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Anotace (abstrakt) 
Bakalářská práce „Srovnání kampaní české vlády a americké vládní organizace Ad 

Council se zaměřením na sociální kampaně proti alkoholu za volantem“ pojednává  

o kampani „Nemyslíš, zaplatíš!“ od Ministerstva dopravy České republiky a kampani 

„Buzzed Driving is Drunk Driving“ („Podnapilé řízení je opilé řízení“) od National 

Highway Traffic Safety Administration. Současně se zaměřuje i na systém zadávání 

vládních osvětových a informačních kampaní v České republice a ve Spojených státech 

amerických. V první části se věnuje specifikám sociálního marketingu, rozdílům mezi 

sociálním marketingem a komerčním marketingem a vládní komunikaci v rámci 

osvětových a informačních kampaní z teoretického hlediska. V další části se práce 

zaměřuje na činnost organizace Ad Council a posléze nastiňuje financování, průběh  

a dopad kampaň „Podnapilé řízení je opilé řízení“. Následuje charakteristika české 

kampaně „Nemyslíš, zaplatíš!“ a kapitola o vládní komunikaci osvětových kampaní 

v České republice. V závěru práce jsou srovnány obě kampaně a také komunikace české 

vlády a amerického Ad Councilu. Práce hodnotí obě kampaně a také navrhuje možné 

změny, které by mohly české vládní komunikaci pomoci zejména z hlediska efektivity a 

financování. 

 

 

 

Abstract 
The bachelor’s thesis “Comparison of Czech governmental campaigns and American 

Ad Council campaigns with a focus on social campaigns against drunk driving” deals 

with the Czech campaign titled, “Nemyslíš, zaplatíš!” (You don’t think, you pay) by the 
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Ministry of Transport and the American campaign “Buzzed Driving is Drunk Driving” 

by National Highway Traffic Safety Administration. It also focuses on the bidding 

process and the execution of public service campaigns produced by the government in 

the Czech Republic and the United States of America. The first section deals with social 

marketing, its specification and differentiation from commercial marketing, and 

government communication from a theoretical point of view. The following section 

focuses on the Ad Council and its activities and campaigns. Subsequently, it focuses on 

funding, execution and results of the “Buzzed Driving is Drunk Driving” campaign. 

Later, the characteristics of the Czech campaign “Nemyslíš, zaplatíš!” and Czech 

governmental communication are discussed. Finally, the thesis compares Czech and 

American campaigns and also suggests possibilities for the improvement of Czech 

governmental communication mainly in the field of funding and effectiveness.  
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Úvod 

Motivace a obsah práce 
Bezpečnost na silnicích je důležitým celosvětovým společenským tématem  

a osvětové kampaně týkající se této problematiky lze nalézt ve většině států. Ve své 

bakalářské práci se budu věnovat komunikaci tohoto tématu ze strany vlády, konkrétně 

Ministerstva dopravy České republiky a americké vládní agentury National Highway 

Traffic Administration (NHTSA). Předmětem srovnání bude česká kampaň „Nemyslíš, 

zaplatíš!“ od Ministerstva dopravy a americká kampaň „Podnapilé řízení je opilé 

řízení“1, jejímž zadavatelem je NHTSA. Zaměřím se nejen na charakteristiku kampaně, 

ale také na další aspekty, jako je financování a celkový způsob zadání a provedení obou 

kampaní. Právě v této oblasti je mezi Českou republikou a USA značný rozdíl.  

V České republice zajišťovalo komunikaci této kampaně Ministerstvo dopravy, 

respektive oddělení BESIP, pod které problematika bezpečnosti silničního provozu 

spadá. Kampaň byla financována ze státního rozpočtu. V USA byla kampaň zadána 

organizaci Ad Council, která se osvětovými kampaněmi přímo zabývá a byla 

realizována pro bono.  

I když by se mohlo zdát, že má komunikace vlády s občany, která má počátky již 

v antickém Řecku a Římě, jasně dané metody a pravidla, ani dnes tomu tak není. Vládní 

komunikace je nejen v České republice, ale i v mnohých dalších státech neustálená  

a vlády nemají ucelenou komunikační strategii. Komunikace je většinou roztříštěná  

a funguje, spíše než jednotně, v rámci jednotlivých ministerstvech, která nemají jasně 

daná pravidla pro výběr témat kampaní a systém jejich zadávání a provedení. 

Cílem práce je porovnat českou a americkou kampaň proti alkoholu za volantem se 

zaměřením na jejich efektivitu. Na základě srovnání těchto kampaní a systémů jejich 

financování a zadávání se také pokusím navrhnout možné zlepšení pro systém českých 

vládních kampaní. V práci nejsou použity veškeré tituly uvedené v tezi, protože mi 

neposkytly relevantní informace. Tituly jsou nahrazeny vhodnější literaturou. Na rozdíl 

od teze je také pozměněno pořadí kapitol kvůli jejich logické návaznosti.  

Impulsem k napsání bakalářské práce na toto téma mi byla konference PIAF (Prague 

International Advertising Festival) v roce 2013, kde byla vládní komunikace jedním 

z hlavních bodů programu. Na příkladech z ostatních evropských států bylo jasně vidět, 

                                                
1 „Buzzed Driving is Drunk Driving“ – pozn. překlad: „podnapilost“ je zde myšlena jako mírnější opilost. 
Slovník spisovné češtiny definuje přídavné jméno „podnapilý“ jako „trochu opilý“ (2006, s. 281). 
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že je v nich vládní komunikace rozvinutější nebo alespoň promyšlenější než v České 

republice. Obzvlášť mě zaujaly právě kampaně organizace Ad Council, které jsou 

z velké části realizovány pro bono.  
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1. Sociální marketing a jeho specifika 
Vládní komunikace spadá svou orientací do oblasti sociálního marketingu, tedy 

disciplíny, jejímž hlavním předmětem jsou lidé. Hned na začátek je třeba vymezit, že 

pojmem vládní komunikace není myšlen politický marketing a kampaně politických 

stran, které do něj spadají, ale komunikace vlády s občany prostřednictvím osvětových a 

informačních kampaní. S ohledem na téma práce je vhodné stručně definovat sociální 

marketing. 

Pojem sociální marketing přichází poprvé v 70. letech, kdy byl definován Philipem 

Kotlerem a Geraldem Zaltmanem, kteří jsou považováni za přední kapacity v oboru 

sociálního marketingu (Kotler a Lee, 2008, s. xi).  

 

Pro sociální marketing existují různé definice.  

• Sociální marketing je proces, který aplikuje principy a techniky marketingu tak, 

aby vytvořil, komunikoval a doručil informace za účelem ovlivnění chování cílové 

skupiny, což v důsledku přinese benefity společnosti stejně jako cílové skupině. Témata 

sociálního marketingu se mohou týkat  

např. veřejného zdravotnictví, bezpečnosti nebo životního prostředí (Kotler, Roberto a 

Lee, 2002, s. 5). 

• Sociální marketing je proces použití principů a technik komerčního marketingu 

pro podporu osvojení si určitého chování, které zlepší zdraví nebo celkový dobrý stav 

cílové skupiny nebo celé společnosti (Weinreich, 2011, s. 5). 

• Sociální marketing je proces tvorby, komunikace a doručení výhod, které cílová 

skupina chce výměnou za své chování, které přispěje společnosti. Tato aktivita je 

provedena bez finančního profitu marketéra (Kotler, Lee, 2008,  s. 7). 

• Sociální marketing je systematická aplikace marketingových konceptů a technik 

za účelem dosažení specifických cílů v chování, které jsou relevantní k dobru 

společnosti (French a Blair-Stevens, 2010, xi). 

 

Ze všech definicí jasně vyplývá, že hlavním posláním sociálního marketingu je pozitivní 

ovlivnění chování. Změna chování je i přesto, že se sociální marketing zaměřuje více na 

„odměnění dobré chování“ spíš než na „trestání chování špatného“, dobrovolná. 

Marketéři tedy lidem v mnoha případech nemohou nabídnout okamžitou odměnu nebo 

přímý přínos za změnu jejich chování (Kotler, Lee, 2008, s. 8).  
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1.1  Původ sociálního marketingu v osvětových kampaních 
Aktivity sociálního marketingu byly provozovány ještě před jeho odbornou definicí. Za 

sociální marketing lze považovat veškeré osvětové aktivity, s kterými se lze setkat již 

například v 19. století, kdy se prostřednictvím škol šířila osvětová kampaň spojená 

s problematikou hygieny a čistoty nezbytné k udržení dobrého zdravotního stavu ve 

smyslu hesla „čistota, půl zdraví“.2  

 

 

1.2  Vládní komunikace  
Veřejná a specifičtěji vládní komunikace může být, ve srovnání s komerčním sektorem, 

rozdílná s ohledem na své cíle, potřeby, různé publikum a zdroje. Ve vztahu k veřejnosti 

působí vládní komunikace na několika úrovních s ohledem na rozmanitou skupinu 

zainteresovaných stran, která zahrnuje ostatní politiky, uživatele daného produktu, 

menšiny, regulační orgány a další. Mnohdy má také za úkol balancovat rozporuplné cíle 

nastavené různými politiky. Vzhledem k místu provádění komunikace v politickém 

prostředí, mohou být vedoucí komunikačních odborů na ministerstvech, vládních 

agenturách nebo institucích voleni více na základě stranické příslušnosti než na základě 

profesních kritérií. Komunikační cíle, jež jsou poté spojeny s přesvědčováním, jsou tedy 

považovány mnoha odborníky za problematické (Sanders a Canel, 2010, s. 3). 

K definici vládní komunikace lze přistupovat na několika úrovních. Jednou z úrovní je 

pohled na činy vládní komunikace, jinými slovy na to, co vládní komunikace dělá nebo 

také na to, co přesně vládní komunikace je. V případě, že vládní komunikaci definujeme 

jako politický nástroj (co dělá), může být brána jako nástroj politiky používaný k 

uplatnění politických cílů: ovlivnění a vykonání politických činů přes právní ustanovení 

nebo použití vybraných informací. Definice vládní komunikace z perspektivy toho, co 

dělá může být omezující v tom smyslu, že se díváme na aktivity, které jsou pouze 

součástí vládní komunikace. Například v definici podle Barbary Pfetsch je 

managementu vládní komunikace rozuměno jako strategické variantě veřejné 

informace, čímž vláda řídí komunikaci za účelem ovlivnění veřejného mínění pomocí 

kontroly agendy médií (McQuail, Graber a Norris, 2007, s. 71 – 97). Někteří odborníci 

                                                
2 ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ. ŠKOLA A PROMĚNY HYGIENICKÉHO STEREOTYPU V NOVOVĚKÉ 
SPOLEČNOSTI. MAREČKOVÁ, Marie. Ped.muni.cz [online]. 2008 [cit. 2015-04-12]. Dostupné 
z:http://www.ped.muni.cz/z21/knihy/2008/25/25/texty/cze/mareckova_cz.pdf 
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rozumějí vládní komunikaci více v rámci public relations (Lee, Grant and Stewart, 

2012, s. 9). V tomto případě je vhodné uvést Strombackovu a Kioususovu definici 

polického PR:   

 

„Politické PR je řídící proces, kterým organizace nebo zainteresovaný jedinec v politice 

usiluje o ovlivnění a o založení, vytvoření a udržení prospěšného vztahu a reputace 

s klíčovými subjekty za účelem dosažení svých cílů.“  

 

Tato definice se vztahuje k tomu, co vládní PR je (řídící proces) a zahrnuje také 

charakteristiku jejího účelu (Stromback a Kiousis, 2011, s. 8). Zároveň poukazuje  

na pojetí, která budou zmíněna dále.  

Abychom mohli zahrnout celou škálu možností vládní komunikace, je třeba uvést také 

její následující definici: 

 

„Vládní komunikace zahrnuje role, praktiky, cíle a úspěch komunikace, která se děje za 

přítomnosti nebo na straně veřejné instituce, jejíž základem je vedoucí odboru, který byl 

na základě přímého a nepřímého souhlasu lidu zvolen, aby uzákonil a naplnil jejich 

přání.“(Sanders a Canel, 2010, s. 4) 

 

Vládní komunikace může navíc zajišťovat komunikaci premiéra, prezidenta nebo také 

politiků na lokální úrovni (Sanders a Canel, 2010, s. 4). 

 

 

1.3  Postup při vytváření kampaní sociálního marketingu 
Sociální marketing používá, stejně jako klasický marketing, marketingový mix 4P, tedy 

produkt, cena, místo a propagace. Klasické 4P sociální marketing rozšiřuje  

o další 4P – publikum, partnerství, politika a prostředky (Weinreich, 2011, s. 13).  

• Publikum označuje lidi, kteří tvoří naši cílovou skupinu, respektive ty, 

které chceme naším sdělením oslovit a jejichž chování chceme změnit.  

• Partnerství označuje navázání spolupráce mezi organizacemi, které mají 

stejný nebo podobný záměr jako tvůrci dané kampaně.  
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• Politika popisuje podporu navrhnutých opatření zákony.3 

• Prostředky označují finanční náklady na kampaň.  

 

Vládní kampaň by se měla rozfázovat. Na začátku by měla stát analýza,  

na kterou navazuje tvorba strategie, a poté tvorba programu a komunikačního designu. 

To by se mělo otestovat a následně ohodnotit. Na závěr by neměla chybět evaluace 

získaných faktů a výsledků. Důležité je také zaměřit se na skupinu a její segmentaci 

(Weinrich, 2011, s. 12). 

Sociální marketing ve vládní komunikaci může mít různé cíle. Kampaněmi lze podpořit 

přijetí nového chování, jako je například třídění odpadu. V České republice kampaň na 

třídění odpadu zajistila společnost EKO-KOM, která provozuje systém sběru a 

recyklace obalových odpadů.4 Kampaň probíhala mimo jiné také v televizi pod heslem 

„Nebuďte líní, třiďte odpad.“, případně pozdější „Má to smysl, třiďte odpad.“.5 

Dalším případem může být odmítnutí potenciálního chování, jako je například 

konzumace alkoholu před dosažením plnoletosti. Jako příklad lze uvést kampaň 

„Pobavme se o alkoholu“, která probíhá na školách a varuje nezletilé před negativními 

účinky této látky. Tuto osvětovou kampaň na školách provozuje Fórum „Pij 

s rozumem“, jež je neziskovou platformou vývozců a dovozců lihovin sdružených 

v Unii vývozců a dovozců lihovin ČR.6 

Sociální marketing může také podněcovat změny současného chování, jako je použití 

kola na místo automobilu při cestě do práce nebo zamítnutí starého chování, jako je 

například snaha přestat kouřit (Kotler, Lee, 2008, s. 9). O první zmíněnou změnu usiluje 

sdružení Automat v soutěži „Do práce na kole“, kde se snaží o minimalizaci používání 

automobilu tam, kde to není nutné.7 V druhém případě lze uvést za příklad např. 

výstražná varování na krabičkách cigaret. Vládní kampaně mohou také informovat o 

legislativních změnách, nových povinnostech občanů nebo chystaných plánech, jako je 

například Druhý pilíř důchodové reformy. 

 

                                                
3 Například se může jednat o zvýšení počtu míst, kde není možné kouřit.  
4 Ekokom.cz. EKO-KOM, a.s. [online]. 2011 [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: http://www.ekokom.cz/ 
5 Samo sebou. Samosebou.cz [online]. 2015 [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: https://www.samosebou.cz/ 
6 FPSR a UVDL. Pijsrozumem.cz [online]. 2014 [cit. 2015-04-12]. Dostupné 
z: http://www.pijsrozumem.cz/fpsr-a-uvdl/ 
7 AUTO*MAT. Do práce na kole [online]. 2015 [cit. 2015-04-12]. Dostupné 
z: http://www.dopracenakole.net/automat 
 
 



   

 
 

23 

1.4  Vymezení sociálního marketingu od marketingu 
klasického 

Hlavním rozdílem mezi sociálním a komerčním marketingem je produkt. Sociální 

marketing prodává určité chování, jenž obohacuje společnost. Komerční marketing 

prodává produkty a služby, a těží z něj zejména prodejci těchto služeb (Kotler a Lee, 

2008, s. 13). Cíl sociálního a komerčního marketingu se však neliší. Oba dva chtějí 

docílit co největšího ROI8, tedy návratu investicí.  

Zde je třeba uvést i přesah do sociálního inženýrství. Sociální inženýrství je jakákoliv 

činnost, která ovlivňuje jedince tak, aby vykonal či opakovaně vykonával určitou 

činnost, která může a nemusí být v jeho zájmu (Hadnagy, 2014, s. 27). Další definice 

uvádí, že sociální inženýrství je manipulování lidí, často podvodem, aby prozradili 

určitou informaci nebo vykonali určitou činnost (Mann, 2008, s. 11). Tohoto termínu se 

často využívá v oblasti IT bezpečnosti a prozrazení citlivých informací. Aspekt 

ovlivnění chování lze však přenést také na vládní komunikaci.  

Sociální marketing je svou náplní značně spojen se sociologií. Jeho hlavním předmětem 

jsou lidé, které chceme ovlivnit buď pozitivně nebo tak, aby dělali to, co je v našem 

zájmu. V případě vládní komunikace i sociálního marketingu je také nutné zvážit jejich 

specifika. Obzvlášť co se týče určených cílů, potřeb, vymezení a zdrojů,  

v porovnání s korporátním sektorem (Sanders a Canel, 2010, s. 3). 

 

 

1.5  Financování kampaní sociálního marketingu 
Pří rozhodování o výši rozpočtu na danou kampaň je situace prakticky totožná v  

komerčním, neziskovém i veřejném sektoru. Jakmile tato situace nastává, máme na 

výběr z několika přístupů k tomu, jak budget správně nastavit. 

• Metoda dostupných prostředků - rozpočet je postaven dle toho, co má daná 

organizace k dispozici v rámci ročního rozpočtu nebo dle toho, co bylo utraceno  

v předchozích letech.   

• Metoda srovnání s konkurencí - za této situace jsou rozpočty určeny podle 

toho, kolik na podobném projektu utratil někdo jiný.  

• Metoda cíle a úkolu - rozpočet je sestaven pomocí: 

1. konfrontace s cíli 

                                                
8 Return of Investment 
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2. identifikace postupů, které jsou potřeba k tomu, aby bylo cílů dosaženo 

3. odhadu nákladů na výkon postupů 

 

Nejlogičtějším přístupem je Metoda cíle a úkolu. Je konzistentní s plánovacím procesem 

a zároveň tento scénář umožňuje zjistit náklady spojené se strategií vycházející z 

marketingového mixu, stejně jako náklady na evaluaci a monitoring výsledků kampaně. 

Stává se tak předběžným rozpočtem, který by měl na základě dat  

a výzkumu být dostatečný k dosažení cílů kampaně (Kotler a Lee, 2008, s. 345-346). 

 

 

1.6  Ospravedlňování rozpočtu v sociálním marketingu 
Marketingový rozpočet je investice, jejíž efektivita záleží zejména na jejím návratu. V 

případě sociálního marketingu se tedy jedná o výsledky kampaně, zejména o změnu 

chování a splnění vytýčeného cíle v rámci ovlivnění nebo změny společnosti či cílové 

skupiny. Teoreticky lze spočítat náklady na změnu chování a poté je porovnat s 

množstvím ušetřených peněž, které nebyly utraceny díky implementaci této změny. 

Jako ukázku lze uvést příklad z knihy Social Marketing: Influencing Behaviours for 

Good, který se hodí k tématu bezpečnosti za volantem (Kotler a Lee, 2008, s. 348).  

 

„Jaká je ekonomická hodnota 2% zvýšení používání bezpečnostního pásu v automobilu 

v daném státu? Kolika zraněním a usmrcením může být tímto předejito,  

a jak moc se mohlo ušetřit ve zdravotnictví ve srovnání s rozpočtem ve výši 250 000 

dolarů na propagační aktivity, které pomohly tomuto zvýšení?“ 

 

Každý lidský život má pro stát určitou peněžní hodnotu a i když kampaň nemá názorný 

ukazatel finanční návratnosti, je třeba demonstrovat pozitivní změnu alespoň na jednom 

z jejich aspektů, aby bylo jasné, jak kampaň pomohla. S tímto souvisí i použití metody 

S.M.A.R.T. pro určení cílů. Musíme si tedy vytýčit cíle, které jsou specifické, měřitelné, 

adekvátní, relevantní a termínované (Kotler a Lee, 2008, s. 20). 
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2.  Historie a systém Ad Councilu 
Ad Council je americká nezisková organizace, která produkuje sdělení určená 

občanům9. Je největším poskytovatelem reklamních sdělení, která slouží veřejnosti,  

ve Spojených státech amerických. Misí Ad Councilu je identifikovat společenské 

problémy a řešit je pomocí komunikačních a reklamních kampaní, které dělají pozitivní 

změny ve společnosti. Aby toho Ad Council dosáhl využívá dobrovolné pomoci 

talentovaných marketéru z renomovaných komunikačních a reklamních agentur, 

mediálních partnerů a zdrojů firem a neziskových organizací. Snaží se o zvýšení 

povědomí, porozumění a motivaci k činům.10 

Historie organizace Ad Council se datuje do doby 2. světové války, konkrétně  

do roku 1942, kdy byl založen War Advertising Council. Ten vytvořil své první 

kampaně chvíli po útocích na americký přístav Pearl Harbor. Tehdy bylo cílem 

organizace poskytnout finanční a morální podporu nezbytnou pro Ameriku a 

Američany. War Advertising Council pracoval v úzké spolupráci s Office of War 

Information.11  

Jako předchůdce Ad Councilu lze označit Committee on Public Information, rovněž 

známou pod názvem Creelův výbor12. Ten získal své jméno po novináři Georgi 

Creelovi, jehož v dubnu 1917, ihned po tom, co USA vstoupila do války, zvolil do čela 

výboru americký prezident Woodrow Wilson. Hlavní náplní práce komise byly válečné 

informace a propaganda. Do konce 1. světové války se snažil pomocí moderních technik 

public relations podporovat válečné snahy USA. V rámci aktivity komise se objevili  

i tzv. čtyřminutoví muži13, 75 000 dobrovolných řečníků, kteří po celých Spojených 

státech amerických propagovali válečné snahy v krátkých veřejných vystoupeních.14 

 

 

                                                
9 Tato sdělení jsou v USA známá pod názvem Public Service Announcements (PSA). 
10 About us. Adcouncil.org [online]. 2015 [cit. 2015-01-10]. Dostupné 
z: http://www.adcouncil.org/About-Us 
11 Frequently Asked Questions. Adcouncil.org [online]. 2015 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/About-Us/Frequently-Asked-QuestionsFr 
12 „Creel Committee“ 
13 „4-minute man“ 
14 George Creel. Encyklopaedia Britannica [online]. 2015 [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/142415/George-Creel 
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2.1  Významné kampaně organizace Ad Council 
První kampaní organizace Ad Council jako takové byla kampaň Válečné dluhopisy15, 

která nabádala Američany, aby finančně podpořili zemi v době války.16 Další známou 

kampaní byla kampaň „Neopatrné rozhovory potápějí lodě“17. Tato kampaň 

podněcovala opatrnost při rozhovorech na veřejnosti, protože hrozil únik citlivých 

informací k nepříteli.18 War Advertising Council se v roce 1945 přejmenoval na 

Advertising Council a pokračoval s informačními kampaněmi i po válce (Mellilo, 2013, 

s. 2). Jednou z nejznámějších kampaní organizace je „Pouze ty můžeš pomoci 

s prevencí lesních požárů“19 na prevenci lesních požárů, jejíž hlavní postavička medvěd 

Smokey20 se stala legendární. Tato kampaň je nejdéle běžící kampaní v historii Ad 

Councilu a běží od roku 1944 až dodnes.21 Mezi další významné kampaně se řadí  

„Je hrozné ztratit mysl“22 na podporu vzdělávání afroamerického obyvatelstva nebo 

například „Kamarádi nenechávají kamarády řídit opilé“ proti alkoholu za volantem.23 

 

 

2.2 Příklady vládní komunikace v Evropě 
Podobné příklady vládní komunikace je možné nalézt i v Evropě. Jako příklad lze uvést 

Velkou Británii, kde fungovala do roku 2012 Central Office of Information, která se 

později přejmenovala na Government Information Services (Sanders a Canel, 2010, s. 

79-80). Tato vládní kancelář spadá pod sektor pro veřejné služby a podporuje všechny 

komunikační záležitosti vlády. Působí jako rádce a poskytuje postupy  

pro zadávání kampaní a vývoj komunikační strategie.24 Ve Švédsku pracuje podobně  

                                                
15 „War Bonds“ 
16 Savings Bond. Adcouncil.org [online]. 2015 [cit. 2015-01-10]. Dostupné 
z: http://www.adcouncil.org/Our-Campaigns/The-Classics/Savings-Bond 
17 Loose lips sink ships 
18 Security of War Information - Loose Lips Sink Ships. Adcouncil.org [online]. 2015 [cit. 2015-01-10]. 
Dostupné z:http://www.adcouncil.org/Our-Campaigns/The-Classics/Security-of-War-Information-Loose-
Lips-Sink-Ships 
19 „Only you can prevent forest fires“ 
20 „Smokey Bear“ 
21 Wildfire Prevention. Adcouncil.org [online]. 2015 [cit. 2015-01-10]. Dostupné 
z:http://www.adcouncil.org/Our-Campaigns/The-Classics/Wildfire-Prevention 
22 „A Mind is a Terrible Thing To Waste“ 
23 About us. Adcouncil.org [online]. 2015 [cit. 2015-01-10]. Dostupné 
z: http://www.adcouncil.org/About-Us 
24 About. Government Communication Service [online]. 2015 [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: 
https://gcn.civilservice.gov.uk/about/ 
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State Secretary for Communication (Sanders a Canel, 2010, s. 27-28). Tato kancelář má 

za úkol vyvíjet komunikační strategii pro vládu a premiéra. V Německu funguje od roku 

1949 Federal Press and Information Office, která má za funkci informovat veřejnost  

o činnosti vlády a také připravovat informace pro vládu (Sanders a Canel, 2010, s. 48). 

V případě vládní komunikace funguje právě Ad Council, díky své historii a úspěšnosti, 

jako vzor pro ostatní státy.   

 

 

2.3  Systém zadávání a provedení kampaní 
Ad Council reaguje na nabídky a potřeby různých organizací a amerických států včetně 

americké vlády. Jako první Ad Council kontaktuje experty na danou problematiku. Na 

základě jejich analýzy a expertízy potom určí cílovou skupinu a ujistí se, že kampaň 

bude mluvit přímo k ní. Kampaně Ad Councilu jsou produkovány  

pro bono od významných reklamních agentur (DDB, McCann Erickson, Havas 

Worldwide a mnoho dalších).25 Ty darují lidi, nápady, expertízy a čas k tomu, aby  

Ad Council mohl vytvářet kampaně. Každá z kampaní Ad Council je sponzorována 

neziskovou organizací nebo federální vládní agenturou, která pokrývá produkční a 

distribuční náklady a zároveň představuje experta na danou problematiku. Ad Council 

vždy spolupracuje s reklamní agenturou a sponzorskou organizací po dobu přibližně 

devíti měsíců. Spolupráce zahrnuje šest hlavních bodů:  

1. Průzkum a plánování 

2. Vývoj strategie 

3. Vývoj kreativní idey 

4. Produkci 

5. Distribuci a mediální dosah 

6. Monitoring a evaluace26 

 

 

                                                
25 Agencies. Adcouncil.org [online]. 2015 [cit. 2015-01-10]. Dostupné 
z: http://www.adcouncil.org/About-Us/Our-Partners/Agencies 
26 Frequently Asked Questions. Adcouncil.org [online]. 2015 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/About-Us/Frequently-Asked-Questions 
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2.3.1  Mediální spolupráce 
Po tom, co je každá kampaň produkována, Ad Council distribuuje kampaň partnerským 

médiím, která poskytují mediální čas a prostor zdarma. Ad Council kampaně distribuuje 

33 000 médiím, jež zahrnují televizní a rádiové stanice, tištěná média, venkovní 

reklamu a internetovou reklamu. Řadí se mezi ně mimo jiné USA Today nebo CBS.27 

Ad Council disponuje mediálními specialisty v největších mediálních trzích v USA, 

kteří se starají o doručení kampaní do lokálních periodik  

a médií. Organizace se snaží o dlouhodobé udržování strategických partnerství  

s většinou amerických mediálních společností. V průměru dostane každá kampaň mezi 

25 – 30 miliony amerických dolarů ročně. Různá média navíc Ad Councilu darují  

v průměru 1,8 miliard dolarů ročně.28 Organizace také přijímá dary od jednotlivců, 

korporací a nadací.  

 V rámci marketingové strategie je do exekuce kampaně zahrnuto mimo jiné využití 

sociálních sítí, blogů a webových stránek s podpůrnými informacemi  

ke kampaním. Na konci každé kampaně provádí Ad Council evaluaci kampaně, kde 

zkoumá její dopad a důsledky. 

 

  

2.4 Výběr témat kampaní 
Ad Council se snaží o okamžitou reakci na problémy, kdykoliv je to potřeba.  

V padesátých letech byly hlavním tématem lesní požáry a dětská obrna. V šedesátých 

letech Mírové sbory a rasová diskriminace. Následovalo znečišťování ovzduší v 

sedmdesátých letech a AIDS v letech osmdesátých. V devadesátých letech byla hlavním 

tématem recyklace. V dnešní době jsou kampaně Ad Councilu rozděleny na čtyři hlavní 

témata:  

 

• vzdělání  

• rodina a komunita 

• zdraví  

• bezpečnost 

                                                
27 Media Companies. Adcouncil.com [online]. 2015 [cit. 2015-01-10]. Dostupné 
z: http://www.adcouncil.org/About-Us/Our-Partners/Media-Companies 
28 Frequently Asked Questions. Adcouncil.org [online]. 2015 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/About-Us/Frequently-Asked-Questions 
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Kampaně Ad Councilu se momentálně zaměřují zejména na obezitu u dětí, efektivní 

využití energií, nezodpovědné řízení dopravních prostředků nebo povědomí  

o autismu.29 Snaží se tedy pokrýt témata, která momentálně nejvíce zatěžují veřejnost a 

stát (varovat před následky nezodpovědného řízení) nebo problémy, o kterých je potřeba 

informovat veřejnost (autismus). 

 

 

2.4.1  Schvalování kampaní 
Ad Council se k tématům kampaní inspiruje zvenčí - od veřejnosti, neziskových 

organizací, korporací a dalších. Zároveň identifikuje možné kampaně pomocí Advisory 

Committee on Public Issues. Tento výbor byl založen v roce 1947 a skládá se 

z vedoucích osobností z neziskového sektoru, businessu, výzkumu, akademického 

sektoru, filantropů, lékařů a profesionálů v oblasti veřejné politiky. Tento výbor radí  

Ad Councilu s výběrem témat, která sociálně nejvíce zatěžují Američany. Zároveň 

pomáhá zajišťovat sponzory kampaní. Také se snaží o to, aby veškeré kampaně  

Ad Councilu pracovaly s problémy, jež jsou národní prioritou.30 

 

K tomu, aby kampaň mohla být zpracována, musí splňovat následující kritéria:  

• Daná záležitost musí mít dostatečnou závažnost a veřejnou důležitost, aby měla 

zaručeno darování prostoru a času v médiích. 

• Problém musí nabídnout řešení pomocí činů jednotlivců. 

• Snaha musí být národního rozsahu, aby zpráva byla relevantní  

k mediálnímu publiku a komunitě po celých Spojených státech. 

• Činnost musí být taková, aby pomohla dosáhnout cílů kampaně a tyto cíle musí 

být změřitelné. 

• Záležitost musí být nekomerční, nestranická a nesmí mít za cíl vliv  

na legislativu.31 

 

                                                
29 Frequently Asked Questions. Adcouncil.org [online]. 2015 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/About-Us/Frequently-Asked-Questions 
30 Advisory Committee. Adcouncil.com [online]. 2015 [cit. 2015-01-10]. Dostupné 
z: http://stage.ez.adcouncil.org/About-Us/Committees/Advisory-Committee 
31 Frequently Asked Questions. Adcouncil.org [online]. 2015 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/About-Us/Frequently-Asked-Questions 
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2.5  Výzkum a hodnocení kampaní 
Všechny kampaně Ad Councilu jsou hodnoceny, aby bylo zajištěno, zda úspěšně 

zvyšují povědomí o problémech, mění chování nebo motivují veřejnost k prospěšným 

činům. Ad Council provádí rozsáhlé průzkumy k tomu, aby změřil dopad každé 

kampaně. Úspěch kampaně je měřen sledováním darovaných médií (přes čtvrtletní 

reporty), měřením návštěv na stránce kampaně nebo počtem telefonátů na zelenou linku 

kampaně. Zároveň provádí před a po kampaňové studie, které měří změnu v přístupu, 

chování nebo povědomí u cílové skupiny dané kampaně.32 

 

Každá kampaň běžně prochází: 

• Strategickým výzkumem a evaluací - rozsáhlý výzkum a kontrola se děje už 

během procesu formování kampaně. To podporuje výběr nejefektivnější strategie. 

• Testem komunikačních konceptů - kreativní koncepty jsou testovány se 

zástupci cílových skupin, aby se ověřilo jejich vnímání a reakce na kampaň.  

• Odbornou kontrolou - pro všechny kampaně Ad Councilu je vyžadována 

zpětná vazba a odsouhlasení od Campaign Review Committee. Campaign Review 

Committee je panel marketérů z celých Spojených států amerických, který se setkává 

každý měsíc, aby zkontroloval a odsouhlasil tři kritické body v kampani – strategii, 

kreativní koncept a konečné propagační materiály. 

• Monitoringem médií - darovaný prostor v médiích je monitorován, aby se 

odhadlo množství umístěné reklamy, otištění a peněžní hodnoty umístění těchto reklam. 

• Sledovacím výzkumem – sledovací výzkum odhaduje současné vyvíjející se 

trendy mezi cílovou skupinou. Měří povědomí o problému, rozpoznání reklamy a 

relevantní změny v postojích a chování. 

• Monitoringem odezvy konzumentů - všechny formy reakcí konzumentů jsou 

monitorovány. To zahrnuje návštěvy na webových stránkách, požadavky na informační 

brožury a počet jejich stažení z internetu, přihlášení k odběru e-mailů s novinkami a 

další.33 

                                                
32 Frequently Asked Questions. Adcouncil.org [online]. 2015 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/About-Us/Frequently-Asked-Questions 
33 Frequently Asked Questions. Adcouncil.org [online]. 2015 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/About-Us/Frequently-Asked-Questions 
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2.6  Dopad kampaní organizace Ad Council 
Jak již bylo zmíněno, Ad Council se vždy zaměřuje na dopad svých kampaní. 

V propagačním videu zmiňuje zejména snížení odhazování odpadků o 88 % za 12 let. 

Dále zde hovoří o umístění 13 000 dětí do pěstounské péče. Smrt způsobená alkoholem, 

včetně úmrtí způsobených alkoholem za volantem, byla, dle propagačního videa, díky 

kampaním snížena o 10 % za rok.34 

Dříve zmíněné kampaň „Pouze ty můžeš pomoci s prevencí lesních požárů“35 

s postavičkou medvěda Smokeyho, pomohla od svého vzniku snížit počet ztracených 

akrů z 22 milionů na 8,4 milionů v roce 2000.36  

Kampaň „Je hrozné ztratit mysl“37 získala od svého začátku v roce 1972 více než 2,2 

miliardy dolarů, čímž umožnila 350 000 studentů z etnických menšin vystudovat 

univerzitu.38 

V případě kampaně „Kamarádi nenechávají kamarády řídit opilé“39 se dle průzkumu od 

jejího začátku v roce 1983, 68 % Američanů pokusilo někoho zastavit před usednutím 

za volant pod vlivem alkoholu.40 

 

 

2.7 Proč je alkohol za volantem v USA problém? 
Zásadním problémem v USA je častá absence hromadné dopravy mezi městy. V mnoha 

případech lze nalézt restaurace a hospody u cest, kam se lze jen stěží dostat jiným 

způsobem než řízením automobilu. Ve všech amerických státech je povolený limit 0,08 

promile. V praxi však za volant usedá ten, kdo je v hospodě nejméně opilý. Dalším 

aspektem je také jiný policejní systém. Ve Spojených státech na rozdíl od České 

republiky není možné zastavit automobil ke kontrole bez toho, aniž by řidič překročil 

rychlost nebo jinak porušil pravidla či vykazoval zvláštní jednání. Řízení pod vlivem je 

tak v mnoha případech téměř nepostihnutelné a není náročné se kontrole vyhnout. 

                                                
34 About the Ad Council. In: Youtube.com [online]. 2012 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=pFUwsTos7kw#t=53 
35 „Only you can prevent forest fires“ 
36 Wildfire Prevention. Adcouncil.org [online]. 2015 [cit. 2015-01-10]. Dostupné 
z:http://www.adcouncil.org/Our-Campaigns/The-Classics/Wildfire-Prevention 
37 „A Mind is a Terrible Thing To Waste“ 
38 United Negro College Fund. Adcouncil.org [online]. 2915 [cit. 2015-01-10]. Dostupné 
z: http://www.adcouncil.org/Our-Campaigns/The-Classics/United-Negro-College-Fund 
39 „Friends Don’t Let Friends Drive Drunk“ 
40 Drunk Driving Prevention. Adcouncil.org [online]. 2015 [cit. 2015-01-10]. Dostupné 
z: http://www.adcouncil.org/Our-Campaigns/The-Classics/Drunk-Driving-Prevention 
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Problém je i v povoleném limitu. Zatímco Češi ví, že před usednutím za volant nesmí 

nic pít, povolení jednoho alkoholického nápoje v USA podbízí řidiče k tomu, aby si dali 

více. Každý den zemře v USA téměř 30 lidí v autonehodě, v níž je jeden z účastníků 

pod vlivem alkoholu, což je jedno úmrtí za 51 minut. Každoroční cena za nehody, 

v nichž byl řidič pod vlivem alkoholu, je 59 miliard dolarů.41 Celkový počet smrtelných 

nehod je v USA téměř 11 000. V České republice je každá desátá nehoda způsobena 

řidičem pod vlivem alkoholu. V roce 2014 zahynulo na českých silnicích 629 lidí.42 

USA má v porovnání cca třicetkrát více obyvatel. Při porovnání počtu obyvatel a počtu 

smrtelných nehod na silnicích v obou státech je na tom hůře Česká republika, kde by se 

za předpokladu, že by měla třicetkrát více obyvatel a stalo by se tak třicetkrát více 

nehod, stalo za rok 18 870 nehod v porovnání s 11 000 nehodami v USA.  

Ve většině evropských státech je povolený limit alkoholu v krvi 0,5 promile (např. 

V Německu, Chorvatsku, Rakousko a další). Ve srovnání s Českou republikou se liší i 

postihy za řízení pod vlivem. Z hlediska celé Evropské unie je bezpečnost  

na silnicích jedním z důležitých témat. Řeší se i v tzv. Bílých knihách Komise, které 

obsahují návrhy na činnost Společenství v určité oblasti. Bílá kniha není pro členské 

státy závazným dokumentem a zastává pouze doporučující funkci.43  

Evropská komise vydala v roce 2001 dokument s názvem „Bílá kniha Evropská 

dopravní politika pro rok 2010: Čas rozhodnout“ týkající se bezpečnosti za volantem, 

v němž si klade cíl snížit počet úmrtí na silnicích na území Evropské unie z 41 000 

v roce 2000 na polovinu v roce 2010. Dle této zprávy bylo v roce 2000 v dopravních 

novinách zraněno 1,7 milionu osob. Měřitelné náklady silničních dopravních nehod se 

odhadují na 45 milionů eur (tedy asi 1,58 miliardy korun při průměrném kurzu 35 Kč za 

1 euro z roku 2000).44 Současná Bílá kniha týkající se dopravy je z roku 2011 a nese 

název „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření 

konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ a zaměřuje se 

více na ekologickou stránku dopravy. Za cíl si například dává snížení emisí CO2  

                                                
41 Impaired Driving: Get the Facts. Centers for Disease Control and Prevention [online]. 2015 [cit. 2015-
04-12]. Dostupné z:http://www.cdc.gov/Motorvehiclesafety/impaired_driving/impaired-
drv_factsheet.html 
42 Počet mrtvých na silnicích stoupl, ale jenom vůči předloňskému roku. Ct24.cz [online]. 2015 [cit. 2015-
04-12]. Dostupné z:http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/297546-pocet-mrtvych-na-silnicich-stoupl-
ale-jenom-vuci-predlonskemu-roku/ 
43 Bílé knihy. Euroskop.cz [online]. 2015 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 
https://www.euroskop.cz/200/322/clanek/bile-knihy/ 
44 Bílá kniha: Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout. In: Cd.cz [online]. 2001 [cit. 
2015-05-04]. Dostupné z: http://edice.cd.cz/edice/DOKES/DOKES01/BILAKNIH.pdf 
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o 60 %.45 Lze tedy říci, že Evropská unie podporuje tyto iniciativy a dává státům 

podněty k akci.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
45 Bílá kniha: Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného 
dopravního systému účinně využívajícího zdroje. Http://eur-lex.europa.eu/ [online]. 2011. [cit. 2015-05-
12]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:CS:PDF 
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3.  Charakteristika a dopad kampaně „Podnapilé 
řízení je opilé řízení“ 
 

3.1  Kampaně proti alkoholu za volantem v USA 
Kampaně proti alkoholu za volantem začal Ad Council produkovat již  

na začátku osmdesátých let dvacátého století, konkrétně v roce 1983. Impulsem ke 

vzniku tehdejší kampaně byly statistiky, které prozrazovaly, že celých 50 % úmrtí za 

volantem se stalo pod vlivem alkoholu. Proto se Ad Council spolu s NHTSA (National 

Highway Traffic Safety Organisation), jež je agenturou spadající pod americké 

ministerstvo dopravy46, rozhodli vytvořit první společnou kampaň, která nesla název 

„Pití před řízením může zabít přátelství“47. Sdělení mělo za cíl učinit lidi osobně 

zodpovědné za zastavení kamaráda před řízením pod vlivem alkoholu. Sdělení se 

nakonec během 90. let změnilo na „Přátelé nenechávají přátele řídit opilé“48. Kampaň 

mimo jiné obsahovala videa lidí, jejichž životy byly ovlivněny nezodpovědným řízením 

po požití alkoholu. Tento vhled do následků nezodpovědného řízení pod vlivem jen 

podpořil fakt, že 70 % Američanů se od startu kampaně pokusilo zastavit někoho před 

řízením po požití alkoholu.49 

Tato kampaň sehrála důležitou roli ve zvýšení bezpečnosti na silnicích a motto „Přátelé 

nenechávají přátele řídit opilé“ se takřka zakořenilo do americké kultury.  

94 % lidí ve výzkumu řeklo, že toto motto znají. Dvě třetiny Američanů říkají, že se 

pokusili někoho zastavit před řízením pod vlivem alkoholu. V průběhu kampaně se 

počet úmrtí za volantem pod vlivem alkoholu snížil z 21 000 lidí (cca 50 % ze všech 

úmrtí na silnicích) v roce 1982 na 12 500 lidí (30 % všech úmrtí na silnicích) v roce 

1999.50 

Situace s úmrtími způsobenými alkoholem za volantem se postupně zlepšovala až do 

roku 1999, kdy dosáhla nejnižších hodnot od startu kampaně. Poté se ale trend změnil a 

počet úmrtí spojených s alkoholem za volantem se začal v roce 2000 opět zvyšovat. 

Dopravní statistiky odhalily, že mladší řidiči převážně mužského pohlaví  
                                                
46 Agentura je ekvivalentem čekého BESIPu.  
47 „Drinking and Driving Can Kill a Friendship“ 
48 „Friends Don’t Let Friends Drive Drunk“ 
49 MAKING A DIFFERENCE: Drunk Driving Prevention: Buzzed Driving Case Study. In: Drunk 
Driving Prevention Case Study[online]. 2010, s.1 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/content/download/.../CaseStudy_BuzzedDriving.pdf 
50 MAKING A DIFFERENCE: Drunk Driving Prevention: Buzzed Driving Case Study. In: Drunk 
Driving Prevention Case Study[online]. 2010, s.1 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/content/download/.../CaseStudy_BuzzedDriving.pdf 
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ve věku 21 – 34 let byli zodpovědní za téměř 60 % nehod způsobených alkoholem  

za volantem. V roce 2005 bylo navíc řízení pod vlivem jedním z nejvíce páchaných 

trestných činů v USA. Více než 13 000 lidí zemřelo na silnicích během nehod, kde měl 

jeden ze zúčastněných řidičů 0,08 a více promile alkoholu v krvi v roce 2005 (Parvanta, 

2011, s. 211). 

 

 

3.2  Strategie kampaně „Podnapilé řízení je opilé řízení“ 
Ad Council se na zpracování kampaně spojil s National Highway Traffic Safety 

Administration (NHTSA). Pro vývoj strategie a kreativní myšlenky byla vybrána 

reklamní agentura Mullen z Massachusetts. Tým měl za úkol zanalyzovat problém  

a identifikovat postoje cílové skupiny. Jako první Ad Council zjišťoval trendy v řízení 

pod vlivem alkoholu. Po několika průzkumech se vytvořil demografický  

a psychologický profil těch, kteří měli největší sklony k usednutí za volant pod vlivem 

alkoholu. V roce 2003 také proběhla série skupinových diskuzí51 s cílovou skupinou. 

Díky tomuto výzkumu se postoj cílové skupiny stal jasnějším. Mladí muži ve věku  

21 – 34 let dle výzkumu neměli žádný záměr někomu ublížit, nicméně nadále pili  

a později usedali za volant. Mnoho z nich již v minulosti několikrát bez postihu řídilo 

pod vlivem. Tito řidiči měli dle výzkumu sklony se cítit příliš optimisticky v souvislosti 

s tím, jakou kontrolu měli nad svými životy (Parvanta, 2011, s. 211). 

Během výzkumu se objevilo jedno téma, které se pravidelně opakovalo. Nejčastější 

výmluvou pro řízení pod vlivem alkoholu bylo „Jsem jen podnapilý“ nebo „Měl jsem 

jen pár drinků“. „Být podnapilý“ bylo součástí slangu cílové skupiny a dle výzkumu to 

znamenalo cokoliv od mírného pocitu opilosti až po ztrácení rovnováhy zapříčiněného 

opilostí. I když měla cílová skupina více než pár alkoholických nápojů před usednutím 

za volant, měla sklony situaci bagatelizovat a říci, že měli „pouze pár“.  

Dle výzkumu se ukázalo, že si mnoho mladých řidičů neuvědomovalo, že toto sdělení je 

určené pro ně. Měli totiž za to, že řídit pod vlivem po pár alkoholických nápojích bylo 

jiné než řídit opilý. To bylo impulsem k vysvětlení rizik řízení i po pár skleničkách 

alkoholu (Parvanta, 2011, s. 211). 

 

                                                
51 Taktéž známe pod názvem focus group. 
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Kampaň byla spuštěna v roce 2005 a problém adresovala přesněji slovy „Podnapilé 

řízení je opilé řízení“.  

Obrázek 1: Ukázka venkovní reklamy s heslem „Podnapilé řízení je opilé řízení“. 

Zdroj: www.mullen.com (1. května 2015).  

 

Tým, na základě provedeného výzkumu, nastavil následující cíle pro kampaň: 

• Podněcovat diskuzi o nebezpečích řízení v podnapilém stavu. 

• Zajistit prevenci před řízením pod vlivem. Vymezit pocit podnapilosti jako 

důvod proti usednutí za volant.52 

 

 

3.3  Kreativní vývoj a evaluace 
V roce 2005 reklamní agentura Mullen vytvořila kampaň, která mířila přímo  

na podnapilé řidiče. Kampaň byla distribuována přes televizi, rádio, billboardy a další 

nosiče venkovní reklamy53. Vytvořeny a distribuovány byly také webové reklamy  

a tištěné reklamy v novinách a magazínech. Kampaň probíhala na celém území 

Spojených států amerických.  

 

                                                
52 MAKING A DIFFERENCE: Drunk Driving Prevention: Buzzed Driving Case Study. In: Drunk 
Driving Prevention Case Study[online]. 2010, s.1 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/content/download/.../CaseStudy_BuzzedDriving.pdf 
53 forma reklamy působící mimo domov příjemce. 
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3.4  Kampaň v médiích 
Televizní spoty měly několik scénářů s mladíky, kteří byli viditelně opilí v kontrastu s 

přihlížejícími, kteří sice byli pod vlivem, ale ne jednoznačně viditelně opilí. Reklamy 

končily slovy: „Je jednoduché poznat, když jste měli přespříliš. Ale co když jste měli 

jenom jeden navíc? Podnapilé řízení je řízení v opilosti.“54  

Reklama v rádiích byla řešena podobným přístupem. Audio reklamy popisovaly trapné 

situace, ve kterých bylo evidentní, že někdo vypil příliš mnoho alkoholu.55 

V tištěné reklamě se objevovaly recepty na míchané koktejly, jako je například 

margarita.56 V ingrediencích se však nacházely přísady jako „jeden falešný pocit 

bezpečí“57. Tištěné reklamy také končily slovy „Nikdy nepodceňujte „jenom pár 

drinků“. Podnapilé řízení je opilé řízení.“58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Ukázka tištěné reklamy 

s přimíchanými ingrediencemi - Margarita. 

Zdroj: www.photobucket.com  

(1. května 2015). 

 

 

 

                                                
54 „It’s easy to tell if you’ve had way too many. But why if you’ve had just one too many? Buzzed 
Driving is Drunk Driving.“ 
55 MAKING A DIFFERENCE: Drunk Driving Prevention: Buzzed Driving Case Study. In: Drunk 
Driving Prevention Case Study[online]. 2010, s.2 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/content/download/.../CaseStudy_BuzzedDriving.pdf 
56 MAKING A DIFFERENCE: Drunk Driving Prevention: Buzzed Driving Case Study. In: Drunk 
Driving Prevention Case Study[online]. 2010, s.2 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/content/download/.../CaseStudy_BuzzedDriving.pdf 
57 „One false sense of security“ 
58 „Never underestimate „just a few“. Buzzed Driving is Drunk Driving.“ 
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Obrázek 3: Ukázka tištěné reklamy 

s přimíchanými ingrediencemi – Black and 

tan. Zdroj: www.blog.oregonlive.com 

(1. května 2015). 

 

 

 

3.5  Schválení a evaluace kampaně 
Stejně jako u všech ostatních kampaní Ad Councilu bylo před zveřejněním nutné 

schválení Campaign Review Committee. V srpnu roku 2005 byly sérii diskusních 

skupin z cílové skupiny prezentována skripta a návrhy kampaně. Zpětná vazba  

ke kampani byla převážně pozitivní mezi mladými respondenty mužského pohlaví,  

na něž byla kampaň cílena a kteří uvedli, že reklamy byly jasné a relevantní.59 

V listopadu 2005, před spuštěním kampaně, byl proveden kvantitativní pretest reakcí a 

zpětné vazby na produkovaná televizní sdělení. Studie byla provedena online mezi muži 

ve věku od 21 do 34 let napříč celými Spojenými státy americkými.  

Po shlédnutí reklamy, byli respondenti dotázáni na několik evaluujících otázek. 

Výsledky byly velice podobné předchozímu kvalitativnímu výzkumu. Většina 

respondentů uvedla, že reklamy byly jasné, zapamatovatelné a motivující. Zhruba 7 z 10 

dotázaných (69 %) potvrdilo, že „tato reklama mě nutí si rozmyslet, jestli budu řídit 

podnapilý“ (Parvanta, 2011, s. 212). Pretesty jsou užitečným nástrojem pro testování 

                                                
59 MAKING A DIFFERENCE: Drunk Driving Prevention: Buzzed Driving Case Study. In: Drunk 
Driving Prevention Case Study[online]. 2010, s.2 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/content/download/.../CaseStudy_BuzzedDriving.pdf 
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reakcí na kampaň ještě před jejím oficiálním zveřejněním. Pomáhá s předvídáním 

účinnosti navržených opatření a volbou vhodných postupů (Kozel, 2006, s. 116). 

V případě negativních reakcí je možné kampaň změnit případně upravit tak, aby byla 

pro cílovou skupinu co nejefektivnější.  

 

 

3.6  Průběh kampaně 
 

3.6.1  Zajištění mediálního prostoru 
V prosinci roku 2005 Ad Council distribuoval reklamy do více než 28 000 mediálních 

kanálů po celých Spojených státech amerických. Stejně jako u všech kampaní Ad 

Councilu mediální prostor nebyl zakoupen, ale kampaň spoléhala na dary mediálního 

prostoru a času od médií samotných. Mediální tým z Ad Councilu navíc zajistil rozsáhlé 

množství komunikačních kanálů, aby byla zajištěna celonárodní viditelnost a efektivita 

kampaně.60  

 

 

3.6.2  Časování kampaně 
Vypuštění kampaně v prosinci bylo záměrné, protože právě v prosinci dochází kvůli 

Vánocům a oslavám nastávajícího roku, jejichž oslavy jsou spojeny s nadměrným 

požíváním alkoholu, k nejvíce dopravním nehodám. Ad Council se v této době spojil  

i s Television bureau of Advertising (TVB)61, aby byl vytvořen speciální „silniční blok“ 

kampaně vysílaný v rámci reklamního času během prosince, speciálně potom v týdnu 

mezi Vánoci a Silvestrem. Přes různé formy dosahu zvládla TVB zajistit více než 600 

televizních stanic, což vyústilo v zhruba 3 miliony dolarů darovaných v médiích v týdnu 

mezi Vánoci a Silvestrem.62 

 

 
                                                
60 MAKING A DIFFERENCE: Drunk Driving Prevention: Buzzed Driving Case Study. In: Drunk 
Driving Prevention Case Study[online]. 2010, s.2 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/content/download/.../CaseStudy_BuzzedDriving.pdf 
61 Asociace komerčních televizních kanálů a obchodních zástupců z řad mediálních agentur v USA. 
62 MAKING A DIFFERENCE: Drunk Driving Prevention: Buzzed Driving Case Study. In: Drunk 
Driving Prevention Case Study[online]. 2010, s.2 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/content/download/.../CaseStudy_BuzzedDriving.pdf 
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3.6.3  Mediální dohody a publicita v rámci kampaně 
Po začátku kampaně byla uzavřena dohoda s Outdoor Advertising Association of 

America (OAAA), jež sdružuje a reprezentuje průmysl venkovní reklamy. Má více než 

800 členů, čímž zastupuje více než 90 % příjmů v tomto průmyslu.63 OAAA zajistila 

umístění více než 8 000 billboardů po celých Spojených státech s větší koncentrací 

v místech, kde způsobuje řízení pod vlivem alkoholu nejvíce nehod (Parvanta, 2011, s. 

212). Billboardy jsou vhodným media typem pro řidiče zejména proto, že jsou jim 

vystavení v době, kdy řídí auto. Sdělením jsou tak zasaženi a mohou ihned přehodnotit 

své chování v silničním provozu. 

PR tým Ad Councilu vedl několik dalších aktivit podporujících doručení hlavního 

sdělení kampaně 49 milionům lidem. Mezi aktivitami figuroval i balíček upravený pro 

jednotlivé oblasti Spojených států, který obsahoval zvukovou stopu  

a video nahrávku. Balíček byl rozeslán do televizních stanic. 

Přes 930 lokálních televizních zpravodajských kanálů na 336 televizních stanicích 

informovalo o kampani. Kampaň byla představena ve známých pořadech jako Good 

Morning America stanice ABC nebo Headline News Channel od CNN. To stejné platilo 

i u rádiových stanic. Lokální tiskový mluvčí National Highway Traffic Safety 

Organisation byli povoláni k tomu, aby chodili na rozhovory. Ad Council také vyvinul 

webové video balíčky, které byly lokálně upravené. Ve spolupráci s North America 

Precise Syndicated64 byl distribuován před zabalený novinový článek do 10 000 deníků 

a týdeníků.65 

S vývojem kampaně budoval Ad Council také přítomnost na internetu za použití 

Facebooku, Twitteru a speciální stránky ke kampani BuzzedDriving.AdCouncil.org. 

Mezi elementy těchto médií byla zařazena i interaktivní hra, která simulovala efekty 

opilého řízení. Zveřejněna byla také videa lidí, jejichž život byl kvůli alkoholu za 

volantem negativně ovlivněn. V srpnu 2011 měla stránka National Highway Traffic 

Safety Organisation 9 000 fanoušků na Facebooku a 5 000 sledujících na Twitteru. 

V současné době, po té, co byla kampaň rozšířena i na další rizika nezodpovědného 

                                                
63 About OAAA. OAAA [online]. 2015 [cit. 2015-04-12]. Dostupné 
z: http://www.oaaa.org/About/AboutOAAA.aspx 
64 North American Precise Syndicate je služba, která poskytuje materiály pro tisk, TV a rádia. 
65 MAKING A DIFFERENCE: Drunk Driving Prevention: Buzzed Driving Case Study. In: Drunk 
Driving Prevention Case Study[online]. 2010, s.2 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/content/download/.../CaseStudy_BuzzedDriving.pdf 
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řízení od roku 2011 doteď, má stránka na Facebooku 17 000 fanoušků66 a 30 000 

sledujících na Twitteru.67 

 

 

3.6.4  Rozšíření kampaně 
Od začátku kampaně bylo ke kampani dodáno několik částí, aby se rozšířil dopad jejího 

sdělení. Zatímco původní kreativní myšlenka byla vzata humornou cestou a tónem, 

který apeloval na cílovou skupinu, humor v další části kreativního vývoje v roce 2008 

byl mírnější a hlavní myšlenka se soustředila na životu nebezpečné následky řízení pod 

vlivem alkoholu. Ve stejném roce kampaň také poprvé vstoupila  

na hispánský trh. S ohledem na zjištění ze skupinových diskuzí s muži hispánského 

původu ve věku 21-34 let, vzaly tyto reklamy více emociální přístup a zdůrazňovaly 

dopad řízení pod vlivem na blízké daného řidiče, aby kladly důraz na blízké vztahy, 

kterou jsou pro hispánskou komunitu typické.68 

V následujícím roce část kampaně reagovala na zvýšené procento žen, které zemřely 

v autonehodách, jež souvisely s alkoholem za volantem. Kampaň byla zamířena tak, aby 

zasáhla také ženy ve věku 21 – 44 let. Nové reklamy byly taktéž více emočně založené 

a spíše než aby se zaměřily na dopady alkoholu za volantem, tvrdily, že tím, že si ženy 

vyberou neřídit po požití alkoholu, ve své podstatě zachrání život. Hlavní sdělení 

kampaně „Podnapilé řízení je opilé řízení“ bylo zachováno, i přes problémy spojené 

s komunikováním podobné zprávy různým cílovým skupinám.69  

I přes výsledky počátečního výzkumu, který doporučil zaměření se na muže mezi  

21 – 34 lety, je pravděpodobné, že alkohol před usednutím za volant konzumuje 

populace i mimo tuto věkovou a genderovou skupinu. Rozšíření zacílení kampaně 

přispělo k úspěchu kampaně a snížení počtu lidí, kteří usedají za volant pod vlivem 

alkoholu.   

 

                                                
66 NHTSA. 2015. Facebook.com [online]. [cit. 2015-05-07]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/NHTSA 
67 NHTSAGOV. 2015. Twitter.com [online]. [cit. 2015-05-07]. Dostupné z: https://twitter.com/nhtsagov 
68 MAKING A DIFFERENCE: Drunk Driving Prevention: Buzzed Driving Case Study. In: Drunk 
Driving Prevention Case Study[online]. 2010, s.3 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/content/download/.../CaseStudy_BuzzedDriving.pdf 
69 MAKING A DIFFERENCE: Drunk Driving Prevention: Buzzed Driving Case Study. In: Drunk 
Driving Prevention Case Study[online]. 2010, s.3 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/content/download/.../CaseStudy_BuzzedDriving.pdf 
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3.7  Evaluace dopadu kampaně 
Kampaň se z hlediska podpory v rámci darovaného prostoru v médiích stala 

nejúspěšnější kampaní Ad Councilu. Od roku 2008 do roku 2011 kampaň získala 

odhadem více než 367 milionů dolarů darovaných v médiích. 

 

 

3.7.1  Hodnota darovaných médií 
Od startu kampaně získalo nejvíce mediálních darů rádio, ale ostatní kanály také 

nezaostávaly. Speciální blok reklam vedený TVB během vánočních svátků se konal 

každý rok a podpořil velký dopad kampaně. Tyto reklamní bloky zajistily 

v koncentrovaném měsíci mezi lety 2005 a 2010 dohromady 22,3 milionů dolarů (tedy 

cca 0,4 miliardy Kč) v televizi.70  

Médium Hodnota v miliardách Kč 

Rádio 3,8 miliard 

Televize 1,6 miliard 

Venkovní reklama 0,7 miliard 

Interaktivní 0,4 miliard 

Tisk 0,2 miliard 

Jiná  0,2 miliard 

Public Relations 0,1 miliard 

Celkem 7 miliard 

Tabulka 1: Přehled hodnoty darovaných médií červen 2008 – březen 2011.71 

 

Z pohledu podpory ze strany mediální komunity má kampaň nejlepší výsledky za všech 

kampaní Ad Councilu. Od roku 2008 do prvního kvartálu roku 2011 kampaň nasbírala 

v darovaném mediálním prostoru reklamy v hodnotě více než 367 milionů dolarů, tedy 

téměř 7 miliard korun. U této částky je ve srovnání s Českou republikou nutné vzít 

v potaz to, že USA má zhruba třicetkrát více obyvatel a sto dvacet pětkrát větší rozlohu. 

Prostor v médiích navíc nebyl koupen, ale kampani byl darován. 

                                                
70 Přepočet z USD na CZK je na základě průměrného kurzu z roku 19 CZK/USD z roku 2010. 
71 MAKING A DIFFERENCE: Drunk Driving Prevention: Buzzed Driving Case Study. In: Drunk 
Driving Prevention Case Study[online]. 2010, s. 3 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/content/download/.../CaseStudy_BuzzedDriving.pdf 
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Překvapivě největší množství médií v přepočtu na mediální hodnotu mělo rádio, u 

kterého byla výsledná hodnota darovaných médií více než dvakrát vyšší než  

u televize. Venkovní reklamě se dostalo mediálního prostoru v hodnotě 0,7 miliardy. 

Překvapivě málo (0,2 miliardy) bylo věnováno tisku. To lze ale přičíst nižším cenám 

inzerce v porovnání s např. televizí.  

 

 

3.7.2  Dopad kampaně 
Hned před spuštěním kampaně v prosinci 2005 Ad Council udělal základní studii mezi 

dospělými v kategorii 21 let a více, s předem navýšeným počtem respondentů72, který 

zahrnoval muže ve věku 21-35 let. Aby byl jedinec způsobilý k výzkumu, musel být 

častým řidičem a pít alespoň příležitostně alkohol. Návazné výzkumy byly prováděny 

každoročně v lednu od roku 2006, ihned po speciálních prosincových reklamních 

blocích v televizi.73  

 

• Povědomí o kampani: S více než polovinou dospělých ve věku 21+ (49 %)  

a téměř 6 z 10 mužů ve věku 21-35 let (56 %) seznámenými s kampaní,  

je povědomí o kampani výrazně silnější než u ostatních současných kampaní  

Ad Councilu.74 K tomu došlo zejména díky velkému množství darovaného prostoru 

v médiích a silnému souboru kreativních nápadů.  

• Názory na kampaň: Z respondentů, kteří vykázali povědomí o kampani,  

9 z 10 mužů nazvali kampaň extrémně, hodně nebo poněkud efektivní. 

• Důležitost tématu: Došlo ke zvýšení mužů ve věku 21-35, kteří sami sebe 

označili jako „velice znepokojené“ vůči problému s alkoholem za volantem  

z 22 % v roce 2005 na 27 % v roce 2011.  

• Chování během Vánoc a Silvestra: Každý leden od roku 2005 do roku 2011, 

ihned po skončení speciálních reklamních bloků v období svátků, vyšší procento 

dospělých ve věku 21+ řeklo, že se v předchozím měsíci (prosinci) vyhnuli 

řízení po požití alkoholu. Posun byl z 9 % v lednu 2006 na 13 % v lednu 2011. 

Nárůst byl podobný i mezi muži ve věkové skupině 21 – 35, z 17 % na 25 %. 
                                                
72 Známé také pod pojmem „oversample“. 
73 MAKING A DIFFERENCE: Drunk Driving Prevention: Buzzed Driving Case Study. In: Drunk 
Driving Prevention Case Study[online]. 2010, s. 4 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/content/download/.../CaseStudy_BuzzedDriving.pdf 
74 cca 50 kampaní 
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Zatímco AdCouncil nemůže tvrdit, že kampaň byla jedinou motivací pro řidiče ke 

změně jejich chování, je pravděpodobné, že kampaň hrála velkou roli, zejména díky 

svému dosahu a rozpoznání mezi cílovou skupinou.75 Je však třeba vzít v potaz i další 

důvody, které mohly změnu chování podpořit. Těmto důvodům se budu věnovat 

v závěru práce.  

Ve spojení s prosazením relevantních zákonů a dalších národních a veřejných sdělení, 

„Buzzed Driving“ kampaň zajistila posun v oblasti prevence alkoholu za volantem. 

Kampaň „Přátelé nenechávají přátele řídit opilé“76 je dnes již zakořeněna v americké 

kultuře, zatímco novější motto „Podnapilé řízení je opilé řízení“77 pokračuje v šíření 

podobného sdělení, zaměřuje se na současné problémy a dává opilým řidičům motivaci 

k tomu, aby neusedali za volant pod vlivem alkoholu. 

Od začátku kampaně v roce 2005 se počet lidí, kteří zemřeli v nehodě na silnicích, která 

zahrnovala řidiče auta nebo motocyklu, jež měl koncentraci alkoholu v krvi 0,08 

promile nebo vyšší snížil z 13 500 v roce 2005 na necelých 11 000 v roce 2009. Úspěch 

kampaně můžeme přičíst velkému počtu faktorů, jež zahrnují důkladný výzkum, 

adekvátní tón a údernost sdělení zaměřeného na cílovou skupinu. S dosahem, jež toto 

sdělení mělo, kampaň nezpochybnitelně sehrála roli v záchraně životů a bude s tím 

pokračovat i s vyvíjejícími se budoucími snahami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
75 MAKING A DIFFERENCE: Drunk Driving Prevention: Buzzed Driving Case Study. In: Drunk 
Driving Prevention Case Study[online]. 2010, s. 4 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 
http://www.adcouncil.org/content/download/.../CaseStudy_BuzzedDriving.pdf 
76 „Friends Don’t Let Friends Drive Drunk“ 
77 „Buzzed Driving is Drunk Driving“ 
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4.  Česká kampaň „Nemyslíš, zaplatíš!“ 
 

4.1  Situace s nehodovostí v ČR 
Nehodovost se smrtelnými následky se v České republice postupně zvyšovala od 

Sametové revoluce. Mezi důvody navýšení nehodovostí patří zejména rizikové chování, 

ale také několik dalších faktorů, jako je například nedodržení bezpečnostních pravidel, 

pokles policejního dohledu a restrikcí nebo nekvalitní výchova řidičů v autoškolách. 

Mezi problémy silničního provozu se řadí rychlost a agresivita za volantem, 

nepoužívání bezpečnostních zádržných systémů a řízení pod vlivem alkoholu nebo 

psychotropních látek.78 V roce 2008 se Česká republika ve srovnání s ostatními členy 

EU pohybovala na 18. místě z 27 členských států s nejvyšším počtem úmrtí při 

dopravních nehodách79. Bezpečnost silničního provozu a snížení nehodovosti se na 

základě výše zmíněných důvodů stalo jednou z priorit Ministerstva dopravy České 

republiky. Z tohoto důvodu vyhlásilo výběrové řízení na komunikační kampaň pro 

snížení nehodovosti v roce 2008.80  

 

 

4.2 Cíle kampaně  
Cílů kampaně bylo hned několik: 

1. „Snížit počet dopravních nehod se smrtelnými následky v roce 2010 na polovinu 

roku 2002“, kdy byl počet usmrcených osob 1 314.  

2. „Vytvořit základ pro změnu chování účastníků silničního provozu – donutit lidi 

k uvědomění si rizik a zodpovědnosti nejen za svůj život, ale i za životy 

ostatních účastníků silničního provozu.“ 

3. „Vyvolat okamžité reakce na kampaň – vyvolání zájmu, diskuzí a udržení 

pozornosti u problematiky bezpečnosti silničního provozu.“81 

 

                                                
78 Nemyslíš, zaplatíš. Effie Awards [online]. 2009 [cit. 2015-05-02]. Dostupné 
z: http://www.effie.cz/vysledky-effie/rocnik-2009/nemyslis-zaplatis/ 
79 2010 on the Horizon: 3rd Road Safety PIN Report. 2009. Etsc.eu [online]. [cit. 2015-05-13]. Dostupné 
z: http://etsc.eu/wp-content/uploads/ETSC-PIN-Annual-Report-2009.pdf 
80 Nemyslíš, zaplatíš. Effie Awards [online]. 2009 [cit. 2015-05-02]. Dostupné 
z: http://www.effie.cz/vysledky-effie/rocnik-2009/nemyslis-zaplatis/ 
81 Nemyslíš, zaplatíš. Effie Awards [online]. 2009 [cit. 2015-05-02]. Dostupné 
z: http://www.effie.cz/vysledky-effie/rocnik-2009/nemyslis-zaplatis/ 
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4.3  Cílová skupina 
Primární cílovou skupinou kampaně byli řidiči ve věku 18-60 let a rodiny s dětmi do 14 

let. Cílová skupina byla rozdělena na šest segmentů. 

 
Graf 1: Segmentace cílové skupiny kampaně „Nemyslíš, zaplatíš!“.82 

 

U nejsilněji zastoupené skupiny řidičů ve věku 18-25 let byla kampaň zaměřena na 

rychlost, agresivitu a požívání alkoholu. U motocyklistů se kampaň zaměřila na 

rychlost. V případě chodců a cyklistů šlo v kampani zejména o viditelnost a použití 

reflexních prvků. U dětí se kampaň týkala autosedaček a použití bezpečnostních pásů. 

Důležitost jednotlivých cílových skupin vycházela ze statistik nehodovosti.83  

 

 

4.4  Komunikační strategie kampaně 
BESIP, který je samostatným oddělením Ministerstva dopravy ČR je „expertní orgán 

v oblasti působení na lidského činitele a také hlavní koordinační subjekt bezpečnosti 

silničního provozu v ČR“.84 BESIP se pro realizaci kampaně spojil s agenturou Euro 

                                                
82 Nemyslíš, zaplatíš. Effie Awards [online]. 2009 [cit. 2015-05-02]. Dostupné 
z: http://www.effie.cz/vysledky-effie/rocnik-2009/nemyslis-zaplatis/ 
83 Nemyslíš, zaplatíš. Effie Awards [online]. 2009 [cit. 2015-05-02]. Dostupné 
z: http://www.effie.cz/vysledky-effie/rocnik-2009/nemyslis-zaplatis/ 
84 Kdo jsme. BESIP [online]. 2015 [cit. 2015-05-02]. Dostupné z: http://www.ibesip.cz/cz/besip/o-
besip/kdo-jsme 
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RSCG85. Plánovaný rozpočet na celé období kampaně v letech 2008 – 2010 činil 150 

milionů korun.  

 

Komunikační strategie kampaně stavěla na třech pilířích: 

1. Rychlost a agresivita za volantem 

2. Zádržné systémy 

3. Alkohol a psychotropní látky za volantem 

 

Tyto tři pilíře byly komunikovány v hesle „Nemyslíš, zaplatíš!“, jehož myšlenka byla 

založena na principu zločinu a trestu, respektive na faktu, že pokud někdo riskuje  

a nedodržuje pravidla, musí být připraven zaplatit, tedy nést následky za své chování. 

Komunikace měla za úkol prezentovat skutečnou situaci a šokovat za použití reálných 

rizik v silničním provozu a jejich možných následků. Komunikován byl tedy výběr 

skutečných událostí ze života. Komunikace se zaměřila zejména na změnu myšlení  

a morálky. Z hlediska časování kampaně se kampaň snažila reagovat na příčiny nehod 

typická pro roční období, jako jsou například nehody po diskotékách v letních měsících 

nebo nadměrné pití v období vánočních svátků a Silvestra. 

 

 

4.5 „Nemyslíš, zaplatíš!“ v médiích 
Nosným médiem kampaně se stala televize, díky niž je možné zasáhnout širokou 

skupinu obyvatelstva. Další komunikační kanály byly více uzpůsobené a zaměřené na 

jednotlivé segmenty cílové skupiny. Kampaň nepůsobila pouze pasivně, ale i aktivně 

díky roadshow.86 Kreativní strategie kampaně vycházela ze šokujících obrazů, které 

zobrazovaly následky nezodpovědného řízení. Tento postup byl zvolen obzvlášť proto, 

že dosavadní způsob varování veřejnost neovlivnil natolik, aby změnila své chování. 

Veřejnost tedy dostala možnost vžít se do reality dopravních nehod a jejích následků, 

které mohou být fatální nejen pro řidiče.87 Kampaň „Nemyslíš, zaplatíš!“ byla přítomna 

v televizi, v tisku, na internetu, v rádiu a pořádala také podpůrné akce.  

                                                
85 V současné době je agentura známá pod jménem Havas.  
86 Nemyslíš, zaplatíš. Effie Awards [online]. 2009 [cit. 2015-05-02]. Dostupné 
z: http://www.effie.cz/vysledky-effie/rocnik-2009/nemyslis-zaplatis/ 
87 Nemyslíš, zaplatíš. Effie Awards [online]. 2009 [cit. 2015-05-02]. Dostupné 
z: http://www.effie.cz/vysledky-effie/rocnik-2009/nemyslis-zaplatis/ 
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V televizi se objevily dohromady čtyři spoty. Spot s názvem „Blázinec“ apeluje na 

důležitost používání dětských zádržných systémů a na fakt, že dítě i při srážce v menší 

rychlosti nelze v rukou udržet.88 

Ve spotu s názvem „Manažer“, ve kterém manažer ve sportovním autě srazí při 

předjíždění na přechodu matku s dítětem, je zdůrazněno, že agresivní rychlá jízda 

nedovolí řidičům včas zastavit.89  

Spot „Hecování“ mluví o zodpovědnosti řidičů za své řízení a o tom, že by si do něj 

neměli nechat mluvit.90 

Poslední z televizních spotů s názvem „Nevěsta“ varuje před požíváním psychotropních 

látek, v tomto případě konkrétně marihuany.91 

 

V tisku a ve venkovní reklamě se kampaň zaměřovala na nebezpečí alkoholu, 

bezpečnost motorkářů nebo také cyklistů. 

Obrázek 4: Ukázka reklamy v tisku pro bezpečnost motorkářů.  

Zdroj: www.akvablog.wordpress.com (1. května 2015). 

 

                                                
88 Nemyslíš, zaplatíš! - Blázinec. YouTube [online]. 2010 [cit. 2015-05-02]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=artrkOzW_Ho 
89 Besip - Manažer. YouTube [online]. 2010 [cit. 2015-05-02]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=PwXX2NIppQs 
90 Besip - Hecování. YouTube [online]. 2010 [cit. 2015-05-02]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=o6LTmGRCIM8 
91 Besip - Nevěsta. YouTube [online]. 2010 [cit. 2015-05-02]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=XPzf51HrRzI 
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Obrázek 5: Ukázka venkovní reklamy proti alkoholu za volantem.  

Zdroj: www.novinky.cz (1. května 2015). 

 

Rozhlasová reklama obsahovala dohromady pět spotů. Rádio jako médium je mnohdy 

opomíjeno, ale právě v případě reklamy, která míří na lidi, jež usedají za volant je rádio 

vhodným médiem, protože jej lidé za volantem poslouchají. Reklama v rozhlasu mířila 

na různé skupiny a vždy vyprávěla skutečné příběhy lidí, kteří byli zasaženi 

autonehodou.92 

 

Na internetu se kampaň prezentovala hned v několika podobách. Úspěšná byla zejména 

kampaň na Facebooku, kde má stránka „Nemyslíš, zaplatíš!“, která i po pěti letech od 

konce kampaně stále funguje, více než půl milionu fanoušků. Oblibu si kampaň na 

Facebooku získala zejména v roce 2009 díky aplikaci s názvem „Dožiju se konce 

roku?“, která reagovala na problém s vysokou nehodovostí v posledních dvou měsících 

roku.93 Facebookový uživatel v aplikaci nahrál do předložené šablony svou fotografii a 

poté vyplnil dotazník týkající se jeho chování za volantem auta nebo jiného dopravního 

prostředku. Aplikace mu na základě povahy a „správnosti“ odpovědí vypočítala 

                                                
92 GRIESLEROVÁ, Martina. Kampaň Ministerstva dopravy „Nemyslíš? – Zaplatíš!“ v letech 2008 – 
2009. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 
žurnalistiky, 2010. s. 47. Vedoucí bakalářské diplomové práce Vojtěch Jirků 
93 BEDNÁŘ, Vojta. 2009. Kampaň Nemyslíš, zaplatíš! už dorazila i na Facebook. Tyinternety.cz [online]. 
[cit. 2015-05-07]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/socialni-site/kampan-nemyslis-zaplatis-uz-
dorazila-i-na-facebook/ 
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procentní pravděpodobnost, s kterou se dožije konce roku. Aplikaci použilo 200 000 

uživatelů. Aplikace získala mimo jiné ocenění Internet Effectiveness Award.94 

 

Obrázek 6: Snímek obrazovky z výsledku dotazníku na Facebooku. Zdroj: 

www.tyinternety.cz (1. května 2015). 

 

Webové stránky kampaně poskytly doplňující informace o bezpečnosti za volantem a 

také simulátor jízdy pod vlivem psychotropních látek.95  

 

 

4.6  Financování kampaně 
Kampaň probíhala od 1. října 2008 do 31. prosince 2010 a byla financována z rozpočtu 

Ministerstva dopravy ČR dle rozhodnutí vlády z roku 2008. Jednalo se o účelově vázané 

peněžní prostředky jen pro tuto kampaň a nebyla tedy financována z běžného rozpočtu 

na činnost oddělení BESIP.“  

                                                
94 Galerie internetových řešení 2010. Internet Effectiveness Awards [online]. 2010 [cit. 2015-05-02]. 
Dostupné z:http://www.iea.cz/archive/index.php?page=iea2010-solutions&id=55 
95 Kampaň Nemyslíš - zaplatíš má nový web. CT24.cz [online]. 2010 [cit. 2015-05-02]. Dostupné 
z:http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/doprava/88084-kampan-nemyslis-zaplatis-ma-novy-web/ 
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Celkový rozpočet kampaně činil 149 997 712 Kč.96  

Druh výdaje Popis Částka v Kč bez DPH 

TV Produkce Výroba TV spotu a finálních podkladů 

pro zveřejnění 

27 500 000 

Rádio produkce Výroba rádiových spotů a finálních 

podkladů pro zveřejnění 

400 000 

Fotoprodukce Focení kampaně/fotobanka 1 100 000 

Tisková produkce Veškerá produkce související 

s tištěnými materiály – např. Billboard, 

plakát, leták, atd. 

11 000 000 

Speciální akce Propagační akce, road show, atd. 3 250 000 

Internet produkce Kompletní vytvoření obsahu mikro 

stránky + výroba bannerů 

1 500 000 

PR komunikace  2 000 000 

Média Plánování a nákup médií (TV, tisk, atd.) 100 002 712 

Produkční 

rezerva  

Ad-hoc projekty – reakce na aktuální 

situaci v dopravě, apod.  

3 245 000 

Celkem  149 997 712 

Tabulka 3: Rozdělení rozpočtu na kampaň „Nemyslíš, zaplatíš!“.97 

 

Nejvyšší částka utracená za kampaň putovala logicky na nákup mediálního prostoru pro 

prezentaci kampaně. Překvapivě finančně náročná byla také televizní produkce (27 

milionů) a produkce tištěných materiálů, která vyšla na 11 milionů korun.  

 

 

 

 

                                                
96 Odpověď- financování kampaně Nemyslíš, zaplatíš!. In: MDCR.CZ [online]. 2013 [cit. 2015-05-02]. 
Dostupné z:http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/FFB39CC0-79D9-4780-8313-
8A757FF65E2D/0/Odpoved_152013072.pdf 
97 tamtéž 
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4.7  Dopad kampaně 
Kampaň lze dle následujících výsledků výzkumu, který zpracovala agentura 

STEM/MARK v roce 2010 hodnotit pozitivně.  

 

 
Graf 2: Změna v chování řidičů.98 

 

Dle výzkumu změnilo 42 % řidičů během dvou let konání kampaně své chování. 

Nejčastěji řidiči uvedli, že jezdí opatrněji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
98 Vnímání bezpečnostně informační kampaně „Nemyslíš? Zaplatíš!. 2010. Mdcr.cz [online]. [cit. 2015-
05-13]. Dostupné z: http://www.mdcr.cz/../ZpravaNemyslis_FINAL1462010.ppt 
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Výzkum se zabýval mimo jiné chodci a cyklisty, na které byla kampaň také mířena.  

 

 
Graf 3: Změno chování chodců a cyklistů.99 

 

Třetina dotázaných cyklistů a chodců se dle výzkumu chová opatrněji a desetina 

dodržuje více pravidla silničního provozu.  

90 % dotázaných uvedlo, že za rok a půl od startu kampaně zaregistrovalo reklamní 

nebo informační kampaň týkající se nehod. 

Při otázce „Co jste z kampaně zapamatoval/a – motivy, příběh, slogan, postavy“ uvedlo 

65 % lidí spontánně uvedlo slogan „Nemyslíš, zaplatíš!“. 30 % lidí si vzpomnělo na 

scénu ze spotu Blázinec, kde se matka s dítětem v náručí nepřipoutala.100  

                                                
99 Vnímání bezpečnostně informační kampaně „Nemyslíš? Zaplatíš!. 2010. Mdcr.cz [online]. [cit. 2015-
05-13]. Dostupné z: http://www.mdcr.cz/../ZpravaNemyslis_FINAL1462010.ppt 
100 STEM/MARK - příloha č. 1 
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Kampaň zaznamenala mezi cílovou skupinou dobrý dosah. S kampaní se setkalo celkem 

97 % dotázaných. V televizi se s kampaní setkali téměř všichni dotázaní. Následoval 

internet, kde kampaň zaregistrovalo 51 % dotázaných a billboardy, které si 

zapamatovalo 43 % respondentů. V rozhlase se s kampaní setkalo 23 % dotázaných, 

v kině a na Facebooku to bylo 15 %.101  

50 % řidičů, 52 % motocyklistů a 49 % chodců řeklo, že kampaň změnila jejich 

chování.102 Na otázku týkající se konkrétních změn chování řidičů jako účastníků 

silničního provozu nejvíce řidičů uvedlo, že zbytečně neriskují. Následovalo zvýšené 

dodržování pravidel silničního provozu a používání zádržných systémů na předním 

sedadle. 42 % řidičů uvedlo, že neřídí pod vlivem alkoholu a psychotropních látek.103  

Chodci a cyklisté jako největší změny uvedli, že více dodržují pravidla silničního 

provozu a používají více reflexních prvků.104 Třetina dotázaných si díky kampani 

uvědomila vlastní chybu, kterou jako řidiči nebo chodci dělají.105  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
101 STEM/MARK - příloha č. 2 
102 STEM/MARK - příloha č. 3 
103 STEM/MARK - příloha č. 4 
104 STEM/MARK - příloha č. 5 
105 STEM/MARK - příloha č. 6 
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5.    Systém českých vládních kampaní 
V České republice produkují vládní kampaně zejména ministerstva, která disponují 

vlastními odděleními komunikace. Nic jako ustálená agentura, která by poskytovala 

služby rádce nebo komunikaci vlády dokonce zajišťovala, neexistuje. Česká vláda 

komunikuje důležité legislativní změny, varuje obyvatelstvo a také se snaží iniciovat 

dobré chování nebo zlepšovat chování stávající.  

 

 

5.1  Výzkum o vládní komunikaci v České republice 
Vládní komunikaci a jejímu dopadu a efektivitě se v České republice příliš výzkumů 

nevěnuje. Výjimkou je výzkum zpracovaný Institutem komunikačních studií  

a žurnalistiky v roce 2011, jež byl prvním odborným výzkumem zaměřeným na toto 

téma. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády  

a ministerstev a zda je s touto komunikací spokojena. Ke sběru dat na reprezentativním 

vzorku 18+ došlo v listopadu 2012. Dotazník zodpovědělo 800 respondentů a byl 

proveden metodou telefonického dotazování respondentů za pomoci počítačového 

programu (CATI)106.  

První otázka výzkumu „Máte pocit, že s vámi vláda dostatečně komunikuje?“ ukázala 

následující odpovědi: 

 
Graf 4: Postoje ke komunikace vlády s občany.107 

                                                
106 Computer Assisted Telephone Interviewing  
107 Vládní komunikace. 2012. Apra.cz [online]. [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: 
http://www.apra.cz/data/ftp/pr-summit-2013/2-c2-kollmannova.pdf 
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Téměř 50 % respondentů na tuto otázku odpovědělo „určitě ne“. 37 % lidí odpovědělo 

„spíše ne“. Pouze 14 % lidí na otázku odpovědělo kladně, konkrétně 3 % lidí řeklo, že 

určitě ano a 11 % použilo mírnější „spíše ano“.  

Mezi dalšími otázkami se výzkum dotazoval, zda si lidé vybaví nějaké veřejné 

informační nebo osvětové kampaně. 

 
Graf 5: Povědomí respondentů o veřejných informačních nebo osvětových 

kampaních.108 

 

85 % lidí odpovědělo „neznám, nevzpomínám si“ a na kampaň „Nemyslíš, zaplatíš!“ si 

vzpomnělo pouze 1 % dotázaných. Zajímavé je srovnání s výsledky dříve zmíněného 

výzkumu, který se vztahoval přímo ke kampani „Nemyslíš, zaplatíš!“, v němž 97 % 

dotázaných uvedlo, že se s kampaní setkali. Nelze zpochybnit, že kampaň „Nemyslíš, 

zaplatíš!“ nebyla úspěšná, ale když se podíváme na českou vládní komunikaci jako 

celek, výsledky ukazují opak. Rozdíl je také v druhu dotazování. Ve výzkumu pro 

kampaň „Nemyslíš, zaplatíš!“ byli respondenti dotázáni přímo na otázku zda kampaň 

„Nemyslíš, zaplatíš!“ znají, ve výzkumu od IKSŽ byla použita metoda spontánního 

výběru, u kterého si vládní osvětové a informační kampaně vybavilo jen malé procento 

lidí.  

 

 

                                                
108 Vládní komunikace. 2012. Apra.cz [online]. [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: 
http://www.apra.cz/data/ftp/pr-summit-2013/2-c2-kollmannova.pdf 
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5.1.1  Možné příčiny výsledků výzkumu 
Na obhajobu výsledků je nutné uvést, že je možné, že si osvětové kampaně společnost 

nutně nemusí asociovat s vládou. Na druhou stranu lze polemizovat nad otázkou, zda by 

se vláda neměla v rámci zlepšování své pověsti a vztahů s veřejností snažit o to, aby 

bylo jasné, že kampaně jsou produkované právě jí. V případě komunikování reforem a 

rozhodnutí vlády je většinou poměrně jasné, že je kampaň produkovaná vládou. Ale 

například v případě kampaně „Nemyslíš, zaplatíš!“ nemusí být jednoznačné, že je 

kampaň právě od Ministerstva dopravy ČR, obzvlášť když byla provedena pod záštitou 

BESIPu. 

Tyto výsledky nás nutí zeptat se na otázku, zda má vládní komunikace v České 

republice vůbec smysl, či zda by neměla být více regulovaná a vycházející pouze 

z jedné zaštiťující instituce. Také je nutné vzít v potaz, zda má mít vláda ucelenou 

komunikační strategii, co by měla komunikovat a jak zvýšit efektivitu její komunikace.  
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6.  Srovnání efektivity kampaně „Nemyslíš, zaplatíš!“ 
a „Podnapilé řízení je opilé řízení.“ 

 

 

Tabulka 3: Srovnání kampaní „Nemyslíš, zaplatíš!“ a „Podnapilé řízení je opilé řízení“. 

 

Kampaň „Podnapilé řízení je opilé řízení“ se zaměřila na mladší řidiče, konkrétně muže 

ve věku 21 – 34, zatímco kampaň „Nemyslíš, zaplatíš!“ cílila na muže  

i ženy ve věku 18 - 60.  

Kampaň „Nemyslíš, zaplatíš!“ pokryla více témat spojených s nebezpečným chováním 

v silničním provozu, jako je rychlá nezodpovědná jízda nebo nepoužívání zádržných 

systému, zatímco kampaň „Podnapilé řízení je opilé řízení“ se zaměřila pouze na 

problematiku požívání alkoholu před usednutím za volant.  

Důležité je také srovnat, za jakou cenu byly obě kampaně produkovány. Kampaň 

„Nemyslíš, zaplatíš!“ stála 150 milionů korun. Kampaň „Podnapilé řízení je opilé 

řízení“ byla realizována pro bono. Je pravděpodobné, že s ní byly spojeny i další 

náklady, které nejsou zveřejněny, ale dá se předpokládat, že se nejednalo o 150 milionů 

korun. Na druhou stranu to ale kampani „Podnapilé řízení je opilé řízení“ i uškodilo, 

protože měla omezenou možnost cílení a nebylo možné si vybrat, do kterých médií  
                                                
109 Na českých silnicích zemřelo za rok 2009 o 160 lidí méně. 2010. Ibesip.cz [online]. [cit. 2015-05-14]. 
Dostupné z: http://www.ibesip.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/52-na-ceskych-silnicich-zemrelo-za-rok-
2009-o-160-lidi-mene 
 
 

 „Nemyslíš, zaplatíš!“ „Podnapilé řízení je 

opilé řízení“ 

Doba trvání 10/2008 – 12/2010 12/2005 – 3/2011 

Cílová skupina Muži a ženy 18 – 60 let Muži 21 – 34 let 

Náklady na kampaň 150 milionů Kč Oficiální údaj nebyl 

zveřejněn 

Povědomí o kampani 97 % 56 % 

Změna chování 42 % 8 % 

Počet smrtelných nehod Snížen v roce 2009 o 160 

oproti roku 2008109  

Snížen o 4 500 v období 

od roku 2005 do roku 

2009 
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a kdy sdělení půjdou, protože byl mediální prostor kampani věnovaný.  

S tímto může souviset i povědomí o kampani. Kampaň „Nemyslíš, zaplatíš!“ se dle 

výzkumu stala známou a povědomí o kampani je s 97 % velice vysoké. Z tohoto 

pohledu lze říci, že je úspěšnější než americká kampaň „Podnapilé řízení je opilé 

řízení“, o níž vědělo 56 % dotázaných. 

Z hlediska změny chování, na kterou byli respondenti dotázáni ve výzkumu po skončení 

kampaně, dosáhla kampaň „Nemyslíš, zaplatíš!“ 42% změny. U kampaně „Podnapilé 

řízení je opilé řízení“ to bylo pouze 8 %.  

Statistiky ukázaly na snížení smrtelných nehod v České republice i v USA. V České 

republice zemřelo na silnicích v roce 2009 o 160 lidí méně než v roce 2008. V USA to 

bylo o 4 600 úmrtí méně mezi lety 2005 a 2009. Při přepočtu na počet obyvatel je 

úbytek téměř stejný, je však nutné vzít v potaz délku srovnání, kdy úmrtí v USA klesly 

v horizontu čtyř let, zatímco Česká republika dosáhla podobného výsledku již za jeden 

rok.  

Kampaň „Nemyslíš, zaplatíš!“ tedy ze srovnání vychází úspěšněji. Může to být 

způsobeno několika aspekty. Jedním z nich je lepší zacílení kampaně v médiích, díky 

nákupu médií a mediálního prostoru, který byl vhodný pro danou cílovou skupinu. 

Dalším aspektem může být širší záběr a výběr témat kampaně, které nebyly omezené 

pouze na alkohol za volantem. V neposlední řadě si myslím, že zapůsobila brutalita  

a bezprostřednost kampaně. Kampaň necenzurovaně ukázala drsné následky dopravních 

nehod, s kterými si lidé na obrazovkách televize běžně nesetkají. Americká kampaň 

„Podnapilé řízení je opilé řízení“ sice také ukázala následky dopravních nehod,  

ale mnohdy nešla až do konečného důsledku a to, že autonehoda může skončit smrtí. 

Kampaň se celkově více zaměřila na trapnost situace, kdy je člověk opilý, a na následky 

řízení v opilosti, které nekončí smrtí. Toto z mého hlediska nebylo dostatečně silné 

sdělení na to, aby zaujalo větší část cílové skupiny.  

Výsledky průzkumu je však třeba konfrontovat i ostatními aspekty, které mohly ovlivnit 

nebo podpořit lepší chování za volantem. Dle výzkumu zpracovaného pro kampaň 

„Nemyslíš, zaplatíš!“ bylo pro 83 % cyklistů a chodců hlavním důvodem pro změnu 

chování „obava o své zdraví nebo obava z úrazu“. Dále na ně zapůsobily zprávy o 

dopravních nehodách a úrazech v televizním zpravodajství (25 %). Teprve po tomto 
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důvodu následovala informační kampaň zaměřená na problematiku dopravních nehod 

(21 %).110 

 

 

6.1 Srovnání systémů vládní komunikace v České republice a v 
USA 
Z kapitol o organizaci Ad Council a vládní komunikaci v České republice jsou 

identifikovatelné dva hlavní rozdíly. Jedním z nich je celý systém zadávání kampaní a 

druhým je financování. 

V případě systému zadávání lze vidět, že se v České republice postupuje  

u vládních osvětových kampaní stejně jako u jakékoliv jiné státní zakázky. Na určitém 

ministerstvu, ke kterému se dané téma vztahuje, se vypíše tendr, jehož výherce poté 

dostane zadáno zpracování kampaně. Kampaně tedy nejsou sjednocené a není 

regulováno, jaká témata se budou v rámci kampaní řešit a zda jsou tato témata pro 

společnost důležitá. Americký Ad Council má systém o poznání propracovanější a před 

zpracováním každé kampaně musím projít její téma Advisory Committee on Public 

Issues. To podporuje výběr správných sdělení pro informování obyvatelstva. 

Jiný je i systém financování. Zatímco v České republice se platí za kampaně penězi ze 

státního rozpočtu, v USA jsou kampaně realizovány pro bono. Agentury darují svůj čas 

na vytvoření kampaně a média darují volný mediální prostor. Kampaně se ani tak 

neobejdou bez dodatečných nákladů, ale odpadá nutnost velkých investic, jakými 

agentury a prostor v médiích dozajista jsou. V České republice by prozatím bylo možné 

navázat spolupráci alespoň s agenturami, které by pak mohly poskytovat své služby za 

menší finanční obnos nebo případně zcela zdarma. 

Organizace Ad Council se dá označit za průkopníka v tomto oboru. Určitě nelze 

jednoduše navrhnout vybudování podobné organizace v České republice, ale inspiraci 

pro systém českých vládních kampaních si můžeme vzít např. z dříve zmíněných 

evropských států, jako je Velká Británie nebo Německo, kde fungují vládní kanceláře, 

které se o kampaně starají. Kampaně by byly lépe regulovatelné a témata osvětových 

kampaní by byla vybrána na základě toho, co lidi zajímá a co by se měli dozvědět.  

 

                                                
110 STEM/MARK – příloha č. 7 
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Závěr 
Je třeba se zamyslet nad tím, nakolik jsou kampaně proti alkoholu za volantem  

a dalším aspektům nezodpovědného řízení vůbec potřeba. Neměl by každý dospělý 

člověk být dostatečně inteligentní a vzdělaný na to, aby dodržoval pravidla silničního 

provozu? Nemělo by stačit televizní a další zpravodajství, kde mohou lidé každodenně 

vidět následky nezodpovědného řízení, k tomu, aby se jako účastníci silničního provozu 

chovali lépe? Chápu, že je třeba informovat lidi o reformách a změnách v zákonech, 

jako například o důchodové reformě, ale pokud se jedná o úplně bazální věc, z určitého 

hlediska by měl postačit zdravý rozum. 

Otázkou také zůstává, zda je to právě díky kampaním, kdy dochází k opravdové změně 

chování a zda se nejedná více o další faktory, které změnu chování na silnicích 

ovlivňují. S každým rokem se zvyšuje bezpečnost aut a kvalita rychlostních 

komunikací. Zlepšuje se i zdravotní péče. Zároveň se zvyšují postihy za alkohol za 

volantem nebo nezodpovědné řízení. V České republice byl vytvořen téměř exemplární 

příklad letos v únoru, kdy byl muž za vybržďování a riskantní jízdu na dálnici odsouzen 

na 6 let odnětí svobody a čtyřletý zákaz řízení motorového vozidla.  

Bezpečnost na silnicích je jedním z důležitých společenských témat, které řeší většina 

světových zemí. Myslím, že kampaně proti alkoholu za volantem jsou důležité, ale musí 

mít smysl a nesmějí být produkovány pouze kvůli celosvětovému tlaku. Kampaň 

„Nemyslíš, zaplatíš!“ se vydala dobrým směrem s ukázkou drastických následků 

dopravních nehod. Tento aspekt je totiž ve všech druzích zpravodajství opomíjen a lidé 

si nedovedou názorně představit, jak markantní může mít nezodpovědné řízení 

následky. I když nelze jednoznačně potvrdit efektivitu kampaní, myslím, že jsou 

důležitým doplňkem zpravodajství, zákonů a společenského tlaku na bezpečnost na 

silnicích. Bezpečnost silničního provozu by se jako téma osvětových kampaní měla dále 

řešit. Jedině tak se podaří snížit nehodovost a úmrtnost na silnicích na minimum.  

V oblasti vládní komunikace je při pohledu na předchozí příklady amerického Ad 

Councilu a komunikace české vlády jasně vidět, že je zde prostor ke změně. Vládní 

komunikace je důležitý obor zejména proto, že informuje občany. Tato komunikace by 

tedy měla probíhat dle určité strategie a pravidel. Také by měla být ustálená a vycházet 

z jedné instituce. V tomto vidím v České republice velký prostor pro vývoj. Nemusí se 

hned jednat o rozsáhlou organizaci typu Ad Council, ale myslím, že by se česká vláda 

mohla inspirovat ze dříve zmíněných zemí, jako je Švédsko nebo Velká Británie, které 

mají samostatné kanceláře, jež s vládní komunikací radí a korigují ji. Zjednodušilo by se 
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tak budování komunikační strategie vlády a vládní kampaně by se mohly sjednotit pod 

jednu instituci, což by mohlo pomoci s doručením sdělení cílové skupině a celkovému 

povědomí o kampaních.  
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Summary 
The aim of the thesis “Comparison of Czech governmental campaigns and American Ad 

Council campaigns with a focus on social campaigns against drunk driving” was to 

compare the Czech campaign “Nemyslíš, zaplatíš!” (“You don’t think, you pay!”) by 

the Ministry of Transport and the American campaign “Buzzed Driving is Drunk 

Driving” by the National Highway Traffic Safety Administration. It also focuses on the 

system of the bidding process and the execution of public service campaigns produced 

by the government in the Czech Republic and the United States of America.  

The thesis is initiated by theoretical definitions of social marketing, its specification and 

differentiation from commercial marketing, and government communication. The 

theoretical discussions provides basis for characteristics of the Ad Council and its 

campaigns, mainly the “Buzzed Driving is Drunk Driving” campaign. The thesis 

focuses on the Czech campaign “Nemyslíš, zaplatíš!” and government communication 

in the Czech Republic in the following section.  

The last part of the thesis compares both Czech and American campaigns. The Czech 

campaign “Nemyslíš, zaplatíš!” had been, according to surveys conducted during its 

execution, more successful than the American campaign “Buzzed Driving is Drunk 

Driving”. Mainly its larger target group caused higher efficacy and greater ability to 

reach its target audience through paid media. The Czech campaign also communicated a 

broader range of topics than simply the “Buzzed Driving is Drunk Driving” campaign. 

Among its topics were e.g. speeding and safety belt usage.  

There was also a difference in the way each campaign was communicated. While the 

“Buzzed Driving is Drunk Driving” campaign took a milder approach, the Czech 

campaign “Nemyslíš, zaplatíš!” showed uncensored visual consequences of 

irresponsible driving that often resulted in fatality. Even though there are many other 

factors that affect the safety of the roads, such as improving the quality of the roads or 

higher fines for irresponsible driving, the thesis suggests that campaigns against drunk 

driving are still useful. Effective campaigns need to take a highly relatable and 

persuasive approach and be shocking enough for viewers that it will force them to 

carefully examine their behavior on the road. 

The thesis also proposes possibilities for improvement of Czech governmental 

communication mainly in the field of funding and effectiveness. The largest difference 

between Czech governmental campaigns and Ad Council campaigns is that Czech 

campaigns are funded from the state budget, whereas, Ad Council campaigns are 
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produced pro bono. It is certain that there are some additional costs even in the Ad 

Council’s campaigns, but it is expectable that the final costs are less significant than 

costs in the Czech Republic. Another major difference is that Czech government 

communication is not unified under one institution, but different ministries themselves 

are responsible. Therefore, there is limited regulation of topics that are being 

communicated and since there is no visual identity typical for governmental campaigns, 

people often cannot identify them nor even recognize them. The thesis presents the 

concept that Czech Republic may not be able to have an agency equivalent to the 

American Ad Council in the foreseeable future, but it is clear that a potential advisory 

office, which is in place in other European nations, would certainly aid in the creation 

and execution of public service campaigns. 
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Obrázek 3: Ukázka tištěné reklamy s přimíchanými ingrediencemi – Black a tan. 
Zdroj: www.blog.oregonlive.com (1. května 2015). Dostupné z: 
http://blog.oregonlive.com/thebeerhere/2008/05/has_the_ad_council_invented_a.html  
 
Obrázek 4: Ukázka reklamy v tisku pro bezpečnost motorkářů. Zdroj: 
www.akvablog.wordpress.com (1. května 2015). Dostupné z: 
https://akvablog.wordpress.com/page/2/ 
 
Obrázek 5: Ukázka venkovní reklamy proti alkoholu za volantem. Zdroj: 
www.novinky.cz (1. května 2015). Dostupné z: http://www.novinky.cz/krimi/165498-
filip-renc-toci-dalsi-drsne-nehodove-klipy.html 
 
Obrázek 6: Snímek obrazovky z výsledku dotazníku na Facebooku. Zdroj: 
www.tyinternety.cz (1. května 2015). Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/socialni-
site/kampan-nemyslis-zaplatis-uz-dorazila-i-na-facebook/ 
 
Tabulka 1: Přehled hodnoty darovaných médií červen 2008 – březen 2011. Zdroj: 
www.adcouncil.org/content/download/.../CaseStudy_BuzzedDriving.pdf 
 
Tabulka 2: Rozdělení rozpočtu na kampaň „Nemyslíš, zaplatíš!“. Zdroj: 
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/FFB39CC0-79D9-4780-8313-
8A757FF65E2D/0/Odpoved_152013072.pdf 
 
Tabulka 3: Srovnání kampaní „Nemyslíš, zaplatíš!“ a „Podnapilé řízení je opilé řízení“. 
 
Graf 1: Segmentace cílové skupiny kampaně „Nemyslíš, zaplatíš!“. 
 
Graf 2: Změna v chování řidičů. 
 
Graf 3: Změno chování chodců a cyklistů. 
 
Graf 4: Postoje ke komunikace vlády s občany. 
 
Graf 5: Povědomí respondentů o veřejných informačních nebo osvětových kampaních. 
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Přílohy 
 
Příloha 1: Ukázka kampaně „Přemýšlej!“111 proti alkoholu za volantem z Velké 
Británie z roku 2013 (obrázek). Zdroj: www.telegraph.co.uk (12. Května 2015). 
Dostupné z: http://www.telegraph.co.uk/motoring/road-safety/11215676/50-years-of-
drink-driving-campaigns.html

 
 

                                                
111 Kampaň „Think!“, kterou produkuje Department for Transport. 
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Příloha 2: Ukázka kampaně proti alkoholu za volantem z Německa (obrázek). (12. 
května 2015), Dostupné z: http://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--
3_iATJAZ--/c_fit,fl_progressive,q_80,w_636/18n9v3vpe4i64jpg.jpg 
 

 
 
 
Příloha 3: Srovnání voličské základny (graf). Dostupné z: 
http://www.mdcr.cz/../ZpravaNemyslis_FINAL1462010.ppt 
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Nevěsta - drogy, mrtvá nevěsta, dejchej-dejchej

drastické/drsné scény z havárií, smrt, krev
klip/video autohavárie, nehoda

Manažer - porazí maminku s kočárkem na přechodu 
Další reklamy - stůl, holčička se skládá zpátky, motorka

alkohol/drogy za volantem
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ZÁKLAD: Všichni respondenti, kteří v posledním 1,5 roce zaregistrovali nějakou kampaň, n=1293
OTÁZKA: q6

ZDROJ: STEM/MARK, Kampaň "Nemyslíš? Zaplatíš!" 06/2010
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Příloha 4: Media typy, ve kterých se respondenti setkali s kampaní (graf). Dostupné z: 
http://www.mdcr.cz/../ZpravaNemyslis_FINAL1462010.ppt

 
 
 
Příloha 5: Změna chování účastníků silničního provozu (graf). Dostupné z: 
http://www.mdcr.cz/../ZpravaNemyslis_FINAL1462010.ppt.
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ZDROJ: STEM/MARK, Kampaň "Nemyslíš? Zaplatíš!" 06/2010

ZÁKLAD: Všichni řidiči, n=1228
OTÁZKA: q19
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Příloha 6: Konkrétní změny chování respondentů v silničním provozu (graf). Dostupné 
z: http://www.mdcr.cz/../ZpravaNemyslis_FINAL1462010.ppt

 
 
 
Příloha 7: Konkrétní změna chování u dotázaných cyklistů a chodců (graf). Dostupné 
z: http://www.mdcr.cz/../ZpravaNemyslis_FINAL1462010.ppt 
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ZÁKLAD: Všichni řidiči, kterým kampaň změnila chování, n=609
OTÁZKA: q21

ZDROJ: STEM/MARK, Kampaň "Nemyslíš? Zaplatíš!" 06/2010
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Příloha 8: Uvědomění si chyb, které respondenti v silničním provozu dělali (graf). 
Dostupné z: http://www.mdcr.cz/../ZpravaNemyslis_FINAL1462010.ppt 

 
 
 
Příloha 9: Důvody pro změnu chování na silnici z pohledu chodců/cyklistů (graf). 
Dostupné z: http://www.mdcr.cz/../ZpravaNemyslis_FINAL1462010.ppt 
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