
   

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové 

komunikace a PR 

 

 

 

 

Bakalářská práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015     Ondřej Štarman 



   

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové 

komunikace a PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondřej Štarman 

 

 

 

 

 

 

Rebranding Kofoly a analýza její 

komunikační strategie v letech 2001–2012 
 

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2015 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Ondřej Štarman 

Vedoucí práce: Mgr. David Klimeš, PhD. 

 

Rok obhajoby: 2016 

 

 
 



   

Bibliografický záznam 

 

ŠTARMAN, Ondřej. Rebranding Kofoly a analýza její komunikační strategie v letech 

2001–2012. Praha, 2015. 71 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové 

komunikace a PR. Vedoucí diplomové práce Mgr. David Klimeš, PhD.  

 

Rozsah práce: 86 182 znaků (včetně mezer) 

 

 

Anotace (abstrakt) 

Na českém trhu došlo v porevolučních letech k obrodě několika tuzemských značek, 

které těží ze své socialistické minulosti. Mezi ně patří také Kofola, která však při 

opětovném budování značky zvolila inovativní přístup spočívající ve využití nových 

motivů v komunikaci. Práce se popisuje teoretická východiska rebrandingu a možnosti 

jejich aplikace na specifický případ, kterým je obroda socialistické značky. V práci je 

dále popsána komunikační strategie Kofoly, na které jsou názorně ilustrovány 

inovativní přístupy v komunikaci. Součástí práce je také dotazníkové šetření zkoumající 

vnímání komunikačních sdělení Kofoly a jednotlivých elementů značky, které se 

v rámci rebrandingové procesu změnily. V závěru práce je k nalezení zhodnocení 

celého rebrandingového procesu a navazující komunikační strategie. Součástí závěru je 

také doporučení, s jakými prvky je vhodné v komunikaci značky nadále pokračovat. 

Toto doporučení je vytvořeno na základě již zmíněného dotazníkového šetření.  

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

In post-revolutionary years on the Czech market there was a resurgence of some 

domestic brands which benefited from its socialist past. These certainly include Kofola 

which, however, chose an innovative approach to re-build the brand consisting in the 

use of new themes in communication. This bachelor thesis describes the theoretical 

basis of rebranding and application possibilities to the specific case such as a resurgence 

of a socialist brand. The paper also describes the communication strategy of Kofola 

which illustrates innovative approaches in the communication. The work also includes a 

survey which explores perceptions of the Kofola communication messages and 

perception of concrete brand elements which has changed during the rebranding. The 

assessment of the whole rebranding process and subsequent communication strategy 

appears in the end of the paper. There is also a recommendation for Kofola – which 

elements should be used in the communication of the brand. This recommendation is 

made on the basis of the aforementioned survey. 
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Úvod 
V oblasti rychloobrátkového zboží (FMCG

1
) v České republice nalezneme jen 

málo tuzemských značek, které se mohou poměřovat se zahraniční konkurencí. Jednou 

z těchto značek je právě nealkoholický sycený bylinkový nápoj Kofola s více než 

padesátiletou historií. 

 

Kofola vznikla v socialistickém Československu, ve kterém se stala zavedenou 

značkou a dalších třicet let těžila mimo jiné z absence zahraniční konkurence. Kofola se 

tak stala zavedenou a úzce spjatou značkou právě s tímto politickým režimem. Od toho 

se odvíjí specifika, která rebranding Kofoly provázela a která mě vedla ke zpracování 

tohoto tématu do bakalářské práce. 

 

Branding a rebranding se řídí podle různých pravidel, které byly vytyčeny na 

základě zkušeností s tímto procesem v minulosti. Často se může jednat o poslední 

možnost, jak danou značku zachránit. V době, kdy Kofola obrodem procházela, byly 

rebrandingové procesy již známy, drtivá většina z nich se však odvíjela od zkušeností na 

volném trhu, který nebyl poznamenán politickým režimem tak, jako tomu bylo 

v případě Kofoly. Kofola je tak často označována za průkopníka v rámci obrody 

socialistických značek. Nárok na toto označení si Kofola mohla vysloužit také díky 

neortodoxnímu přístupu ke komunikaci. V komunikaci totiž značka nepracovala pouze 

s historickým odkazem, jak by se dalo očekávat. Marketéři často označují historii za 

jeden z nejsilnějších aspektů v rámci komunikace značky. Co ale dělat s tím, když je 

historie úzce spjata s negativně vnímaným politickým režimem?  

 

Hlavním cílem této práce je analyzovat proces obrody značky s využitím teorie 

brandingu a rebrandingu a následnou komunikační strategii, a potvrdit tak hypotézu, že 

za úspěšným návratem Kofoly na český a slovenský trh stojí zejména úspěšný 

rebrandingový proces a na něj navazující komunikační strategie. 

 

 

 

                                                
1 Fast Moving Consumer Goods 
2 Značky, se kterými se spotřebitelé ztotožňují a upřednostňují je před všemi ostatními (Roberts, 2005). 
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V úvodní části práce představím problematiku brandingu a rebrandingu. Kromě 

celkového pohledu se budu zabývat také anatomií značky – na jednotlivých prvcích 

značky budu demonstrovat proběhnuvší změny Kofoly.   

 

V další kapitole se stručně zaměřím na historii značky. Historie Kofoly není 

stěžejním tématem této práce, nicméně je nezbytně nutné být s historií obeznámen, aby 

člověk mohl pochopit, jak byla Kofola před rebrandingem vnímána, a jakým způsobem 

mohla být historie v nové komunikaci využívána. 

 

Stěžejní změny týkající se aktualizace komunikace Kofoly popíši v následující 

kapitole Komunikační strategie. V této kapitole definuji komunikační cíle, cílovou 

skupinu Kofoly a komunikační prostředky. Na konkrétních kampaních demonstruji užití 

konkrétních motivů v komunikaci. V závěru kapitoly představím změny, které se 

odehrály uvnitř firmy ve vztahu k zaměstnancům, a také jeden společensky odpovědný 

projekt Kofoly. Zároveň zde uvádím, z jakého důvodu se Kofola těmto aktivitám věnuje 

v kontextu komunikační strategie jako celku. 

 

V závěrečné kapitole představím výsledky vlastního dotazníkového šetření, 

prostřednictvím kterého zkoumám, jakým způsobem jsou Kofola a její komunikační 

sdělení na českém trhu vnímány. Dotazník byl sestaven dle teoretických východisek, 

která budou v dané kapitole rovněž popsána.  

 

Na základě výsledku šetření a dalších poznatků z práce v závěru zhodnotím, zda 

byl proces rebrandingu a navazující komunikační strategie úspěšný. Součástí závěru 

bude také doporučení, jak v budoucnosti značku Kofola komunikovat na českém, 

potažmo slovenském trhu, jaké motivy v komunikaci ponechat a které naopak odstranit. 

 

Zpracování teze k této bakalářské práci probíhalo pod vedením Doc. PhDr. Jana 

Halady, Csc., který je také pod tezí podepsán. Po odevzdání teze však došlo ke změně 

vedoucího, kterým se stal Mgr. David Klimeš, PhD. 
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1 Problematika brandingu a rebrandingu 
Západní populace možná trochu s nadsázkou v devadesátých letech připisovala 

pád sovětského komunismu mimo jiné také neschopnosti států poskytnout občanům 

atraktivní spotřební zboží, po němž údajně všichni toužili. Byť se jedná o nadsázku, 

obecně lze říci, že lidé rádi nakupují značkové zboží. Nákup značek umožňuje vstoupit 

do idealizovaného světa a uspokojuje touhu, kterou v nás propagace vzbuzuje (Healey, 

2008).  

 

Značka (brand) je definována jako název, výraz, znak, symbol nebo design či 

jejich společná kombinace, které mají schopnost identifikovat zboží nebo služby 

jednoho nebo skupiny prodejců a odlišit je od konkurenčních. Jejich odlišnosti mohou 

být funkční, racionální, emocionální či nehmotné a mohou se vztahovat k tomu, co 

značka představuje nebo znamená v abstraktnějším smyslu (Kotler, 2013). 

 

Proces obdaření výrobku nebo služby silou značky se pak nazývá branding. Při 

tomto procesu se spotřebitel učí, čím výrobek vlastně je, jak se jmenuje a jaké elementy 

k němu patří. Branding vytváří mentální struktury pomáhající spotřebitelům utřídit si 

znalosti o výrobcích či službách takovým způsobem, který později umožní 

spotřebitelům jejich rozhodování. Tím přináší hodnotu firmě. Při budování brandu a 

posilování značky je důležité, aby spotřebitelé nalezli mezi produkty stejné kategorie 

smysluplné rozdíly, které se mohou týkat přímo vlastností konkrétního výrobku (Kotler, 

2013). 

 

Souhrnně lze říci, že o brandingu hovoříme tehdy, když míníme všechny atributy 

produktu, které zanechávají v mysli zákazníka trvalou představu. Pomocí brandingu 

vznikají kolem značky emoce a příběh, které silně ovlivňují nákupní chování (Healey, 

2008). 

 

Potřeba značek se začala masověji projevovat během průmyslové revoluce, kdy 

vznikala nadprodukce výrobků a zároveň už bylo možné je distribuovat na relativně 

velké ploše (Healey, 2008). Výrobci si začali všímat toho, co zákazníci vyhledávají. Ti 

přirozeně upřednostňovali výrobky, se kterými již měli pozitivní zkušenosti. Právě 

existence značek zákazníků umožnila na první pohled výrobek a jeho původ rozpoznat.   
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Máme-li postihnout rozdíl mezi brandingem a rebrandingem, pak rebranding se 

od výše uvedeného liší zejména v tom, že se tento proces aplikuje jen a pouze u značek, 

které již delší dobu fungují. Změny v rámci tohoto procesu také mohou být pouze dílčí. 

Může se jednat například pouze o změnu loga či výměnu pro značku charakteristických 

barev – příkladem může být nahrazení červené barvy zelenou u některých designových 

prvků řetězce restaurací s rychlým občerstvením McDonald´s. Zelená barva má v tomto 

případě vyjadřovat úctu k přírodě, tedy jednu z hodnot značky (Fránek, 2009). 

 

Častěji se však za rebranding považuje kompletní změna značky, tedy i změna 

obchodního názvu. Finanční náročnost rebrandingu se odvíjí od velikosti firmy. Je 

nutné si zde uvědomit, že název a logo bude nutné vyměnit na všech razítkách, 

propagačních materiálech, úředních dokumentech atp. (Bauer, 2014). 

 

Při celém procesu je nutné postupovat flexibilně a s dostatečnou komunikační 

podporou. V opačném případě hrozí zmatení zákazníků, které může vést k poklesu 

tržeb. Při rebrandingu také téměř jistě firma ztratí část své původní identity. Vždy je 

tedy třeba provést důkladnou analýzu, zda takováto změna značce spíše neublíží, a zda 

bude možné přesvědčit veřejnost a obchodní partnery o tom, že nová identita je značce 

vlastní (Bauer, 2014). 

 

Nejčastější důvody, které firmy vedou k rozhodnutí provést rebranding, jsou: 

1) expanze společnosti na nové trhy; 

2) sloučení dvou firem; 

3) větší společnost získá formou akvizice menší firmu, kterou chce 

restrukturalizovat; 

4) původní název firmy odkazuje na obor, kde už firma nepůsobí, což postrádá 

logiku a komplikuje další rozvoj společnosti; 

5) špatně promyšlený původní obchodní název brání dalšímu rozvoji firmy; 

6) celkový rebranding je poslední možností na záchranu firmy (Bauer, 2014). 

 

Cíl brandingu a rebrandingu je však stejný – zajištění úspěchu výrobku či 

služby. Konkrétně je pomocí těchto disciplín možné: 

1) posílit dobrou pověst; 

2) zvýšit loajalitu; 

3) zajistit kvalitu; 
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4) podpořit vnímání větší hodnoty, aby mohl být produkt prodáván za vyšší 

cenu nebo aby bylo při stejné ceně prodáno více produktů; 

5) ujistit zákazníka, že vstoupil do pomyslného světa vyznávající stejné 

hodnoty (Healey, 2008). 

 

Kofola potřebovala pomocí rebrandingu dosáhnout zlepšení ve všech pěti výše 

uvedených bodech. V této práci se nadále budu zabývat oblastmi, kterých se změny 

značky Kofola dotkly, a v praktické části práce budu zkoumat, do jaké míry se pomocí 

těchto změn povedlo výše uvedené body naplnit. 

 

1.1 Potřeba změn a adaptace 

„Nepřežívají ani největší z druhů, ani nejinteligentnější, ale takové, které nejlépe 

reagují na změnu.“ 

Charles Darwin  

 

Známý citát Charlese Darwina je možné aplikovat na problematiku značek. 

Značky, které si chtějí uchovat význam, musí držet krok se stále se měnícími trendy a 

vkusem masové kultury a rychle a zejména pravidelně se jim přizpůsobovat. Healey 

uvádí, že jádro značky, tedy to, co přitahuje zákazníka – význam a hodnota značky, její 

příslib a uspokojení, které poskytuje –, by mělo zůstat neměnné, poskytovat zákazníkům 

něco, v co mohou věřit a čemu mohou z dlouhodobého hlediska zůstat věrní. Naopak 

projevy značky, které dělí na vnější faktory (design obalu, reklama, internet) a vnitřní 

faktory (design výrobku, postupy a příchutě) – se nejen mohou, ale přímo musí měnit. 

Jejich vývoj by měl odrážet měnící se trendy a také vývoj trhu, který je podněcován 

konkurenty. Konzultantská společnost Interbrand shrnuje výše uvedené do takzvaného 

pravidla 70/30: 70 procent prezentace značky by mělo zůstat konzistentních a 30 

procent by mělo být adaptováno s ohledem na specifika daného kulturního prostředí. 

Mezi těch 30 procent se řadí název, logo, design výrobku, barvy, příchutě, typografie, 

fotografický nebo ilustrační styl, lokální webová prezentace, slogany atd. (Healey, 

2008).  

 

Vztáhneme-li pravidlo 70/30 na Kofolu, zjistíme, že zde toto pravidlo není 

možné bez výhrady aplikovat. Kofola totiž představuje specifický případ. Jedná se o 

značku, která vznikla a působila na omezeném trhu, díky čemuž měla dominantní 
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postavení i bez výrazného marketingového úsilí. Po otevření trhu Kofola nedokázala na 

celospolečenské změny zareagovat zhruba po dobu deseti let.  

 

Zjednodušeně můžeme říci, že s příchodem změn se kromě složení Kofoly (tedy 

produktu samotného) a názvu změnilo vše včetně podstaty a idejí. Tento fakt vhodně 

ilustruje to, že produkt samotný, pokud není vyloženě špatný, nemusí mít na prodejní 

úspěšnost velký vliv. V důsledku je Kofola pouze sladká obarvená voda. Vše kolem – 

příběh, podstata, název, logo, historie atd. – vytváří značku a skutečnou hodnotu brandu 

Kofola. 

 

Žádoucí změny přišly až na konci tisíciletí s novým majitelem - rodinou 

Samarasových. I přes již zmíněnou desetiletou odmlku zůstala Kofola pojmem velmi 

známým – na produkt, který byl ryze český a na domácím trhu měl více než třicet let 

výsostné postavení, lidé během deseti let nezapomněli. Pokud by však tato doba byla 

delší, hrozilo by, že nová nastupující generace náctiletých by již tuto značku neznala, 

což by omezovalo možnost využití historického odkazu v komunikaci, s kterým mimo 

jiné Kofola v komunikaci také pracovala. Podrobněji se mu věnuji v samostatné 

kapitole. 

 

I přes povědomí lidí o této značce však bylo nutné značku restartovat právě 

pomocí rebrandingu. Obroda zároveň přišla v době, kdy porevoluční nadšení a pocit 

exkluzivity ze západních produktů již částečně opadnul a Češi začali mimo jiné také 

z důvodů nostalgie upřednostňovat tradiční značky. Podle výzkumu agentury Median 

dávalo v roce 1999 přednost českým značkám 70,2 % Čechů (Tvarůžková, 2000). 

Hodnota tradičních socialistických značek tak díky sentimentu českých zákazníků 

neustále vzrůstala, a to i přesto, že tyto značky téměř nebyly na trhu komunikovány 

(Tvarůžková, 2000). 

 

1.2 Název 

Jméno potřebuje značka více než cokoliv jiného. Jedná se o atribut, který 

umožňuje si značku zapamatovat, umožňuje lidem o ní hovořit. Není výjimkou, že se 

během rebrandingu mění také jméno. Přesvědčit zákazníky k tomu, aby si s novým 

jménem spojili vše dobré, co si spojovali s tím starým, bývá pro marketéry často obtížný 
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úkol. Noví majitelé Kofoly se rozhodli jméno ponechat. Měnit název tak známého 

produktu jako Kofola, by bylo velmi složité, pravděpodobně by se toto rozhodnutí 

setkalo i s odporem společnosti. Zároveň by se připravili o možnost využít tradici tohoto 

nápoje v Čechách a na Slovensku – tradici nápoje, který pro mnoho lidí může 

představovat jednu z mála pozitivních věcí z dob socialismu. 

 

Název Kofoly vznikl před více než 50 lety a je odvozen od názvu sirupu KOFO, 

ze kterého je nápoj vyráběn. Název sirupu je odvozen od slova kofein, který je v Kofole 

obsažen. Výsledný název Kofoly tedy spojuje slova kofein a kola. Název byl také 

v různých obměnách užíván v některých kampaních. Můžeme se tak setkat například s 

kofolásky, či pojmem kofolonizace, který spojuje cestování přes energií obsaženou 

v kofeinu právě s Kofolou. 

 

Existuje sedm kritérií pro vytvoření dobrého jména: krátkost, charakterističnost, 

vhodnost, snadný pravopis a výslovnost, sympatičnost, rozšiřitelnost a možnost ochrany 

(Neumeier, 2008). Kofolu problémy s názvem provázely pouze v oblasti právní ochrany 

názvu Kofola. Jiné společnosti se snažily na jejím jménu parazitovat. Tuto skutečnost 

můžeme ilustrovat na případu z roku 2001, kdy se farmaceutická společnost IVAX – 

CR vlastnící obchodní značku Kofola obrátila na soud kvůli společnosti Monáda drink, 

která na domácím trhu v březnu téhož roku začala prodávat nealkoholický nápoj tmavé 

barvy s názvem Kofča. Soud požadavku vyhověl a nařídil stažení Kofči z prodeje. 

Kofča se podobala původnímu názvu nejen foneticky, ale také mnoho spotřebitelů výraz 

kofča používalo pro originální nápoj. IVAX vedl další podobné spory také na 

Slovensku, konkrétně se jednalo o limonády MK Kofola či Šofola (Kofola je naše, 

vzkazuje opavská firma, 2001).  

 

Výše uvedené soudní spory ilustrují to, čemu muselo v minulosti čelit mnoho 

firem. Někdy totiž dochází k tomu, že jméno produktu je tak praktické a dokonalé, že ho 

veřejnost přijme do svého slovníku a bezděčně z něj vytvoří běžně používaný pojem 

(vygooglit, Kleenex, luxovat, linoleum). To vystavuje majitele značky nebezpečí ztráty 

ochranné známky, protože běžně používaná jména věcí nemohou být průmyslově 

chráněna (Healey, 2008). 
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1.3 Spojení produktu s příběhem a emocemi    

Lidé si lépe uchovají vzpomínku, pokud se k ní pojí nějaký příběh či emoce. To 

stejné platí u produktů. Každá značka by měla vyprávět příběh. Dobrý příběh v lidech 

zanechá silný zážitek, zapojuje všechny smysly a vytváří dojem, jako by příběh lidé 

prožívali sami (Healey, 2008). Souvisí s tím základní paradox brandingu: v rámci jedné 

produktové kategorie, která je uzpůsobena uživatelským potřebám, dochází k unifikaci 

designu a základních funkcí, produkty se pak od sebe liší pouze povrchovými atributy. 

Pak už zbývá jen příběh, který emocionálně oslovuje různé zákazníky. Dobře je to 

ilustrováno na případu, kdy si vypůjčím osobní auto. I když jsem ho nikdy neřídil, 

dokážu ho ovládat. Volant, pedály, řadicí páka, kontrolky – to vše bude na stejných či 

podobných místech. To, jaké auto si nakonec koupím, tedy v důsledku závisí na stylu, 

jakým způsobem se značka prezentuje, jaký příběh vypráví, jaké emoce si s ní spojuji. 

To, že auto mě dokáže dostat z bodu A do bodu B nese při rozhodování minimální 

význam (Bedbury, 2002).    

 

Levá polovina našeho mozku je zaměřená racionálně. Zde dochází ke 

svědomitému zvažování pro a proti, porovnávání cen, shromažďování faktů atd. Pravá 

polovina mozku je sídlem intuice. Vzniká zde touha po něčem, protože to je zajímavé, 

protože to mají přátelé, protože to vypadá fantasticky. K vytvoření emocionálního 

zážitku založeného na příběhu užívají značky všemožné dostupné prostředky: 

maloobchodní prostředí (ochutnávky, doporučení), zkušenosti na internetu, vyslance 

značky, ústně šířené a další. Tyto prostředky přitahují pravou polovinu našeho mozku, a 

proto jsou často velmi úspěšné (Healey, 2008). 

 

Tomu, jaký příběh Kofola vypráví, pomocí jakých prostředků a jaké emoce chce 

s produktem spojovat, se podrobněji věnuji v analýze komunikační strategie. 

Zjednodušeně je však možné říct, že Kofola na emoce v devadesátých letech vůbec 

nepůsobila, nevyprávěla žádný příběh, byť by se jednalo jen o historický odkaz. 

Dokonce ani ten nebyl před generálními změnami užíván. Nicméně lze říci, že to, co se 

dělo po Sametové revoluci s Kofolou, je příběh, který sám o sobě v lidech vzbudí 

emoce. Znovuzrození silné socialistické značky je téma, které lidi přitahuje, zároveň 

představuje atraktivní obsah pro média. Mediální zájem poskytuje značce možnost 

prezentovat se v médiích při nulových nákladech, což představuje značnou výhodu do 
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začátku. Tento příběh se však odehrával na pozadí. V žádné masmediální propagaci 

nebyl tento příběh použit, komunikace se v budoucnu zaměřuje na emoce, zejména pak 

na lásku. 

 

1.4 Příběh založený na historii a využití retro marketingu 

Michael Bierut v interview pro New York Times v roce 2007 uvedl, že často je 

nejjednodušší přijít s něčím, co má nějakou historii, protože o to víc je snadnější vyvolat 

v lidech impuls ke koupi. Často dochází k tomu, že příběhy značek jsou upravovány, 

v některých případech by se dalo říci, že jisté informace jsou až zavádějící. Jako příklad 

můžeme uvést pivo značky Stella Artois. To se začalo vařit v roce 1926, nicméně na 

etiketě nalezneme nápis, který malými písmeny hlásá „Anno 1366“. Z této doby ve 

skutečnosti pochází pouze smlouva na dům, kde náhodou později vznikl pivovar. Jinak 

nelze odhledat žádnou spojitost mezi pivem značky Stella Artois a čtrnáctým stoletím 

(Healey, 2008). 

 

Historie Kofoly je na tuzemském trhu poměrně známá, značka tedy nemůže 

v této oblasti přijít s jiným než pravdivým příběhem. Na přelomu tisíciletí Kofola 

oslavila 40 let existence. Ve srovnání s výše uvedeným pivem se jednalo o relativně 

krátkou dobu, byla však dostatečná na to, aby mohl být historický odkaz v komunikaci 

využit, zejména s ohledem na celospolečenské změny, které s sebou přinesla Sametová 

revoluce v roce 1989.  

 

Retro marketing slouží k propagaci produktů, které byly do určité míry upraveny 

do podoby, v jaké se prodávaly v minulosti. Cílí na spotřebitele, kteří s nostalgií 

vzpomínají na produkty z minulosti (Doyle, 2011). Tomáš Trampota, ředitel IKSŽ na 

FSV UK, v rozhovoru pro internetový portál Strategie.cz uvádí důvody, proč je retro 

marketing úspěšný: „Už starší výzkumy zjistily, že naše hodnocení jednotlivých 

historických období je výrazně ovlivněno naším postavením v životním cyklu. Věk 

spojený s bezstarostným mládím tak máme tendenci posuzovat pozitivněji bez ohledu 

na skutečnou sociální nebo politickou situaci té doby. To se sveze i na značky a 

produkty, kterými jsme byli obklopeni a které jsme používali“ (Křížová, 2015).  
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Podle Martina Charváta, ředitele reklamní agentury konektor, je však nutné, aby 

společnost k retro stylu dozrála. V 90. letech podle něj bylo nemyslitelné, aby retro 

fungovalo. Lidé potřebovali čas, aby své osobní vzpomínky odstřihli od systému, který 

zde vládl (Křížová, 2015). S ohledem na výše uvedené je pravděpodobné, že pokud by 

obroda Kofoly přišla dříve než na přelomu tisíciletí, nebyl by proces tak úspěšný – 

společnost by nemusela být připravena produkt znovu přijmout. 

 

Retro nádech Kofoly je ještě více umocněn jejím téměř krachem a desetiletým 

stažením do ústraní. „Když něco bylo, pak nebylo a nyní zase je, tak je to nové. A lidé 

chtějí nové věci zkoušet. Navíc milují stabilitu a jednoduchost. A retro představuje 

něco, co tady již bylo – a vydrželo,“ objasnil problematiku Robert Němec, ředitel 

stejnojmenné marketingové agentury (Křížová, 2015). 

 

Komunikace v retro stylu však přináší jeden problém. Retro dokáže oslovit různé 

věkové skupiny s výjimkou mladé generace zhruba ve věku 15 – 25 let. Ta se většinou 

snaží vymezovat proti té staré, retro zde tedy nemá moc šanci na úspěch, leda by 

marketéři dokázali retro komunikovat velmi trendovým způsobem, který by mladé lidi 

oslovil (Křížová, 2015). Kvůli tomu Kofola v komunikaci užívá prvky, kterými může 

oslovit všechny věkové kategorie.   

 

1.5 Změny designových prvků 

Ve světě značek design začíná designem produktu a postupuje směrem ven 

k obalu a etiketě, postupně až k reklamě a dalším marketingovým nástrojům (např. 

webové stránky, brožury, firemní dresscode, dokonce i vzhled faktur) (Healey, 2008). 

Díky tomu, že design působí na lidské smysly – zejména hmat a zrak – zaujímá tato 

disciplína v brandingu pravděpodobně nejdůležitější roli. 

 

Kolový nápoj, jako je Kofola, představuje pro designéry určitou výzvu, design 

samotného produktu, což je černá tekutina, nelze dost dobře upravit. Jistě by pomocí 

barviv šlo změnit barvu nápoje, jiná než černá barva by ale pravděpodobně měla spíše 

odpuzující účinky. Změna barvy by připadala v úvahu například při vydání limitované 

edice s určitou příchutí zaměřenou na děti a teenagery. 
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Stěžejní prezentace produktu v místě prodeje se tak odehrává prostřednictvím 

obalu a etikety.  

Obaly mohou plnit několik funkcí: 

1) vyjadřovat identitu značky; 

2) přitahovat pozornost; 

3) zařazení produktu do určité kategorie/cenového pásma 

4) plnit užitkovou funkci, někdy dokonce nahrazovat v důležitosti samotný 

produkt 

5) plnit některé doplňkové funkce (obal může sloužit jako dárkové zboží – 

například sběratelské edice, které zajišťují trvání brandingu ještě dlouho 

potom, co byl obsah spotřebován – nebo jako úložná nádoba) (Healey, 

2008). 

 

Obal u Kofoly plní hlavně užitkovou funkci, zároveň však vyjadřuje identitu 

značky a signalizuje, co zákazník může očekávat – prostřednictvím slov, obrázků, tvaru, 

materiálů, použitých barev, typu písma a grafiky obal sděluje příslib značky. V době, 

kdy společnost po korporacích vyžaduje zodpovědný přístup k přírodě, staví se Kofola a 

víceméně celý segment nealkoholických nápojů před otázku, jakým způsobem 

obhájit/nahradit plastové PET lahve, které jsou v off-trade prodejích velmi užívané.  

 

Kofola má v tomto oproti nadnárodním konkurentům velikou výhodu – kritika je 

většinou zaměřena právě na ty největší korporace, které těchto plastových obalů 

produkují mnohonásobně více. I tak je ale Kofola nabízena ve skleněných lahvích a 

plechovkách. Z hlediska praktičnosti a ekonomičnosti však zůstává pro spotřebitele 

nejlepší volbou uzavíratelný plastový obal, ve kterém může koupit největší objem 

Kofoly za nejvýhodnější cenu. 

 

Velmi specifickým prvkem, který výborně využívá historický odkaz (jedná se o 

jednu z tradičních forem prodeje Kofoly), je možnost koupit v rámci on-trade prodeje 

točenou Kofolu ze sudu. Kromě lokálně točených ovocných limonád nemá Kofola 

v oblasti točených nealkoholických nápojů přímou konkurenci. Točená Kofola se tak 

stala pojmem, restaurační zařízení většinou skutečnost, že točenou Kofolu nabízejí, 

inzerují ještě před vstupem dovnitř. Točená Kofola je totiž v ČR velmi populární a bývá 

cenově příznivější než jiné nealkoholické nápoje. Komunikace točené Kofoly se 

odehrává prostřednictvím sklenic, ve kterých je servírována. Ty nesou logo Kofoly a 

specifické tvary – ucho na držení jako klasické pivní půllitry. Dále může být Kofola 
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v rámci on-trade komunikována na výčepních pákách, podtáccích, venkovních 

originálních tabulích s nabídkou daného zařízení atp. 

 

Neméně důležitou součástí vzhledu je výběr brandové barvy. Jedná se o 

disciplínu složitější, než by mohlo být na první pohled patrné. Za prvé je třeba 

zvládnout fyzikální aspekty barevnosti (výraznost, dynamické napětí, čitelnost atd.). Za 

druhé je nutné zvážit to, jakým způsobem barvy na lidi působí a za třetí je nutné 

porozumět kulturně podmíněné asociaci některých barev (Healey, 2008). 

 

Kofola dříve nedisponovala žádnou výraznou barvou jako její konkurenti (Coca-

Cola používá červenou barvu, Pepsi Cola modrou), výraznější změny přišly na přelomu 

tisíciletí, kdy se v rámci rebrandingu několikrát měnilo také logo (podrobněji změny 

loga níže). Původní hnědá barva, která symbolizuje spojitost s kávou, zůstala v nápisu, 

nejvýraznějším barevným prvkem se však stala kombinace bílého podkladu a 

oranžového loga.   

 

Lze říci, že při výběru barev šla Kofola vlastní cestou, neparazitovala na 

oblíbenosti zahraničních kolových nápojů. Jako příklad takového parazitování poslouží 

McDonald´s, který v daném segmentu „vlastnil“ žlutou a červenou barvu. Jeho 

konkurent Burger King se pak užitím kombinace červené, žluté a modré staví do pozice 

„používám tytéž barvy“ (Ries, 2002). Kofola naproti tomu zvolila zcela odlišné a přitom 

výrazné barvy. To ilustruje sebevědomí značky, která může stavět na bývalé slávě, 

zároveň však do komunikace implementuje zcela nové prvky. 

 

1.6 Změny loga 

Logo samo o sobě je pouhý znak, svůj význam získává teprve v průběhu své 

existence, kdy je obohacováno o příběh a zkušenosti. Logo se časem může měnit, 

nicméně vždy by si mělo udržet spojení s vnímáním značky v myslích zákazníků 

(Healey, 2008). 

 

Kofola se zpočátku stáčela do neoznačených skleněných lahví, přičemž logem 

byla opatřena pouze zátka. V sedmdesátých letech se na lahvích objevila etiketa. 
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Jednalo se o třířádkový nápis – v každém řádku se nacházela jedna slabika z názvu. 

Barevně byla vyznačena všechna písmena „O“ v názvu.  

 

Logo dostalo svou podobu v roce 1972 a Kofole vydrželo až do roku 1998. 

Jednalo se o nápis Kofola na tmavém podkladu, kde obě „O“ v názvu byla rozdělena 

čárkou a vypadala jako kávová zrna, což mělo symbolizovat obsah kofeinu v nápoji. 

 

V roce 1998 došlo k představení nového loga, ze kterého symbol kávy zmizel, 

nápis „kofola“ byl z vrchní i spodní strany doplněn o celkem čtyři barevné stužky, které 

měly symbolizovat zastoupení různých bylinek v nápoji. Další modernizace loga 

proběhla v roce 2000, kdy byly odebrány stužky, nápis „kofola“ dostal hnědou barvu, 

slabší světlý stín a byl napsán kurzívou. Třetí změna loga proběhla v roce 2003, kdy se 

kromě výrazného sklonu nápisu poprvé k logu přidal nápis „original“. Umístění tohoto 

nápisu souvisí s faktem, že společnost SANTA v předešlém roce odkoupila ochrannou 

obchodní známku a získala tak výhradní právo na produkci Kofoly. 

 

V roce 2006 se logo opět změnilo. Písmo již nebylo nakloněné, ani psané 

kurzívou, stále však bylo obohacené o nápis „original“, tentokrát s malým písmenem, 

což koresponduje s nápisem „kofola“, ve kterém jsou taktéž všechna písmena malá. 

Nejvýraznější změnou tak bylo přidání bílého symbolu lístku lékořice na oranžovém 

pozadí, který opět odkazuje na přítomnost mnoha bylinek v nápoji. 

 

Právě logo z roku 2006 používá Kofola v této podobě dodnes na velkých PET 

lahvích. Na tradičních sklenicích a menších PET lahvích užívá stejné logo, pouze 

symbol lékořice není na čtvercovém pozadí, nýbrž na nekonvenčním tvaru. Na 

některých PET lahvích o objemu 0,5l se místo symbolu lékořice objevuje oranžové 

srdce s bílými křídly. 

 

K padesátému výročí vydala v roce 2010 Kofola speciální edici skleněných 

lahví. Kromě retro tvaru lahve odkazuje na historii nápoje i etiketa. Je na ní vyobrazená 

mírně oprýskaná bílo-oranžová zátka, na které je nápis 1960 odkazující na vznik Kofoly 

a samotný nápis „kofola“, který je doplněný o anglický nápis „original recipe“. 

Umístění anglického nápisu částečně potlačuje socialistické kořeny tohoto nápoje.   
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Všechny výše popisované etikety a loga jsou dostupné k nahlédnutí v příloze 

této práce. 

 

1.7 Vznik sloganů, podstaty značky 

Slogan by měla být idea odrážející podstatu značky. Rozdíl mezi nahlížením 

podstaty a ideou je následující: Podstata značky je spojena s jejím vnímáním a 

pochopením toho, čím se odlišuje od svých konkurentů. Ideje pak mají podstatu 

ilustrovat tak, aby ji mohl kdokoliv pochopit. Dusenberry toto ilustruje na svém sloganu 

pro značku General Electric: „Přinášíme do života dobré věci.“ Lidé už věděli, že GE 

působí v mnoha oborech (od výroby žárovek po finanční služby), nicméně podstata není 

to, že GE vyrábí všechno, ale spíše ten fakt, že věci, které GE vyrábí, zlepšují život 

(Dusenberry, 2005). 

  

První slogan Kofoly datujeme do roku 1998, kdy byla Kofola poprvé mediálně 

komunikována společností Galena. První slogan zněl „Kofola, kdo jí odolá“ (Kofola 

startuje s Euro RSCG, 2001). Jedná se o slovní hříčku, která velmi obecně vyjadřuje, že 

Kofola je chutný nápoj. Brzy však vedení Kofoly došlo k názoru, že pouhé 

vyzdvihování chuti tohoto nápoje výrazné prodejní úspěchy nezajistí.  

 

Další slogan vznikl o rok později. Ostravská agentura Pulary ve své billboardové 

kampani použila slogan „Tradice chutná tradičně lépe“ (Kofola startuje s Euro RSCG, 

2001). Tvůrci sloganu zde zvolili bezpečnou cestu odkazu na historii a tradici nápoje. 

Dvě ze čtyř slov sloganu se týkají tradice, další dvě vyzdvihují dobrou chuť.  

 

V roce 2001 byl vypsán reklamní tendr, kterého se zúčastnily čtyři reklamní 

agentury. Součástí tendru byl požadavek, který můžeme označit za klíčový pro další 

vývoj značky do takové podoby, jak ji známe dnes. Předmětem zadání byl požadavek na 

jasnou repozici značky spočívající ve změně cílové skupiny. Doposud totiž byla Kofola 

konzumována hlavně spotřebiteli ve věku 25 až 40 let. Jelikož se však jedná o sladký 

nealkoholický nápoj, velice důležitou cílovou skupinou je také mladší generace, u které 

je nutné vybudovat vztah k výrobku co nejdříve. Tendr vyhrála agentura Euro RSCG, 

která navrhla dostatečně výraznou a odlišnou variantu komunikace, a měla tak největší 

potenciál oslovit mladší cílovou skupinu (Kofola startuje s Euro RSCG, 2001).  
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Tato agentura ještě v témže roce spustila mediální kampaň, jejíž hlavní slogan 

zněl „Když ji miluješ, není co řešit“ (Krupka, 2012). Tím došlo také ke změně podstaty 

značky, což bylo vzhledem ke změně cílové skupiny žádoucí. Dřívější podstata značky 

byla založena na tradici tohoto nápoje, což je v komunikaci jistě velmi silný prvek, při 

zacílení na mladou generaci to však nestačilo. Nyní došlo k obohacení prvku tradice 

o přidání výrazné emoce – lásky –, která bude v dalších letech se značkou silně spjata. 

Kofola tím dává najevo, že má v České republice takovou tradici, že není nutné tuto 

skutečnost prostřednictvím sloganu komunikovat. Nazírání podstaty značky musí být 

jednoduché, soustředěné a pravdivé, stejně prosté jako „tohle je nejlepší“. Teprve pak 

ideje, které z něj vycházejí, začnou posilovat emocionální pouto se zákazníkem (Healey, 

2008). Tento jednoduchý slogan se díky užití zájmena (ji) dal jednoduše personifikovat. 

Následně tak mohlo vzniknout mnoho reklamních sdělení (idejí), které z tohoto sloganu 

vycházely. Podrobněji se jim věnuji v kapitole komunikační strategie.  

 

1.8 Vývoj samotného produktu 

Není pravděpodobné, že by se chuť Kofoly vzhledem k tajnému receptu 

v průběhu let měnila, může však nadále docházet ke zkvalitňování přísad, které se 

k výrobě užívají. Protože však ve firmě existovala snaha také o posun z hlediska 

samotné chuti, došlo k rozšíření portfolia produktů o nové příchutě Kofoly. První přišla 

na trh Kofola Citrus v roce 2004 (Historie firmy, 2015). Uvedení produktu bylo 

doprovázeno televizní kampaní, která produkt spojovala s láskou.  

 

V novém tisíciletí se v Česku začal prosazovat trend zdravého životního stylu. 

Zároveň Kofola musela reagovat na negativní postoj společnosti vůči kolovým 

nápojům, které byly považovány za tolik přeslazené, že by mohly být škodlivé pro děti. 

Na tyto skutečnosti reagovala Kofola vydáním nové edice Bez cukru, která pokryla 

poptávku po tomto nápoji u diabetiků a spotřebitelů, kterým nápoj chutná, nicméně ho 

odmítali konzumovat z výše uvedených důvodů (Historie firmy, 2015). 

 

K výraznému rozšiřování příchutí dochází od roku 2011. V současné době je 

k dostání Kofola Vanilková, Třešňová, Festivalová, Extra bylinková a Kofola 

s guaranou, která se profiluje už spíše jako energy drink. Kromě výše zmíněných 
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příchutí vychází od roku 2007 limitované vánoční příchutě – Skořicová, Barborková, 

Hvězdičková a Marcipánová.  

 

Z vyjmenovaných příchutí můžeme soudit, že Vánoce představují pro Kofolu 

stěžejní období. Z názvů příchutí ne vždy poznáme, o jakou příchuť se ve skutečnosti 

jedná, což může potenciální kupce odradit. Na druhou stranu jsou tyto názvy svěží a 

evokují ve spotřebitelích pozitivní myšlenky. Může tak docházet ke zvýšení loajality a 

posilování skupiny spotřebitelů, kteří produkt řadí mezi své lovemarks
2
.  

 

1.9 Cenotvorba 

Stanovení ceny produktu velmi souvisí s jejím positioningem. Positioning je 

aktem navržení nabídky a image společnosti tak, aby v myslích cílového trhu zaujaly 

významné místo (Ries, 2001). Hlavním cílem je zakotvit značku v myslích spotřebitelů 

takovým způsobem, aby se maximalizoval potenciální přínos pro společnost. Dobrý 

positioning značky je vodítkem pro marketingovou, potažmo komunikační strategii, 

jelikož vyjasňuje podstatu značky, určuje cíle, kterých má spotřebitelům pomoci 

dosáhnout a ukazuje, jakým jedinečným způsobem to provádí (Kotler, 2013).  

 

Na cenu Healey nahlíží jako na nejméně fascinující prvek brandingu, na druhou 

stranu je jedním z nejdůležitějších, protože právě cena určuje, jakou sílu značka má. 

Značka je to, co dovoluje produktu vystoupit nad cenovou hladinu, opustit status pouhé 

komodity a být prodán za vyšší cenu než obdobný produkt. Značka funguje v případě, 

kdy je zákazník ochoten zakoupit si produkt kvůli necenovým faktorům – designu, 

kvalitě, funkcím, snadnému použití, kráse, příjemným asociacím, doporučení či osobní 

vzpomínce (Healey, 2008). 

 

Cena zároveň může signalizovat hrozící pád značky. Toto ilustruje Bedburry na 

tzv. „Marlboro Friday“ – den v roce 1993, kdy se tabákový gigant Philip Morris rozhodl 

prudce snížit cenu světoznámých cigaret Marlboro, aby mohl konkurovat méně 

významným značkám. Tento tah však znamenal otevřené přiznání toho, že značka 

Marlboro má nízkou hodnotu. Produkt sám o sobě nebyl dostatečně inovační, nedokázal 

                                                
2 Značky, se kterými se spotřebitelé ztotožňují a upřednostňují je před všemi ostatními (Roberts, 2005). 
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se odlišit od konkurence (Bedbury, 2002). Tento případ potvrzuje fakt, že pokud jsou 

obchodníci nuceni snížit cenu nějakého prémiového zboží, pád značky nemusí být 

daleko (Healey, 2008).  

 

     V kontextu positioningu značky je zajímavé zhodnocení stanovení ceny 

Kofoly. Původně Kofola spadala do levnějších kolových nápojů, postupné posilování 

brandu však umožnilo pozvolný nárůst ceny. Tento nárůst podpořený silnou komunikací 

umožnil zařadit Kofolu mezi prémiové produkty v dané kategorii. Můžeme konstatovat, 

že tímto procesem se Kofola dokázala dostat do prémiového segmentu, díky čemuž se 

distancovala od privátních kolových produktů různých řetězců a dalších levných 

kolových limonád, zároveň je však konkurenceschopná v prémiovém segmentu. 
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2 Historie značky Kofola  
Značky ve společnosti existují už tisíce let, byť ne v tom přesném smyslu, jak na 

ně nahlížíme dnes. I řemeslníci žijící stovky let před námi však potřebovali svoje 

výrobky určitým způsobem odlišit od konkurence například cejchem. Něco, co můžeme 

nazývat značkou, je možné nalézt na produktech z Indie vyrobených kolem roku 1300 

př. n. l. (Keller, 2007). 

 

Počátky Kofoly můžeme datovat do roku 1952, kdy došlo k založení národního 

podniku Galena Opava, který se původně specializoval na výrobu léčiv a tinktur a také 

na pěstování rostlinných kultur (Historie Kofoly, 2015). V roce 1959 dostal docent 

Zdeněk Blažek vládní úkol, a to vyvinout nápoj, který by mohl konkurovat západním 

kolovým nápojům. Dalším požadavkem na výsledný produkt bylo složení z domácích 

surovin (Hrdinová, 2012). Konečný produkt, který se dostal do československých 

obchodů v průběhu šedesátých let, byl založen na sirupu KOFO, který se skládal ze 

čtrnácti bylinných a ovocných látek doplněných o kofein (Historie Kofoly, 2015). 

 

Zmíněný sirup se začal dodávat výrobcům nápojů, kteří hotovou Kofolu dále 

prodávali. Díky specifické chuti a absenci konkurence začaly prodeje nápoje rychle 

stoupat. Uvedení Kofoly na trh nebylo podpořeno žádnou propagací, přesto se však po 

jejím uvedení na trh ihned stala nedostatkovým zbožím (Forbes, 2011). Nápoj byl 

dokonce tolik žádaný, že v ČSSR došly suroviny potřebné pro jeho výrobu a musely být 

dováženy ze zahraničí. V roce 1966 byla Kofola zaregistrována jako ochranná známka. 

Největší popularitu zaznamenala Kofola v letech 1970 – 1972 mimo jiné díky úspěchu 

na potravinářské výstavě Ex Plzeň (Vysekalová, 2009). V těchto letech se ročně 

produkovalo zhruba 180 milionů litrů Kofoly (Historie Kofoly, 2015). 

 

V devadesátých letech 20. století však Kofola, tradiční český nápoj v té době s 

téměř čtyřicetiletou historií, téměř zmizela z českých a slovenských obchodů. Dáme-li 

tuto skutečnost do kontextu s výše uvedenými prodejními úspěchy v sedmdesátých 

letech, pochopíme, jak rychle se může sebesilnější značka bez správné komunikace a 

strategie na volném trhu vytratit. 
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Jedním ze zásadních problémů byl pro Kofolu příchod konkurentů ze západu po 

pádu železné opony v roce 1989. Jednalo se hlavně o Coca-Colu a Pepsi Colu, později 

také levnější kolové nápoje (Vysekalová, 2009). V devadesátých letech mezi lidmi 

vládla velmi prozápadní nálada, vše socialistické bylo několik dalších let většinově 

odsuzováno, společnost procházela velkými změnami. Kvůli absenci zkušeností 

s komunikací značky uvnitř managementu Kofoly byla komunikace produktu Kofola 

občasná, nekonzistentní a chaotická. Podepsal se na tom také ten fakt, že Kofola 

fungovala na principu multilicenčního brandu tak, že limonáda se vyráběla na základě 

poskytnuté licence více firmami, které mezi sebou bojovaly, přičemž každá z firem 

značku přizpůsobovala svým představám a obchodní politice.  

 

Toto období ukončila společnost SANTA patřící rodině Samarasových, které se 

postupně podařilo získat výhradní právo na výrobu Kofoly a ochrannou známku Kofo la. 

Generální ředitel Kofoly a většinový vlastník Kofoly Jannis Samaras v rozhovoru pro 

iDnes uvádí, že hlavní výrobní licenci SANTA přebírala na přelomu let 1998 a 1999. 

Značka v tu dobu nedosahovala svým ročním obratem ani hodnoty 100 milionů korun a 

byla vnímána jako velmi levná. Měla také mnoho stigmat a táhla s sebou mnoho 

soudních sporů, zejména na Slovensku (Černý, 2015). 

 

2.1 Znovuuvedení Kofoly na trh 

Za první čtyři měsíce provozu pod novým výrobcem se Kofola dostala na pulty 

mnoha významných obchodních řetězců v České republice a byla distribuována také 

prostřednictvím nezávislých firem. Kofolu bylo možné zakoupit ve dvoulitrových PET 

lahvích a od května roku 2000 také v lahvích půllitrových, které nahradily původní PET 

lahve o obsahu 0,33 l. Kromě společnosti SANTA se na výrobě Kofoly podílelo ještě 

dalších 14 sodovkáren a pivovarů v ČR a 15 na Slovensku. Od těchto producentů byla 

Kofola produkována zejména ve skleněných lahvích a sudech, které byly dále 

distribuovány zejména do regionálních restauračních zařízení. Hlavním cílem bylo 

rychlé zvýšení hustoty distribučního pokrytí trhu a taktéž zvýšení objemů prodeje 

(Baierová, 2000). 

 

V červnu roku 2000 se začala Kofola distribuovat také v 0,33 l plechovkách 

vyráběných v Pivovaru a sodovkárně Svitavy. Už v tomto roce management uvažoval o 



21 

 

   

vývoji nových příchutí. Největší potenciál vidělo vedení společnosti Kofola v tzv. light 

verzi jejich nápoje, případně rovnou namíchanou s rumem. Nápad míchat Kofolu 

s rumem přišel ze Slovenska, kde se takto Kofola běžně konzumovala, což byl také 

jeden z faktorů, proč se Kofoly prodávalo na Slovensku více (Baierová, 2000). 

 

V roce 2002 společnost SANTA odkoupila od společnosti IVAX registrovanou 

obchodní známku a originální receptury Kofoly za 215 milionů Kč. Od tohoto roku 

všechny aktivity spojené s Kofolou spadají právě pod společnost SANTA, která se ještě 

v témže roce přejmenovala na společnost Kofola, čímž dala společnost najevo, který 

produkt ze svého portfolia považuje za nejperspektivnější (Historie firmy, 2015).  
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3 Komunikační strategie 

V této kapitole rozeberu již zmíněné změny v komunikaci produktu  

a komunikační strategii Kofoly jako celek. Kromě klasických užitých médií, jako je 

televize či outdoorová reklama, zaměřím se i na nové formy komunikace, které se 

odehrávaly především v on-line prostředí.  

 

Základním předpokladem úspěšného produktu na trhu je jeho znalost u cílové 

skupiny a vybudování takového vztahu, aby si potenciální zákazníci produkt opravdu 

zakoupili. V rámci komunikační analýzy, do které kromě komunikační strategie spadá 

ještě situační analýza, komunikační cíle a časový plán a rozpočet, dochází právě 

k identifikaci motivů, které vedou v daném segmentu produktů ke koupi. Dále dochází  

k vymezení cílové skupiny, na kterou bude komunikace cílena. Postupnou analýzou  

a stanovením komunikačních cílů se určí, prostřednictvím kterých médií se cílová 

skupina spotřebitelů osloví (Karlíček, 2011). 

 

3.1 Komunikační cíle Kofoly 

Je-li situace na trhu dostatečně zanalyzována, přistupuje se ke stanovení 

komunikačních cílů. Mezi ty nejvýznamnější patří zvýšení prodeje, zvýšení povědomí  

o značce, ovlivnění postojů ke značce, zvýšení loajality ke značce, stimulace chování 

směřujícího k prodeji a budování trhu (Karlíček, 2011). 

 

Pokud seřadíme cíle chronologicky, šlo zpočátku Kofole hlavně o zvýšení 

povědomí o značce u mladší generace a zároveň ovlivnění postojů ke značce, přičemž 

ovlivňování postojů bylo zřejmě nejdůležitějším prvkem v komunikaci. Bylo totiž 

nutné, aby spotřebitelé začali značku vnímat jinak než jako pouhý přežitek z minulého 

režimu. Majitelé potřebovali představit tuto značku jako svěží a zábavnou a vytvořit 

nové asociační vazby mezi produktem a příjemnými věcmi a událostmi. Tato snaha je 

ilustrována zapojením nových motivů do komunikace. Dalším krokem bylo budování 

trhu a zvyšování loajality ke značce na úkor zahraničních konkurentů v segmentu, ve 

kterém mělo dojít ke zvýšení prodeje. 
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3.2 Cílová skupina Kofoly 

Vymezení cílové skupiny je nedílnou součástí komunikační analýzy a předchází 

plánování celé komunikační strategie, která se následně odvíjí od toho, na koho bude 

sdělení cíleno.  

 

Cílovou skupinu popsal a rozdělil Martin Klofanda, PR manager Kofoly, který 

jako primární cílovou skupinu vidí spotřebitele ve věku 18 – 35 let s průměrným 

sociálním statusem, kteří se rádi baví s přáteli. Forma této zábavy je však lidovější, 

nejedná se o provozování adrenalinových sportů, na kterých svoji image stavějí 

především energetické nápoje. Jako sekundární cílovou skupinu pak vyhodnocuje 

generaci Baby Boomers (narození 1947 – 1960) (Matusiková, 2011), která 

v sedmdesátých a osmdesátých letech zažila a intenzivně vnímala prvotní boom Kofoly. 

U této cílové skupiny je možné do jisté míry znovu vybudovat pozitivní vztahy ke 

značce, případně vzbudit nostalgii (Navrátilová, 2010).  

 

3.3 Přehled komunikačních prostředků 

V rámci marketingové komunikace využívají podniky různé komunikační 

kanály. Tento soubor nástrojů složený z reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje, 

public relations a přímého marketingu, který je firmou využíván ke komunikaci se 

zákazníky a ke splnění marketingových a komunikačních cílů, se nazývá marketingový 

komunikační mix (Kotler, 2004). Vysekalová do marketingové komunikace zahrnuje 

také sponzoring, nová média a v širším pojetí pak packaging a veletrhy a výstavy 

(Vysekalová, 2012).  

 

Výše zmíněné marketingové nástroje dělíme na nadlinkové (ATL
3
), podlinkové 

(BTL
4
) a na stav sjednocení dvou výše zmíněných (TTL

5
). Do ATL nástrojů řadíme 

reklamu v masmédiích – spadá sem například TV reklama, tisková reklama a venkovní 

reklama. Do BTL pak řadíme ostatní formy reklamy, které většinou přímo oslovují 

potenciální či stávající zákazníky pomocí e-mailu, dopisu, SMS, reklamních letáků, 

předváděcích a slevových akcí atp. (Zikmund, 2010).  

                                                
3 Above the Line 
4 Bellow the Line 
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V dnešní době je zákazník přesycený reklamou, která na něj působí téměř všude. 

Právě kvůli přesycenosti je pro firmy stále těžší oslovit zákazníka tak, aby byl nabídkou 

skutečně ovlivněn (Česká Marketingová Společnost, 2014). Kvůli tomuto faktu se 

povaha jednotlivých komunikačních nástrojů a sdělení stává stále agresivnější  

a v ideálním případě také efektivnější. 

 

V komunikačním mixu nalezneme pojem často zmiňovaný ve spojitosti 

s marketingem – reklamu. Definice reklamy, schválená parlamentem České republiky 

v roce 1994, říká, že reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni 

uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií (Zákon o 

regulaci reklamy, 1994). Mezi hlavní prostředky reklamy můžeme zařadit inzerci 

v tisku, TV reklamu, rozhlasovou reklamu, outdoorovou reklamu, reklamu v kinech  

a audiovizuální snímky (Vysekalová, 2012). V dnešní době bychom neměli zapomínat 

také na on-line reklamu, která je v posledních letech na vzestupu. Od roku 2008, kdy se 

do reklamy na internetu investovalo 5 miliard Kč, se investice v roce 2014 zvýšily 

téměř na trojnásobek na 14,6 miliardy Kč (SPIR, ppm factum, 2015). 

 

3.4 Vstup Kofoly na televizní obrazovky 

Již v roce 2000, kdy počala spolupráce mezi firmami IVAX a SANTA se Kofola 

objevila v televizních spotech na českých televizích. Jednalo se tak o jeden z mála 

českých nealkoholických nápojů, který měl v televizní reklamě zastoupení. Kampaň 

v tomto období ještě byla placena výrobcem sirupu KOFO – opavskou společností 

Galena, majitelem ochranné známky. Kampaň vyšla na 15 milionů Kč (Kofola dobývá 

domácí trh, 2000). Pro srovnání uvádím náklady Pepsi-Coly na reklamu na českém trhu, 

které v roce 1999 dosáhly hodnoty 300 milionů Kč (Pírek, 2000). 

 

Televizní spoty byly spuštěny během června roku 2000, kdy už byla penetrace 

trhu Kofolou dostačující, a mělo tak smysl do kampaně investovat. Kampaň připravila 

zlínská reklamní agentura Comtech. Hlavními užitými motivy byly tradice, bývalá 

sláva, všeobecná oblíbenost a rozšířenost nápoje. Třicetisekundový spot se vysílal na 

kanálech TV Nova a TV Prima. Během července se pak kampaň přesunula do dalších 

                                                                                                                                          
5 Through the Line 
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médií – celkem bylo vylepeno 250 venkovních reklam a do sítě Silver Net byl nasazen 

rozhlasový spot. Dále probíhaly také in-store aktivity, které byly realizovány ve formě 

ochutnávek (Baierová, 2000). Za nejúčinnější formu propagace považovali zástupci 

opavské Galeny právě podporu prodeje v prodejních místech (Pírek, 2000). 

 

Vedle neobvykle intenzivní propagace prostřednictvím kampaně, která však 

nepřišla s žádným inovativním prvkem, pouze využívala bohatou historii nápoje, 

spoléhali v Galeně také na nízkou cenu nápoje. Ta neměla za dvoulitrové balení v běžné 

maloobchodní síti překročit hranici 20 Kč (Baierová, 2000). 

 

Jak již bylo v práci zmíněno, užití tradičních motivů a připomínání bývalé slávy 

Kofoly mělo v této době reálné opodstatnění. Upřednostňování západních produktů již 

částečně opadlo a Češi se začali vracet k tradičním značkám. Z výzkumu agentury 

MML uskutečněného v roce 1999 vyplynulo, že každý desátý obyvatel severní Moravy 

připouští, že si Kofolu čas od času koupí (Tvarůžková, 2000). Hodnota tradičních 

socialistických značek tak díky nostalgii českých zákazníků neustále vzrůstala i přes 

absenci reklamních sdělení (Tvarůžková, 2000). 

 

3.5 Nové motivy v komunikaci 

S novým sloganem „Když ji miluješ, není co řešit“ se začala Kofola v roce 2001 

intenzivně zaměřovat na mladší generaci. Z tohoto sloganu, který vyjadřuje jasnou 

podstatu značky, vycházelo mnoho idejí, které se daly zúročit při tvorbě televizních 

spotů. Agentuře Euro RSCG se povedlo vytvořit svěží a originální spot užívající motiv 

lásky jako prostředek, který dokáže porazit různé překážky. V prvním spotu, který již 

zmíněný slogan užíval, se tak muž líbá s o hlavu vyšší profesionální vojačkou. Spot 

přitom zpočátku naznačuje, že se jedná o dva lidi stejné výšky. Až z oddáleného záběru 

posléze vidíme, že muž stojí na stohu knih. Tato pointa je ještě umocněna sloganem, 

který na první místo staví lásku, a vše ostatní je vedlejší (Krupka, 2012). 

 

Jelikož však síť Euro RSCG získala o rok později globálně zastoupení Pepsi-

Coly, musela pražská pobočka této agentury Kofolu opustit. Další významnou reklamu 

tak pro Kofolu vytvořila agentura Kaspen. Krupka ji považuje za nejslavnější reklamu 

Kofoly vůbec (Krupka, 2012). Otec s dcerou kradou před Vánoci v lese stromeček. 
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Zatímco otec pilou řeže menší smrk, dcera se ho ptá na podobu vánočního prasátka. Ten 

ji netrpělivě odpovídá. Nakonec mu dcera sdělí, že prasátko už vidí a vzápětí začnou 

utíkat před divokým kancem. Závěr reklamy provází voiceover, který pobízí k užití 

tradičních českých Vánoc společně s Kofolou. Zároveň je v této reklamě užit mírně 

pozměněný slogan „Když je milujete (Vánoce), není co řešit“. Reklama vystihuje 

vánoční atmosféru. S úspěchem se setkala zejména díky svému jednoduchému humoru 

a zobrazení Čechům blízkým motivům jako je příroda, rodina či shánění věcí na 

poslední chvíli. Reklama byla také vystavěna na dobrých hereckých výkonech. Kofola 

těží z úspěchu této reklamy i nadále. Některé fráze z ní zlidověly  

a pro mnoho lidí se stala jedním z neodlučitelných symbolů Vánoc. 

 

V dalších letech Kofola stále využívala motivů lásky a tradičních českých 

motivů, a to nadále ve spolupráci s agenturou Kaspen (Krupka, 2012). Využití těchto 

motivů je ilustrováno například ve spotu, který se odehrává na nudistické pláži, kam dva 

kluci pronásledovali kamarádku, a nakonec museli překonat svůj stud. Dalším 

příkladem je spot se středoškolskou učitelkou, která projevuje citovou náklonnost ke 

svému studentovi. Tato reklama vyvolala v roce 2011 řadu protestů, zejména pak na 

Slovensku (Krupka, 2012). Podobné události však Kofole mohou spíše prospět, protože 

ve svých reklamách stále prezentují lásku jako prostředek, který překoná všechny 

překážky. Určitě je na místě vyzdvihnout cit tvůrců pro to, jakým nenásilným způsobem 

umí Kofolu do příběhu vložit, zároveň však s dostatečným důrazem na to, aby si 

příjemci sdělení uvědomili, jaký produkt je vlastně propagován. Kofolu si díky tomu 

spojí se silným příběhem a emocemi a lépe si produkt zapamatují. 

 

3.6 Využití historie v komunikaci 

Jak již bylo zmíněno, Kofola svoji tradici a historii ve svých sděleních 

neupřednostňuje, ale ani ji nepopírá. Historii tedy můžeme považovat za nedílnou 

součást nápoje. Ačkoliv Kofola užívá v komunikaci zejména nové motivy, historie  

a tradice může být pro mnoho lidí tím důvodem, proč si Kofolu koupí a upřednostní jí 

před zahraničními konkurenty. I z tohoto důvodu se odkaz na historii v komunikaci 

značky stále objevuje. 
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Za dobrý příklad spojení motivů lásky a tradice považuji kampaň k padesátému 

výročí Kofoly z roku 2010. Kromě reklam v tisku s retro animovanými obrázky byl 

stěžejním nositelem sdělení televizní spot. Děj v něm se odehrává před padesáti lety, 

kdy se vynálezce Kofoly snaží přijít různými vzorci na nový nápoj, stále se mu to však 

nedaří. Nakonec Kofolu vynalezne až za přítomnosti kolegyně, do které se zamiluje. 

Následuje sled krátkých střihů, ve kterých vidíme útržky z novin popisující objev 

Kofoly, sledujeme továrnu, ze které vyjíždějí nákladní automobily s Kofolou. Reklama 

je ukončena sloganem „Láska není žádná věda. To ví Kofola už 50 let“. Tato kampaň 

byla doplněna i o speciální edici etiket (viz kapitola Vývoj loga). 

 

Za nepřímé prvky využití historie můžeme považovat některé typy obalů, ve 

kterých je Kofola distribuována. Spadá sem například Kofola ve skleněných lahvích, 

které působí retro dojmem. Tento pocit je navíc umocněn již zmíněnou speciální 

etiketou. Využití historie a tradičních návyků spotřebitelů je patrné zejména v on-trade 

prodeji, kdy je Kofola v restauračních zařízeních k dostání točená ze sudů. Jedná se  

o tradiční způsob konzumace Kofoly, který představuje jednu z hlavních konkurenčních 

výhod nápoje. Točená Kofola je zobrazována také v některých televizních spotech. 

 

3.7 Alternativní komunikační prostředky 

WOM, neboli šíření sdělení ústním podáním skrývá pro marketéry veliký 

potenciál. Pokud se povede vytvořit takovou kampaň, kterou budou mezi sebou lidé 

sdílet, ať už on-line či v reálném životě, bude její dosah a dopad mnohem větší než 

účinek marketingové komunikace jako takové (Karlíček, 2011). Na tento nástroj nelze 

nahlížet však jen z té pozitivní strany, je nutné si uvědomit i jeho negativní stránku věci. 

Pokud dojde k nepochopení sdělení nebo toto sdělení samo o sobě brandu škodí a lidé si 

ho mezi sebou sdílejí kvůli jeho trapnosti či naivnosti, nelze dopady tohoto šíření téměř 

žádným způsobem eliminovat. Krizový management by na takové situace měl být 

připraven, ovšem ne vždy je to možné. Kampaně, které mají za cíl stimulovat WOM, se 

označují pojmy Buzz marketing, případně virální marketing, který se odehrává v on-line 

prostředí (Karlíček, 2011).  

 

Jako příklad negativního WOM poslouží náborové video prodejce rychlého 

občerstvení McDonald's. Video se snažilo nastínit pozitivní a přátelskou atmosféru 
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v pracovním prostředí. Kvůli amatérským hereckým výkonům, slabému scénáři  

a špatnému zpracování však video spíše působilo jako parodie. Všichni zaměstnanci 

tohoto řetězce se tak ze dne na den ocitli v nepříjemné situaci a mohli se stát terčem 

posměchu, což nepřispívalo ke zlepšení firemní kultury. 

  

V roce 2009 byla spuštěna guerillová
6
 akce, která spočívala v zanechávání 

„provázkových skřítků“ (tzv. Kofolásků) na různých veřejných místech (Krupka, 2012). 

V případové studii vypracované na tuto konkrétní kampaň byla cílová skupina 

vymezena věkem 16 – 39 let. Cílem kampaně pak bylo dosažení plánovaného objemu 

prodeje a zajištění viditelnosti značky na prodejních místech (Karlíček, 2011). Kampaň 

začala teaserem
7
, který měl vyvolat WOM – samotná agentura nechala rozmístit celkem 

5 000 Kofolásků v Praze, Ostravě a Bratislavě. U postaviček byl připevněn tvar srdce se 

sloganem, avšak logo Kofoly se zde zatím neobjevilo. Dalším krokem v kampani byla 

aktivace WOM na internetu. Toho bylo dosaženo pomocí YouTube  

a webových stránek, kde byly uveřejňovány reakce lidí na Kofolásky. O teaserové 

kampani rovněž informovala některá média (Karlíček, 2011). Guerillová akce byla 

v další fázi doprovázena televizním spotem zachycujícího muže, který skřítky vyrábí  

a zanechává je na různých místech, kde je pak další lidé nacházejí. Spot je doprovázen 

sloganem „Čím víc lásky rozdáš, tím víc ti zůstane“. Tehdejší generální ředitel Kofoly 

Jaroslav Barták této kampani nevěřil a povolil ji spustit jenom zkušebně. Nakonec 

kampaň hodnotil jako jednu z nejúspěšnějších kampaní vůbec (Krupka, 2012). Tato 

kampaň ilustruje vhodné využití potenciálu WOM, lidé o Kofoláscích mluvili, dokonce 

si je sami vyráběli. Zároveň reklamní spot, který byl umístěný na internetovém portálu 

Youtube, uživatelé hojně sdíleli na sociálních sítích. 

 

Součástí kampaně byla také venkovní reklama. Jednalo se o interaktivní 

bigboard s plastovými cívkami umístěný v Praze na Pankráci. Kolemjdoucí si na 

bigboardu mohli vytvořit vlastního Kofoláska a někomu ho věnovat. Takto pojatý 

outdoor opět úspěšně vyvolal WOM a dostal prostor také v českých marketingových 

médiích (Karlíček, 2011). 

                                                
6 Guerillový marketing se řadí mezi netradiční komunikační řešení. Tímto pojmem se obvykle označují 

nekonvenční komunikační kampaně spojené s nízkými náklady. Originální přístup guerillového 

marketingu má cílovou skupinu překvapit a zaujmout (Karlíček, 2011). 
7 Nalákání, vzbuzení zájmu 
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Sdělení bylo nadále podpořeno dalšími prostředky, konkrétně se jednalo o obal 

produktu a komunikaci v místě prodeje, která kromě vizualizace stojanů také spočívala 

v odměňování zákazníků. Za čtyři zakoupené litry Kofoly dostal spotřebitel Kofoláska 

(Karlíček, 2011). 

 

Prostřednictvím Kofolásků se Kofole podařilo dát lásce fyzickou podobu. 

Podobné substituce můžeme nalézt i u zahraničních produktů. Jako příklad můžeme 

uvést čokolády značky Merci, kdy je produkt komunikován jako prostředek vyjádření 

díků.  

 

Integrovaný přístup k marketingové komunikaci se v této kampani ukázal jako 

velmi efektivní. I přes ukončení kampaně byli Kofolásci diskutovaným tématem na 

internetu. Na Facebooku vznikly čtyři větší skupiny, ve kterých se uživatelé chlubili 

svými vlastnoručně vytvořenými postavičkami. Největší ze skupin čítala 152 tisíc členů 

(Karlíček, 2011). Na YouTube se dokonce objevila instruktážní videa na výrobu 

Kofolásků. I díky této kampani se tak v červenci a srpnu 2009 povedlo Kofole 

předstihnout nejsilnějšího hráče na českém trhu kolových nápojů Coca-Colu v celkovém 

objemu prodejů (Karlíček, 2011). 

 

Nejúspěšnější virální kampaní Kofoly však zůstává projekt agentury Advertures 

z roku 2007, který spadá do kategorie relativně nového trendu – advergaming. Jedná se 

o tvorbu videoher, počítačových her nebo online interaktivního prostředí, v němž 

určitou úlohu hrají právě značky (Healey, 2008). V případě Kofoly se jednalo o vánoční 

přání ve formě videopohlednice s živým andělem, která byla velmi efektní a také 

efektivní. Vyhodnocení kampaně odhalilo, že počet odeslaných přání přesáhl hodnotu 

jeden a půl milionu a na webové stránky Kofoly přišlo před Vánoci přes jeden milion 

unikátních návštěvníků (Karlíček, 2011). Pro účely kampaně bylo natočeno přibližně 

200 různých hlášek, které nakonec poskytovaly přibližně devatenáct milionů kombinací 

jmen a přání v češtině i slovenštině. Jako cílová skupina zde byli označeni tzv. 

Bezstarostní (podle kvalifikace výzkumné agentury AISA), tedy lidé, kteří chtějí žít  

aktivní život a nebojí se zkoušet nové věci (Brychta, 2008). 

 

Stěžejní pro vytvoření kampaně byla premisa, že lidé jsou již unavení 

z vymýšlení a posílání vánočních přání prostřednictvím SMS, která působila neosobně. 
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Přání od Kofoly – video natočené profesionálním hercem adresované přímo obdarované 

osobě – naproti tomu vytvářelo u obdarované osoby pocit jedinečnosti a důležitosti.  

Audiovizuální formát je také pro příjemce mnohem zajímavější a zábavnější než fotka 

či pouze psaný text. 

 

Co se týče on-line aktivit Kofoly, má profesionálně zpracované webové stránky, 

kde jsou k dispozici přehledně všechny informace o produktech, na časové ose je 

dostupná historie Kofoly. Na hlavní stránce se pak návštěvník dozví informace  

o nadcházejících akcích, kterých se Kofola zúčastní, a další novinky o tomto produktu. 

Zároveň je na webu odkaz na firemní web, kde jsou podrobnější informace o samotné 

skupině Kofola, její historie, pracovní příležitosti, vize, mise společnosti a další důležité 

informace, vše je opět přehledně zpracované.  

 

Kofola působí také na Facebooku, kam přidává informace o produktových 

novinkách a zároveň zde návštěvníci naleznou fotogalerie z akcí, kterých byla Kofola 

partnerem. Dostane-li se spotřebitel na dané události do interakce s Kofolou a obdrží-li 

informaci o nalezení fotek na facebookové stránce, je pravděpodobné, že následně 

stránku skutečně navštíví. 

 

3.8 HR aktivity a interní branding 

Lidé (people) jsou často nahlíženi jako marketingové „páté P“. Pro firmu je 

důležité, aby byli její pracovníci dobře informováni o dění ve firmě a zároveň chápali, 

jak jejich vlastní práce značce prospívá (Healey, 2008).  

 

HR
8
 neboli oddělení lidských zdrojů představuje důležitou součást každé firmy. 

Kromě nabírání a prověřování nových zaměstnanců by také mělo toto oddělení fungovat 

jako médium mezi vyšším managementem a zaměstnanci firmy. V případě změny ve 

firmě je nutné tuto změnu komunikovat právě se zaměstnanci, aby znali směr, jakým se 

firma bude v dalších letech ubírat. S tím souvisí také posilování loajality zaměstnanců 

ke značce (HR Forum, 2009).  

 

                                                
8 Human Resources 
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V rámci brandingového procesu se nesmí opomenout integrace zaměstnanců do 

tohoto procesu. Interní branding se pak skládá z aktivit a procesů pomáhajících firmě 

zaměstnance o značce informovat a nadchnout je pro ni (Kotler, 2013). To, jaké emoce 

mají zaměstnanci spojené s mateřskou firmou a jaké informace o chodu firmy dostávají, 

je velmi důležité nejen v rámci navození příjemné atmosféry na pracovišti, ale díky 

vhodnému přístupu k této problematice může také dojít ke zvýšení produktivity  

a zlepšení reputace celé společnosti. 

 

Vhodným řešením je provázání interního a externího marketingu, ve kterých by 

jednotlivá sdělení měla ladit (Kotler, 2013). Kofola se snaží svým zaměstnancům 

poskytnout pocit patřičnosti. Potenciální zaměstnance neláká například na práci 

v mladém kolektivu, na vlastní kancelář či služební auto. Primárně své sdělení staví na 

tom, aby lidé chodili do práce s radostí, aby se v práci cítili příjemně. Chtějí znát názory 

zaměstnanců a snaží se, aby se firma stala jejich druhou rodinou. Pocit patřičnosti je 

také umocněn tím, že své zaměstnance nazývají „Kofoláky“. V rámci nabídky 

pracovních pozic také zmiňují péči o životní prostředí, čímž dokázali provázat nabídku 

pracovní pozice s CSR aktivitami. (Proč k nám?, 2015). Tímto způsobem Kofola 

v lidech evokuje pozitivní náladu, čímž se zvyšuje šance na zlepšení kredibility a 

reputace společnosti. 

 

3.9 CSR Kofoly 

CSR
9
 neboli společenská odpovědnost firem byla zpopularizována v době, kdy 

si společnosti začaly uvědomovat, že veřejnost je velmi náchylná na společensky  

a ekologicky nezodpovědné chování. Díky CSR aktivitám může podnik získat 

významnou konkurenční výhodu (Karlíček, 2011). Dnes už se CSR považuje u větších 

firem za samozřejmost. Pokud si chce získat firma náklonnost veřejnosti a médií, měla 

by společensky odpovědný projekt realizovat či podporovat, případně informovat 

veřejnost o tom, co pro svět dělá. 

 

Kofola v rámci CSR aktivit realizuje od roku 2007 společně se sdružením Stob 

projekt ‚Hravě žij zdravě‘. Internetový projekt ve stručnosti cílí na žáky pátých tříd 

                                                
9 Corporate social responsibility 
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základních škol a má výukovou a preventivní funkci. Protože skupina Kofola produkuje 

kromě Kofoly i další sladké nápoje s velmi vysokým obsahem cukru, má projekt za úkol 

informovat děti o tom, co přemíra cukru v těle způsobuje, co to je inzulin, informuje je 

o cukrovce, negativním vlivu na chrup a dalších zdravotních obtížích, které jsou 

s přemírou konzumace nápojů spojené. Součástí projektu je také poučení dětí o zdravé  

a vyvážené stravě a nutnosti pohybu (Petrášová, 2010). 
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4 Marketingový výzkum 

4.1 Metoda výzkumu 

Jako metodu sběru primárních údajů jsem zvolil dotazování, přičemž jsem 

zkombinoval osobní dotazování s elektronickým (tzv. CAWI
10

) (Kozel, 2006). 

Důvodem pro kombinaci osobního a elektronického dotazování bylo zajištění 

reprezentativnosti výzkumu, tedy, aby respondenti pocházeli z různých věkových 

kategorií a lišili se také v dalších sociodemografických aspektech. 

 

Jako nástroj pro dotazování jsem zvolil dotazník, který je nejpoužívanějším 

nástrojem při sběru primárních údajů. Jedná se o formuláře s otázkami, na něž 

respondenti odpovídají vlastními slovy, či odpověď vybírají ze seznamu (Kozel, 2006). 

Dotazník byl vytvořen pomocí neplaceného webového nástroje Formuláře Google. Při 

osobním dotazování jsem použil vytištěnou verzi tohoto elektronického dotazníku. 

Shromážděná data z elektronického a osobního dotazování byla zpracována v programu 

MS Excel. Výzkum probíhal na území České republiky v prosinci roku 2015. 

 

Pro účely této bakalářské práce jsem zvolil kvantitativní výzkum. Jedná se  

o metodu standardizovaného vědeckého výzkumu, který popisuje jevy pomocí 

proměnných. Ty jsou sestrojeny tak, aby měřily určité vlastnosti (Jurášková, 2012). Pro 

zajištění validity vzorku respondentů jsem zvolil metodiku náhodného výběru, dotazník 

byl na internetu přístupný lidem z různých věkových skupin, osobní dotazování pak 

probíhalo na různých veřejných místech. 

 

4.2 Stanovení výzkumné otázky 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak čeští spotřebitelé nahlížejí na 

jednotlivé prvky značky Kofola, jako je její název, logo, obal, cena, slogan, ale také 

například použité motivy v komunikaci brandu. Typ otázek odpovídá výzkumu 

percepce (vnímání) produktu, jehož úkolem je rozpoznat, jaký má spotřebitel vztah 

k produktu (Kozel, 2006). 

                                                
10 Computer Assisted Web Interviewing 
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Výzkum se také zabývá otázkou, do jaké míry byl rebrandingový proces 

úspěšný. Zde se soustředím zejména na to, zda respondenti považují brand Kofola za 

důvěryhodný, zda respondenti identifikují nějaké zásadní problémy, které si s sebou 

značka nese, jak lidé vnímají Kofolu v oblasti retro marketingu, který v poslední době 

ke své propagaci využívají i další značky. Úspěch rebrandingového procesu může být 

ilustrován také na tom, jak je Kofola úspěšná v oblasti on-trade prodeje. Tomuto tématu 

se ve výzkumu také věnuji. 

 

V rámci rebrandingového procesu byly v komunikaci použity různé motivy a 

z nich vycházející konkrétní reklamní kampaně. Ve výzkumu mimo jiné také zkoumám, 

které motivy jsou vnímány nejintenzivněji, a které konkrétní televizní reklamy jsou 

mezi respondenty nejznámější. Díky identifikaci nejčastějších motivů, které si 

respondenti s Kofolou spojují, můžeme vyhodnotit, zda Kofolou nejčastěji užívané 

motivy (hlavně láska a Vánoce, méně historie značky) jsou také těmi, které si 

respondenti se značkou spojují. To, kolik respondentů si reklamu pamatuje, může do 

jisté míry ukazovat, jak byla reklama ve své době úspěšná. Pokud si větší podíl 

respondentů vzpomene na více než 10 let starou reklamu, můžeme usuzovat, že tato 

reklama byla dostatečně odlišná od ostatních.   

 

S ohledem na výše uvedené specifikuji následující výzkumné otázky:  

1) Jsou jednotlivé prvky značky (název, logo, slogan, obal, cena a další) vhodně 

zvoleny? Můžeme zde nalézt prostor ke zlepšení? 

2) Povedlo se Kofole u českých spotřebitelů vybudovat prostřednictvím 

inovativního přístupu ke komunikaci asociační vazby mezi produktem  

a motivy, které jsou v komunikaci nejčastěji užívány, a pokud ano, které 

motivy pak respondenty oslovily nejvíce? 

3) Byl rebrandingový proces úspěšný? 

 

4.3 Výsledky dotazníkového šetření 

Šetření se zúčastnilo celkem 500 respondentů. Dotazník byl sestaven z 19 

otázek, 6 otázek bylo polouzavřených (možnost doplnit odpověď mimo výběr z 

nabídky) a 13 otázek uzavřených. U 18 otázek bylo možné vybrat právě jednu odpověď, 

u jedné otázky mohli respondenti zaškrtnout více polí. V následujících podkapitolách se 
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věnuji jednotlivým částem výzkumu a popisuji výsledky. Náhled celého dotazníku a 

kompletních výsledků je dostupný v příloze této práce. 

 

4.3.1 Zhodnocení jednotlivých prvků značky  

Jak jsme si již uvedli v teoretické části, značka je tvořena mnoha elementy. 

Některé pro Kofolu zásadní prvky jsem se rozhodl zkoumat pomocí dotazníkového 

šetření. Zvolil jsem takové prvky, které jsou lehce uchopitelné i pro laika, který se 

nepohybuje v oblasti marketingu. Předmětem zkoumání tak například není podstata 

značky, ideje atp., ve výzkumu se zabývám prvky, se kterými spotřebitel běžně přichází 

do styku, konkrétně jde o název, logo, slogan, obal, barvu a cenu. 

 

Název Kofola byl odvozen od sirupu KOFO, který je založen na obsahu kofeinu 

v nápoji. Tato možnost byla respondentům nabídnuta v uzavřené otázce společně 

s dalšími třemi nepravdivými možnostmi. Správnou odpověď zvolil nejvyšší podíl 

respondentů (50 %). Z výsledku můžeme usuzovat, že název je ve vztahu k samotnému 

produktu srozumitelný a polovina respondentů dokáže význam odhalit. Zajímavé je, že 

třetina respondentů (33 %) se domnívá, že Kofola je tradiční název pocházející z dob 

první republiky. U relativně vysokého podílu respondentů tak Kofola vzbuzuje dojem, 

že má ještě delší tradici než ve skutečnosti, což značku nijak nepoškozuje. Pozitivně 

hodnotím také fakt, že pouze 1 % respondentů se domnívá, že název Kofola vznikl bez 

hlubšího významu až na začátku 21. století. Byť tedy respondenti ne vždy znají přesnou 

historii Kofoly, drtivá většina z nich si nese v povědomí ten fakt, že se jedná o tradiční 

značky s určitou historií. 

 
Graf č. 1 - název 
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Samotný produkt má černou barvu specifickou pro kolové nápoje. Ta ji zařazuje 

do daného segmentu. Prostor pro užití dalších barev však nabízí obal a logo. Zde Kofola 

využívá zejména hnědou, bílou a oranžovou. Barvy jsem nabídl respondentům, nabídku 

jsem doplnil ještě o červenou charakteristickou spíše pro Coca-Colu a modrou, která se 

objevuje na etiketách Pepsi Coly. Barvy těchto dvou konkurentů byly vybírány 

minimálně nebo vůbec (červená 4 %, modrá 0 %). Naopak nejvíce respondenti vybírali 

tmavé barvy – černou (36 %) a hnědou (33 %). Méně už byla volena oranžová (20 %) a 

bílá (pouze 7 %). Respondenti si tak s Kofolou nejčastěji spojují černou, tedy barvu 

samotného nápoje. Zde vidím prostor ke zlepšení. Pokud by značka měla jasně 

vyčleněnou barvu (např. právě oranžovou), bylo by pro zákazníka jednodušší značku 

identifikovat. Snaha o vnucení oranžové do mysli zákazníků je však v komunikaci 

Kofoly zřejmá – barva se objevuje v logu, téměř na všech etiketách, také webové 

stránky jsou zasazeny do oranžového motivu. 

 
Graf č. 2 - barvy 

 

Logo Kofoly se v průběhu let vyvíjelo a zaznamenalo několik generálních 

proměn. Respondentům jsem nabídnul čtyři loga Kofoly, která v určitém období tento 

nápoj nesl. Všechna loga jsou k dispozici v příloze této práce. Nabídnutá loga pocházela 

z let 1972, 2000, 2003 a logo z roku 2006, které je s lehkými úpravami používáno 

dodnes. Nejvíce se dotázaným líbilo logo z roku 2003 (45 %), velmi podobný podíl 

však mělo i logo z roku 2006 (42 %). Starší loga dohromady zvolilo pouze 13 % 

respondentů. Vysoký podíl oblíbenosti loga z roku 2003 může být zapříčiněn tím, že 

logo nesl výrobek v době, kdy byla obroda značky vnímána nejintenzivněji (mimo 

mediálních kampaní o Kofole hojně vycházely články také v tisku). Nicméně nové logo 
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je obdobně úspěšné, navíc se zde objevuje symbol lékořice, který využívá oranžovou 

barvu, která má za úkol symbolizovat příslušnost k brandu. 

 
Graf č. 3 - loga 

 

Loga se týkala ještě jedna otázka, konkrétně jsem zkoumal to, zda respondenti 

s nápovědou dokážou identifikovat, co oranžový symbol v logu představuje. Jedná se o 

lístek lékořice symbolizující obsah bylinek v nápoji. Tuto správnou možnost zvolilo 80 

% respondentů, 16 % se domnívalo, že jde o kávové zrno a 4 % respondentů uvedla 

jinou odpověď. Svědčí to o vhodném grafickém zpracování symbolu, které pro 

spotřebitele není matoucí. 

 
Graf č. 4 - význam loga 

 

Dalším prvkem, který jsem podrobil výzkumu, byl slogan. Kofola během 

rebrandingu užívala hned několik různých sloganů. Ty stěžejní jsem respondentům 
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nabídl s tím, aby vybrali ten, který si s Kofolou spojují nejvíce. 376 respondentů (75 %) 

vybralo slogan „Když ji miluješ, není co řešit“, který Kofola začala používat v roce 

2001. Slogan nejlépe ze všech vystihuje podstatu značky, a umožnil tak vznik mnoha 

idejí využitých v reklamních kampaních. Respondenti dostali na výběr kromě jiných 

ještě další dva slogany týkající se lásky, ty však získaly shodně po jednom procentu. 

Užitý motiv lásky se tak zásadně pojí právě se zmíněným sloganem. Kromě sloganů 

s láskou byly respondentům nabídnuty ještě slogany, které vznikly před rokem 2001. 

Konkrétně „Tradice chutná tradičně lépe“, který vybralo 39 respondentů (8 %) a 

slogan „Kofola, kdo jí odolá“ zvolilo 74 respondentů (15 %). Relativně nízké podíly 

těchto sloganů ukazují na jejich zastaralost a překonanost. Tyto dva slogany byly užity 

na začátku rebrandingového procesu, kdy ještě nebyl daný jasný koncept toho, jakým 

směrem se bude značka ubírat, vsázelo se tak pouze na slovní hříčky či na tradici 

nápoje. 8% podíl sloganu využívajícího tradici naznačuje, že stavět kompletní 

komunikaci pouze na tradici a historii nemusí vždy stačit.   

 
Graf č. 5 - slogany 

 

Běžná cena dvoulitrového balení Kofoly se v českých obchodech pohybuje mezi 

21 - 25 Kč. Toto rozmezí označil nejvyšší podíl respondentů (39 %) jako tu maximální, 

kterou by byli ochotni za Kofolu zaplatit. Zajímavé je, že dalších 37 % respondentů by 

bylo ochotno si za Kofolu ještě 5 Kč připlatit. 9 % respondentů by pak bylo ochotno za 

dvoulitrové balení Kofoly zaplatit více než 30 Kč. Z toho můžeme usuzovat, že aktuálně 

je cena Kofoly nastavená správně, do budoucna je možné uvažovat i o zvýšení ceny. 

Cena za půllitr točené Kofoly se velmi výrazně liší v závislosti na tom, v jakém podniku 
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je prodávána. Z dotazníkového šetření však vyplývá, že nejvyšší podíl respondentů (44 

%) by byl ochoten zaplatit 21 - 25 Kč.  

 
Graf č. 6 - ceny v off-trade 

 

 
Graf č. 7 - ceny v on-trade 

 

Posledním prvkem, který jsem zkoumal, byly obaly, ve kterých je Kofola 

k dostání. Nejmenší zájem je mezi respondenty o plechovky (1 %) a skleněné lahve (6 

%). Jedná se o relativně nepraktické obaly, které mají malý objem a nejsou znovu 

uzavíratelné. Plechovky nejsou pro Kofolu typické, jako tomu je například u Red Bullu. 

Skleněné lahve odkazují na historii nápoje, Kofola ve skleněných lahvích byla 

součástí kampaně k padesátému výročí Kofoly, lahve byly dokonce opatřeny retro 

etiketami. V off-trade tak výrazně v oblíbenosti vedou praktické plastové obaly různých 
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objemů, které zvolilo 29 % respondentů. Na výsledcích této otázky však můžeme 

pozorovat, jak velkým fenoménem je točená Kofola, kterou vybralo 64 % respondentů.  

 
Graf č. 8 - obaly 

 

Už tedy víme, že respondenti upřednostňují točenou Kofolu před ostatními 

druhy obalů. Nicméně pro zjištění toho, do jaké míry je Kofola v rámci on-trade 

konkurenceschopná, jsem respondentům v otázce nabídl Kofolu s dalšími běžnými 

nealkoholickými nápoji. Respondenti měli za úkol vybrat ten nápoj, který by si společně 

s obědem v restauraci objednali za předpokladu, že si nemohou dát alkoholický nápoj, a 

že všechny uvedené nápoje stojí stejně. Pomyslným vítězem otázky se stala právě 

točená Kofola, kterou zvolilo 177 respondentů (35 %). Dle výsledků výzkumu pak mezi 

největší konkurenty v této oblasti patří minerální voda (25 %) a ovocný džus (15 %). 

Nealkoholické pivo by zvolil každý desátý dotazovaný. Coca-Colu v originální skleněné 

lahvičce by zvolilo pouze 7 % respondentů. Kofola tak zde svého zahraničního 

konkurenta jasně poráží. Na točenou Kofolu tak můžeme nahlížet jako na jeden 

z nejdůležitějších distribučních kanálů, který je také velmi úspěšný. Jedná se o výraznou 

konkurenční výhodu oproti jiným nápojům kolového typu. 
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Graf č. 9 - on-trade konkurence 

 

4.3.2 Práce s historickým odkazem  

Hned několik otázek bylo věnováno historickému odkazu, se kterým má Kofola 

možnost pracovat, a také tomu, jak Kofola obstojí při srovnání s dalšími původními 

značkami, které více či méně využívají retro marketing. Ve výzkumu jsem se zabýval 

otázkou, do jaké míry je historie Kofoly mezi respondenty známá, a zda by neměla 

Kofola v rámci své komunikace klást větší důraz právě na tradici. Respondenti 

odpovídali, kdy a kde se podle nich začala vyrábět Kofola. Správné časové rozmezí 

(1941 - 1980) a zároveň správné místo vzniku (území dnešní ČR) zvolilo 47 % 

dotazovaných. Zaměříme-li se nejdříve pouze na časové období, zjistíme, že správné 

období zvolilo 52 % respondentů. 38 % dotázaných zvolilo období 1901 - 1940. 

Koresponduje to s vysokým podílem respondentů, kteří se domnívají, že Kofola je 

tradiční název z dob první republiky. Že Kofola vznikla až po roce 1981, se domnívá 

pouze 8 % respondentů. U místa vzniku je podíl nesprávných odpovědí mnohem nižší. 

85 % respondentů totiž správně označilo území dnešní ČR. Dalšími možnostmi bylo 

území Slovenska (7 %), Německa (7 %) a Polska (1 %). 
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Graf č. 10 - doba vzniku 

 

 
Graf č. 11 - místo vzniku 

 

Výše uvedené výsledky můžeme hodnotit pozitivně. Polovina respondentů umí 

počátky Kofoly zařadit do správného místa i časového období. Svědčí to o tom, že 

historie Kofoly je v ČR dobře známá, lidé si více uvědomují to, že Kofola je především 

český produkt. Uvědomují si také to, že produkt má jistou tradici a historii, už však 

příliš nerozlišují, zda Kofola vznikla před 50 či 90 lety. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že Kofola svou historii komunikuje dostatečně, 

nemusí se však jednat o stěžejní část komunikace. Že se jedná o ryze domácí produkt, 

však s sebou nese i očekávání respondentů, že Kofola se bude v ČR vyrábět i nadále. U 

otázky, zda je důležité, kde se Kofola vyrábí, zvolilo 28 % dotázaných odpověď určitě 

ano. Dalších 40 % zvolilo možnost spíše ano. 68 % dotázaných si tak více či méně hlídá 

to, v jaké zemi se Kofola vyrábí. Lze tak předpokládat, že pokud by se výroba Kofoly 

kompletně přesunula například do Polska, setkal by se tento čin s nevolí spotřebitelů. 
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Graf č. 12 - důležitost místa výroby 

 

Zda a do jaké míry je Kofola vnímána jako retro značka, jsem se rozhodl zjistit 

pomocí otázky, ve které jsem nabídl respondentům osm původních značek včetně 

Kofoly (případně měli respondenti možnost dopsat jinou značku). Výsledky této otázky 

potvrdily dominantní pozici Kofoly v segmentu těchto značek. 37 % respondentů totiž 

označilo právě Kofolu jako tu značku, která potenciál, který retro marketing nabízí, 

využívá nejvíce. Nejsilnějšími konkurenty se pro Kofolu staly výrobky z oblasti 

rychloobrátkového zboží. Konkrétně jde o značku Pedro (14 %), Fidorky (10 %) a 

Granko (10 %). Zřídka dotazování volili značky Škoda Auto (7 %), Favorit (5 %) a 

Pitralon (3 %). 

 
Graf č. 13 - retro značky 
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4.3.3 Nejsilnější motivy v komunikaci Kofoly  

Série otázek v dotazníku vztahující se k tomuto tématu, zkoumala zejména 

znalost vybraných reklam Kofoly, a které v nich užité motivy jsou respondenty vnímány 

nejintenzivněji. Respondentům bylo nabídnuto pět reklam Kofoly ze sledovaného 

období. Reklamy byly stručně písemně popsány. V elektronické formě byl uveden 

odkaz na reklamy na youtube. U vyplňování tištěné formy dotazníku bylo respondentům 

nabídnuto zhlédnutí reklam na tabletu. 

 

Všech pět reklam poznalo 5 % respondentů, naopak žádnou neznalo pouze 1 % 

respondentů. Alespoň čtyři reklamy už ale poznal téměř každý čtvrtý respondent (23 

%). Jednoznačně nejznámější reklamou je vánoční reklama, kde jde otec s dcerou řezat 

do lesa stromek na Vánoce, začne je však honit divoké prase (reklama A). Tu zná 98 % 

dotázaných. 67 % respondentů poznalo reklamu odehrávající se na nudistické pláži, 

kam dva kamarádi sledují kamarádku (reklama B). Reklamu, která vznikla v rámci 

oslav padesátého výročí Kofoly, a která nejvíce ze všech využívá svůj historický odkaz, 

poznala polovina respondentů (reklama C). Dále byla v dotazníku nabídnuta reklama na 

Kofolu bez cukru, kde se malý kluk směje zamilovanému páru, následně ho však slečna 

políbí a kluk s odporem ujíždí (reklama D). Na tuto reklamu si vzpomíná třetina 

respondentů. Nejméně známou reklamou je tak ta nejstarší. Jedná se o pár, který je na 

večeři v luxusní restauraci, žena si nevybíravým způsobem hraje s jídlem a vzbuzuje 

rozruch, muž se na ni pouze zamilovaně dívá (reklama E). Na tuto reklamu si 

vzpomnělo pouze 14 % dotazovaných. Výsledky této otázky byly jistě ovlivněny 

časovým rozestupem mezi dobou, kdy reklamy běžely a dobou uskutečnění dotazníku. 

Na reklamu s divokým prasetem si logicky vzpomene nejvíce respondentů, protože ji 

stále mohou vídat na televizních obrazovkách. Znalost reklam Kofoly je i přes velký 

časový rozestup vysoká bez ohledu na to, jaký motiv byl použit. Svědčí to o oblíbenosti 

a vhodnosti těchto reklam, které byly ve své době zejména díky zajímavému příběhu 

dobře zapamatovatelné a odlišitelné od ostatních spotů.  
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Graf č. 14 - znalost reklam 

 

  Respondentům jsem také pokládal otázku, který motiv v komunikaci Kofoly je 

nejvíce osloví. Pro 42 % dotázaných to je využití motivu lásky, který byl používán 

v komunikaci nejčastěji. Výše jsem se již věnoval práci s historií produktu. Tu jako 

stěžejní motiv vnímá pouze 13 % respondentů. Z toho vyplývá, že historie nemusí nutně 

být stěžejním tématem v komunikaci proto, aby ji lidé znali. Kofole se povedlo založit 

komunikaci na jiných motivech a přitom neztratit nálepku tradiční značky. 106 

respondentů vidí hlavní komunikační motiv ve zdůrazňování faktu, že Kofola je domácí 

produkt. Tento fakt přitom nebyl ústředním motivem pro žádnou z reklam, přesto se 

však toto sdělení v reklamách objevuje nepřímo. Hrají v nich Češi, případně Slováci, 

reklamy se natáčí v českém prostředí, charaktery jsou svým chováním Čechům blízké 

atp.  

 
Graf č. 15 - motivy v komunikaci 
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104 respondentů (21 %) považuje za hlavní komunikační motiv Vánoce. Tohoto 

relativně vysokého podílu se přitom Kofole povedlo dosáhnout díky jediné reklamě (již 

zmíněné divoké prase honící otce s dcerou), která je pravidelnou součástí vánoční 

kampaně Kofoly. Reklama během několika let stihla zlidovět. 51 % respondentů ji 

označilo za svoji nejoblíbenější vánoční reklamu. Vánoční kamiony konkurenční Coca-

Coly, které se v jejích předvánočních reklamách objevují, pak zvolilo 19 % dotázaných. 

O Vánoce představují tematické reklamy také mobilní operátoři. Jejich reklamy však za 

nejoblíbenější označila pouhá 2 % respondentů. Stejný podíl respondentů má nejvíce 

v oblibě zahraniční vánoční reklamy. Významný podíl respondentů (23 %) nemá 

žádnou oblíbenou vánoční reklamu. 

 
Graf č. 16 - vánoční reklamy 

 

I přes vysokou oblíbenost vánoční reklamy je však Kofola častěji v myslích 

respondentů spojována s letním obdobím. S létem má Kofolu spojenou 71 % 

respondentů. V horkých letních dnech zřejmě tento nápoj představuje příjemné osvěžení 

zejména v podobě točené Kofoly. Se zimou si Kofolu spojuje 18 % dotazovaných. Za 

tímto podílem stojí již zmíněná vánoční reklama a také vydávání limitovaných 

vánočních příchutí. 
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Graf č. 17 - roční období 

 

Vztáhneme-li tyto výsledky na druhou výzkumnou otázku, můžeme říci, že do 

určité míry se Kofole povedlo u populace vybudovat asociační vazby na užité motivy  

v komunikaci. Nejsilnější vazbu má tak produkt na Českou republiku, která je 

v komunikaci prezentována díky vyobrazení tradičních českých motivů a situací. 

Motivy lásky, které dostávají v komunikaci zřejmě nejvíce prostoru, už nejsou 

s produktem spojovány tak často. Silnější vazby má však Kofola na Vánoce, kterým je 

také věnováno v komunikaci mnoho prostoru. 

 

4.3.4 Důvěryhodnost značky a CSR projekty  

Prostřednictvím dotazníku jsem se zajímal také o to, zda respondenti vůbec 

Kofolu považují za důvěryhodnou značku. Zejména v oblasti potravin je důvěra při 

rozhodování o koupi velmi důležitá. 78 % respondentů nahlíží na Kofolu jako na 

důvěryhodnou značku, 20 % dotazovaných neví a pouhá 2 % dotazovaných nepovažují 

Kofolu za důvěryhodnou. Tyto výsledky potvrzují pevnou pozici Kofoly. Její reputace 

zatím nebyla poškozena žádnou aférou či zvěstmi o špatných podmínkách ve výrobních 

závodech. Pokud by taková situace nastala, důvěryhodnost značky může velmi rychle 

klesnout. Vše se pak odvíjí od toho, jak je zvládnutá krizová komunikace. 
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Graf č. 18 - důvěra ve značku 

 

V práci jsem již zmínil jeden společensky zodpovědný projekt Kofoly, který se 

týkal negativního vlivu slazených nápojů na zdraví dětí. V rámci dotazníku jsem 

zkoumal, zda byl tento projekt vhodně zvolen, nebo zda respondenti intenzivněji 

vnímají nějaké jiné problémy, které by mohly být s Kofolou spojovány. Negativní vliv 

na zdraví kvůli vysokému obsahu cukru vnímá jako zásadní problém 60 % respondentů. 

12 % respondentů pak hlavní problém vidí v zatěžování životního prostředí plastovými 

obaly. 29 % dotázaných uvedlo, že ani jeden z těchto problémů nepovažuje za zásadní. 

Z těchto výsledků vyplývá, že CSR projekt Kofola zvolila správně, jelikož se skutečně 

jedná o problém, který je respondenty vnímán nejintenzivněji. Vhodnou reakcí na tuto 

problematiku je také produkce Kofoly bez cukru.  

 
Graf č. 19 - celospolečenské problémy 
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4.3.5 Zhodnocení výzkumných otázek  

1) Jsou jednotlivé prvky značky (název, logo, slogan, obal, cena a barva) vhodně 

zvoleny? Můžeme zde nalézt prostor ke zlepšení? 

Z hlediska významu neshledávám v názvu zásadní problém. Polovina 

respondentů dokázala význam a původ názvu odhalit a pouze minimální podíl 

respondentů nepřikládal názvu žádnou historickou hodnotu. Nová loga Kofoly jsou 

vnímány mnohem pozitivněji než ta starší, tudíž tento prvek je také vhodně nastaven. 

Tři čtvrtiny respondentů se shodly na jednom oblíbeném sloganu. Plyne z toho 

oblíbenost tohoto sloganu a doporučení ho nadále v komunikaci užívat. V rámci obalů 

vedou ty plastové a točená Kofola. Zde vidím prostor pro větší propagaci skleněných 

lahví a plechovek. Ty nejsou mezi respondenty příliš oblíbené. Cena Kofoly je aktuálně 

nastavená správně, do budoucna je možné i mírné zdražení. Zásadní prostor pro zlepšení 

vidím u přiřazení konkrétní barvy k produktu Kofola. Je zde znatelná snaha o spojení 

produktu s oranžovou barvou, která se objevuje v logu, na etiketách, webových 

stránkách atd. Tu si s produktem však zatím spojuje pouze pětina respondentů. 

Oranžová barva je vhodně zvolená, jde o výraznou barvu, kterou žádný z přímých 

konkurentů neužívá. Nejedná se však o nijak zásadní problém, který by znamenal 

neúspěch značky. 

2) Povedlo se Kofole u českých spotřebitelů vybudovat prostřednictvím 

inovativního přístupu ke komunikaci asociační vazby mezi produktem  

a motivy, které jsou v komunikaci nejčastěji užívány, a pokud ano, které 

motivy pak respondenty oslovily nejvíce? 

Ano, povedlo. Respondenti si Kofolu spojují především s láskou. Tento motiv 

tedy můžeme považovat v rámci komunikace za stěžejní. Sezónně je také velmi důležitý 

motiv Vánoc. V komunikaci by se také nadále měly objevovat ryze české motivy, 

alespoň částečně je také vhodné připomínat tradici značky.  

3) Byl rebrandingový proces úspěšný? 

Na základě výsledků výzkumu můžeme považovat rebrandingový proces za 

úspěšný. Jednotlivé prvky značky jsou vhodně zvoleny. Respondenti na Kofolu 

většinově nahlížejí jako na důvěryhodnou značku. CSR projekty se věnují stěžejním 

tématům. Motivy užívané v komunikaci si respondenti pamatují a skutečně si je 

s Kofolou spojují. V rámci on-trade prodeje Kofola poráží své konkurenty zejména díky 

točené Kofole. 
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Závěr 

V této práci jsem popsal proces obrody značky Kofoly, který probíhal za 

specifických podmínek daných socialistickou minulostí brandu, a podrobněji jsem 

rozebral navazující komunikační strategii. Z dotazníkového šetření vyšlo najevo, že za 

úspěchem značky se skrývá více faktorů, které mají větší či menší vliv. Díky integraci 

těchto faktorů se Kofole povedlo vrátit se úspěšně na český trh a pokořit rekord 

v objemu prodejů ze sedmdesátých let. Z výsledků dotazníků je také možné vyčíst, že 

zapojení nových motivů v komunikaci má své opodstatnění, neméně důležitá je však 

také historie Kofoly. Výsledky však naznačují, že při zvolení historického odkazu za 

stěžejní komunikační motiv by značka nebyla tak úspěšná. Za nejdůležitější motiv 

v komunikaci na základě výsledků můžeme považovat lásku, neméně důležitý prvek je 

však také spojení s Českou republikou. Pro spotřebitele je tedy důležité to, kde má 

produkt kořeny. Podstatné je také zachování distribuce produktu do restauračních 

zařízení v podobě točené Kofoly, díky které Kofola poráží konkurenty v rámci on-trade 

prodeje. 

 

Hypotéza, že za úspěšným obnovením značky je rebrandingový proces  

a navazující komunikační strategie, byla podpořena dotazníkovým šetřením, ze kterého 

vyplynulo, že spotřebitelé komunikaci Kofoly intenzivně vnímají a spojují si Kofolu 

s motivy, které jsou ve sděleních užívány. 

 

Z výsledků dotazníkového šetření plyne následující doporučení. V komunikaci 

se nadále vyplatí pracovat s motivy lásky a tradice. Jako příklad úspěšného propojení 

mohu uvést v práci rozebíranou kampaň z roku 2010, kdy došlo k propojení padesátileté 

historie a motivů lásky. Tímto směrem by se Kofola měla nadále ubírat. V období 

Vánoc Kofola nadále těží z již velmi dobře známé reklamy s divokým prasetem. Nadále 

doporučuji tuto reklamu v rámci předvánoční kampaně užívat. Kofola by v komunikaci 

také měla dále zmiňovat český původ, a utvrdit tak spotřebitele, že se i přes 

transformaci na nadnárodní koncern výroba Kofoly nepřesouvá mimo ČR. Místo 

výroby Kofoly je důležité pro většinu respondentů. 
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Summary 

In my bachelor thesis I described the process of resurgence the brand Kofola 

which took place under specific conditions of the socialist past of the brand and related 

communication strategy in detail. Thanks to the survey I found that the success of the 

brand is hidden within several factors which have a greater or lesser effect. Thanks to 

the integration of these factors, Kofola has successfully managed to return to the Czech 

market and break the record in sales from the seventies. The results of the survey can 

also indicate that the involvement of new themes in communication has its justification, 

the history of Kofola is, however, also very important. The most important element of 

Kofola is then connection to the Czech Republic. The results suggest that the brand 

would not be as successful as it is if the historical legacy has been chosen as the core 

communication motive. According to the results, the most important motive in 

communication can be considered love, however, equally important is also the 

connection with the Czech Republic. The roots of the product are very important for 

consumers in the Czech republic. It is very important to maintain the distribution of the 

product in restaurants since this is the way how Kofola is consumed the most. 

 

The hypothesis, that behind a successful brand Resurgence is a rebranding 

process and related communication strategy, was supported by the survey which shows 

that consumers recognize Kofola communication very intensively and connect the brand 

with themes which are used in communication.  

 

The survey results imply the following recommendations. Kofola should use 

themes of traditions and love in next campaigns. As an example of a successful 

connection I can mention the campaign from 2010, when there was an interconnection 

of fifty-year history and themes of love. Kofola should continue to move in this 

direction. In the Christmas period Kofola continues to benefit from the already well-

known advertising with a wild boar. I recommend continuing to use this ad as part of 

Christmas campaigns. Kofola in their communication should also mention the Czech 

origin, and thus reassure consumers that despite the transformation into a multinational 

corporation the manufacturing of Kofola does not move out of the country. The place of 

the manufacturing of Kofola is important for most respondents. 
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Slovník 

 

Advergaming:  tvorba videoher, počítačových her nebo online interaktivního 

prostředí, v němž určitou úlohu hrají značky 

Brand:  značka 

Branding: tvorba a pěstování značky 

Buzz marketing: marketing zaměřený na vytvoření vzruchu kolem určité 

značky 

CAWI: Computer Assisted Web Interviewing, sběr dat pomocí 

elektronického dotazování 

CSR: Corporate Social Responsibility, společenská odpovědnost 

firem 

FMCG: Fast Moving Consumer Goods, rychloobrátkové zboží 

Guerillový marketing: nekonvenční marketing, má za úkol vzbudit maximální zájem 

s často omezeným rozpočtem 

HR: Human Resources, oddělení lidských zdrojů 

In-store: reklama v místě prodeje 

Lovemarks: značky, se kterými se spotřebitelé ztotožňují a upřednostňují 

je před všemi ostatními 

On-trade: prodej zboží v místě konzumace (restaurace, bary atp.) 

Off-trade: prodej zboží v obchodech, tedy mimo restaurace, hotely atd. 

Outdoorová reklama: venkovní reklama 

Packaging: obal produktu 

Rebranding: změna zavedené značky (názvu, loga, hodnot a dalších) 

Top of mind: první značka z dané kategorie produktu, která se 

dotazovanému vybaví 

Voiceover: Mluvené slovo pronášené někým mimo záběr, často užíváno 

na konci audiovizuálních reklam 

WOM: Word of mouth, sdělení je šířeno samotnými zákazníky 
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