. Dostupné z: 
http://www.sonypicturesmuseum.com/studio/history/columbia 
84 Vizuální styl LFŠ 2014. LFŠ2014 [online]. © 2013 [cit. 2015-03-29]. Dostupné z: http://www.lfs.cz/o-
festivalu/vizualni-styl-lfs/ 
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samotného organizačního týmu, který za daným ročníkem stojí. Vhledem  

k oslavě jubilea se pak může vztahovat i na celou historii festivalu. 

 

 Za zmínku stojí i na první pohled přehlédnutelný detail, konkrétně chybějící 

tečka za číslem 40 v nápisu 40lfš, která by značila pořadovou číslovku. Lze tedy 

předpokládat, že spíše než na 40. ročník akce se vizuál odvolává právě na všech  

40 ročníků v historii festivalu. Vzhledem k neexistenci stálého loga Letní filmové školy 

není žádný logotyp součástí ani klíčového vizuálu. 

 

 Co se týče věcných informací, neprozrazuje vizuál více, než termín konání 

festivalu. Jelikož slovo festival v jeho názvu ani nefiguruje, člověku, který nemá  

o Letní filmové škole povědomí, tedy bohužel vizuál pravděpodobně nedoručí ani 

informaci, že se jedná o filmový festival. Při porovnání například s hojně využívanými 

filmovými plakáty, které běžně komunikují určité aspekty daného filmu, jeho 

dramaturgické elementy, ocenění či tvůrce a hvězdné obsazení filmu85, je informační 

hodnota festivalového vizuálu téměř nulová. Vizuál by přitom měl potenciál 

komunikovat například nejzajímavější programové sekce, nejatraktivnější uváděné 

snímky či očekávané hosty festivalu. 

 

 Svou funkcí tedy vizuál stojící sám o sobě pouze připomíná skupině lidí, kteří 

festival znají, jeho blížící se konání a jubileum, sekundárně buduje povědomí  

o značce u skupiny lidí, kteří Letní filmovou školu neznají. 

 

6.2 Festivalová znělka 

 Festivalová znělka vychází z grafického ztvárnění klíčového vizuálu86.  

Ve stopáži 21 vteřin se virtuální kamera za doprovodu animačních efektů postupně 

vzdaluje od hořící větve v ruce ženy, dokud neodhalí celý vizuál a nápis 40lfš. Pohyb 

kamery a celková animace opět kopíruje úvodní znělku společnosti Columbia 

Pictures87. 

                                                
85 DURIE, John, Annika PHAM, a Neil WATSON. Marketing and selling your film around the world: guide for 
independent filmmakers. Los Angeles: Silman-James Press, 2000. str. 127. 
86 Letní filmová škola Uherské Hradiště 2014 - oficiální spot. YouTube [online]. 13. 08. 2014 [cit. 2015-03-29]. 
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Y5ItcS9_Oa0 
87 Columbia Pictures Intro 2010 - HD [1080p]. YouTube [online]. 08. 02. 2010 [cit. 2015-03-29]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=dIknlub6lEc&spfreload=10 
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 Po odhalení celého obrazu se zobrazí stejné informace, které jsou obsaženy  

ve vizuálu, tedy celý název festivalu, datum konání a heslo Zapáleni filmem. Poslední 

čtyři vteřiny znělky jsou věnované prezentaci sponzorů a partnerů festivalu 

prostřednictvím jejich logotypů na bílém pozadí. 

 

 Animaci doprovází dynamická hudba aranží připomínající znělky televizních 

pořadů, přecházející až do téměř slavnostních, historických fanfár. I zde je možné hledat 

záměr parafráze tradičních hudebních znělek velkých hollywoodských studií. Ve znělce 

není nijak využito mluveného slova nebo dalších zvukových efektů. 

 

 Festivalová znělka slouží před festivalem jako televizní spot či kinoreklama, 

během festivalu pak uvádí každou projekci. Ve srovnání s běžným způsobem propagace 

filmu můžeme festivalovou znělku považovat za formu teaseru nebo traileru, které však 

rovněž bývají informačně obsažnější. V rámci komunikace před festivalem tedy plní 

stejnou funkci, jako klíčový vizuál a nenabízí potenciálním návštěvníkům informace, 

které by je mohly výrazněji zaujmout. Díky pestré animaci, povědomému motivu  

a výrazné hudbě je znělka nicméně dobře povšimnutelná a zapamatovatelná. 

 

 Vizuální styl definovaný klíčovým vizuálem a festivalovou znělkou se dále 

prolínal veškerými tištěnými a audiovizuálními materiály, online komunikací  

i komunikací a dekoracemi v místě konání festivalu, což přispělo ke konzistenci veškeré 

komunikace. 

 

6.3 Role doprovodného programu v komunikaci 

 Kvalitní edukativní doprovodný program je na trhu filmových festivalů unikátní 

propozicí Letní filmové školy. V této části budu zkoumat, do jaké míry  

a jakým způsobem tento program penetruje komunikaci festivalu. Primárně je nutné 

zmínit, že program samotný, tedy přednášky, besedy, workshopy, semináře, diskusní 

panely a také festivalové publikace, tedy brožura, filmový katalog, filmové listy  

a knižní publikace, představují způsob komunikace samotný. Vždy jde o komunikaci 

směrem k návštěvníkům festivalu, případně diskusi s nimi, kterou pořadatelé festivalu 

zprostředkovávají, a do níž vstupují. 
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 Zvláštními nosiči, které komunikovaly samotné sdělení o nadcházejícím 

programu, byly Filmové listy a Zprávy z LFŠ, jejichž obsah byl popsán  

v předcházejících kapitolách. Obě tato média nejen poskytovala návštěvníkům festivalu 

kvalitní oborové informace, ale také je informovala o nejzajímavějších událostech 

edukativního doprovodného programu, které bylo na festivalu možné navštívit.  

 

 Určitý cinefilský aspekt nesl samotný slogan 40. ročníku, tedy Zapáleni filmem, 

který cílovému publiku potenciálně naznačil charakter festivalu. Samotná propagace 

edukativního programu v rámci festivalu nicméně nebyla v žádném  

z komunikačních kanálů příliš výrazná a tyto informace sloužily spíše jako doplňkové  

k hlavnímu toku sdělení, která se týkala filmů a tvůrců samotných. Tedy například  

v případě, kdy festival upozorňoval na očekávaného hosta Petera Greenawaye  

a informoval o zařazení jeho tvorby do programu, zmínil jako doplňující informaci  

i jeho plánovanou přednášku88. 

 

 Nejvýznamnějšími kanály věnovanými těmto sdělením byly tiskové zprávy 

festivalu a sekce novinek na webových stránkách. Naopak například facebooková 

stránka festivalu se mnohem více zaměřovala na monitorování dění na festivalu  

a edukativnímu programu se téměř nevěnovala. 

 

 Lze předpokládat, že větší důraz na edukativní součást programu byl kladen  

v přímé komunikaci s filmovými školami a filmovými kluby, jejichž členové obvykle 

věnují těmto sdělením větší váhu. 

 

 Po skončení festivalu využili pořadatelé webových stránek k publikaci videí  

z jedné části doprovodného programu s názvem Lekce filmu a poskytli tak možnost 

shlédnutí diskusí s filmovými tvůrci i těm, kteří se jich nemohli zúčastnit osobně. 

 

 Je zřejmé, že přestože informace o edukativním programu měly svůj prostor  

v komunikaci festivalu, byla jim věnována poměrně malá pozornost a tvořily pouze 

okrajový zlomek celkové komunikace. 

 

                                                
88 ASOCIACE ČESKÝCH FILMOVÝCH KLUBŮ. Peter Greenaway přijede na 40. Letní filmovou školu Uherské 
Hradiště! Přiveze svůj film i unikátní výstavu kreseb. [tisková zpráva]. Uherské Hradiště, 2014. 
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6.4 Role promítaných snímků v komunikaci 

 Tato část má za úkol zkoumat, jakou roli hrají jednotlivé snímky promítané  

na daném ročníku festivalu, případně zda komunikaci do určité míry ovlivňují i jejich 

producenti či distributoři.  

 

 Primárně je třeba zmínit, že největší roli z pozice distributora zde nepochybně 

hraje Asociace českých filmových klubů, která je zároveň organizátorem festivalu  

i českým distributorem filmů. V současné době AČFK disponuje více než 100 snímky  

a do české distribuce každoročně uvádí přibližně 10 filmů89. Právě díky svým konexím 

a kvalifikovaným lidským zdrojům je AČFK schopná organizovat festival  

na velmi dobré úrovni a s širokou návštěvnickou základnou. Většina pozic ve vedení 

festivalu se rekrutuje právě z personálního obsazení vedení asociace. 

 

 Dalšími distributory a producenty je marketingová komunikace festivalu 

ovlivněná spíše okrajově. Příklady jejich vlivu lze hledat pouze v případě českých filmů 

promítaných na festivalu. Jejich zapojení pak funguje převážně na bázi vzájemné 

podpory v oblasti publicity. 

 

 Vlastní snímky mají v komunikaci festivalu signifikantní roli. Téměř veškerá 

komunikace, ať už před festivalem, během něj či po něm, je věnovaná snímkům 

promítaným na festivalu, případně jejich tvůrcům či společným tématům, které udávají 

jednotlivé programové sekce. Informace o filmech a jejich autorech jsou kostrou 

veškerého obsahu, který je směřován na média i veřejnost. 

 

 Jedinou, nicméně velmi podstatnou výjimkou, je reklama. Jak bylo popsáno  

v předchozí kapitole, reklamní formáty využívané festivalem vycházejí z jeho klíčového 

vizuálu a znělky, které kromě sloganu daného ročníku a termínu festivalu nenesou 

žádnou další informaci, která by se vztahovala k programu festivalu či jednotlivým 

filmům. 

 

 V případě 40. ročníku Letní filmové školy hrál významnou roli v komunikaci 

festivalu zejména snímek, který byl jedním z nejatraktivnějších bodů programu,  
                                                
89 Filmy v distribuci AČFK. Asociace českých filmových klubů [online]. © 2007 - 2014 [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: 
http://www.acfk.cz/filmy-v-distribuci.htm 
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a jehož distributorem je v ČR právě AČFK. Film Frank, režiséra Lennyho 

Abrahamsona, je na první pohled identifikovatelný a zapamatovatelný díky svému 

protagonistovi, hudebníkovi Frankovi, který má po celou dobu filmu na hlavě 

nasazenou malovanou masku hlavy nadživotní velikosti. AČFK jako distributor, který 

daný film uváděl do kin několik měsíců po jeho uvedení na festivalu, této skutečnosti 

velmi dobře využila a z této jedinečné masky vytvořila jeden z nepřehlédnutelných 

vizuálních elementů festivalu. 

 

 Frank se tak objevil na velkém množství oficiálních i účastnických fotografií  

z festivalu, na mnoha místních událostech i ve Zprávách z LFŠ. Návštěvníci festivalu 

měli možnost si masku sami vyzkoušet a vyfotit se s ní, maska hrála hlavní roli  

i v jedné z festivalových fotosoutěží a nechyběla ani na projekci filmu samotného. Tato 

aktivita měla za cíl zejména upozornit na fakt, že na LFŠ velmi žádaný film budou mít 

diváci možnost zhlédnout i v běžné kinodistribuci. 

 

Shrnutí 
 Přestože předchozí kapitola potvrdila, že Letní filmová škola efektivně pracuje  

s celou šíří komunikačního mixu a vhodně ji přizpůsobuje cílovým skupinám, kreativní 

zpracování komunikace ani její obsah příliš nevykázaly známky koncepční práce s nimi. 

Klíčový vizuál i festivalová znělka postrádaly téměř jakoukoliv informační hodnotu a 

svému pozorovateli položily více otázek, než nabídly odpovědí. Přestože jejich 

subjektivní zkoumání přineslo určité tematické linie v souvislosti se současnou podobou 

festivalu, nelze tvrdit, že jejich podoba poskytovala ucelenou a přímočarou informaci o 

charakteru festivalu či jeho značky. Také parafráze či přímo kopie loga společnosti 

Columbia Pictures a její znělky otevřely otázku, do jaké míry je tato asociace relevantní 

pro cílovou skupinu a značku festivalu. 

 

 Při zkoumání, do jaké míry ovlivňuje edukativní aspekt festivalu jeho 

komunikaci a do jaké míry se odráží v jejím obsahu, nebylo možné vysledovat výrazné 

proniknutí těchto témat do komunikace s potenciálními a stávajícími návštěvníky. 

Přestože edukativní program byl do určité míry obsahem komunikace, nebyl zdaleka 

stěžejním motivem. Ačkoli současná podoba festivalu tedy stále odráží jeho historii  

a Letní filmová škola dostává své edukativní funkce, tato skutečnost není jasně 
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reflektována v jejích komunikačních aktivitách. Naopak lze pozorovat, že v komunikaci 

festivalu zaujímají velký prostor samotné promítané snímky, s nimiž i AČFK jako 

distributor některých z nich, efektivně v komunikaci pracuje. 

 

7. Zhodnocení komunikačních aktivit a návrhy na 
jejich zlepšení 
 Letní filmová škola úspěšně koordinuje a integruje své marketingové aktivity  

a využívá téměř všech nástrojů a možností komunikačního mixu, přestože, jak bylo 

zjištěno v předchozí kapitole, komunikační aktivity příliš nereflektují specifickou 

produktovou propozici festivalu. V této kapitole na základě získaných teoretických 

poznatků i poznatků shromážděných deskripcí komunikace celkově zhodnotím využití 

jednotlivých nástrojů a obsah komunikace. Pokusím se taktéž najít případný prostor  

pro jejich zlepšení či rozšíření a doporučit možné cesty. 

7.1 Reklama 

 Festival spolupracuje v širokým spektrem mediálních partnerů a efektivně 

kombinuje celostátní média s velkým zásahem se specifičtěji zaměřenými tituly  

s publikem relevantním pro komunikaci Letní filmové školy. Dohoda s těmito partnery 

poskytuje festivalu prostor pro reklamu, kterou by si v případě standardní inzerce  

z finančních důvodů nemohl dovolit, ale která je klíčová pro zasažení široké cílové 

skupiny v relevantním termínu. 

 

 Využití formátu kinoreklamy je vzhledem k cílové skupině velmi efektivní, 

jelikož lze prostřednictvím vhodného výběru kinosálů cílit na afinitní cílovou skupinu, 

účinek kinoreklamy je navíc oproti jiným audiovizuálním médiím vyšší, jelikož jí zde 

lidé věnují více pozornosti a jsou méně náchylní k vyrušení. Před promítáním filmu 

navíc lidé bývají převážně v dobré náladě a odpovídajícím očekávání90. Stejnou výhodu 

má i využití jiných filmových festivalů pro komunikaci Letní filmové školy. 

 

 OOH média jako citylighty a plakáty jsou dalším vhodně zvoleným 

komunikačním kanálem. Segment vysokoškolských studentů se nejčastěji pohybuje  
                                                
90 PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri Van den BERGH. Marketingová komunikace. Praha: Grada 
Publishing, a. s., 2003. str. 259. 
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v ulicích měst a využívá městkou hromadnou dopravu, jde tedy o ideální místo, jak  

na tuto skupinu cílit. Jelikož hlavní komunikační období festivalu je v jarních  

a letních měsících, v jejich prospěch hraje i dlouhotrvající denní světlo a počasí, které  

v tomto období nemá přílišnou tendenci tyto formáty poškozovat.  

 

 Onlinové reklamní formáty odpovídají mladé cílové skupině a jsou efektivní 

zejména v možnostech cílení, což platí pro bannerovou reklamu i pro mediální podporu 

facebookových příspěvků.  

 

 Kombinace všech standardních mediálních kanálů v daném období a integrace 

komunikace přispívá k její efektivitě. Mým doporučením by pro tuto oblast bylo 

navázání spolupráce s více tištěnými i onlinovými médii zaměřenými specificky  

na film a kinematografii, s jejichž pomocí lze prostřednictvím relevantního kanálu 

oslovit geograficky rozptýlenou cílovou skupinu filmových fanoušků i mimo studentské 

okruhy. Dále vidím prostor pro zintenzivnění komunikace s návštěvníky kin, 

prostřednictvím spolupráce s artovými kiny ve větších městech, kde lze zasáhnout také 

segment studentů nakloněných artovým a umělecky hodnotným filmům. 

 

7.2 Public relations 

 Je zřejmé, že festival velmi účinně komunikuje s médii, a ta o něj mají zájem  

i přesto, že se nejedná o festival plný celebrit a showbusinessového pozlátka. 

Komunikace s médii je klíčová pro budování image, prestiže a důvěry festivalu, festival 

se tedy i do budoucna musí snažit novináře zaujmout zajímavými tématy, hosty  

a promítanými snímky. Pro to je důležitý nejen servis novinářům na festivalu  

i mimo něj, ale i práce dramaturgického týmu. Je známo, že pozornost médií přitahuje 

zejména kontroverze, neokoukaná témata či tabu, festival by tedy měl fakt aspekt držet 

na paměti i v dalších ročnících a snažit se hledat témata zajímavá nejen z uměleckého  

či kulturního hlediska, ale i taková, která jsou aktuální a zajímavá pro mediální diskurz. 

 

7.3 Komunikace na internetu a v digitálním prostředí 

 Komunikace online je v dnešní době samozřejmostí a skýtá nespočet možností, 

jak s cílovými skupinami vést dialog, což však klade velké nároky na komunikující 
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subjekt. Internetová komunikace nabízí větší interakci a rovněž uživatelům dává větší 

kontrolu. Uživatel se také v online prostředí může lépe zaměřit na konkrétní informaci, 

která ho zajímá a získat okamžitou odezvu91. Letní filmová škola využívá všech 

základních dostupných kanálů přiměřeně s ohledem na jejich účel a rozšířenost a volí 

pro ně odpovídající obsah.  

 

 Webová stránka festivalu přehledně poskytuje všechny potřebné informace, 

fotografická soutěž přinesla zpestření a navázala zajímavou formou dialog s účastníky 

předchozích ročníků ještě před započetím toho aktuálního. Do budoucna by dle mého 

názoru webové stránce prospělo částečné zjednodušení její struktury a přiblížení 

uživatelského rozhraní aktuálním trendům webového  designu.  

 

 Velmi kladně hodnotím mobilní aplikaci, která, s plnou funkčností  

i bez internetového připojení, může zjednodušit přípravu na festival a orientaci na místě. 

Do budoucna by bylo vhodné aplikaci rozšířit i pro ostatní mobilní platformy  

a zpřístupnit ji tak co největšímu množství lidí. Dále je zde prostor pro propojení  

se sociálními sítěmi, které aplikaci zatím chybí. To by mělo potenciál její informační 

obsah rozšířit i o možnost dialogu a umožnit personalizaci prostřednictvím propojení 

například s facebookovým profilem uživatele. 

 

 Komunikace prostřednictvím facebookové stránky má s počtem téměř 14 tisíc 

fanoušků velký potenciál, který festival zatím využívá jen částečně. Komunikace během 

roku 2014 posílila, působí nicméně poněkud roztříštěně.  Doporučovala bych jasné 

stanovení komunikačních témat a jejich systematické naplňování nejen během festivalu, 

ale v méně intenzivní míře po celý rok. Pro vedení dialogu s uživateli Facebooku by 

festival mohl využívat nejen stránky samotné, ale vyzývat je k aktivitě i prostřednictvím 

ostatních kanálů. Zajímavým tématem pro diskuzi mimo hlavní sezonu by mohla být 

například anketa, jaké filmy či témata by diváci volili pro příští ročník. 

 

 Využití Twitteru je s ohledem na omezený počet odběratelů obsahu Letní 

filmové školy spíše sekundární. Doporučila bych však lépe volit oficiální hashtagy 

festivalu, aby alespoň jeden z nich byl využitelný a dohledatelný dlouhodobě a tudíž 

                                                
91 PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri Van den BERGH. Marketingová komunikace. Praha: Grada 
Publishing, a. s., 2003. str. 491. 
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společný pro všechny ročníky. Zároveň by měl být pokud možno nezaměnitelný, jelikož 

hashtag #lfs2014 v daném roce sloužil nejen pro označení příspěvků týkajících se Letní 

filmové školy, ale i dalších akcí s odpovídajícím názvem, například Local Food 

Summit, London Fashion Show či Labour For Scotland92. 

 

 Jelikož sociální média obecně fungují na principu komunikace s určitou 

skupinou pravidelných odběratelů publikovaného obsahu, doporučovala bych zaměřit se 

na dlouhodobější plánování komunikace v těchto kanálech a budovat tak image  

a vztah s cílovou skupinou i mimo hlavní komunikační období. 

 

 Velmi účinným online nástrojem je elektronický dotazník každoročně rozesílaný 

návštěvníkům festivalu. Pořadatelé jeho využitím můžou s minimálními náklady 

monitorovat údaje o svých návštěvnících i jejich názory na klíčové otázky či témata  

a neustále tak zlepšovat všechny své marketingové aktivity. 

 

7.4 Přímý marketing 

 Přímý marketing je pro Letní filmovou školu nepostradatelným nástrojem  

pro komunikaci s klíčovými skupinami návštěvníků, tedy filmovými kluby a studenty 

filmových škol. Jelikož mnoho škol, nejen filmových, má své interní komunikační 

kanály či přímo média, nabízí se využít komunikace se školami na maximum tak, aby se 

sdělení dostala do těchto kanálů a následně tak oslovila velkou část cílové skupiny. 

Přímý marketing také dovoluje personalizaci sdělení a je tak dobrým nástrojem  

pro budování vztahu s adresátem, doporučovala bych tedy jeho využití během roku  

pro udržení kontaktu s potenciálními návštěvníky a jejich osobnímu oslovení  

ve chvíli, kdy to méně čekají. 

 

7.5 Podpora prodeje 

 Festival využívá jednoduchého principu podpory prodeje, jelikož se však jedná  

o taktický prodejní nástroj, nemám informace o jeho efektivitě. Právě podpora prodeje 

je však dobře kombinovatelná s přímým marketingem, společně s nímž nabízí možnost 

                                                
92 Results for #lfs2014. Twitter [online]. © 2015 [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: 
https://twitter.com/hashtag/lfs2014?src=hash 
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personalizovat nabídku a vytvořit tak v adresátovi pocit jisté výjimečnosti, což by 

pravděpodobně ocenili především loajální návštěvníci festivalu. 

 

7.6 Komunikace během festivalu 

 V době konání festivalu jsou pořadatelé velmi aktivní. Produkují denně velké 

množství kvalitního, zajímavého i zábavného obsahu s výrazným odkazem  

na program festivalu a šíří ho místními i internetovými kanály. Pro větší efektivitu 

zejména online by bylo vhodné zapojit co nejvíce i samotné návštěvníky, nechat je být 

součástí tohoto obsahu nebo ho přímo vytvářet a získat tak potenciál pro organické 

šíření výsledných produktů. Součástí Zpráv z LFŠ by tak například mohla být i videa 

natočená návštěvníky. Další možností zapojení by mohla být možnost vytvořit si  

na místě personifikovaný obrázek s brandingem Letní filmové školy s využitím pro 

úvodní fotografii facebookového profilu daného návštěvníka, která a dá veřejně najevo 

jeho náklonnost vůči festivalu a zasáhne jeho okruh přátel. 

 

  
 Aktivity třetích stran 
 Sponzorství událostí je pro firmy výhodné, jelikož na základě zaměření události 

může sponzorská společnost kvalitně cílit, či v případě hojně navštěvovaných událostí 

naopak zasáhnout širokou skupinu lidí. Podpora kulturních akcí navíc buduje 

společnostem image pohostinnosti93. Pro festival může být naopak partnerská aktivita 

na místě prospěšná v rozšíření programové či doprovodné nabídky aktivit či poskytnutí 

většího komfortu návštěvníkům při minimálních nákladech, jelikož společnosti tyto 

aktivity hradí samy. Na plánování aktivit partnerů během konání festivalu se jeho 

pořadatelé podílejí, mají tak jedinečnou šanci rozšířit své zázemí o další služby. 

Příkladem toho může být Kaktus stan i Respekt stan, které návštěvníkům nabízely 

přidanou hodnotu a byly tak přínosné pro všechny tři strany. 

 

 Oboustranný přínos má podle mého názoru i spojení daného ročníku festivalu  

s nadcházejícím uvedením určitého filmu do české distribuce. V případě Franka  

se jednalo o zábavné a zapamatovatelné zpestření dění na festivalu, s potenciálem 

                                                
93 PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri Van den BERGH. Marketingová komunikace. Praha: Grada 
Publishing, a. s., 2003. str. 338. 
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přilákat následně do kin více diváků. Tento způsob propagace by se mohl stát 

pravidelnou součástí festivalu, vyžaduje však velkou vynalézavost v případě snímků, 

které nedisponují stejně zapamatovatelným elementem, jako byla maska Franka. Dále je 

nutné věnovat rovněž pozornost rozsahu této propagace, aby tyto aktivity nepřebily 

komunikaci samotného festivalu. 

 

 Merchandising 
 Merchandising je velmi dobrou příležitostí, jak dlouhodobě obsadit osobní 

prostor či majetek návštěvníků a soustavně se jim připomínat. Pro majitele či nositele 

může být vlastnictví brandovaného předmětu naopak projevem vlastní image, osobitosti 

či náležitosti k určité skupině. Brandovaná trička a tašky jsou nepochybně vhodným 

předmětem merchandisingu, který si návštěvníci s oblibou pořizují jako suvenýr. 

Doplnění nabídky o prémiovější předměty, jako byla například publikace o Alexandru 

Hackenschmiedovi, naopak vytvářejí dojem určité prestiže a úrovně festivalu i majitele.  

 

 V případě opakované události, kterou filmový festival je, se nabízí zvolit jeden 

každoročně se opakující produkt merchandisingu, který se s opakovanou návštěvou 

může stát předmětem sběratelství. Jelikož jedním z hůře zachytitelných elementů 

filmového festivalu je jeho atmosféra, mohli by pořadatelé také zvážit každoroční 

tvorbu "soundtracku" k festivalu, tedy souboru hudebních skladeb, které by návštěvníky 

během festivalu provázely a který by si následně mohli v určité formě zakoupit jako 

suvenýr z daného ročníku. 

 

7.7 Kreativní zpracování komunikace 

 Festivalový vizuál a znělku jsem do velké míry zhodnotila přímo v kapitole jim 

věnované. Jejich kreativní zpracování nepochybně jejich diváka zaujme, tematicky 

souvisí s filmem a jejich motiv je relevantní pro dnešek a zároveň nese odkaz k historii 

kinematografie i Letní filmové školy. 

 

 Kreativní výstupy však bohužel neobsahují téměř žádné informace, které by 

divákovi přiblížily charakter či program akce a které by měly šanci určitým sdělením 

zaujmout. Absence slovního spojení filmový festival pak může být pro diváky 

neseznámené s Letní filmovou školou zavádějící. Také neexistence dlouhodobě 
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užívaného sloganu a loga festivalu komplikuje úspěšné budování značky a její identity. 

Je však možné, že adaptace loga AČFK k použití pro Letní filmovou školu, který 

vznikla pro 40. ročník, bude festival provázet i nadále. 

 

 Využité reklamní formáty mají ve stávající podobě potenciál pouze budovat před 

festivalem povědomí o něm, vzhledem k výše uvedeným okolnostem navíc nedokonale. 

Na druhé straně je však nutné brát v potaz, že veškerá další komunikace je věnována 

právě programu festivalu či jeho unikátní atmosféře. Přesto by mým doporučením byla 

tvorba stálého loga a dlouhodobého sloganu Letní filmové školy, které by provázely 

komunikaci každého ročníku, a zahrnutí klíčových informací týkajících se daného 

ročníku do jeho propagace i v reklamních formátech. 

 
Shrnutí 
 Marketingové a komunikační aktivity Letní filmové školy mají nepochybně vliv 

na úspěch festivalu. Návštěvníci přijíždějí ve stále větším počtu, většina z nich je 

festivalu loajální a přijíždí opakovaně. Média jsou festivalu nakloněna a pořadatelé jim 

mají co nabídnout.  

 

 Celkově v komunikaci 40. ročníku převládalo téma jednotlivých snímků, 

programových sekcí, významných tvůrců a hostů, což je pro filmový festival naprosto 

relevantní, naopak se však nepromítla specifická propozice festivalu, kterou je 

edukativní doprovodný program. Je zřejmé, že festival balancuje na hraně mezi 

komunikací kvalitní dramaturgie festivalu a jeho edukativního programu na straně jedné 

a jedinečné atmosféry na straně druhé. To je však spíše záměrem současného vedení 

festivalu, tudíž lze konstatovat, že marketingové aktivity fungují ve prospěch akce. 

 

 Vrátím-li se k samotnému cíli festivalu, kterým je spíše než zvýšení počtu 

návštěvníků zkvalitňování programu a zvyšování komfortu návštěvníků, doporučila 

bych pořadatelům dlouhodobě se zaměřit na obousměrnou komunikaci s loajálními 

návštěvníky festivalu. Ti jsou prototypem účastníka, o kterého festival stojí nejvíce,  

a který festivalu může nejvíce vrátit, ať už formou zpětné vazby, nebo v udržení úrovně 

erudovanosti publika i samotné kvality festivalu. 
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Závěr 
 Tato práce měla za cíl prostřednictvím deskripce a následné analýzy 

marketingové komunikace 40. ročníku Letní filmové školy potvrdit či vyvrátit 

předpoklad, že specifické programové zaměření Letní filmové školy, kterým je 

vzdělávání diváků v oblasti kinematografie, přímo ovlivňuje jeho komunikační aktivity 

a charakter festivalu je v ní výrazně reflektován. 

 

 V současné době existuje nespočet filmových festivalů, které se vzájemně liší 

svým formátem i zaměřením. Téměř všechny oslovují nejen filmové fanoušky, ale i širší 

veřejnost včetně filmových profesionálů a médií. Vzhledem k jejich současnému 

postavení lze marketing považovat za nepostradatelný nástroj jejich organizace. 

 

 Letní filmová škola je svébytným, specifickým filmovým festivalem s unikátní 

propozicí v podobě edukativního doprovodného programu, který staví na bohaté historii 

a odhodlání pořadatelského týmu dostát původnímu smyslu akce i dnes. Kvalitní 

dramaturgie společně s edukativních charakterem přitahuje úzce zaměřenou, avšak 

stabilní a věrnou skupinu návštěvníků, kteří spoluutvářejí charakter samotné akce.  

Z tohoto faktu vychází i předpoklad, že v komunikaci s nimi bude festival edukativní 

aspekt akce zdůrazňovat. 

 

 Teoretickým rámcem pro téma této práce byl marketing jako samostatná 

disciplína i jeho využití v kulturní sféře. Popsaný marketingový mix a jeho strukturu 

jsem aplikovala na podstatu filmových festivalů. Tyto poznatky mimo jiné dokázaly  

i provázanost marketingu filmových festivalů s praxí filmového marketingu. Současné 

tendence integrace marketingových nástrojů podpořily hypotézu této práce, že 

marketingová komunikace bude přímo vycházet ze samotného produktu. 

 

 Aplikací teoretických poznatků o marketingovém mixu na příklad Letní filmové 

školy, konkrétně jejího 40. ročníku, se potvrdilo, že produkt je stěžejním nástrojem 

marketingového mixu, jemuž se ostatní nástroje podřizují, což odpovídá neziskovému 

charakteru festivalu. 
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 Při zaměření se na komunikační pilíř festivalu jako fokus této práce se 

prokázalo, že festival využívá téměř všech nástrojů tradičního komunikačního mixu,  

a to efektivně s ohledem na všechny své cílové skupiny, tedy nejen návštěvníky, ale  

i média či partnery akce. Pořadatelé také reagují na současné trendy v komunikaci  

a stále více rozvíjejí práci s internetovými a digitálními komunikačními kanály, které 

stojí v centru pozornosti mladých lidí, kteří jsou nejpočetnější skupinou publika Letní 

filmové školy. 

 

 Analýza komunikace 40. ročníku Letní filmové školy z pohledu jejího 

kreativního zpracování a obsahového naplnění  zkoumala předpoklad jejich zaměření  

na edukativní programovou část. Na základě popisu a zhodnocení klíčového vizuálu  

a festivalové znělky bylo možné konstatovat, že tyto výstupy postrádají základní 

informační hodnotu a nabízejí velký prostor pro jejich interpretaci, samy o sobě však 

přímočaré sdělení či objektivní výklad nenabízejí.  

 

 Při analýze komunikačních kanálů a sdělení v nich použitých se ukázalo, že 

pouze nevýrazná dílčí část z nich se zaměřuje na edukativní charakter či program 

události a nepotvrdila se tak hypotéza práce, že toto specifikum festivalu zásadně 

ovlivňuje práci s tímto marketingovým nástrojem. Naopak se prokázala významná role 

promítaných snímků v komunikaci festivalu směrem k potenciálním i existujícím 

návštěvníkům. 

 

 Na základě teoretických poznatků o marketingu i deskripce komunikačních 

aktivit festivalu jsem zhodnotila využití jednotlivých nástrojů, prozkoumala prostor pro 

zlepšení a doporučila několik způsobů rozšíření či zefektivnění současných aktivit.  

 

 Na závěr jsem konstatovala, že komunikace Letní filmové školy jako filmového 

festivalu je v zásadě relevantní a do velké míry efektivní, navzdory tomu, že se 

nepotvrdila hypotéza této práce. Zdůraznila jsem také klíčovou roli komunikace  

se stávajícími, věrnými návštěvníky festivalu jako způsobu, jak svou účastnickou 

základnu dále kultivovat a rozvíjet, a zároveň tak udržet a podporovat současný 

charakter festivalu a jeho unikátní atmosféru. 
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Summary  
 The aim of this thesis was to confirm or disprove the hypothesis that the specific 

programme focus of Summer Film School Uherské Hradiště, which is the education  

of the audience in the field of film and cinema, directly affects its marketing 

communication and is significantly reflected in it. This was done though description and 

subsequent analysis of the marketing communication of the 40th Summer Film School. 

 

 In the first chapter, I examined the phenomenon of film festivals and their 

historical development, their modern form and their significance for the contemporary 

film industry and society in general. Nowadays, there are countless film festivals  

of various formats and focuses, most of which appeal to not only film fans but also  

to a wider public including film industry professionals and the media. In regard to their 

current status, marketing can be considered an indispensable tool within their planning. 

 

 The second chapter was dedicated to the Summer Film School as a distinctive, 

specific film festival with a unique proposition in the form of educative accompanying 

programme, which builds on its rich history and the organising team's commitment  

to the original purpose of the festival. Quality programming along with the educative 

character attracts a narrow but stable and loyal audience who contribute to the character 

of the event itself. This was a base for the assumption that the festival uses  

its educational feature in the communication with this audience. 

 

 In the third chapter I focused on viewing the subject of this theses within  

a theoretical framework and explored marketing as a standalone academic discipline 

and its application in the cultural sphere, defined the marketing mix and applied  

its structure to film festivals. These findings among others proved the interconnection  

of film festival marketing and film marketing. The current tendencies of integrating  

the marketing tools supported the hypothesis of this study that marketing 

communication will be based on the product itself. 

 

 In the fourth chapter, the theoretical knowledge of the marketing mix was 

applied to the 40th year of the Summer Film School as an example. It was confirmed 
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that the product is an essential tool of the marketing mix to which the other tools are 

subordinate, which corresponds with the non-profit character of the festival. 

 

 The fifth chapter was closely focused on the communication pillar  

of the marketing mix as a focus of this thesis. It was demonstrated that the festival uses 

almost all traditional communication mix tools and does so efficiently with respect to all 

its audiences, visitors, the media and festival partners alike. The organizers also reflect 

the current trends in communication and increasingly strengthen their usage of the new 

media such as internet and other digital communication channels, which are the centre 

of attention of young people who are the most present group within the Summer Film 

School audience. 

 

 The sixth chapter described and analyses the communication of the 40th year  

of Summer Film School in terms of the creative execution and content and examined  

the assumption of their focus being placed on the educational programme above all.  

On the basis of the description and evaluation of the key visual and festival trailer it was 

possible to conclude that these materials lack the basic information value and offer great 

space for subjective interpretation, however, they don't offer a straightforward message 

or an objective interpretation by themselves. Analysis of the communication channels 

and messages used therein discovered that only a minor part of the communication is 

focused in the educational character of the event and thus disproved the hypothesis  

of this work. On the contrary, a significant role of the screened films was registered  

in the communication towards the potential and existing visitors. 

 

 In the last chapter I evaluated the use of the individual communication tools, 

explored the scope for improvement and suggested several ideas to expand or streamline 

the current activities based on the theoretical findings and description  

of the communication. To conclude I stated that even though the hypothesis of this work 

had not been confirmed, the communication of Summer Film School, as a film festival 

is relevant and effective to a large extent. I emphasized the key role  

of the communication with existing, loyal festival going audience as a means of further 

cultivating the visitor base, which helps to maintain and support the current nature  

of the festival and its unique atmosphere. 
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Příloha č. 1: Nové logo Asociace českých filmových klubů (obrázek) 

  
(Zdroj: Materiály ke stažení na webových stránkách Letní filmové školy - 
http://www.lfs.cz/press/ke-stazeni/) 
 
Příloha č. 2: Adaptace loga AČFK pro Letní filmovou školu (obrázek) 
 

 
(Zdroj: Materiály ke stažení na webových stránkách Letní filmové školy - 
http://www.lfs.cz/press/ke-stazeni/) 
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Příloha č. 3: Klíčový vizuál Letní filmové školy 2014 (obrázek) 
 

 
(Zdroj: Webové stránky Letní filmové školy - http://www.lfs.cz/o-festivalu/vizualni-
styl-lfs/) 
 
Příloha č. 4: Logo produkční společnosti Columbia (obrázek) 
 

 
(Zdroj: Columbia Lady History, webové stránky Sony Pictures Entertainment Museum 
http://www.sonypicturesmuseum.com/studio/history/columbia) 
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Příloha č. 5: Ukázka titulní strany prvního vydání Filmových listů v roce 2014 
(obrázek) 
 

  
(Zdroj: Webové stránky Letní filmové školy - http://www.lfs.cz/lfs14/soubory/filmove-
listy/2014/FL01.pdf) 
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Příloha č. 6: Fotoska z Filmu Frank zobrazující hlavního hrdinu v masce (viz kapitola 
č. 9) (obrázek) 
 

 
(Zdroj: Filmy v distribuci AČFK, webové stránky Asociace českých filmových klubů - 
http://www.acfk.cz/frank.htm) 
 
Příloha č. 7: Fotografie z festivalu zachycující využití masky Franka (viz kapitola č. 9) 
(obrázek) 
 

 
(Zdroj: Fotogalerie facebookové stránky Letní filmové školy - 
https://www.facebook.com/letnifilmovaskola/photos_stream) 
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Příloha č. 8: Ukázka webové stránky www.lfs.cz (obrázek) 
 

 
(Zdroj: Vlastní archiv, http://www.lfs.cz/novinky/) 
 
Příloha č. 9: Ukázka microsite věnované soutěži LFŠ v obrazech - soutěžní 
příspěvky (obrázek) 
 

 

 
(Zdroj: Vlastní archiv, http://soutez.lfs.cz/fotografie) 
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Příloha č. 10: Ukázka mobilní aplikace LFŠ (obrázek) 
 

     
 

   
(Zdroj: Vlastní archiv, Mobilní aplikace LFŠ pro iOS) 
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Příloha č. 11: Festivalový merchandising: trička (obrázek) 
 

 
(Zdroj: Fotogalerie facebookové stránky Letní filmové školy - 
https://www.facebook.com/letnifilmovaskola/photos_stream) 
 
Příloha č. 12: Festivalový merchandising: tašky (obrázek) 
 

 
(Zdroj: Fotogalerie facebookové stránky Letní filmové školy - 
https://www.facebook.com/letnifilmovaskola/photos_stream) 
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(Zdroj: Fotogalerie na webových stránkách Letní filmové školy - 
http://www.lfs.cz/festival/fotogalerie/) 
 
Příloha č. 14: Fotografie ilustrující atmosféru na Letní filmové škole: Exteriérová 
výstava (obrázek) 
 

 
(Zdroj: Fotogalerie na webových stránkách Letní filmové školy - 
http://www.lfs.cz/festival/fotogalerie) 
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Filmových listů (obrázek) 
 

  
(Zdroj: Fotogalerie na webových stránkách Letní filmové školy - 
http://www.lfs.cz/festival/fotogalerie) 
 
Příloha č. 16: Fotografie ilustrující atmosféru na Letní filmové škole: Lektorský 
úvod v kině Hvězda (obrázek) 
 

 
(Zdroj: Fotogalerie na webových stránkách Letní filmové školy - 
http://www.lfs.cz/festival/fotogalerie/) 
 
 

 

 

 

 

 

 


