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Abstrakt 

Bakalářská práce Komunikační strategie neziskové organizace Movember Foundation v České 

republice představuje mezinárodní neziskovou organizaci, jež se zaměřuje na zdraví mužů. 

Úvodní část práce se zaměřuje na historii organizace a její mise. Dále práce pokračuje oddílem o 

roli marketingu v neziskové organizaci a definováním marketingových cílů organizace Movember 

Foundation.  Následně se bakalářská práce věnuje rozboru komunikační strategie organizace v 

České republice. Součástí této kapitoly je také analýza cílových skupin neziskové organizace, 

identifikace konkurenčních neziskových organizací a situační analýza o povědomí mužské 

rakoviny v ČR. Dále jsou v práci analyzovány komunikační aktivity organizace, jež jsou rozděleny 

do dvou časových období: období let 2009–2012 a 2013–2015. Předposlední oddíl bakalářské 

práce je věnovaný vlastnímu výzkumu, který si klade za cíl zjistit, jak vysoké je povědomí o 

organizace v České republice a zda je tato organizace vnímána Čechy jako důvěryhodná. Kromě 

toho tento výzkum odpoví také na to, zda se organizaci během jejího sedmiletého působení 

podařilo zvýšit povědomí o mužské rakovině v české populaci. Závěrečný oddíl je věnován 

doporučení, jak může nezisková organizace Movember Foundation zlepšit svou komunikační 

strategii. 

 

Abstract 

The bachelor thesis Communication Strategy of Nonprofit Organization Movember Foundation in 

the Czech Republic presents international nonprofit organization which focuses on men’s health. 

The first part of thesis focuses on history of the organization and its missions. The thesis 

continues with a chapter in which is explained the role of marketing in nonprofit organizations 

then marketing goals in the organization are defined. The next part of the thesis is concentrated 

on communication strategy of the organization in the Czech Republic. This part also analyzes 

who are target audiences and defines competitors among other nonprofit organizations within 



 

the same area of interest. Furthermore this chapter presents communication activities in two 

time periods: 2009– 2012 and 2013–2015 and analyses them. The next part concerns author’s 

own research, which will reveal awareness of the organization in the Czech Republic. Moreover 

research will show if Czechs consider the organization as trustworthy institution or not. In 

addition to that, research will disclose if the organization was successful in terms of increasing 

the awareness of male‘s cancer during the 7- year-period of its presence in the Czech Republic. 

The last chapter of the thesis recommends how Movember Foundation can improve its 

communication strategy.  
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Úvod 

Účelem této bakalářské práce je představit mezinárodní neziskovou organizaci Movember 

Foundation a seznámit čtenáře s její komunikační strategií v České republice.  

Výzkumným cílem této práce je zjistit, jak vysoká je znalost organizace Movember 

Foundation v české společnosti a zda je tato organizace vnímaná jako důvěryhodná. Účelem výzkumu 

je také zjistit, jaká je spolupráce v oblasti osvěty mezi nadací a odbornou lékařskou veřejností. 

Dotazníkové šetření rovněž zodpoví, jaké mají Češi povědomí o problematice mužské rakoviny a jak 

přistupují k prevenci. 

Struktura práce odpovídá tezi. K drobným změnám došlo v rámci řazení jednotlivých kapitol 

a podkapitol v souvislosti s postupným zpracováním tématu. Jediná podkapitola, jež byla uvedena 

v tezi, a autorka si dovolila ji vynechat, je podkapitola o organizační struktuře organizace. K tomuto 

kroku přistoupila, protože tato podkapitola není z hlediska komunikační strategie podstatná. 

Úvodní část bakalářské práce se věnuje vymezení činnosti organizace Movember Foundation, 

její historii, ve světě i v České republice a popisu principů, na nichž je založená osvětová kampaň.  

Následuje kapitola o globální komunikaci, jež si klade za cíl poskytnout teorii pro následnou 

analýzu komunikace globální organizace v českém prostředí.  

Další oddíl bakalářské práce seznamuje čtenáře s oblastmi neziskového a sociálního 

marketingu. Kapitola popisuje, proč je marketing pro neziskovou organizaci nezbytný. Následující 

podkapitola se věnuje vymezení marketingových cílů organizace Movember Foundation.  

Sedmá kapitola je věnována komunikační strategii Movemberu v ČR. Kapitola začíná 

stručným seznámením s tím, jak se komunikační strategie vytváří. Následně je vypracována analýza 

situace v České republice s cílem identifikovat cílové skupiny marketingového sdělení hnutí 

Movember a jeho konkurenci. Následně se zabýváme analýzou povědomí o rakovině mužského typu 

v české populaci. Další část tohoto oddílu popisuje nejvýznamnější komunikační aktivity organizace 

v období let 2009–2015. Poté jsou zmíněné komunikační aktivity zhodnoceny z hlediska kreativního 

a hlavně obsahového sdělení. 

Další oddíl bakalářské práce je věnován praktickému výzkumu, jež byl proveden pomocí 

webového dotazníkového šetření. Autorka se rozhodla změnit výzkumnou metodu praktické části 

z kvalitativního výzkumu na kvantitativní, protože kvalitativní dotazování by nemuselo vypovídat 

reprezentativně o názorech většinové části cílové skupiny. Pomocí kvantitativního dotazování 

autorka zasáhla větší výzkumný vzorek reprezentantů cílové skupiny a získala tak lepší přehled 

o povědomí o organizaci v ČR v porovnání s kvalitativní metodou skupinové diskuze.  

Poslední kapitola obsahuje doporučení, jak změnit komunikační strategii tak, aby organizace 

dosáhla svých cílů.  
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1. Organizace Movember Foundation 

Movember Foundation je mezinárodní nezisková organizace, která vznikla v roce 2003 

v Austrálii. Organizace se zaměřuje na osvětu a financování programů souvisejících výhradně 

se zdravím mužů. Nadace usiluje o zlepšení povědomí o problematice mužské rakoviny, konkrétně 

se soustředí na osvětu v oblasti rakoviny prostaty a varlat. Kromě těchto dvou misí se Movember 

také zabývá osvětou v oblasti psychického a fyzického zdraví mužů. Organice se snaží docílit toho, 

aby se muži začali aktivně zajímat o své zdraví a v případě fyzických nebo psychických problémů byli 

schopni o těchto problémech otevřeně hovořit se svými blízkými či doktorem.1 Vybrané peníze 

organizace investuje do programů: zabývajících se výzkumem účinnosti jednotlivých léčebných 

metod rakoviny prostaty či varlat, a dále do programů, které pomáhají onkologicky nemocným 

pacientům zvládat léčbu a vyrovnat se s možnými následky nemoci. Vizí organizace je mít trvalý 

dopad na tvář mužského zdraví.2  

Za 11 let jeho působení podpořilo Movember Foundation celosvětově téměř 5 milionů lidí. 

V současné době se do kampaně zapojuje 21 zemí z celého světa. V České republice působí 

organizace od roku 2009.3 

 

1.1 Zařazení organizace Movember Foundation do struktury neziskového 

sektoru v ČR 

Movember Foundation je ekonomickým subjektem v neziskovém soukromém sektoru4, 

označovaný jako nestátní nezisková organizace5.  Označení nestátní nezisková organizace (NNO) 

vzniklo z anglického termínu non-profit non-governmental organization (zkráceně NGO).6 Nestátní 

neziskové organizace charakterizujeme jako subjekty, které jsou do jisté míry institucionalizované 

(dle daných právních předpisů). Mají soukromou povahu, tzn. nejsou řízeny aparáty státní správy 

ani místní samosprávou. Případné zisky se nerozdělují mezi vedení organizace, ale musí se použít 

na splnění misí, jež si organizace předsevzala. Jsou samosprávné, nezávislé a účast v nich 

                                                 
1 Naše činnost: Naše mise.  Movember Foundation [online]. [cit. 2016-03-13]. Dostupné z: 
https://cz.movember.com/programs/cause 
2 Naše činnost: Naše strategie financování. Movember Foundation [online]. [cit. 2016-03-13]. Dostupné z: 
https://cz.movember.com/programs/strategy 
3 O nás: Náš příběh. Movember Foundation [online]. [cit. 2016-03-13]. Dostupné z: 
https://cz.movember.com/about/history 
4 Neziskový sektor je jednou z částí národního hospodářství, jež se dále dělí na sektor veřejný a soukromý. 
Veřejný sektor je spravován státní správou a místní samosprávou, soukromý sektor je v rukou soukromých 
firem a domácností. 
5 BAČUVČÍK, Radim. Organizace neziskového sektoru. BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: 
VeRBuM, 2011, s. 36-37. ISBN 978-80-87500-01-9. 
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je dobrovolná7. Ze statistiky společnosti Neziskovky.cz je patrné, že trh nestátních neziskových 

organizací je otevřený a rozvíjející se.  Jak vyplývá ze statistiky za posledních 5 let (období let 2010–

2015) se zvýšil počet NNO, působících v ČR, z 111 241 na 125 478.8 

2. Pozadí a historie projektu 

 Charitativní organizace Movember Foundation vznikla v roce 2003 v australském městě 

Melbourne9. Zakladateli projektu byli Australané Travis Garone a Luke Slattery10, kteří se původně 

z recese snažili vrátit do módy knír, jakožto znak mužství. To, co původně začalo jako recese, se o pár 

měsíců později stalo hlavním symbolem debaty na téma mužské zdraví.  V rámci boje za zlepšení 

zdraví mužů si organizace zvolila za svou prioritu zvýšit povědomí o problematice rakoviny prostaty, 

o níž se v laické veřejnosti příliš nemluvilo11.  

Název organizace vznikl spojením dvou anglických slov: „Mo“ a „November“, přeloženo 

do češtiny jako „knír“ a „listopad“. Právě listopad je měsíc, kdy se odehrává hlavní kampaň 

organizace. V terminologii Movemberu jsou lidé, kteří ho podporují, nazýváni MoBrothers a MoSistas 

(česky bychom mohli říci „kníratí bratři a sestry“), tyto názvy se používají nepřeložené i v komunikaci 

v České republice.12 

Od r. 2010 má Movember Foundation vlastní, přímo financovaný projekt – Globální akční 

plán (GAP), jež byl vytvořen pro účel globální spolupráce, která má urychlit sdílení výsledků 

z výzkumu rakoviny prostaty v rámci mezinárodní spolupráce.13  

V roce 2013 se Movember Foundation umístil v žebříčku 100 nejlepších nevládních organizací 

(NGOs) na světě14. Hodnocení uděluje Global Journal na základě 3 kritérií: dopad, inovace 

a udržitelnost15. 

                                                                                                                                                         
6 BAČUVČÍK, Radim. Organizace neziskového sektoru. BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: 
VeRBuM, 2011, s. 40. ISBN 978-80-87500-01-9. 
7 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Specifika marketingu neziskových organizací. VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing 
služeb: efektivně a moderně. Praha: Grada, 2008, s. 206. Manažer. ISBN 978-80-247-2721-9. 
8 Fakta: Statistika počtu neziskových organizací. Neziskovky.cz [online]. [cit. 2016-03-28]. Dostupné z: 
http://www.neziskovky.cz/clanky/511_538_543/fakta_neziskovky-v_statistika-poctu-neziskovych-organizaci/ 
9 Oficiální status australské nadace má Movember Foundation od r. 2006.  
10  K zakladatelům se hned v začátcích projektu přidali Adam Garone (současný výkonný ředitel) a Justin 
Coghlan (současný ředitel Movember Europe). 
11 Movember v polovině: S knírem proti rakovině prostaty. In: Česká Televize: Domácí [online]. 2012,15.11. [cit. 
2016-04-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1134364-movember-v-polovine-s-knirem-
proti-rakovine-prostaty 
12 Movember Foundation CZ: Jak to začalo, proč to pokračuje a hlavně, co je charitativní Movember? In: 
Facebook [online]. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: https://www.facebook.com/notes/movember-foundation-
cz/jak-to-za%C4%8Dalo-pro%C4%8D-to-pokra%C4%8Duje-a-hlavn%C4%9B-co-je-charitativn%C3%AD-
movember/175811090167/ 
13 Naše činnost: Naše strategie financování. Movember Foundation [online]. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: 
https://cz.movember.com/programs/strategy 
14 Celkově bylo posuzováno 5 milionů NGO z celého světa.   
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2.1 Historie a pozadí projektu v České republice 

 Česká republika se poprvé zapojila do charitativní kampaně v r. 2009. Povědomí 

o Movemberu se podařilo rozšířit díky freestyle motokrosové akci FMX Gladiátor Games, pořádané 

v Praze, jíž se stal Movember čestným partnerem. Této spolupráci předcházelo jednání ve Velké 

Británii mezi Markem Rejmanem, který se stará o komunikaci Movemberu v ČR, a Justinem 

Coghlanem, ředitelem Movemberu pro kontinentální Evropu.16  

V období let 2009 až 2011 získával Movember v ČR finanční prostředky pro Nadační Fond 

onkologie pro 21. století.17 Protože tato spolupráce neodpovídala přesně partnerství, které fungují 

v zahraničí, tzn., že vybrané peníze jsou předány organizaci, která se zaměřuje specificky na zdraví 

mužů18, byl v r. 2012 účelově založen Nadační fond Muži proti rakovině. Tento nadační fond 

se specializuje na podporu vzdělávání a výzkumu zejména v oblasti rakoviny prostaty a dalších 

onkourologických a urologických onemocnění. Nadační Fond Muži proti rakovině založili lékaři 

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA a doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA společně s Markem 

Rejmanem.19  

Peníze získané z kampaně Movemberu jsou použity na následující účely: na nákup přístrojové 

techniky sloužící k léčbě rakoviny prostaty, na publikaci informačních materiálů anebo medializaci 

problematiky rakoviny prostaty.20 

V r. 2015 získal Nadační fond Muži proti rakovině licenci21 na realizaci kampaně Movemberu 

v České republice, což v praxi znamená, že veškeré prostředky vybrané v České republice hnutím 

Movember jsou připsány na účet nadačního fondu Muži proti rakovině. Licence také dává 

Movemberu v České republice právo uzavírat vlastní partnerství.22 

Největší pozornost na sebe nadace upoutala v r. 2014, kdy ambasadoři z řad českých 

známých osobností natočili videoklip s hudebním duem Těžkej Pokondr k písni „Kníra mám!“, 

                                                                                                                                                         
15 The Top 100 NGOs 2013. In: Room to Read [online]. [cit. 2016-04-15]. Dostupné z: 
http://www.roomtoread.org/document.doc?id=837 
16 REJMAN, Marek. Informace o komunikaci Movemberu v ČR [hlasový záznam], Praha 11. 4. 2016 [cit. 2016-04-
15]. Osobní komunikace. 
17 Když november, tak MOVEMBER. In: Zdravotnictví a medicína [online]. Mladá fronta, 2012 [cit. 2016-04-15]. 
Dostupné z: http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/kdyz-november-tak-
movember-465440 
18 V zahraničí Movember Foundation podporuje Prostate Cancer Foundation (PCF), vedoucí světovou 
filantropickou organizaci, jejíž misí je „urychlení světově nejslibnějšího výzkumu rakoviny prostaty pro lepší 
metody léčby a účinnější léky.“ 
19 Veřejný rejstřík a Sbírka listin: Úplný výpis z nadačního rejstříku. Justice.cz [online]. [cit. 2016-03-17]. 
Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=117526&typ=UPLNY 
20 Kampaň Movember: kníry bojují proti rakovině. In: Aktuálně.TV [online]. Economia, a.s., 2014 [cit. 2016-04-
29]. Dostupné z: http://video.aktualne.cz/dvtv/kampan-movember-kniry-bojuji-proti-
rakovine/r~ca296950612e11e4b5c5002590604f2e/ 
21 Tuto licenci mají na celém světě jenom 3 země. 
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která vyjadřuje podporu organizaci a jejím misím. Tato píseň se stala českou hymnou Movemberu.23 

Ve stejném roce probíhala i kampaň „Made in Movember!“ ve spolupráci s českou přepravní 

společností C. S. CARGO. Ta nechala vypravit speciální kamion s namalovaným knírem a nápisem 

„Trucker Moustaches for men‘s health“ na cestu po 7 evropských zemích. Cílem této aktivity bylo 

podpořit a rozšířit osvětu v oblasti mužské rakoviny. Průvodcem celé akce se stal řidič kamionu, který 

komentoval celý průběh akce, mimoto se zúčastnil akcí na podporu hnutí Movember v evropských 

metropolích.24  

Hnutí Movember má v České republice nejen podporu známých osobností, českých firem, 

kulturních institucí, ale i lékařů a zdravotních zařízení. Svou podporu pravidelně vyjadřují i sportovní 

kluby z celé ČR. Do posledního ročníku kampaně v r. 2015 se zapojilo celkem 10 546 registrovaných 

účastníků, již dohromady přispěli částkou 4 249 285 Kč25.  

3. Princip fungování kampaně 

 Kampaň charitativní organizace Movember Foundation začíná 1. listopadu a trvá celý měsíc. 

Stojí na třech pilířích: osvěta, sbírka peněz a zábava. Princip kampaně spočívá v tom, že se muži 

na celý měsíc vzdají holení a nechají si narůst knír, čímž demonstrují, že se připojili k hnutí za zdraví 

mužů. Vzhledem k tomu, že knír není v módě již pár let, předpokládá se, že muž, který si knír začne 

pěstovat, vyvolá pozornost. Knír by měl sloužit jako impulz k tomu, aby započal rozhovor o zdraví 

mužů a představil organizaci Movember Foundation a její mise. V komunikaci Movemberu tedy 

představuje knír hlavní prostředek osvěty na téma mužské rakoviny.26  

Sbírka peněz neprobíhá v ulicích měst tak, jak je to obvyklé pro jiné neziskové projekty. 

Finanční příspěvek lze darovat pouze prostřednictvím webových stránek organizace.27 Což může být 

pro mnoho lidí bariérou, protože nemají možnost nebo neumějí provádět platby po internetu.  

Nadace vnáší do charitativní kampaně a fundraisingu28 (více o fundraisingu v podkapitole 3.1) 

poměrně netradiční prvek, a to je soutěživost účastníků. Registrovaní účastníci a skupiny 

                                                                                                                                                         
22 REJMAN, Marek. Informace o komunikaci Movemberu v ČR [hlasový záznam], Praha 11. 4. 2016 [cit. 2016-04-
15]. Osobní komunikace. 
23 Těžkej Pokondr v klipu "Kníra mám!" nabádají k prevenci rakoviny prostaty. In: Music Server: Video [online]. 
[cit. 2016-04-15]. Dostupné z: http://musicserver.cz/clanek/48741/tezkej-pokondr-knira-mam/ 
24 Speciální Movember kamion míří naposledy do Evropy. Veze české pivo. In: C.S.CARGO: Novinky [online]. 26. 
11. 2014. [cit. 2016-04-15]. Dostupné z: http://www.cscargo.cz/cs/article/detail/50 
25 SOUKUPOVÁ, Jitka. Vyhodnocení kampaně Movember 2015. In: Muži proti rakovině: Aktuality [online]. [cit. 
2016-04-15]. Dostupné z: http://www.muziprotirakovine.cz/aktuality/vyhodnoceni-kampane-movember-2015/ 
26 CHOURA, Martin. Symbolem odpovědnosti jsou kníry. Marketing&Media: Marketing [online]. Economia, a.s. 
[cit. 2016-04-15]. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-61359010-symbolem-odpovednosti-
jsou-kniry 
27 BAROCHOVÁ, Anna. Začíná Movember, měsíc mohutných knírů pro dobrou věc. IDNES.cz: Domácí [online]. 
MAFRA, a.s., 1. 11. 2014 [cit. 2016-04-15]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/kniry-movember-rakovin-a-
prostaty-a-varlat-f2s-/domaci.aspx?c=A141101_195741_domaci_aba 
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MoBrothers/MoSistas mezi sebou soupeří o to, komu se povede získat více prostředků 

od sponzorů.29 Na webových stránkách organizace lze zhlédnout žebříčky registrovaných účastníků 

a skupin jak z České republiky, tak mezinárodní.30 V souhrnném počtu vybraných peněz mezi sebou 

soupeří i jednotlivé národy, jež se k charitativní kampani připojují.31  

Na konci listopadu se po celém světě pořádají oficiální benefiční akce zvané Movember Gala 

Parté, jejichž účelem je hlavně zábavně podpořit mise organizace. V průběhu večera se udělují 

ocenění pro nejvíce aktivního jednotlivce a skupiny v získávání finančních příspěvků.32 V České 

republice má Gala Parté podobu benefičního koncertu, během něhož mohou účastníci dobrovolně 

podpořit činnost nadace. Nadaci je věnována i část výtěžku z prodeje vstupného.33 

 

3.1 Fundraising 

Fundraising neboli česky získávání finančních prostředků pro konkrétní účel, je anglický 

termín, jež se uchytil i v českém jazyce. 34 Prostřednictvím fundraisingu získává většina nestátních 

neziskových organizací největší část svých příjmů. Do fundraisingu se kromě individuálních dárců 

zapojují jiné neziskové organizace, neformální občanské skupiny, podnikatelé (fyzické a právnické 

osoby) a  filantropické instituce (nadace, fondy, dobrovolnické organizace a církve). Od státu může 

nestátní nezisková organizace získat dotaci z veřejných rozpočtů.35 Autorka Kivi Leroux Miller ve své 

knize The  Nonproti marketing guide píše, že fundraising je o tom, inspirovat lidi, aby pomohli 

dosáhnout organizaci její mise.36 Výzkumy ukazují, že při oslovování dárců hraje velkou roli emoční 

                                                                                                                                                         
28 Česky bychom řekli získávání prostředků pro konkrétně vymezený účel.  
29 Knírky jsou in. Movember s jejich pomocí upozorňuje na rakovinu prostaty. In: Česká Televize: 
Zpravodajství[online]. Televizní studio Brno, 2012,15.11. [cit. 2016-04-16]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/203520-knirky-jsou-in-movember-s-jejich-pomoci-
upozornuje-na-rakovinu-prostaty/ 
30 Kníry v českých firmách. Pro Movember vybral nejvíce výrobce oblečení Horsefeathers. Hospodářské noviny: 
Lidé[online]. Economia, a.s., 13. 12. 2013. [cit. 2016-04-16]. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://ihned.cz/c1-
61350190-movember-charitativni-akce-vytezek-firmy 
31 Knírky jsou in. Movember s jejich pomocí upozorňuje na rakovinu prostaty. In: Česká Televize: 
Zpravodajství[online]. Televizní studio Brno, 2012,15.11. [cit. 2016-04-16]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/203520-knirky-jsou-in-movember-s-jejich-pomoci-
upozornuje-na-rakovinu-prostaty/ 
32 Co se právě děje: Akce. Movember Foundation [online]. [cit. 2016-04-16]. Dostupné z: 
https://cz.movember.com/events/host-event   
33 Movember vyvrcholí gala party 30. listopadu. Novinky.cz: Žena: Styl [online]. Borgis a.s., 2012 [cit. 2016-04-

13]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zena/styl/284574-movember-vyvrcholi-gala-party-30-listopadu.html 
34 Dictionary: Fund-raising. Merriam-Webster Web Sites [online]. Merriam-Webster, Incorporated, 2015 [cit. 

2016-03-28]. Dostupné z: http://www.merriam-webster.com/dictionary/fund-raising 
35 BAČUVČÍK, Radim. Fundraising – komunikace s dárci. BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. 
Zlín: VeRBuM, 2011, s. 109. ISBN 978-80-87500-01-9. 
36 LEROUX MILLER, Kivi. Stay in Touch with Your Community of Supporters. LEROUX MILLER, Kivi. The nonprofit 
marketing guide: high-impact, low-cost ways to build support for your good cause. San Francisco: Jossey-Bass, 
2010, s. 126. Jossey-Bass nonprofit guidebook series, 10. ISBN ISBN 978-0-470-53965-1. 
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náboj sdělení. Sdělení, které obsahuje naději v pozitivní změnu, má mnohem větší šanci získat 

podporu dárce, než sdělení, jenž obsahuje motiv strachu. Aby organizace oslovila dobrovolníky, kteří 

ji budou věnovat nejenom svůj volný čas, ale i peníze, potřebuje mít propracovanou marketingovou 

a komunikační strategii. 37 (více v kapitole 6)  

4. Globální kampaň v českém prostředí 

Globalizace je proces, při němž se lidé navzdory velkým vzdálenostem, jež je od sebe dělí, 

stávají ve více ohledech vzájemně propojenými. Zásadní je myšlenka vzájemné závislosti 

a zintenzivnění představy vnímání světa jako jednoho celku.38 Termínem globální komunikace 

se rozumí celosvětový proud informací, sdělení, produktů komunikace, médií a technologií.39 

Globalizace umožnila vznik tzv. globálních brandů, které mohou konzumenti naleznout 

pod stejným názvem ve více zemích s podobnými centrálně řízenými marketingovými aktivitami. 

Mezi nimi dominují především americké společnosti jako je Coca-Cola či McDonald‘s, 

které v 80. a 90. letech svými produkty “kolonizovaly svět”, a proto někdy bývá globalizace 

označovaná jako amerikanizace.40 Mezinárodní sítě avšak nevytvářejí pouze komerční subjekty, 

síťování je v dnešní době již zcela běžná záležitost i v neziskovém sektoru, čehož je Movember živým 

důkazem.41  

Při vytváření globálních marketingových strategií je třeba počítat s tím, že každá kultura 

reaguje na sdělení jinak. Globální marketing se zavádí ve snaze ušetřit vysoké náklady za vytváření 

lokálních kampaní. Z kulturního hlediska však v globální marketingové komunikaci nalézáme hned 

několik paradoxů: 1) Prostřednictvím stejného sdělení se firmy svými snaží oslovit více kultur. Každá 

kultura má však specifické kulturní hodnoty, jež jsou dané jejím historickým vývojem a jsou tedy 

v každé kultuře jiné. 2) Většina moderních technologií a zařízení je vyvíjena na globální úrovni. Jakým 

způsobem lidé přistupují k užívání totožných technologií a zařízení se však napříč národy liší. Odlišný 

způsob užívání přitom nesouvisí s ekonomickou vyspělostí dané země. Jediný způsob, jakým lze 

odlišnosti vysvětlit, jsou rozdílné kulturní hodnoty. Lidé využívají nové technologie, aby jim ulehčily 

                                                 
37 LEROUX MILLER, Kivi. Create a Powerful Message: What Do You Want to Say? LEROUX MILLER, Kivi. The 
nonprofit marketing guide: high-impact, low-cost ways to build support for your good cause. San Francisco: 
Jossey-Bass, 2010, s. 50-53. Jossey-Bass nonprofit guidebook series, 10. ISBN 978-0-470-53965-1. 
38 LECHNER, Frank J. Global Food and the History of Globalization. LECHNER, Frank J. Globalization: the making 
of world society. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009, s. 15-16. ISBN 1405169052. 
39 MOOIJ, Marieke K. de. The Paradoxes in Global Marketing Communication. In: MOOIJ, Marieke K. de. Global 
marketing and advertising: understanding cultural paradoxes. Fourth Edition. Los Angeles: SAGE Publications, 
Inc., 2014, s. 6. ISBN 9781452257174. 
40 MOOIJ, Marieke K. de. The Paradoxes in Global Marketing Communication. In: MOOIJ, Marieke K. de. Global 
marketing and advertising: understanding cultural paradoxes. Fourth Edition. Los Angeles: SAGE Publications, 
Inc., 2014, s. 6-7. ISBN 9781452257174. 
41 BAČUVČÍK, Radim. Organizace neziskového sektoru. In: BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. 
Zlín: VeRBuM, 2011, s. 60. ISBN 978-80-87500-01-9. 
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nebo zpříjemnily to, co jsou zvyklí běžně dělat.  3) Firma může vyvinout globální produkt, ale protože 

odlišné kultury mají rozdílná očekávání, tak neexistuje globální motivace k nákupu. 42 

Společnosti jsou často více orientovány na produkt více než na zákazníka. A proto ve snaze 

oslovit co nejširší spektrum zákazníků, vytváří firmy standardizované produkty, s nimiž chtějí oslovit 

více kultur či národů. Navzdory úsilí vytvořit produkt či službu, které by oslovily zákazníky 

od Japonska po San Francisko, je však téměř vždy potřeba provést malé či větší úpravy 

na jednotlivých lokálních trzích.43 Na cílovém trhu, je potřeba přizpůsobit komunikaci (propagaci) 

dle potřeb místního trhu, zohlednit se musí vyspělost cílového trhu a sociálně kulturní charakteristiky 

spotřebitelů.44   

Movember Foundation používá globální komunikační strategii, což znamená, že na všech 

trzích má organizace jednotný vizuální styl a komunikovaná témata jsou všude stejná. Celý koncept 

komunikace je vytvořen na jednom trhu, v tomto případě v Austrálii45, který je následně přenesen 

do České republiky (a do všech ostatních zemí).46 Komunikace Movemberu v ČR vychází z centrálně 

stanovených misí organizace. Komunikační mix je však adaptován pro český trh a je ponechán 

na zodpovědnosti realizátora kampaně, tedy Nadačního fondu Muži proti rakovině. 47  

Na následujících dvou obrázcích můžeme vidět, jak je adaptován klíčový vizuál na českém 

trhu. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                 
42 MOOIJ, Marieke de. Global marketing and advertising: understanding cultural paradoxes. 4th ed. Thousand 
Oaks, CA: SAGE, c2014., s. 2-6 ISBN 9781452257174 
43 MOOIJ, Marieke de. Global marketing and advertising: understanding cultural paradoxes. 4th ed. Thousand Oaks, CA: 

SAGE, c2014., s. 5 ISBN 9781452257174 
44 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: nové trendy a reflexe změn ve světě. 3., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: 
Grada, c2009., s. 166-168 ISBN 9788024729862. 
45 Movember 'moves' in a fresh new direction with its brand new campaign via Urchin, Melbourne. In: 
Campaign brief [online]. 2015 [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: 
http://www.campaignbrief.com/2015/10/movember-moves-in-a-fresh-new.html 
46 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketingová komunikace. In: MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: 
nové trendy a reflexe změn ve světě. 3., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Grada, c2009. Expert (Grada)., s. 167-
168. ISBN 978-80-247-2986-2. 
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Zdroje: Flying Saucer Creative (obrázek č. 1)48, Facebook Movember Foundation CZ (obrázek č. 2)49 

Dalším příkladem jednotné globální komunikace jsou webové stránky nadace. Mají jednotnou 

grafickou i obsahovou podobu, aby však organizace oslovila své příznivce v České republice, je obsah 

webových stránek od r. 2013 dostupný v českém jazyce. I přesto, že se nadace snaží stránky 

přizpůsobit lokálním trhům, část obsahu webových stránek je i nadále dostupná výhradně 

v anglickém jazyce. Jedná se především o výstupy z financovaných výzkumů a podrobnější informace 

o činnosti Movemberu, např. strategie financování, výroční zpráva atp. V komunikaci není tedy 

zohledněno, že každý Čech neovládá anglický jazyk, a tím pádem nemá přístup ke všem informacím.50  

5. Marketing neziskové organizace a sociální marketing 

Trh nestátních neziskových organizací je trhem konkurenčním. Identifikujeme přímé 

konkurenty v podobě jiných organizací, jejichž předmět činnosti je stejný či podobný, ale i konkurenty 

nepřímé, tedy všechny ostatní neziskové organizace, které oslovují stejný okruh dárců a snaží 

se získat dotace ze stejných rozpočtů51.  

                                                                                                                                                         
47 REJMAN, Marek. Informace o komunikaci Movemberu v ČR [hlasový záznam], Praha 11. 4. 2016 [cit. 2016-04-
15]. Osobní komunikace 
48 Charity Slacktivism or Social Media Fundraising? In: Flying Saucer Creative [online]. [cit. 2016-04-29]. 
Dostupné z: https://www.flyingsaucercreative.com/blog/Charity-Slacktivism-or-Social-Media-Fundraising 
49 MOVEMBER FOUNDATION CZ. [Kníry z naší matičky Země!…]. In: Facebook [online]. 2014 [cit. 2016-05-09]. 
Dostupné z: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-
9/10686869_10152385799921283_2348837701797494950_n.jpg?oh=2d997b8267eab4bc11fbe0b414fb0959&
oe=57DCB82D 
50 Movember Foundation [online]. [cit. 2016-04-13]. Dostupné z: https://cz.movember.com/?home 
51 BAČUVČÍK, Radim. Marktingové prostředí neziskových organizací. In: BAČUVČÍK, Radim. Marketing 
neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 69. ISBN 978-80-87500-01-9. 

Obrázek 4 Úprava vizuálu v ČR Obrázek 1 Mezinárodní klíčový vizuál  

 
Obrázek 2 Úprava vizuálu v ČRObrázek 
3 Mezinárodní klíčový vizuál  
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Autor knihy Marketing neziskových organizací Radim Bačuvčík uvádí důvody, proč je třeba 

zavádět marketing v neziskových organizacích, stejně jako v těch komerčních. Je třeba uvědomit si, 

že i neziskové organizace musí stimulovat poptávku po svých službách a produktech. Tento úkol 

je o to těžší, že neziskové organizace „prodávají“ produkty a služby, jež jsou abstraktního charakteru.  

Neziskové organizace se prostřednictvím marketingu snaží oslovit nejen segment lidí, pro něž 

je produkt či služba určena, ale hlavně se snaží oslovit potenciální dárce peněz.52 Pro dobře vedenou 

neziskovou organizaci je marketing základním kamenem jejího fungování stejně jako strategické 

plánování, finanční management a vyhodnocování efektivity v plnění misí. 53 

Naproti tomu sociální marketing je specifickým nástrojem k prosazování myšlenek, změně 

názorů a chování. Sociální marketing mohou používat nejen neziskové organizace, ale i instituce 

veřejné správy, jednotlivci či neziskové organizace. V případě nadace Movember Foundation 

je sociální marketing jedním z nástrojů nekomerčního marketingu organizace.54  

Sociální marketing se začal rozvíjet v 70. letech minulého století jako speciální disciplína 

usilující o změnu chování určité cílové skupiny, jejímž výsledkem je pozitivní přínos pro společnost. 

Philip Kotler, Nancy Lee definují sociální marketing jako proces, při němž jsou použity principy 

a techniky marketingu k tomu, aby bylo vytvořeno a komunikováno sdělení, jehož hodnota spočívá 

v tom, že požadovaná změna chování prospívá společnosti (v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního 

prostředí či komunity) a cílové skupině. Sociální marketéři se snaží přimět cílovou skupinu, 

aby udělala jednu z těchto 4 věcí: 1) přijala nový způsob chování, 2) odmítla potenciálně nevyhovující 

chování, 3) pozměnila své chování anebo 4) se vzdala určitého návyku/chování. 55 

Dle výše zmíněné typologie se hnutí Movember snaží přimět muže k transformaci označené 

číslem 3, tedy aby muži pozměnili své chování ve prospěch jejich vlastního zdraví, tím že se začnou 

více zajímat o svůj fyzický a psychický stav.  

Sociální marketing se odlišuje od komerčního marketingu svými cíli a výběrem cílových 

skupin. Prvotním cílem komerčního marketingu je zisk, a proto je cílový segment zákazníků zvolen 

tak, aby přinesl co největší objem prodejů a z toho plynoucí zisky. V sociálním marketingu nejde 

o profitabilitu produktu či služby, ale o zisk společnosti. Cílová skupina je identifikována na základě 

toho, kde se ve společnosti problém objevuje, zda je skupina ochotná a připravená změnit 

                                                 
52 BAČUVČÍK, Radim. Marketing v neziskových organizacích a sociální marketing. In: BAČUVČÍK, Radim. 
Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 16-17. ISBN 978-80-87500-01-9. 
53 LEROUX MILLER, Kivi. Nonprofit Marketing Plans in Theory – and in the Real World. LEROUX MILLER, Kivi. The 
nonprofit marketing guide: high-impact, low-cost ways to build support for your good cause. San Francisco: 
Jossey-Bass, 2010, s. 12. Jossey-Bass nonprofit guidebook series, 10. ISBN 978-0-470-53965-1. 
54 BAČUVČÍK, Radim. Marketing v neziskových organizacích a sociální marketing. BAČUVČÍK, Radim. Marketing 
neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 25. ISBN 978-80-87500-01-9. 
55KOTLER, Philip a Nancy R. LEE. Defining Social Marketing. In: KOTLER, Philip a Nancy R. LEE. Social marketing: 
influencing behaviors for good. 3rd ed. Los Angeles: Sage publication, c2008, s. 7-8. ISBN 978-1-4129-5647-5. 
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své chování. V sociálním marketingu se považuje za „konkurenční“ chování, jednání současné 

či preferované cílovou skupinou. To, jak je těžké chování cílové skupiny změnit, se odvíjí dle postojů 

jedinců v dané skupině. 56 

 

5.1 Marketingové cíle Movemberu 

Cílem marketingového úsilí Movemberu je vybudovat okruh příznivců organizace, kteří 

ji budou podporovat a průběžně poskytovat finanční příspěvky.57 

Kýženým cílem sociálního marketingu nadace je vyvolat trvalé změny v přístupu ke svému 

zdraví. Dle Kotlera a Lee  je k dosažení změn ve společnosti zapotřebí poskytnout účastníkům nejen 

znalosti, ale také jim dodat víru a přesvědčení, že změna v jejich chování bude mít pozitivní dopad. 

Z časového hlediska rozlišujeme mezi cíli krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými. 

Krátkodobým cílem organizace je, aby si muži byli vědomi, že s narůstajícím věkem roste riziko 

onemocnění rakoviny prostaty, které je možné odhalit pouze na základě preventivního vyšetření. 

Střednědobým cílem je dodat mužům víru, že prevence a případně včasné odhalení nemoci má vliv 

na kvalitu a délku života. Dlouhodobým cílem je přimět muže, aby změnili své chování – starali se 

o své zdraví, mluvili o svých zdravotních problémech, vhodně se stravovali a měli dostatek pohybu.58  

6. Komunikační strategie nadace Movember Foundation 

Komunikační strategie může být sestavena až po tom, co jsou formulovány marketingové cíle 

a strategie. Podstatou komunikační strategie je určit, jakým způsobem má být předáno hlavní sdělení 

nadace jejím cílovým skupinám. Kreativita a způsob, jakým je sdělení předáno, by mělo být v souladu 

s positioningem nadace. 

6.1 Positioning Movemberu 

Dle Kellera vychází positioning z popisu základních hodnot značky, jež jsou soustavou 

abstraktních asociací charakterizující značku.59 Hnutí Movember chce být ve společnosti vnímáno 

                                                 
56 KOTLER, Philip a Nancy R. LEE. Defining Social Marketing. In: KOTLER, Philip a Nancy R. LEE. Social marketing: 
influencing behaviors for good. 3rd ed. Los Angeles: Sage publication, c2008, s. 13. ISBN 978-1-4129-5647-5. 
57 DRUCKER, Peter F. Přeměna dobrých úmyslů ve výsledky. In: DRUCKER, Peter F. Řízení neziskových 
organizací: praxe a principy. Praha: Management Press, 1994, s. 57. ISBN 80-85603-38-1. 
58 KOTLER, Philip a Nancy R. LEE. Steps in the Strategic Marketing Planning Process. In: KOTLER, Philip a Nancy 
R. LEE. Social marketing: influencing behaviors for good. 3rd ed. Los Angeles: Sage publication, c2008, s. 38. 
ISBN 978-1-4129-5647-5. 
59 KELLER, Kevin Lane. Proces strategického řízení značky. KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: 
Grada, 2007, s. 73. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-1481-3. 
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jako organizace, jež „mění tvář mužského zdraví“. Positioning značky vychází z jejích hodnot60, 

které jsou vidět v diagramu č. 1. V marketingové komunikaci Movemberu se pracuje hlavně 

s pozitivními emocemi, které mají z pohledu síly přesvědčení větší účinnost, než emoce negativní.61 

Při komunikačních kampaních si Movember vytváří image zábavné značky, která se snaží bořit 

představy o tom, co znamená chovat se mužně. Organizace se snaží vymýtit představu, že chovat se 

mužně znamená nedávat najevo bolest a slabost. Zároveň však chce být vnímaná jako skromná 

instituce, jež pečuje o ty, kteří to potřebují. Váží si své komunity podporovatelů, které se hnutí cítí být 

zavázáno. Hnutí Movember deklaruje odpovědnost za to, jakým způsobem jsou použity peníze 

od dárců. Transparentnosti se snaží dosáhnout tím, že vydává zprávy o tom, jaké organizaci byly 

věnovány vybrané finanční prostředky a v jaké výši (k dispozici na webu pouze v anglickém znění). 

Organizace považuje za svou hodnotu to, že je otevřená novým podnětům a přichází na trh s něčím 

novým62.63  

Konkrétní emocionální apely, které můžeme v komunikaci Movemberu vysledovat vychází 

z klasifikace emocionálních apelů Pollaye: morálka (etický, čestný, lidský), skromnost, afilace 

(přátelský, družný), zdraví (energický, silný, v dobré kondici), pomoc v nouzi, jistota (sebevědomí), 

pokora.64 

Zdroj: Webové stránky organizace65 

                                                 
60 O nás: Naše hodnoty. Movember Foundation [online]. [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: 
https://cz.movember.com/about/values 
61 VYSEKALOVÁ, Jitka. Význam emocí v marketingu - jak znalosti využít. In: VYSEKALOVÁ, Jitka. Emoce v 
marketingu: jak oslovit srdce zákazníka. Praha: Grada, 2014, s. 80-81. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4843-6.. 
62 V roce 2015 do kampaně zapojila nový prvek v podobě 30denní pohybové výzvy.  
63 O nás: Naše hodnoty. Movember Foundation [online]. [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: 
https://cz.movember.com/about/values 
64 VYSEKALOVÁ, Jitka. Význam emocí v marketingu - jak znalosti využít. VYSEKALOVÁ, Jitka. Emoce v 
marketingu: jak oslovit srdce zákazníka. Praha: Grada, 2014, s. 82-83. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4843-6.. 
65 O nás: Naše hodnoty. Movember Foundation [online]. [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: 
https://cz.movember.com/about/values 

Diagram 1 Hodnoty organizace Movember Foundation 
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6.2 Analýza situace v České republice 

Tato kapitola objasňuje, kdo je cílovou skupinou nadace. Dále jsou v kapitole identifikovány 

konkurenční organizace, jejichž filantropická činnost je identická s aktivitou Movemberu. Poslední 

část této kapitoly je věnována analýze úrovni osvěty v České republice v oblasti mužské rakoviny.  

 6.2.1 Profil cílové skupiny 

Názvosloví pro cílovou skupinu se liší dle přístupu jednotlivých teoretiků. Autorka rozděluje 

cílovou skupinu hnutí do tří podskupin dle přístupu teoretičky K. Leroux Miller, která navrhuje 

nahradit terminologii cílová skupina a publikum za termíny účastníci (participants), podporovatelé 

(supporters) a názoroví vůdci (influencers).66 

Účastníci komunikace jsou ty osoby, kterým jsou služby nadace určeny. V případě organizace 

Movember se jedná o službu osvěty v rámci mužského zdraví a o službu pomoci mužům, 

kteří onemocněli rakovinou mužského typu. Věková kategorie účastníků je velice široká. Hnutí 

oslovuje kategorii mužů ve věku přibližně od 15 do 80 let. Tato věková skupina tvoří přibližně 80 % 

populace mužů v ČR. Mladší část účastníků ve věku od 15 do 35 let tvoří skupina potenciálně 

ohrožená rakovinou prostaty. Účastníci starší 40 let jsou vystaveni vyššímu riziku výskytu rakoviny 

prostaty.  Věková kategorie do 50 let tvoří 49,4 % mužů v ČR, do kategorie od 50 do 80 let tvoří 

32,1 % mužů v ČR.67 V souvislosti se stárnutím české populace je velmi pravděpodobné, že počet 

diagnostikovaných karcinomů prostaty se zvýší. 68  

 Do stejné skupiny řadíme i dobrovolníky (MoBrothers/MoSistas). Ti se starají o realizaci 

naplánovaných programů a pomáhají dosáhnout organizaci jejích cílů. Dobrovolníkem se může stát 

žena či muž nehledě na věk. V rámci této skupiny organizace cílí významně i na ženy, jakožto 

partnerky mužů, které mohou mít významný vliv na to, jak muž přistupuje ke svému zdraví, životnímu 

stylu a prevenci.69  

Podporovatele v zásadě můžeme rozlišit na jednotlivé dárce (mladiství, muži a ženy) 

a na právnické osoby (forma firemního dárcovství), kteří schvalují to, co nadace propaguje a rozhodli 

                                                 
66 LEROUX MILLER., Kivi. Content marketing for nonprofits a communications map for engaging your 
community, becoming a favorite cause, and raising more money. First edition. San Francisco, Calif: Jossey-Bass, 
2013. s. 6. ISBN 978-111-8722-374. 
67 OBYVATELSTVO: 1 - 4. Obyvatelstvo podle pohlaví a pětiletých věkových skupin (struktura podle věku; stav k 
31. 12.). In: Český statistický úřad: Vydáváme[online]. 2015 [cit. 2016-04-08]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/documents/10180/20556865/300002151104.pdf/4aeeb5b5-aa2b-40be-8cfe-
3dda781d9a5d?version=1.0 
68 Karcinom prostaty - Rizikové faktory. In: YouTube [online]. Kanál uživatele: DialogJessenius, 2015 [cit. 2016-
04-08]. Dostupné z: https://youtu.be/8pvd7Qaz45A?list=PL2Zj-LAoH5nDcwoal2ZHNHHjOJI3QOz_K 
69 BAROCHOVÁ, Anna. Začíná Movember, měsíc mohutných knírů pro dobrou věc. IDNES.cz: Domácí [online]. 
MAFRA, a.s., 2014,1.listopadu [cit. 2016-04-15]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/kniry-movember-rakovin-a-
prostaty-a-varlat-f2s-/domaci.aspx?c=A141101_195741_domaci_aba 
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se ji finančně podporovat.70 Hannagan tvrdí, že marketingové úsilí charity cílí především na skupinu 

dárců (podporovatelů), které zajímá výkonnost organizace kvalita služeb, které nadace poskytuje.71 

Třetí skupina – názoroví vůdci, je ve vztahu k organizaci nejméně zaujatá a měla by být 

v hodnocení její činnosti, co nejvíce objektivní. Jedná se o odbornou veřejnost z řad žurnalistů, 

státních úředníků a odborné veřejnosti z řad lékařů, kteří mají velký vliv na to, jakým způsobem bude 

nadace ve společnosti vnímaná.72  V loňském roce projekt Movember  podpořila řada zdravotnických 

zařízení v čele s největším zdravotnickým zařízením v ČR, Fakultní nemocnicí v Motole. Svou účast FN 

v Motole potvrdila prostřednictvím tiskové zprávy, jež byla zveřejněna na webových stránkách.73 

Některá zdravotnická zařízení, např. Fakultní nemocnice v Plzni nabízí již několik let v rámci 

listopadové kampaně možnost nechat si udělat zdarma krevní test, pomocí něhož lze diagnostikovat 

přítomnost karcinomu prostaty.74  

6.2.2. Konkurence 

Přímými konkurenty organizace Movember Foundation jsou nestátní neziskové organizace, 

jež mají totožný filantropický cíl: šířit osvětu stejného tématu a vybrat peníze pro podobné účely.75 

V rámci České republiky identifikujeme 2 hlavní konkurenty - Nadační fond Petra Koukala 

a neziskovou organizaci Loono. Nadační fond Muži proti rakovině, jehož činnost je také shodná 

s činností Movemberu, je z konkurence vyčleněn, protože je partnerem a příjemcem vybraných 

peněz z kampaně Movemberu v ČR. Nadační fond Petra Koukala i nadace Loono vznikly v r. 2014, 

tedy 5 let po tom, co Movember začal působit v České republice. Obě organizace se odlišují 

od Movemberu tím, že cílí především na studenty středních a vysokých škol, pro které pořádají 

osvětové přednášky s cílem přimět mladou generaci, aby se zajímala o své zdraví. Osvětovým 

přednáškám a dalším aktivitám se obě organizace věnují v průběhu celého roku, zatímco 

                                                 
70 LEROUX MILLER, Kivi. Hearing the Call of the Wild. LEROUX MILLER, Kivi. Content marketing for nonprofits a 
communications map for engaging your community, becoming a favorite cause, and raising more money. First 
edition. San Francisco, Calif: Jossey-Bass, 2013, s. 6. ISBN 9781118722374.. 
71 HANNAGAN, Tim J. Marketingové aktivity. In: HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. Praha: 
Management Press, 1996, s. 34. ISBN 80-85943-07-7. 
72 LEROUX MILLER, Kivi. Hearing the Call of the Wild. LEROUX MILLER, Kivi. Content marketing for nonprofits a 
communications map for engaging your community, becoming a favorite cause, and raising more money. First 
edition. San Francisco, Calif: Jossey-Bass, 2013, s. 6. ISBN 9781118722374. 
73 TZ-Movember 2015. In: Fakultní nemocnice v Motole: Movember [online]. 2015 [cit. 2016-04-18]. Dostupné 
z: http://www.fnmotol.cz/movember/tiskova-zprava/ 
74 Testování zdarma v rámci akce MOVEMBER. In: Fakultní nemocnice Plzeň: Novinky [online]. 2015, 02.11. [cit. 
2016-04-18]. Dostupné z: https://www.fnplzen.cz/node/75 
75 Movember Foundation [online]. [cit. 2016-04-13]. Dostupné z: https://cz.movember.com/?home 
75 BAČUVČÍK, Radim. Marktingové prostředí neziskových organizací. In: BAČUVČÍK, Radim. Marketing 
neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 69. ISBN 978-80-87500-01-9. 
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o Movemberu slýcháme většinou jen ve spojitosti s jejich listopadovou kampaní. Přehled 

komunikačních aktivit Nadačního fondu Petra Koukala a nadace Loono je uveden v příloze č. 1.76  

V oblasti sociálního marketingu se sleduje, jaké chování je protikladem ke změně, jež se 

snažíme ve společnosti prosadit. To je považované za „konkurenci“ cílů sociálního marketingu77.  Jaký 

trend chování v přístupu ke zdraví pozorujeme v české společnosti, je obsahem další kapitoly č. 6.2.3.  

 

6.2.3. Úroveň osvěty v oblasti mužské rakoviny v České republice 

Rakovina prostaty je nejčastější formou rakoviny v populaci mužů v České republice78.  Riziko 

výskytu nádorového onemocnění prostaty se zvyšuje s věkem, přičemž nejohroženější skupinou 

jsou muži ve věku nad 50 let. Riziko onemocnění stoupá, pokud se toto onemocnění vyskytlo 

v rodině.79 Přestože přesné příčiny vzniku onemocnění nejsou známy, bylo prokázáno, že vznik 

karcinomu souvisí kromě dědičných dispozic i se stravovacími návyky. Výskyt tohoto onemocnění 

se přitom rok od roku zvyšuje. Od roku 2012 lékaři zaznamenali 35% nárůst počtu pacientů s touto 

diagnózou.80  

Naproti tomu rakovinou varlat může onemocnět i velmi mladý muž. Ze statistiky vyplývá, 

že nádorem varlat onemocní ročně stovky mužů ve věku od 15 do 35 let.81 U obou onemocnění velice 

záleží, v jakém stadiu je nemoc podchycena. V případě, že je nemoc odhalena včas má pacient vysoké 

šance na úspěšné vyléčení.82 

V roce 2014 publikovala Česká urologická společnost zprávu o tom, že povědomí o rakovině 

prostaty v české společnosti pozvolna narůstá, i když ve srovnání se západními státy Češi stále 

podceňovali preventivní vyšetření. Zpráva zmiňovala i Movember, jakožto akci, která pomáhá 

                                                 
76 Dostupné z: http://www.loono.cz/ a http://www.stkprochlapy.cz/o-nas/ 
77 KOTLER, Philip a Nancy R. LEE. Steps in the Strategic Marketing Planning Process. In: KOTLER, Philip a Nancy 
R. LEE. Social marketing: influencing behaviors for good. 3rd ed. Los Angeles: Sage publication, c2008, s. 39. 
ISBN 978-1-4129-5647-5. 
78 Knírky jsou in. Movember s jejich pomocí upozorňuje na rakovinu prostaty. In: Česká Televize: 
Zpravodajství [online]. Televizní studio Brno, 2012,15.11. [cit. 2016-04-16]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/203520-knirky-jsou-in-movember-s-jejich-pomoci-
upozornuje-na-rakovinu-prostaty/ 
79 Rakovina prostaty: Diagnostika. Nadační fond Muži proti rakovině [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 
http://www.muziprotirakovine.cz/diagnostika 
80 TISKOVÁ KONFERENCE ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI NA TÉMA RAKOVINA PROSTATY. In: Česká urologie 
[online]. 2015 [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: http://www.czechurol.cz/pdfs/cur/2015/04/12.pdf 
81 O nás: Onemocnění. Nadační fond Petra Koukala: STK pro chlapy [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 
http://www.stkprochlapy.cz/o-nas/ 
82 VOLDÁNOVÁ, Jolana. Rakovina prostaty je druhou nejčastější příčinou úmrtí mužů. In: Český rozhlas: 
Dvojka[online]. 2015 [cit. 2016-04-15]. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/poradnapraha/rodinnylekar/_zprava/rakovina-prostaty-je-druhou-nejcastejsi-pricinou-
umrti-muzu--1488479 
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zvyšovat povědomí o této nemoci.83 Nízké povědomí o rakovině prostaty (můžeme říci o mužské 

rakovině obecně) patrně nesouviselo s nedostatkem dostupných informací o tomto onemocnění, 

jak vyplývá ze sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, Češi mají tendenci své zdraví zanedbávat. V 

tiskové zprávě z roku 2014 se uvádí: „V české populaci přetrvává nízká zdravotní gramotnost, nízká 

úroveň péče o vlastní zdraví a zodpovědnost za něj.“84 Nadace Movember by se tedy měla soustředit 

především na to, jak naučit české muže být vnímavými ke svému zdraví a proč je důležité o zdraví 

otevřeně mluvit, ať již s rodinou či lékařem.  

Jaké je povědomí o mužské rakovině v české populace nyní, 2 roky od publikování zprávy 

České urologické společnosti, na to odpoví výzkumná část této práce (8. kapitola.) 

 

6.3 Komunikační aktivity Movemberu v ČR 

 Od r. 2009, kdy organizace začala působit v ČR, využívá v komunikačním mixu hlavně nástrojů 

public relations, online komunikace a event marketingu, později ještě organizace zařadila nástroj 

podpory prodeje85.  

Public relations, česky také nazýváno komunikace s veřejností jsou klíčovým nástrojem 

komunikace v neziskovém sektoru. Britský Chartered Institute of Public Relations definuje tuto 

disciplínu následovně: „PR souvisí s reputací, jsou výsledkem toho, co děláme, co říkáme a co druzí 

říkají o nás. Public relations jsou disciplínou, jež se stará o reputaci organizace s cílem získat 

porozumění a podporu a ovlivnit chování a mínění. Je to plánované a vytrvalé úsilí k založení 

a udržování vzájemného porozumění mezi organizací a jejími veřejnostmi86.“87 

Event marketing označuje aktivity, při nichž nadace zprostředkovává svým cílovým skupinám 

zážitky s cílem vyvolat v nich pozitivní emoce. Příjemný zážitek si pak lidé spojují s pozitivním 

hodnocením organizace.  Eventy kromě toho také slouží ke zvyšování povědomí o nadaci a k vyvolání 

pozitivního WOM88 a druhotné publicity.89 

                                                 
83 Rakovina prostaty: v prevenci se Češi zlepšují. Diagnostikovaných přibývá, zemřelých ne. In: Česká urologická 
společnost: Pro pacienty: Aktuality [online]. 2014 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: http://www.cus.cz/pro-
pacienty/aktuality/rakovina-prostaty-prevenci-se-cesi-zlepsuji-diagnostikovanych-pribyva-zemrelych-ne/ 
84 Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a 
prevence nemocí. In: Ministerstvo zdravotnictví České republiky: Tiskové centrum: Tiskové zprávy [online]. 
2014 [cit. 2016-04-18]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/cesi-ziji-deletrapi-je-ale-civilizacni-
nemocizmenit-to-muze-narodni-strategi_9418_3030_1.htm 
85 KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Plánování komunikačních kampaní. In: KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. 
Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada, 2011, s. 17. ISBN 978-80-247-3541-
2. 
86 Termín veřejnosti je jiné označení pro účastníky a dobrovolníky, podporovatele a názorové vůdce. 
87 Policy & resources: What is PR? CIPR: Chartered Institute of Public Relations [online]. Londýn [cit. 2016-04-
09]. Dostupné z: http://www.cipr.co.uk/content/careers-advice/what-pr 
88 Zkratka slova word-of-mouth neboli sdělení šířené ústním podáním. 
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On-line sociální sítě představují v dnešní době významné komunikační kanály, pomocí nichž 

se lze přiblížit ke komunitě fanoušků a podporovatelů organizace. Nadace Movember je v České 

republice aktivní na 3 sociálních sítích: na Facebooku, Instagramu a Twitteru. Nejvýznamnější sociální 

síť s ohledem na počet zveřejněných příspěvků je Facebook. Facebooková stránka Movember 

Foundation CZ má více než 42 tisíc fanoušků90.  Nejvíce příspěvků je sdíleno v období od září do konce 

roku, tedy těsně před zahájením listopadové kampaně, v jejím průběhu a krátce po jejím skončení. 

V průběhu roku organizace komunikuje spíše sporadicky.91  

Globálně má nadace svůj kanál na serveru YouTube92, příspěvky z českého Movemberu 

přidavá kanál FMX Gladiator Games.93 

Všechny zmíněné sociální sítě mají společné to, že jsou atraktivní zejména pro mladší 

generaci. Nejpočetnější skupinu registrovaných uživatelů na Facebooku tvoří věková skupina lidí mezi 

35–44 lety, a dále věkové skupiny do 35 let, díky tomu Movember osloví zhruba polovinu cílové 

skupiny. Ostatní sociální sítě mají méně registrovaných uživatelů v porovnání s Facebookem. Ze 

studie komunitních webů je patrné, že cílová skupina Movemberu je po Facebooku nejvíce aktivní 

na sociální síti YouTube, a proto by se organizaci vyplatilo založit si vlastní kanál pro český 

Movember, kde by mohla vytvářet další obsah, který se dá propojit i s Facebookem.94    

 

6.3.1 Komunikační aktivity v letech 2009–2012 

 Na začátku působení organizace Movember Foundation byla trochu odlišná situace na trhu. 

Movember byl jedinou iniciativou, jež se zabývala zdravím mužů s důrazem na osvětu v oblasti 

mužské rakoviny. Téma se teprve dostávala do popředí zájmu. 

                                                                                                                                                         
89 KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Event marketing a sponzoring. KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. 
Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada, 2011, s. 137-138. ISBN 978-80-247-
3541-2. 
90 Nadace má aktivní profil od r. 2009. Pro porovnání nadace Petra Koukala má 1000 fanoušku na Facebooku, 
organizace Loono téměř 4 tisíce (obě od r. 2014) 
91 Movember Foundation CZ. Facebook [online]. [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/MovemberCZ 
92 Movember Foundation. Youtube [online]. Dostupné z: https://www.youtube.com/user/movembertv 
93 FMX Gladiator Games. Youtube [online]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/channel/UCjIgOsxNhkhnJXlSnzubQ1w 
94 Výzkum: Kdo jsou uživatelé komunitních sítí v Česku? In: Mediaguru: Úvod [online]. Mediální agentura PHD, 
a.s., 2015,17.6. [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2015/06/vyzkum-kdo-jsou-uzivatele-
komunitnich-siti-v-cesku/#.Vxk7A5OLRZ1 
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Vzhledem k tomu, že v r. 2009 Movember v České republice začínal své působení, jeho 

prvotním komunikačním cílem bylo vytvořit povědomí o poslání nadace a vybudovat trh za účelem 

rozšíření osvěty.95  

První kampaň Movemberu byla zahájena tiskovou konferencí, které se kromě organizátorů 

akce v ČR, zúčastnili i odborníci z řad lékařů a také první čeští ambasadoři Movemberu. Tisková 

konference se v rámci PR řadí do tzv. media relations neboli vztahů s médii.96  

První ročník kampaně Movemberu byl spojen, jak již bylo řečeno, s freestyle motokrosovou 

akcí FMX Gladiator Games, ambasadory hnutí se stalo hned několik českých jezdců, kteří se dosud 

k Movemberu hlasí, např. Libor Podmol nebo Martin Koreň. Organizátoři FMX Gladiator Games 

uspořádali na počest prvního ročníku Movemberu v ČR party s názvem MOVEMBER FMX PARTY, 

jejímž účelem bylo zvýšit povědomí o organizaci a vybrat finance na podporu její činnosti.97 Aktivity 

jako je tato, spadají do oblasti event marketingu.98  

V roce 2012 uspořádal Movember ve spolupráci se společností iStyle aukci pamětních paket 

s kníry slavných osobností.99 Ve stejném roce podpořil projekt i Budějovický pivovar Budvar, který 

vytvořil pro zviditelnění projektu mobilní aplikaci, jež na fotky přidávala knír. Zakoupením této 

aplikace uživatelé přispěli na konto nadace100.  

Všechny 4 ročníky kampaně byly ukončeny oficiální závěrečnou party spojenou s koncertem. 

Vstupenky na Gala Parté, jak se akce nazývá, byly volně v prodeji a část hodnoty vstupného byla 

věnována na konto nadace.101 

První čtyři ročníky kampaně se nesly v zábavném duchu, typickém pro Movember, více 

se mluvilo o samotné organizaci, než o mužském zdraví.  

 

                                                 
95 KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Plánování komunikačních kampaní. KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. 
Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada, 2011, s. 12. ISBN 978-80-247-3541-
2. 
96 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Public relations - vztahy s veřejností (PR). In: ŠEDIVÝ, Marek a Olga 
MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada, 2009, s. 63. Management (Grada). ISBN 978-80-247-
2707-3. 
97 FMX GLADIATOR GAMES & MOVEMBER. In: GTMOTOCROSS.cz: Aktuality [online]. 2009 [cit. 2016-04-29]. 
Dostupné z: http://www.gtmotocross.cz/aktuality.php?id=1675 
98KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Event marketing a sponzoring. In: KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. 
Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada, 2011, s. 17. ISBN 978-80-247-3541-
2. 
99 Zúčastněte se charitativní dražby knírků a podpořte boj proti rakovině prostaty. In: Novinky.cz: Žena: 
Zdraví[online]. Borgis, a. s., 2012 [cit. 2016-04]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zena/zdravi/286934-
zucastnete-se-charitativni-drazby-knirku-a-podporte-boj-proti-rakovine-prostaty.html 
100 BUDWEISER BUDVAR. [Vypadat s knírem..]. In: Facebook [online]. 2012 [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/BudweiserBudvar/posts/10151250080472360 
101 Movember Foundation CZ. Facebook [online]. [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/MovemberCZ 
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6.3.2 Komunikační aktivity v letech 2013–2015 

 V roce 2013 probíhal v ČR již 5. ročník osvětové kampaně Movemberu, a proto cílem 

kampaně bylo kromě stálého zvyšování povědomí o organizaci také budování loajality mezi nadací 

a jejími stávajícími podporovateli.102 

 V roce 2013 po tom, co se podařilo v České republice zvýšit povědomí o Movemberu, 

se vedení nadace pro kontinentální Evropu rozhodlo zřídit oficiální české stránky Movemberu, 

které obsahují detailnější popis činností, kterými se Movember zabývá, včetně výstupů z výzkumů 

(avšak tyto výstupy jsou, jak bylo řečeno, dostupné jen v angličtině). 103 

Kampaň z r. 2014 s názvem „Made in Movember“ byla z pohledu autorky nejvíce viditelnou. 

Movember ve spolupráci s věrnostním programem České spořitelny iBod uspořádal roadshow 

po 9 krajských městech. Roadshow se odehrávala v karavanu přestavěném na mobilní Movember 

Barbershop neboli česky holičství, kde si muži mohli nechat upravit svůj knír od profesionálního 

holiče, a přispět na konto Movemberu.104 Po předložení věrností karty iBod muži mohli konzultovat 

svůj zdravotní stav s přítomnými urology a onkourology.105 

 V rámci kampaně „Made in Movember“ objížděl Evropu speciální kamion společnosti 

C. S. Cargo s nápisem „Trucker Moustaches for men‘s health“. Tato aktivita měla rozšiřovat myšlenku 

o misích Movemberu i za hranicemi České republiky. Řidič kamionu dokumentoval celý průběh svých 

cest s kamionem a zúčastnil se také akcí na podporu Movemberu v jiných evropských městech. 

V rámci svých povinností ambasadora se také zastavil v Movember Barbershopu a v rámci zvýšení 

povědomosti o lékařském vyšetření prostaty se sám nechal vyšetřit.106 

 Ve stejném roce vznikla i současná hymna Movemberu od českého pěveckého dua Těžkej 

Pokondr s názvem „Kníra mám.“ V hudebním videoklipu si zahrála řada slavných osobností 

podporující hnutí v České republice. Píseň společně s klipem měly zviditelnit listopadovou kampaň 

Movemberu a přispět k zvýšení povědomí o rakovině prostaty.107 

                                                 
102 KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Plánování komunikačních kampaní. KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. 
Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada, 2011, s. 13-15. ISBN 978-80-247-
3541-2. 
103 REJMAN, Marek. Informace o komunikaci Movemberu v ČR [hlasový záznam], Praha 11. 4. 2016 [cit. 2016-
04-15]. Osobní komunikace. 
104 MOVEMBER FOUNDATION CZ. [OSTRAVA!!! Mo Bros a Mo Sistas..]. In: Facebook [online]. 3. listopad 2014 
[cit. 2016-04-29]. Dostupné z: https://www.facebook.com/MovemberCZ/posts/10152395268021283 
105 Roadshow plná benefice. In: iBOD.cz: Movember 2014 [online]. 2014 [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: 
https://ibod.blob.core.windows.net/cdn/Files/terminy_roadshow_v3.pdf 
106 Speciální kamion společnosti C.S.CARGO ujel v listopadu více než 11 tisíc kilometrů Evropou na podporu 
hnutí Movember. In: C.S.CARGO: Novinky [online]. 2014 [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: 
http://www.cscargo.cz/cs/article/detail/52 
107 Těžkej Pokondr v klipu "Kníra mám!" nabádají k prevenci rakoviny prostaty. In: Music Server: Video [online]. 
[cit. 2016-04-15]. Dostupné z: http://musicserver.cz/clanek/48741/tezkej-pokondr-knira-mam/ 
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 V roce 2015 natočil Movember sérii videí s ambasadory projektu s názvem „Proč podporuji 

Movember?“ V každém videu vystupuje jeden ambasador, jenž popisuje svojí cestu k Movemberu 

a co jej vedlo k tomu, že se rozhodl projekt podporovat.108 V návaznosti na tyto videa Movember 

vyzval všechny, kteří hnutí podporují, aby učinili totéž a prostřednictvím mobilní aplikace NatočVideo 

natočili vlastní příspěvek o tom, proč má smysl podporovat Movember.109 

Ve spolupráci s věrnostním programem iBod v r. 2015 bylo možné zakoupit dárkový 

certifikát, jehož hodnota byla vyjádřená v iBodech, které se přepočítaly na peníze a byly věnovány 

Movemberu, resp. Nadačnímu fondu Muži proti rakovině.110 Na benzinových pumpách OMV bylo 

možné zakoupit připínací odznak s motivem kníru a textem „I‘m Bro“ za 30 Kč. Což bylo v historii 

Movemberu poprvé, co byly vytvořeny reklamní předměty, které byly relativně snadno k dostání.111 

Ostatní reklamní předměty, sloužící jako podpora prodeje, jako jsou například pravidelně vydávané 

Movember kalendáře či hrnky, bývají k dostání v limitovaném počtu a mimo běžné prodejní kanály. 

Zakoupit je lze po online domluvě nebo v některém z pražských barbershopů.112 

 Sedmý ročník kampaně byl první, jež nebyl zakončen oficiální oslavou. Prostřednictvím svého 

Facebookového profilu nadace alespoň zvala své příznivce na lokálně pořádané akce, které 

organizovali dobrovolníci na podporu hnutí.113 

  

6.4 Zhodnocení komunikačních aktivit  

 Podíváme-li se na složení komunikačního mixu organizace, můžeme říci, že Movember 

používá všechny dostupné komunikační kanály k šíření svých komunikačních sdělení. Co se týče 

realizovaných komunikačních aktivit, pozorujeme, že jejich počet a intenzita se od r. 2009 do r. 2014 

zvyšovala. Když porovnáme poslední dva ročníky kampaně, kampaň z r. 2015 byla poměrně dost 

nevýrazná, ať již počtem aktivit, tak jejich viditelností v porovnání s kampaní v r. 2014.  

 Zaměříme-li se však na podobu jednotlivých akcí, dojdeme k závěru, že mají poměrně málo 

společného s rozšiřováním osvěty. Hnutí se hodně soustředí na zábavnou stránku kampaně. Jako 

příklad uveďme roadshow „Made in Movember“. Movember na svém Facebookovém profilu 

                                                 
108 FMX Gladiator Games. Youtube [online]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/channel/UCjIgOsxNhkhnJXlSnzubQ1w 
109 MOVEMBER FOUNDATION CZ. [Ambasadory Movemberu jsme…]. In: Facebook [online]. 12. 11. 2015 [cit. 
2016-04-29]. Dostupné z: https://www.facebook.com/MovemberCZ/posts/10153137293091283 
110 Body, které sbírají členi věrnostního programu iBod prostřednictvím uskutečněných plateb ze své platební 
karty.   
111 Pánové, buďte hrdiny. In: iBod.cz: Movember 2015 [online]. 2015 [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: 
https://ibod.cz/movember-2015 
112 Movember přichází s kalendářem. In: Proti šedi [online]. 2012 [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: 
http://www.protisedi.cz/article/movember-prichazi-s-kalendarem 
113 Movember Foundation CZ. Facebook [online]. Dostupné z: https://www.facebook.com/MovemberCZ 
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propagoval tuto akci hlavně ve spojitosti s Movember holičstvím, kde si muži mohli nechat v upravit 

svůj knír. To, že se v Movember karavanu lidé mohli dozvědět více o rakovině prostaty a promluvit si 

přímo na akci s přítomnými urology, na svém profilu organizace téměř nezmínila. Kreativní myšlenka 

celé roadshow byla povedená, akorát na prvním místě měla být komunikace o možnosti dozvědět 

se více o nemoci, kterou Češi stále podceňují, a jako bonus k tomu si nechat upravit knír.  

 Taktéž aktivita „Trucker Moustaches for men’s health“ spíše zvyšuje povědomí o organizaci 

jako takové, než o jejích misích.  

 Jak velký dopad mají komunikační aktivity Movemberu na rozšíření povědomí o problematice 

mužské rakoviny, se ukáže ve výzkumné části této práce.  

7. Výzkum společnosti STEM/MARK 

 V roce 2013 realizovala výzkumná agentura STEM/MARK průzkum v české internetové 

populaci k zjištění, jak se daří hnutí Movember zvyšovat povědomí o rakovině prostaty. Průzkumu 

se zúčastnilo 509 respondentů. Výsledkem průzkumu bylo, že 24 % dotázaných dokázalo spontánně 

definovat, co je to Movember, 42 % respondentů uvedlo, že o hnutí slyšelo. Znalost organizace byla 

stejně vysoká u obou pohlaví. Čtvrtina dotázaných se domnívala, že kampaň Movemberu 

má rozhodně smysl. Šedesát procent dotázaných výrazně podcenilo odhad počtu diagnostikovaných 

onemocnění během jednoho roku. Ze statistiky vyplynulo, že muži v odhadu chybovali stejně často 

jako ženy. Podporu hnutí deklarovalo 6 % dotázaných mužů, kteří uvedli, že si nechávají narůst 

knír.114 

 Na tento výzkum naváže vlastní výzkum, pomocí něhož zjistíme, zda se za 3 roky zvýšilo 

v České republice povědomí o organizace Movember Foundation a zda je úroveň vědomostí 

o rakovině mužského typu vyšší.  

8. Vlastní výzkum 

Výzkumná část této bakalářské práce si za klade za cíl zjistit, jak vysoká je znalost organizace 

Movember Foundation v České republice a jestli je toto hnutí Čechy vnímáno jako důvěryhodné. 

Výzkum také zjišťuje, zda se podpora urologů a onkourologů projevuje v listopadové kampani. Dalším 

avšak neméně důležitým záměrem výzkumu je zjistit, zda má skupina respondentů, jež 

zná Movember jiný přístup ke svému zdraví oproti respondentům, kteří organizaci neznají. 

Na základě tohoto šetření bude také možné vyhodnotit, jak Češi přistupují k osvětě mužské rakoviny 

a jak přistupují k preventivnímu vyšetření.  

                                                 
114 Jak moc potřebujeme Movember? In: STEM/MARK [online]. 2013 [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: 
http://www.stemmark.cz/jak-moc-potrebujeme-movember/ 
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8.1 Výzkumné metody 

 Vlastní výzkum byl proveden pomocí elektronického dotazování, tzv. metodou CAWI115, jež 

umožnuje sběr dat prostřednictvím dotazníků umístěných na webu.116Nástrojem dotazování byl 

webový formulář vytvořený autorkou v aplikaci Google Formuláře, který umožnil průběžně 

monitorovat množství vyplněných dotazníků a kontrolu nad distribucí dotazníků k vhodným 

respondentům. Získané informace jsou kvantitativního charakteru.  

Elektronický dotazník byl vytvořen ve dvou verzích: jedna pro muže a druhá pro ženy. 

Oba dotazníky tvořily otázky uzavřené, polouzavřené a otevřené117.  

 Autorka si byla vědoma toho, že může nastat scénář, kdy respondent nezná organizaci 

Movember Foundation, a proto byl dotazník sestaven tak, aby došlo k větvení dotazníku, v případě 

že dotazovaný není schopen vyplnit část týkající se komunikace Movemberu. Tito respondenti byli 

přesměrováni na část dotazníku, kde mohli zaznamenat odpovědi na otázky týkající se osvěty mužské 

rakoviny v České republice a jejich přístupu k prevenci.  

Elektronický dotazník pracuje s otázkami uzavřenými, polouzavřenými a otevřenými118.  

 

8.2 Realizace výzkumu  

 Výzkum započala předvýzkumná fáze dotazování na vzorku 4 respondentů, která ověřovala 

způsob distribuce, srozumitelnost a posloupnost otázek i zobrazování formuláře 119. Po detekci chyb 

a následném provedení drobných úprav byla testovací fáze ukončena a začala realizace sběru dat.  

 Sběr dat probíhal ve 2 fázích: První fáze se uskutečnila v období od 1. 2. do 29. 2. 2016, 

kdy byly osloveny všechny věkové skupiny se spodní věkovou hranicí 19 let. V první etapě vyplnilo 

dotazník 121 respondentů. K druhé fázi dotazování bylo přistoupeno z důvodu získání více dat 

od respondentů starších 40 let, jichž se problematika mužské rakoviny týká nejvíce, a proto je tato 

věková skupina z pohledu výzkumu velmi důležitá. Tato dodatečná etapa dotazování proběhla 

v období od 8. 4. do 29. 4. 2016 s počtem 30 získaných dotazníků. Celkem se výzkumu zúčastnilo 157 

respondentů z celé České republiky.  

   

                                                 
115 Computer Assisted Web Interview  
116 KOZEL, Roman. Metody marketingového výzkumu. In: KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové 
trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 
Praha: Grada, 2006, s. 144. Expert (Grada). ISBN 80-247-0966-X. 
117 FORET, Miroslav. Jak poznáváme. In: FORET, Miroslav. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. 
2., aktualiz. vyd. Brno: BizBooks, 2012, s. 51. ISBN 978-80-265-0038-4. 
118 Otevřené otázky byly na dobrovolném vyplnění.  
119 FORET, Miroslav. Jak poznáváme. FORET, Miroslav. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. 2., 
aktualiz. vyd. Brno: BizBooks, 2012, s. 45. ISBN 978-80-265-0038-4. 
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8.3 Statistické výsledky výzkumu 

Jelikož se dotazník větví na dvě verze dle pohlaví, získali jsme tedy i dvojí výsledky výzkumu. 

Otázky, které byly stejné ve verzi pro muže i ženy a lze je tedy sečíst, budou v kapitolách 8.3 a 8.4 

vyhodnoceny statisticky za obě pohlaví, v příloze je možné zhlédnout statistiku pro každé pohlaví 

zvlášť.  

Celkem se dotazování zúčastnilo 157 respondentů, z nichž 58 % tvořily ženy a 42 % muži. 

Nejpočetnější věkovou skupinu tvořili lidé ve věku od 19 do 25 let a to 45,9 %. Věkovou skupinu lidí 

ve věku starších 40 let představuje souhrnně 31,3 % dotázaných. Nejčetněji se na výzkumu podíleli 

lidé s dosaženým vysokoškolským vzděláním, kteří představují 36,4 % dotázaných. 

Pro větší přehlednost budou nejdříve prezentovány odpovědi na otázky, které se týkaly 

povědomí o organizaci Movember Foundation, poté budou vyhodnoceny otázky, které se týkají 

povědomí respondentů v oblasti mužské rakoviny.120 

První otázka v dotazníku prověřovala znalost organizace Movember Foundation. Dohromady 

65 % respondentů má povědomí o organizaci, 23 % z nich uvedlo, že ví, čím se organizace zabývá, 

22,3 % o ní slyšelo, 19,7 % byl název organizace povědomý. Zbylých 35 % dotázaných uvedlo, 

že organizaci vůbec nezná.121 Tato otázka byla tzv. filtrační, na základě odpovědí došlo k rozřazení 

respondentů.122 Ta část respondentů, která uvedla, že organizaci nezná, pokračovala dále v dotazníku 

otázkami, zjišťujícími povědomí o problematice mužské rakoviny. 

V následující tabulce je znázorněno povědomí o organizaci Movember Foundation v rámci 

jednotlivých věkových kategorií.  

 

                                                 
120 Pořadí otázek v dotazníku (v příloze) se tedy může mírně lišit. 
121  Pro ověření, zda si respondenti spojují organizaci s jejím posláním, byla dotazovaným, kteří uvedli odpovědi: 
„Ano, slyšel/a jsem o ní.“ anebo „Ano, něco mi to říká.“, položena doplňující otázka, zda si organizaci spojují 
s osvětou v oblasti rakoviny mužských pohlavních orgánů. Naprostá většina (92,7%) dotazovaných po zjištění 
čím se organizace zabývá, uvedli, že si ji spojují s jejími misemi. Na základě odpovědi, pak pokračovali ve 
vyplnění dotazníku.  
122 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, 
průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. Expert. s. 167. ISBN 
802470966X. 
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Tabulka 1 Povědomí o organizaci v rámci jednotlivých věkových kategorií  
Zdroj: Vlastní zpracování123 

 

Následující otázka zjišťovala, jak dlouho respondenti vnímají činnost Movemberu, 88,7 % 

dotázaných ji zaznamenalo v posledních 5 letech. Pouze 2,8 % respondentů uvedlo, že znají 

organizaci od začátku jejího působení v ČR.  

Otázka č. 4 zjišťovala u dotazovaných vytvořené asociace s hnutím Movember. Jednalo se o 

typ výčtové otázky124, kdy respondent mohl zaškrtnout více možností z nabídnutých 9 variant. Přední 

příčku v asociacích zastává knír, který uvedlo 91,5 % dotázaných, druhou nejčastější je rakovina se 

74,6 % a na třetí příčce s 52 % pomoc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 Asociace s Movemberem  
Zdroj: Vlastní zpracování 125 

 

                                                 
123 Graf sestavila autorka na základě dat z analýzy Vnímání organizace Movember Foundation v České republice 
– Formuláře Google 
124 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, 
průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. Expert. s. 170. ISBN 
802470966X. 
125 Graf sestavila autorka na základě dat z analýzy Vnímání organizace Movember Foundation v České republice 
– Formuláře Google. 

19-24 31,9% 29,2% 18,1% 20,8%

25-30 36,0% 16,0% 28,0% 20,0%

31-40 18,2% 18,2% 18,2% 45,5%

41-50 5,0% 20,0% 30,0% 45,0%

51-60 5,3% 15,8% 15,8% 63,2%
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70+ 0,0% 25,0% 0,0% 75,0%

Ano, znám. Ano, slyšel/a jsem o ni. Něco mi to říká. Neznám.
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Dotazník pokračoval otázkou, z jakých kanálů se dotazovaný dozvídá o aktivitách 

Movemberu. Opět se jednalo o typ výčtové otázky, na výběr bylo 10 odpovědí s možností zaškrtnout 

více vyhovujících políček. Nejvlivnějším zdrojem informací o aktivitách Movemberu je dle výsledků 

této otázky internet (55 %) a dále Facebookový profil organizace (40 %), 40 % dotázaných se 

o činnosti hnutí dozvědělo od svých přátel či rodinných příslušníků.  

Otázka č. 6 zjišťovala, zda je kampaň viditelná ve zdravotních zařízeních. Tato otázka byla 

zařazena do dotazníku proto, že nadaci vyjadřují podporu odborníci z řad urologů a do kampaně se 

zapojují zdravotnická zařízení, a tak nás zajímá, jestli je sdělení komunikováno přímo v místě, kde se 

preventivní vyšetření provádí. Naprostá většina dotázaných (95 %) si však nevšimla, že by kampaň 

byla ve zdravotnických zařízeních viditelná.  

Následující dotaz se týkal medializace problematiky rakoviny mužského typu. Otázka 

konkrétně zněla, jestli se o rakovině mužského typu v médiích mluví i v období, kdy neprobíhá hlavní 

kampaň Movemberu. Nejčastější uvedenou odpovědí bylo: „Občas něco zaslechnu na toto téma i v 

období, kdy kampaň Movemberu neprobíhá.“ Tuto odpověď zvolilo 53,7 % respondentů, 39% 

dotázaných o problematice slyší jenom v listopadu. 

Následná otázka se týkala misí organizace Movember Foundation (osvěta v oblasti rakoviny 

prostaty a varlat, pomoc nemocným, péče o duševní zdraví, dostatek pohybu), respondenti měli 

zodpovědět, zda jsou pro ně všechny 4 mise rovnocenné. Pro 66,3 % respondentů jsou všechny 

uvedené mise stejně důležité.  Téměř čtvrtina dotázaných se však domnívá, že by se organizace měla 

soustředit pouze na oblast osvěty rakoviny mužského typu a pomoci nemocným.  

Na dotaz č. 9, zda považují Movember Foundation za důvěryhodnou organizaci, odpovědělo 

94 % dotázaných, že ano. Avšak přímý vztah tedy aktivní členství v hnutí potvrdili v následující otázce 

pouze 4 muži a 3 ženy ze všech dotázaných. Z odpovědí na další otázku jsme zjistili, že více než 

polovina respondentů (51,6 %) se domnívá, že je smysluplné přispět na konto Movemberu a podpořit 

jeho mise; 7,4 % uvedla, že již organizaci podpořili; 16,8 % dotázaných by nepřispělo, protože přispívá 

jiné charitativní organizaci; 24,2 % by nepřispělo organizaci z jiného důvodu.  

Nejčastější reakce na další dobrovolnou otázku, „Jak by se dala vylepšit komunikace 

Movemberu?“, jsme rozřadili do 6 kategorií, jejichž četnost zobrazuje následující graf.  
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Graf 2 Rezevy v komunikační kampani Movemberu  
Zdroj: Vlastní zpracování126 

 

Následující část dotazníku se týkala prevence mužské rakoviny. Respondenti, kteří neznají 

Movember, zodpovídali dotaz, jestli již někdy slyšeli o rakovině mužského typu. Pouze 20 % 

respondentů uvedlo, že o problematice slyšeli a že se o ni zajímají. Téměř 23 % žen uvedlo, že s touto 

problematikou již byly seznámeny. Nejvíce mužů i žen zvolilo odpověď, že už o tomto tématu něco 

zaslechli. Nejvlivnějším zdrojem informací je i v tomto případě internet, který následuje televize. 

Další dotaz zněl, jestli má respondent zájem dozvědět se více o problematice mužské 

rakoviny: 52 % respondentů z řad mužů se domnívá, že pozornost tomuto tématu by měl věnovat 

každý muž; 24 % z nich považuje problematiku za důležitou kvůli starosti o vlastní zdraví a pro 24 % 

mužů to v tuto chvíli není podstatné téma. Nejčastější odpověď žen zněla, že se o tuto problematiku 

zajímají v rámci osvěty o zdraví (44 %); pro 34 % dotázaných žen to není v tuto chvíli podstatné téma; 

kvůli starosti o své blízké by se chtělo o problematice dozvědět 22 % žen. 

Na následující otázky odpovídali všichni respondenti bez ohledu na to, zda znají či neznají 

organizaci Movember Foundation. Další otázka zjišťovala postoj k preventivnímu vyšetření mužské 

rakoviny. Čtvrtina dotázaných mužů (25,8 %) uvedla, že vyšetření již podstoupili. Nejčastější odpověď 

však zněla záporně, 50 % mužů se na vyšetření nechystá. Téměř polovina z nich (48,5 %), je přitom ve 

věku nad 40 let.  
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Zdroj: Vlastní zpracování127 

 

V otázce č. 16 byli muži tázáni, co je přimělo dojít si na preventivní vyšetření. Nejvíce mužů 

(40 %) uvedlo, že jejich zájmem je pečovat o vlastní zdraví.  

Ti muži, kteří uvedli, že vyšetření nepodstoupili, byli tázáni, jaký pro to mají důvod. Otázka 

byla položena formou výčtové otázky, dotazovaný zaškrtával políčka, která se shodovala s jeho 

postoji. Nejvíc dotázaných mužů zaškrtlo možnost „Necítím se ohrožen, cítím se zdráv.“ (60 %), dále 

variantu že nemají čas si na vyšetření dojít (22 %). 

Více než polovina dotázaných mužů (53 %) odpověděla kladně na otázku č. 18, zda by zavedli 

řeč na téma prevence mužské rakoviny, pouze však za předpokladu, že by se bavili na téma zdraví.   

Ženám byly položeny v této sekci dotazníku jiné dva dotazy. První otázka (č. 16) zjišťovala, 

zda jsou ženy ochotné být iniciátorkami konverzace o mužské zdraví. Konkrétní dotaz zněl, zda 

                                                                                                                                                         
126 Graf sestavila autorka na základě dat z analýzy Vnímání organizace Movember Foundation v České republice –
 Formuláře Google. 
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by navrhly partnerovi/příbuznému/kamarádovi, aby si na preventivní vyšetření rakoviny prostaty 

došel. Více než polovina dotázaných žen (58,2%) odpověděla kladně: „Ano, o zdraví je třeba otevřeně 

mluvit.“. Záporně odpovědělo 24,2 % žen. Ženy, jež zodpověděly kladně na předcházející dotaz, byly 

dále tázány, zda se jim podařilo přesvědčit někoho ve svém okolí, aby se preventivnímu vyšetření 

podrobil. Úspěchu dosáhlo 18,9 % žen, které uvedly, že se jim podařilo muže přesvědčit; 41,5 % žen 

uvedlo, že ještě neměly příležitost o tom se svým blízkým mluvit.  

Na tuto otázku navazoval dotaz č. 19 týkající se rozdílu v medializaci ženské a mužské 

rakoviny. Dle 21 % respondentů je oběma věnována stejná pozornost. Převážná část dotazovaných 

(77 %) má pocit, že se mluví více o rakovině ženského typu.   

Tři čtvrtiny respondentů z řad mužů odpověděli na otázku, jestli s nimi mluvil lékař o možném 

zdravotním riziku, že ne.  

Dotazník pokračoval otázkou zjišťující znalost organizace Muži proti rakovině, která je 

partnerem projektu a zároveň příjemcem vybraných finančních příspěvků z listopadové kampaně 

Movemberu. Proto nás zajímalo, kolik respondentů organizaci zná. Pouze necelá 2 % dotázaných, 

kteří znají Movember, zná Nadační fond Muži proti rakovině, 15,8 % respondentů v dotazníku uvedlo, 

že o ní již někdy slyšeli, více než ¾ respondentů (82,1 %) organizaci neznají. Na dobrovolnou otázku, 

zda respondenti znají nějakou jinou organizaci, jež se zabývá osvětou v oblasti mužské rakoviny se 8x 

objevila odpověď, že znají organizaci Loono128. Stejně dopadlo vyhodnocení této otázky ve skupině 

respondentů, kteří Movember neznají, 82,1 % tázaných uvedlo, že organizaci Muži proti rakovině 

nezná.  

V závěru dotazníku byly respondentům položeny segmentační otázky, které zařazují 

respondenty do konkrétních sociálních skupin dle věku, bydliště, dosaženého vzdělání a 

zaměstnání129. 

8.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Z výsledků dotazníkového šetření je patrné, že povědomí o organizaci Movember Foundation 

v České republice není příliš vysoké. Více než 1/3 (35 %) dotázaných respondentů organizaci během 

jejího 7letého působení v ČR nezaznamenala. Největší povědomí o organizaci panuje mezi věkovými 

skupinami od 19 do 30 let. Výzkum ukázal, že nejvíce respondentů se dozvědělo o aktivitách 

                                                                                                                                                         
127 Grafy sestavila autorka na základě dat z analýzy Vnímání organizace Movember Foundation v České republice –

 Formuláře Google. 
128 Někteří respondenti místo názvu nadace uvedli jejich projekt #prsakoule. Tyto odpovědi byly vyhodnoceny, 
jako kdyby název organizace byl uveden. 
129 KOZEL, Roman. Dotazování. In: KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a 
kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006, s. 
167. Expert (Grada). ISBN 80-247-0966-X. 



30 

 

 

Movemberu prostřednictvím internetu a sociální sítě Facebook. Zde je patrná souvislost, proč je 

znalost organizace relativně vysoká mezi věkovou skupinou od 19 do 30 let, penetrace internetu je 

v této věkové kategorii totiž téměř 100%. Avšak s přibývajícím věkem počet uživatelů internetu klesá, 

ve věkové kategorii lidí starších 50 let je pouze 43 % z nich aktivními internetovými uživateli. To 

potvrzuje i počet vrácených dotazníků, kdy se ukázalo, že adresně oslovit věkovou kategorii starší 50 

let bylo výrazně obtížnější, než mladší věkové kategorie.  

Nejčastější uvedenou asociací, kterou si respondenti spojují s Movemberem, je hlavní symbol 

organizace - knír. Vzhledem k tomu, že knír je nejvíce skloňovaným slovem v českých médiích 

v souvislosti s Movemberem, je tato asociace více než odůvodněná. Na druhou stranu organizace by 

měla být spíše než v souvislosti se svým symbolem spojována se svým posláním. Druhou nejčastější 

uvedenou asociací byla rakovina a následně pomoc. Obě tyto asociace by v ideálním případě měly být 

silnější asociací, než knír. Jak vyplynulo z odpovědí na dobrovolnou otázku, Movember je častěji 

vnímán jako společenská událost než nadace. Pouze 40 % dotázaných si asociuje Movember se 

slovem nadace a ještě menší procento dotázaných se slovem zdraví.  

Přestože akci vyjadřují podporu specialisté v oboru urologie a do kampaně se zapojuje řada 

zdravotnických zařízení, 95 % respondentů uvedlo, že si nevšimli, že by kampaň probíhala 

ve zdravotnických zařízeních. Spolupráce mezi nadací a sektorem zdravotnictví se tak omezuje 

na pouhé vyjádření podpory a občasnou zmínku o bezplatném vyšetření v konkrétním zdravotnickém 

zařízení.  

Výzkum ukázal, že necelé dvě třetiny dotázaných přikládají stejný význam všem misím 

organizace, tedy osvětě mužské rakoviny (tj. rakoviny prostaty a varlat), stejně jako dobré duševní 

kondici a pravidelnému pohybu. Toto zjištění můžeme hodnotit jako pozitivní, protože i přes laxní 

přístup ke svému zdraví si Češi uvědomují, že psychické a fyzické zdraví jsou stejně důležité jako šíření 

osvěty o mužské rakovině.  

Pro 88 % dotázaných představuje Movember Foundation důvěryhodnou instituci, což 

můžeme hodnotit jako velmi kladný výsledek. Navzdory tomu je podíl respondentů, kteří uvedli, 

že podporují hnutí Movember a jsou jeho členy, poměrně zanedbatelný. Avšak organizace 

má potenciál získat více dárců, neboť téměř 52 % respondentů uvádí, že podpořit mise Movemberu, 

má smysl.  

Příležitosti navrhnout, jak vylepšit komunikaci nadace, nevyužilo mnoho účastníku výzkumu. 

Ze získaných odpovědí však vyplynulo, že prostor ke zlepšování je. Nejčastěji bylo organizaci 

vytýkáno, že v komunikaci zdaleka nevyužívá všech dostupných komunikačních kanálů, díky nimž 

by mohla oslovit více generací. Dále se respondenti shodovali v názoru, že se nadace málo soustředí 

na komunikaci svého poslání. Kvůli tomu je Movember vnímán spíše jako listopadová image 

na podporu mužského zdraví než charitativní sbírka s jasným cílem.  
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Nyní se posuneme k analyzování otázky, na níž odpovídala ta skupiny lidí, která nezná hnutí 

Movember. Tato otázka vyhodnocuje jejich postoje k problematice mužské rakoviny a péče o jejich 

zdraví. Všechny další otázky, které budou dále v textu vyhodnoceny, se týkají vztahu Čechů k osvětě 

mužské rakoviny a toho, jak se staví k prevenci.130  

Z odpovědí na otázku, zda by se dotazovaní chtěli dozvědět více informací o problematice 

mužské rakoviny, jsme se dozvěděli, že polovina dotázaných mužů považuje toto téma za důležité 

a myslí si, že je potřeba o něm v rámci osvěty hovořit. Stejný názor má 44% žen. Necelá čtvrtina mužů 

uvedla, že se o problematiku zajímá s ohledem na vlastní zdraví.  

Této statistice přesně odpovídají i výsledky následující otázky, kdy byli muži tázáni, zda sami 

zvažují preventivní vyšetření rakoviny prostaty/varlat. Čtvrtina respondentů vyšetření již podstoupila, 

což odpovídá přesně té čtvrtině dotázaných, která se zajímá o své vlastní zdraví. Další čtvrtinový podíl 

dotazovaných vyšetření alespoň zvažuje. Největší část respondentů však o vyšetření v tuto chvíli 

neuvažuje, většinou z důvodu, že se necítí být ohroženi. Skutečnost, že polovina respondentů 

neuvažuje o vyšetření a jenom čtvrtina dotázaných mužů se zajímá o problematiku mužské rakoviny, 

protože se bojí o své zdraví, jenom potvrzuje závěry Ministerstva zdravotnictví ČR, že Češi 

zanedbávají péči o svůj zdravotní stav. 

V otázce, zda by muži zavedli konverzaci na téma mužské rakoviny, nejvíce mužů (63 %)131 

zvolilo možnost, že ano, ale pouze pokud by se zrovna bavili na téma zdraví obecně. Čtvrtina 

respondentů by byla ochotná v rámci osvěty být iniciátorem hovoru o prevenci mužské rakoviny 

s příbuzným, kamarádem či partnerem. Můžeme tedy usuzovat, že pouze tato část respondentů by 

byla ochotná nechat si narůst knír z důvodu, aby mohli zavést konverzaci na toto téma. Navzdory 

tomu, že většina respondentů si dokáže Movember spojit s jejich kníratým symbolem, pouze 25 % 

mužů by bylo ochotno ho využít k vyvolání konverzací na téma mužské rakoviny. 

Naopak ženy v rámci péče o své blízké nemají zábrany vyzdvihnout potřebu prevence 

a mohou sehrát významnou roli v přesvědčení muže, aby se nechal vyšetřit.  

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že respondenti mají pocit, že osvětě mužské rakoviny 

je věnována menší pozornost než osvětě ženské rakoviny, což souvisí s tím, že tabuizace tématu 

mužské rakoviny byla prolomena výrazně později a stále její osvětě není v ČR přikládán dostatečný 

důraz. 

Organizace Muži proti rakovině byla založena sice teprve před 4 lety, ale vzhledem k tomu, že 

od svého založení je příjemcem vybraných peněz během listopadové sbírky Movemberu, měla by být 

                                                 
130 Na tyto otázky odpovídali všichni respondenti bez ohledu na jejich znalost organizace Movember 
Foundation. 
131 Statistický výsledek v kategorii mužů, kteří uvedli, že organizaci znají. Za obě kategorie, tedy muže znalých 
i neznalých činnosti Movemberu, uvedlo tuto možnost dohromady 53 % respondentů, což byla souhrnně 
nejčastější odpověď na tuto otázku.  
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její znalost podstatně vyšší. Z toho také můžeme soudit, že lidé nesledují, na jaké účely jsou vybrané 

finance použity. Vzhledem k tomu, že pouze 8 dotazovaných ze 157 si dokázalo bez nápovědy vybavit 

nějakou organizaci, která se zabývá osvětou mužské rakoviny, můžeme v rámci České republiky 

Movember považovat za vedoucí organizací v rozšiřování osvěty na toto téma.  

9. Doporučení k provedení změn v komunikační strategii  

 Na základě studia komunikace nadace, provedeného výzkumu a následné interpretace 

získaných dat jsme si vytvořili představu, jaké je v české společnosti povědomí o činnosti organizace 

Movember Foundation a jak velký vliv má na osvětu v oblasti mužské rakoviny v České republice. 

Nyní na základě zjištěných informací navrhneme, jaké změny v komunikační strategii by organizaci 

pomohly lépe komunikovat její poslání, čímž by získala větší publicitu, více podporovatelů a zlepšila 

své postavení.  

 Organizace se během doby svého sedmiletého působení v ČR snažila hlavně vybudovat 

komunitu mužů, kteří si pravidelně v listopadu nechají narůst knír na podporu mužského zdraví. 

Organizátorům komunikačních aktivit se podařilo pro listopadovou akci nadchnout desítky slavných 

osobností, které se se staly ambasadory organizace. Tento fakt dokazuje i analýza společnosti 

Newton Media z r. 2013. Ta analyzovala 603 příspěvků, které se o Movemberu objevily v médiích, 

90 % z nich informovalo jen stručně o účelu listopadové kampaně. Zveřejněné příspěvky kladly důraz 

především na zábavnou část kampaně - pěstování knírů, často ve spojitosti s nějakou známou 

osobností132. Jak ukázal i výzkum v této bakalářské práci, knír si spojuje s touto organizací 90 % 

dotázaných. Pro organizace je ale podstatné především to, aby si ji dokázali lidé spojit s jejím 

posláním. Proto doporučujeme omezit počet příspěvku, týkajících se pěstování kníru a z listopadové 

kampaně se snažit udělat měsíc, který si každý spojí s podporou mužského zdraví. Téměř 2/3 

respondentů uvedlo, že všechny mise organizace jsou pro ně stejně důležité. Komunikace 

Movemberu v České republice se však nejvíce soustředí na téma osvěty rakoviny prostaty a varlat, 

další dvě mise jsou upozaděny. Ve chvíli, kdy bude listopad vnímán jako měsíc za lepší zdraví mužů, 

lze i více komunikovat téma psychického stavu a fyzické kondice. V dnešní době, kdy je většina lidí 

vystavena stresu, má nevhodné stravovací návyky a nedostatek pohybu, jsou tyto dvě mise stejně 

důležité jako osvěta a prevence rakoviny, neboť stres a uspěchaný životní styl může zapříčit rozvinutí 

civilizačních chorob. Doporučujeme tedy, aby alespoň formou příspěvků své Facebookové stránce, 

nadace mluvila o všech svých misích, aby vyzývala muže k aktivnímu pohybu, popisovala způsoby, jak 

                                                 
132 VODOCHODSKÝ, Ivan. NENÍ CHARITA JAKO CHARITA. In: NEWTON Media: Mediainfo [online]. 2013 [cit. 
2016-04-29]. Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/cs/mediainfo-cz/analyzy/neni-charita-jako-
charita/detail 
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bojovat proti stresu, atp. 133 Komunikace Movemberu je velmi hravá a i tato sdělení se dají podat 

vtipnou formou.  

Jak již bylo řečeno, z pohledu urologů je vítaná každá iniciativa s účelem rozšíření 

informovanosti zejména o rakovině prostaty. Důkazem toho je i fakt, že se do kampaně zapojuje 

i personál zdravotnických zařízeních napříč Českou republikou. Této podpory by se měla nadace 

snažit využít a snažit se kampaň umístit právě do zdravotnických zařízení. Nadace by mohla 

poskytnout zařízením grafickou podobu plakátů či informačních letáků a zdravotnická zařízení 

by je na své náklady nechali vytisknout, tím by se zajistila jednotnost grafických materiálů a zároveň 

by organizace ušetřila náklady za tištění materiálů. Na propagačních materiálech by byly informace 

o tom, co je to měsíc za změnu mužského zdraví, jak a kde člověk může přispět a na jaký účel budou 

peníze použity. Ideální by bylo, kdyby se na materiálech byla i informace o tom, že nadace 

má podporu české urologické společnosti. Zároveň pokud by byly propagační materiály umístěny 

v čekárnách praktických lékařů, tak se pacienti mohou informovat u svého lékaře o tom, 

kde se mohou nechat vyšetřit a zda by se vyšetření měli právě oni podrobit.  

 Před 2 roky uspořádala nadace roadshow po krajských městech, což byla za celou dobu jejího 

působení v ČR první velká osvětová aktivita pořádaná v rámci celé republiky.134 Speciální karavan alias 

Movember Barbershop byl na sociálních sítích propagován hlavně jako místo, kde si v rámci 

roadshow mohou muži nechat upravit svůj knír, na místo toho, aby organizace propagovala 

roadshow hlavně jako kontaktní místo, kde se mohou lidé více dozvědět o problematice mužské 

rakoviny a jako bonus si nechat upravit svůj knír. Přitom tato aktivita má velký potenciál a navrhovali 

bychom v ní pokračovat. Může pomoci nadaci oslovit více lidí, zejména těch, kteří nejsou aktivními 

internetovými uživateli, a umožňuje přímou interakci mezi hnutím a jejími podporovateli. Vzhledem 

k tomu, že roadshow se objevila jenom v krajských městech (a ne všech), doporučovali bychom, aby 

se roadshow v následujícím roce vydala i do menších měst. Jak vyplynulo ze studia situace v ČR, Češi 

mají velké mezery v péči o své zdraví, a proto je potřeba vzdělávat občany nejen ve velkých městech. 

Dále bychom navrhovali zapojit do roadshow ambasadory z řad známých českých osobností. 

Roadshow by mohli podpořit například ve svých rodných městech, čímž by se mohla akce ještě více 

zatraktivnit. Současně bychom navrhovali do programu roadshow  zahrnout i další misi Movemberu, 

a to je osvěta v oblasti rakoviny varlat. V rámci osvěty by na programu mohl být praktický nácvik, jak 

si muži mohou sami provést samovyšetření varlat. Návod na samovyšetření lze vyhledat i na webu 

                                                 
133 Špatná životospráva a civilizační choroby. Zdravotnictví a medicína [online]. Mladá fronta, a.s., 2008,12.5. 
[cit. 2016-04-29]. Dostupné z: http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/spatna-
zivotosprava-a-civilizacni-choroby-358454 
134 Airstream road show je putovní akce s pojízdným karavanem, která má předem sestavený časový plán, kdy a 
ve kterém místě se objeví. 



34 

 

 

nadace, ale popis samovyšetření je v anglickém jazyce, což může vyvolat nejasnosti nebo 

nepochopení pro někoho, kdo anglický jazyk neovládá.  

 Pro každou nadaci je velmi důležité, aby její činnost byla transparentní, proto by měla nadace 

zveřejňovat každoročně tiskovou zprávu o přehledu vybraných peněz za uplynulý rok, komu byly 

předány a jakým způsobem budou použity. Organizace Muži proti rakovině je sice partnerem 

a  realizátorem kampaně Movemberu v České republice, ale jak vyplynulo z výzkumu, tuto organizaci 

znalo jenom malé procento respondentů. Přitom je to právě nadační fond Muži proti rakovině, kdo 

vydává tiskovou zprávu na svých webových stránkách o tom, kolik prostředků se v rámci listopadové 

kampaně vybralo. Pokud nelze pro zveřejňování lokálních tiskových zpráv využít globální webové 

stránky, navrhujeme, aby tiskové zprávy publikoval alespoň prostřednictvím příspěvků na svém 

facebookovém profilu tak, jak to již dvakrát organizace během svého působení v ČR udělala.  

 Také bychom navrhovali, aby organizace zvážila způsob darování finančních příspěvku skrze 

dárcovské textové zprávy, tzv. DMS zprávy. Jedná se o rychlejší a dostupnější způsob, jakým by lidé 

mohli organizaci podpořit, v porovnání s darováním peněz prostřednictvím internetové platby. 
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Závěr 

Z dotazníkového šetření této bakalářské práce vyplývá, že znalost organizace Movember 

Foundation v České republice není nejvyšší, pouze 23 % respondentů uvedlo, že ví, čím se tato 

organizace zabývá, pro 35 % lidí zůstává organizace zcela neznámá. Pokud porovnáme výsledky 

výzkumu společnosti STEM/MARK z r. 2013 s výzkumem v této bakalářské práci, zjistíme, že se 

během posledních 3 let úroveň povědomí o činnosti organizace Movember Foundation vůbec 

nezměnila.  

 Navzdory 7letému úsilí organizace Movember Foundation zviditelnit problematiku mužské 

rakoviny v ČR a naučit muže zajímat se o své zdraví, se organizaci zatím nepodařilo vyvolat změnu 

v chování mužů v ČR. Co se týče úrovně povědomí o problematice mužské rakoviny, tak je stále 

potřeba Čechy v této oblasti nadále vzdělávat, neboť znalost této problematiky má pouze okolo 70 % 

Čechů.   Komunikační kampaň Movemberu, jak ukázal výzkum, nemá vliv na to, zda muži uvažují 

o preventivním vyšetření rakoviny prostaty/varlat.  

 Movember Foundation si získal podporu českých urologů a onkourologů. Řada 

zdravotnických zařízení na svých webových stránkách vyjádřila podporu této osvětové kampani, 

avšak přímo v prostředí zdravotnických zařízení kampaň viditelná není.   

 Na základě studia komunikační strategie organizace jsme učinili závěr, že organizace 

má potřebné komunikační kanály k tomu, aby oslovila své cílové skupiny. Organizace by se však měla 

zaměřit na to, jaké komunikační sdělení se snaží cílovým skupinám předat. Komunikační sdělení 

by měla souviset s cíli organizace, tedy rozšiřováním povědomí o rakovině prostaty a varlat, 

důležitosti pečovat o své psychické a fyzické zdraví. Movember Foundation je v české populaci 

vnímána jako důvěryhodná organizace, a proto má potenciál oslovit svými misemi více lidí v České 

republice za předpokladu, že pozmění svojí současnou komunikační strategii.  
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Summary 

According to research that was carried for this thesis we realized that only 23 % 

of respondents know exactly what the aim of Movember Foundation is. For 35 % of respondents 

the organization remains unknown. If we compare the results of this research with results 

of research published by research agency STEM/MARK in 2013, we realize that the awareness 

of organization hasn’t increased since 2013.  

 Even though Movember Foundation has tried to draw attention to male cancer issue 

in the Czech Republic for 7 years, it hasn’t had an impact on the awareness of the issue in Czech 

population. Only 70 % of respondents showed that they are aware of this issue. That means there is 

still need to educate Czech men in order to change their attitudes to their own health. Author’s 

research showed that communication campaign appeals are not strong enough to convince men 

to go for medical checkup.  

 Czech urologists and onkourologist support the missions of the nonprofit organization 

Movember Foundation. Many medical facilities in the Czech Republic promote Movember 

educational campaign, especially on their websites. However the campaign is not visible in the area 

where a medical care is given.   

 Based on a study of Movember communication strategy we made a conclusion that 

the organization has all necessary communication channels to appeal its audiences. Nevertheless we 

suggest to the organization concentrate more on what message they really want to convey. 

The message should be about increasing awareness of prostate and testicular cancer and also 

it should emphasize the importance of care of physical and mental health. 

 Czech people think that Movember Foundation is a trustworthy institution. Thus the 

organization has a potential to appeal more Czech men to change their attitude to own health 

so that they could have longer life without significant health difficulties. The organization can achieve 

this mission as long as it re-thinks its communication strategy. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Komunikační aktivity organizací Nadační fond Petra Koukala135 a neziskové organizace 
Loono136 (tabulka) 

Název organizace Rok jejího vzniku Cíle Propagace 

Vzdělávání široké veřejnosti 

a studentů lékařských 

fakult.

Povědomí o prevenci 

onkologických onemocnění 

u žen a mužů. 

Pomoc onkologicky 

nemocným a jejich 

rodinám. 

Naučit muže chodit na 

preventivní prohlídky včas.

Osvěta a informační 

kampaň STK pro 

chlapy k tématu 

mužského zdraví.

Vybudovat značku STK pro 

chlapy jako symbol 

aktivního přístupu mužů k 

vlastnímu zdraví.

Porušovat TABU chlapského 

zdraví.

Osvěta a podpora zdraví 

mužů v ČR.

Zvýraznit problematiku 

mužského zdraví jako 

společenskou 

problematiku.

Kampaň #prsakoule, 

jejímž cílem je naučit 

ženy a muže provádět 

samovyšetření prsou 

a varlat. Kampaň 

podpořil internetový 

obchod s módou 

Zoot, který nabízí v 

rámci sekce DOBRO 

oblečení s motivem, 

jehož výtěžek jde na 

konto organizace 

Loono.

nezisková organizace 

Loono
2014

"Běž pro dobrou věc" 

v rámci vybraných 

závodů Run Czech je 

možné podpořit 

projekt STK pro 

chlapy. 

Speciální preventivní 

prohlídka STK pro 

chlapy v 

zdravotnickém 

zařízení Santé.

2014
Nadační fond Petra 

Koukala

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování   

Příloha č. 2: Míra závislosti znalosti organizace na zvážení vyšetření (tabulka) 

Muži

Ano, znám organizaci 14,3% 28,6% 57,1%

Ano, už jsem o ní slyšel 18,8% 31,3% 50,0%

Něco mi to říká 38,5% 15,4% 46,2%

Zvažuji vyšetření Jsem vyšetřený Neuvažuji

 

Zdroj: Vlastní zpracování137 

                                                 
135 Dostupné z: http://www.stkprochlapy.cz/nadacni-fond-petra-koukala/ 
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Příloha č. 3: Analýza příspěvků věnovaných Movemberu z r. 2013 (obrázek) 

 

Zdroj: Newton Media138 

 

Příloha č. 4: Výčet otázek položených v elektronickém dotazníku (dokument) 

Struktura dotazníku Vnímání organizace Movember Foundation v České republice 
 
1. Uzavřená otázka, povinná, odpovídali muži i ženy 
Jste žena nebo muž? 

o Muž 
o Žena 

 
2. Uzavřená otázka, povinná, odpovídali muži i ženy 
Znáte organizaci Movember Foundation? 

o Ano, znám (vím, čím se organizace zabývá). 
o Ano, už jsem o ní slyšel/a. (přesměrování na otázku č. 32) 
o Něco mi to říká. (přesměrování na otázku č. 32) 
o Neznám. (přesměrování na otázku č. 21) 

 
3. Uzavřená otázka, povinná, odpovídali muži i ženy 
Jak dlouho organizaci vnímáte? 

o od letošního roku 
o 1 rok až 5 let zpátky 
o od jejího založení v ČR (r. 2009) 
o Ještě déle – znal/a jsem ji dříve, než se dostala do ČR. 

 
4. Polouzavřená výběrová otázka, povinná, odpovídali muži i ženy 
Jaké se Vám vybaví asociace, když se řekne Movember Foundation? 

 chlapství 
 knír 
 pomoc 
 rakovina 
 vztah k otci, partnerovi, kamarádovi 
 zábava 
 zdraví 
 ostatní – uveďte 

 
5. Polouzavřená výběrová otázka, povinná, odpovídali muži i ženy 
Z jakých kanálů jste se dozvěděli o aktivitách Movemberu? 

o webové stránky 
o Facebook organizace 
o Internet 

                                                                                                                                                         
136 Dostupné z: http://www.loono.cz/ 
137Tabulku sestavila autorka na základě dat z analýzy Vnímání organizace Movember Foundation v České 
republice – Formuláře Google 
138 VODOCHODSKÝ, Ivan. NENÍ CHARITA JAKO CHARITA. In: NEWTON Media: Mediainfo [online]. 2013 [cit. 
2016-04-29]. Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/cs/mediainfo-cz/analyzy/neni-charita-jako-
charita/detail 
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o rádio 
o televize 
o tisk 
o rodina a přátelé 
o lékař 
o event 
o ostatní – uveďte 

 
6. Uzavřená povinná otázka. Odpovídali muži. 
 Uvažoval jste Vy sám o preventivním vyšetřením rakoviny prostaty varlat? 

o Ano, už jsem ho i podstoupil. (pokračování otázka č. 7) 
o Ano, uvažuji o možnosti vyšetření. (pokračování otázka č. 8) 
o Spíše ne, v tuto chvíli o něm neuvažuji. (pokračování otázka č. 8) 

 
6. Uzavřená povinná otázka. Odpovídaly ženy. 
Navrhla byste partnerovi/příbuznému, aby si došel na vyšetření? 

o Ano je potřeba o zdravotních záležitostech otevřeně mluvit. (přesměrování na otázku č. 7) 
o Ano, uvažuji o tom, že bych to navrhla. /Ano, kdybych měla partnera, tak bych mu to navrhla. 
o Nemusela jsem, na vyšetření šel sám od sebe. 
o Ne, moc o zdravotních záležitostech nemluvíme. 
o Ne, nemělo by to smysl, na vyšetření by nešel. (všechny ostatní možnosti kromě první, 

přesměrování na otázku č. 10) 
 
7. Uzavřená povinná otázka. Odpovídali muži. 
Z jakého důvodu jste se rozhodl vyšetření podstoupit? 

o Doporučení od lékaře 
o Kampaň Movemberu 
o Neodkladný zdravotní problém 
o Přemluvila mě rodina, partner, kamarád. 
o Zájem o vlastní zdraví (po všech možnostech přesměrování na otázku č. 9) 

 
7. Uzavřená povinná otázka. Odpovídaly ženy. 
Podařilo se Vám partnera/příbuzného přesvědčit, aby na vyšetření šel? 

o Ano. 
o Zatím ne. 
o Ještě jsem s ním o tom nemluvila. 

 
8. Polouzavřená výběrová otázka, povinná. Odpovídali muži. 
Máte nějaký důvod pro to, že jste zatím lékaře nenavštívil? 

 Necítím se být ohrožený/cítím se zdráv. 
 Stydím se. 
 Bojím se. 
 Nevím, kde by se měl nechat vyšetřit. 
 Zatím jsem neměl čas. 
 0statní.  

 
9. Uzavřená otázka, povinná. Verze muži. 
Zavedl byste řeč na téma prevence tohoto onemocnění s příbuzným/kamarádem/partnerem? 

o Ano, osvěta je důležitá. 
o Ano, ale pouze v případě, že bychom se bavili na téma zdraví. 
o Spíše ne, každý by se měl starat sám o sebe. 

 
10. Uzavřená dichotomická otázka, povinná, odpovídali muži i ženy 
Všimli jste si kampaně Movemberu ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, čekárna praktického lékaře, 
poliklinika,…)  

o Ano 
o Ne 

 
11. Uzavřená, povinná otázka. Otázky v dotazníku pro muže i ženy. 
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Máte pocit, že se mluví v médiích o rakovině mužského typu i v měsících, kdy neprobíhá kampaň? 
o Ano, o této problematice slyším v průběhu celého roku. 
o Ano, ale příspěvku by mohlo být víc. 
o Občas něco zaslechnu na toto téma i v období, kdy neprobíhá kampaň.  
o Ne, slyším o této problematice víceméně jen v listopadu. 

 
12. Uzavřená otázka, povinná, odpovídali muži i ženy. 
Máte pocit, že se v médiích mluví stejně často o rakovině ženského typu v porovnání s rakovinou 
mužského typu? 

o Ano, řekl/a bych, že se o obojím mluví stejně často. 
o Myslím si, že se více mluví o rakovině ženského typu. 
o Myslím si, že se více mluví o rakovině mužského typu.  

 
13. Uzavřená otázka, povinná, odpovídali muži i ženy 
Organizace má čtyři priority v rámci péče o mužské zdraví: 1. a 2.) osvěta v rámci oblasti rakoviny varlat a 
prostaty, pomoc nemocným; 3.) péči o duševní zdraví mužů; 4.) dostatek pohybu. Jsou pro Vás všechny 
tyto mise rovnocenné?  

o Ano, jsou pro mě rovnocenné. 
o Ne, pohyb a duševní pohoda jsou pro mě jakožto prevence přednější. 
o Ne, měli by se soustředit hlavně na osvětu ohledně rakoviny mužského typu a pomoc nemocným.  

 
14. Uzavřená otázka, povinná, odpovídali muži i ženy 
Považujete Movember Foundation za důvěryhodnou organizaci? 

o Ano 
o Ne (přesměrování na otázku č. 17)  

  
15. Uzavřená otázka, povinná, odpovídali muži i ženy 
Jste členem/členkou MoBrothers/MoSisters? 

o Ano  
o ne 

 
16. Uzavřená otázka, povinná, odpovídali muži i ženy 
Přispěl/a byste této organizaci? 

o Ano, už přispívám. 
o Ano, myslím si, že by to bylo smysluplné. 
o Ne, protože přispívám jiné organizaci. 
o Ne, nepřispěl/a bych z jiného důvodu. 

17. Polouzavřená výběrová otázka, povinná, odpovídali muži i ženy 
Jaké jiné organizaci přispíváte? 

 ADRA 
 AVON nadace 
 Bílá Pastelka 
 Člověk v tísni 
 Dobrý anděl 
 Kapka naděje 
 Konta Bariéry 
 Kuře 
 Nadace Olgy Havlové 
 Nadace Terezy Maxové 
 Paraple 
 Světluška 
 Unicef 
 Život dětem 
 ostatní – vypište 

 
18. Uzavřená otázka, povinná. Odpovídali muži i ženy. 
Znáte organizaci Muži pro rakovině? 

o Ano, znám. 
o Ano, něco mi to říká. 
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o Nejsem si vědom/a, že bych o ní slyšel/a. 
 
19. Otevřená otázka, dobrovolná. Odpovídali muži i ženy. 
Znáte nějakou organizaci, která se zabývá osvětou rakoviny mužského typu nebo pomoci nemocným 
trpících těmito nemocemi? 
 
20. Otevřená dobrovolná otázka, odpovídali muži i ženy. 
Je něco, co byste navrhoval/a v komunikaci organizace zlepšit? (pokračování na otázce č. 33) 
Pozn. Vypište.  
 
21. Uzavřená povinná otázka. Odpovídali muži i ženy, kteří neznají Movemer Foundation. 
Slyšel jste o problematice mužského typu? 

o Ano, o tuto problematiku se zajímám. /Ano jsem s touto problematikou seznámená. 
o Ano, něco jsem zaslechl/a. 
o Ne, moc informací nemám. 

 
22. Polouzavřená výběrová otázka, povinná. Verze pro muže i ženy. 
Z jakých kanálů se k Vám informace dostaly? 

 Internet 
 Radio 
 Rodina/Přátelé 
 Televize 
 Tisk 
 Sociální sítě 
 Event 
 Lékař 
 Ostatní - vypište 

 
23. Uzavřená otázka, povinná. Odpovídali pouze ti muži, kteří neznají Movember Foundation. 
Měl byste zájem se dozvědět více o problematice rakoviny mužského typu? 

o Ano, jde mi o mé zdraví. 
o Ano, zajímat by se měl každý muž. 
o V tuto chvíli to pro mě není podstatné téma. 

 
23. Uzavřená otázka, segmentační povinná. Verze pro ženy, které neznají organizaci. 
Měla byste zájem se dozvědět více o problematice rakoviny mužského typu? 

o Ano, zajímalo by mě to kvůli mé rodině/partnerovi/kamarádovi 
o Ano, zajímá mě to v rámci osvěty. 
o V tuto chvíli to pro mě není podstatné téma.  

 
24. Uzavřená otázka, povinná. Odpovídali pouze ti muži, kteří neznají Movember Foundation. 
Uvažoval jste Vy sám o preventivním vyšetření rakoviny prostaty/varlat? 

o Ano, dokonce jsem ho už i podstoupil (přesměrování na otázku č. 25) 
o Ano, vyšetření zvažuji. (přesměrování na otázku č. 26) 
o Spíše ne, v tuto chvíli o něm neuvažuji. (přesměrování na otázku č. 26) 

 
24. Uzavřená otázka, povinná. Odpovídaly pouze ženy, které neznají Movember. 
Navrhla byste partnerovi/příbuznému, aby si došel na preventivní vyšetření tohoto onemocnění? 

o Ano, je potřeba o zdravotních záležitostech otevřeně mluvit. (přesměrování na otázku č. 25) 
o Ano, uvažuji o tom, že bych to navrhla. /Ano, kdybych měla partnera, tak bych mu to asi navrhla. 

(pokračování na otázce č. 29) 
o Nemusela jsem, na vyšetření šel sám od sebe. (pokračování na otázce č. 29) 
o Ne, moc o zdravotních záležitostech nemluvíme. (pokračování na otázce č. 29) 
o Ne, nemělo by to smysl, na vyšetření by nešel. (pokračování na otázce č. 29) 

 
25. Uzavřená otázka, povinná. Odpovídali pouze ti muži, kteří neznají Movember Foundation. 
Z jakého důvodu jste se rozhodl lékaře navštívit? (pokračování dotazníku na otázce č. 27) 

 Doporučení od lékaře. 
 Osvětová kampaň. 
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 Neodkladný zdravotní problém. 
 Přemluvila mě rodina/parner(ka)/kamarádka 
 Zájem o vlastní zdraví. 
 Ostatní – vypište. 

 
25. Uzavřená otázka, povinná. Odpovídaly pouze ženy, které neznají Movember. Podařilo se Vám ho 
přemluvit, aby na vyšetření šel? (pokračování na otázce č. 29) 

o Ano, podařilo. 
o Zatím ne. 
o Ještě jsem s ním o tom nemluvila. 

 
26. Uzavřená výběrová otázka, povinná. Verze muži. Odpovídali pouze ti muži, kteří neznají Movember 
Foundation. 
Existuje nějaký důvod, proč jste lékaře zatím nenavštívil? 

 Necítím se ohrožen. /Cítím se zdráv. 
 Stydím se. 
 Bojím se. 
 Nevím, kde bych se měl nechat vyšetřit. 
 Zatím jsem neměl čas. 

 
27. Uzavřená otázka, povinná. Verze muži. Odpovídali pouze ti muži, kteří neznají Movember Foundation. 
Zavedl byste řeč na téma prevence tohoto onemocnění s příbuzným/kamarádem/partnerem? 

o Ano, osvěta je důležitá. 
o Ano, ale pouze v případě, že bychom se bavili na téma zdraví. 
o Spíše ne, každý by se měl starat sám o sebe. 

 
28. Uzavřená povinná otázka. Odpovídali pouze ti muži, kteří neznají Movember Foundation. 
 Mluvil s Vámi lékař o možném zdravotním riziku?  

o Ano 
o Ne 

 
29. Uzavřená otázka, povinná. Odpovídali muži i ženy, kteří neznají Movemer Foundation. 
Máte pocit, že se v médiích mluví stejně často o rakovině ženského typu v porovnání s rakovinou 
mužského typu? 

o Ano, řekl/a bych, že se o obojím mluví stejně často. 
o Myslím si, že se více mluví o rakovině ženského typu. 
o Myslím si, že se více mluví o rakovině mužského typu.  

 
30. Uzavřená otázka, povinná. Odpovídali muži i ženy, kteří neznají Movemer Foundation. 
Znáte organizaci Muži pro rakovině? 

o Ano, znám. 
o Ano, něco mi to říká. 
o Nejsem si vědom/a, že bych o ní slyšel/a. 

 
31. Otevřená otázka, dobrovolná. Odpovídali muži i ženy. 
Znáte nějakou organizaci, která se zabývá osvětou rakoviny mužského typu nebo pomoci nemocným 
trpících těmito nemocemi? 
 
32. Uzavřená otázka, segmentačního charakteru. Povinná. Odpovídali muži i ženy. 
Dokážete si spojit organizaci Movember s osvětou v oblasti rakoviny mužského typu? 

o Ano, tímto spojením jsem si jistý/jistá. (přesměrování na otázku č. 5) 
o Ano, díky té otázce se mi to již propojilo. (přesměrování na otázku č. 5) 
o Ne, pořád se mi to nepropojilo. (přesměrování na otázku č. 21)  

 
33. Uzavřená demografická otázka. Odpovídali všichni respondenti. 
Kolik Vám je let? 

o 19-25 let 
o 26-30 let 
o 31-40 let 
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o 41-50 let 
o 51-60 let 
o 61-70 let 
o 70 let a více 

 
34. Uzavřená demografická otázka. Odpovídali všichni respondenti. 
Kde se nachází Vaše bydliště? 

o Hlavní město Praha 
o Jihočeský kraj 
o Jihomoravský kraj  
o Karlovarský kraj 
o Královehradecký kraj 
o Liberecký kraj 
o Moravskoslezský kraj 
o Olomoucký kraj 
o Pardubický kraj 
o Plzeňský kraj 
o Středočeský kraj 
o Ústecký kraj 
o Vysočina 
o Zlínský kraj 

 
35. Uzavřená demografická otázka. Odpovídali všichni respondenti 
V jaké oblasti pracujete? 

o Administrativa 
o Auto-moto 
o Bezpečnostní služby 
o Doprava a logistika 
o Ekologie, lesnictví 
o Gastronomie 
o Finance a ekonomika 
o Chemie a chemický průmysl 
o Informatika a technologie 
o Kultura a umění 
o Marketing, média a reklama 
o Nezaměstnaná/ý 
o Penzista 
o Personalistika a HR 
o Prodejní činnost, obchod 
o Řemeslné práce – specialista 
o Stavebnictví 
o Služby 
o Student 
o Školství a vzdělávání 
o Těžební průmysl 
o Zemědělství a potravinářství 
o Záchranná služba 
o Zdravotnictví 
o Jiné 

 
36. Uzavřená demografická otázka. Odpovídali všichni respondenti. 
Jakého jste dosáhl/a nejvyššího vzdělání? 

o Nedokončené základní vzdělání 
o Základní vzdělání 
o Vyučení bez maturity 
o Vyučení s maturitou 
o Středoškolské odborné vzdělání s maturitou 
o Středoškolské všeobecné vzdělání s maturitou 
o Vysokoškolské vzdělání 
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o Postgraduální vzdělání  
 
 

Příloha č. 5: Souhrnná analýza odpovědí z dotazníkového šetření Analýza vnímání organizace 

Movember Foundation v České republice – Formuláře Google (dokument) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


