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Anotace (abstrakt) 
Bakalářská práce „Komunikační strategie filmového debutu v kontextu českého 

filmového public relations“ se zabývá možnostmi komunikačních aktivit českých filmů, 

s důrazem na public relations a specifickou komunikaci filmových debutů. Rozebírá 

komunikační strategii českého debutového snímku Nenasytná Tiffany (2015).   

V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy z oblasti marketingu 

v oblasti kultury zejména s oblastí kinematografie. Popsána jsou teoretická východiska 

spjatá s filmovým marketingem a public relations a jejich aplikací v jednotlivých fázích 

vzniku filmu. Prostor je věnován také konkrétním nástrojům filmového public relations, 

popisu aktuálního stavu českého filmového trhu a poznatkům z praxe českých 

specialistek na filmové PR. 

Praktická část práce obsahuje SWOT analýzu filmu Nenasytná Tiffany, popis 

jeho komunikační strategie a v závěru  evaluaci komunikačních aktivit.  

  



   

Abstract 
The purpose of the bachelor diploma thesis entitled “Communication strategy of 

a debut film in the context of the Czech film public relations“ is to examine the 

possibilities of Czech films’ communication activities with an emphasis on public 

relations and a specific communication of debut films. The thesis is focused on the case 

of the Greedy Tiffany film (2015), describing its communication strategy. 

The theoretical part of the thesis defines basic terms from the specific area of 

marketing in culture, specifically of cinematography. The basic terms of film marketing 

and public relations are described, as well as their application throughout the 

filmmaking process and the development of a new film. Moreover, the tools of film 

public relations are examined in a greater detail with information of the actual situation 

in the Czech film market and knowledge of Czech film PR professionals included.  

The practical part of the thesis consists of SWOT analysis of the Greedy Tiffany 

film and a description of its communication strategy. Finally, the thesis assesses the 

film’s communication activities and summarizes information and knowledge gained 

throughout the research in academic literature.  
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Úvod 
Český film tvoří výraznou složku celkové kulturní produkce u nás. Stejně jako 

další národní snímky v Evropě vykazuje oproti velkým americkým blockbusterům1 jistá 

specifika. Filmový trh v České republice je poměrně malý, a tak je zajímavé sledovat, 

jak si na něm české filmy v konkurenci těch zahraničních u domácího diváka stojí. Aby 

cílová divácká skupina vůbec kinosál navštívila či film jiným placeným způsobem 

získala na dalších platformách (například jako video na vyžádání2), je třeba, aby měla 

o snímku dostatečné povědomí, aby získala chuť jej vidět. U filmů zavedených režisérů 

je možné, že někteří diváci sledují jejich tvorbu pravidelně, a do kina jdou tedy 

víceméně automaticky. Situaci o něco těžší mají debutové snímky dosud neznámých 

tvůrců.  

Oblastí zájmu této bakalářské práce je právě komunikace a komunikační 

strategie filmových debutů, se zaměřením na použití technik public relations (PR), 

v kontextu českého filmového marketingu a public relations. Důvodem výběru tématu je 

autorčina vlastní zkušenost s prací na tvorbě public relations českého celovečerního 

debutového filmu Nenasytná Tiffany (2015) a její zájem téma po zkušenosti z praxe 

studovat akademicky.  

Předmětem práce je snaha o pochopení kontextu, ve kterém komunikace českých 

filmových debutů vzniká a identifikace českého filmového public relations. Teoretická 

část definuje základní termíny z oblasti filmového marketingu a public relations a také 

nástroje, které používají. Zkoumá aplikaci marketingu v rámci předprodukčního 

a vývojového stadia, produkce, postprodukce a uvedení filmu v kinech, detailně se 

věnuje tradičním i méně obvyklým nástrojům filmového public relations.  

V praktické části je analyzována komunikace celovečerního filmového debutu 

Nenasytná Tiffany. V práci je představena zamýšlená komunikační strategie, společně 

s analýzou SWOT a aktivity, které byly realizovány, jsou podrobeny detailnímu popisu 

a zhodnoceny. V závěru práce je posouzeno, zda byla navržená strategie a následná 

komunikace úspěšná. 

Metody v práci užité jsou deskripce v teoretické části, deskripce a analýza potom 

v části praktické. Vzhledem ke zkušenosti s přípravou public relations pro filmový 

debut Nenasytná Tiffany je v praktické části využito poznatků nabytých zúčastněným 

                                                
1 Termínem blockbuster bývá označován mimořádně úspěšný film, jehož tržby dosáhnou po několika týdnech v kinech 
výše výrobních nákladů. (Gašparovičová, 2014) 
2 VOD (video on demand, video na vyžádání)  je služba, umožňující divákovi pustit si  po zaplacení pořad, kdykoli o něj 
má zájem (APRA, ©2016) 
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pozorováním. Cenným zdrojem informací byly postřehy českých PR profesionálů 

věnujících se dlouhodobě českému filmovému public relations. Práce neobsahuje oproti 

původnímu záměru hloubkové rozhovory s těmito odborníky z praxe, ale informace 

získané odpověďmi v dotazníku zaslaném v e-mailové komunikaci.  

Zdrojem informací jsou zahraniční odborné publikace věnované filmovému 

marketingu, odborná marketingová a public relations literatura, Studie vývoje českého 

hraného kinematografického díla vydaná Státním fondem kinematografie v roce 2015, 

Studie ekonomického vlivu filmového průmyslu v České republice realizovaná pro 

Ministerstvo kultury v roce 2006 agenturou Olsberg SPI. Dále také především tiskové 

materiály Českého filmového centra, zprávy z médií získané jejich monitoringem 

a statistiky Unie filmových distributorů.  

Prostřednictvím práce usiluje autorka o zmapování oblasti filmového public 

relations v českém prostředí. Jedná se o téma, kterému dosud nebyla v českém 

akademickém prostředí věnována větší pozornost. Každý rok sice vzniká několik 

bakalářských a diplomových prací, které se zabývají např. komunikační strategií 

filmových festivalů (jakými jsou např. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, 

Berlinale, Zlínský filmový festival), publikace či kvalifikační diplomová práce mapující 

téma filmového public relations však dosud neexistuje.  

Vzhledem k menší finanční náročnosti public relations než reklamy, autorka 

předpokládá, že jde o komunikační postup vhodný pro debutující filmy mladých tvůrců, 

kteří nemají na okázalou propagaci prostředky.  

Cílem práce je ověření hypotézy, že cesta filmového debutu do médií je 

obtížnější, než jak je tomu u filmu již zavedených tvůrců. Vzhledem k faktu, že se 

v posledních letech objevuje v české kinematografii množství mladých tvůrců – 

debutantů, kteří spatřují možnosti autorské výpovědi skrze své filmy odlišně než již 

známí a etablovaní tvůrci, může být přínosem  této bakalářské práce její přesah do 

praxe, kterým je potenciální inspirace pro propagaci dalších českých debutů pomocí 

public relations kampaně.  

  



   

 

5 

  

1 Filmový marketing a propagace audiovizuálních děl 
v České republice 

1.1 Film jako umění, masové médium a kulturní produkt 

„Kinematografie je umění, protože nabízí filmařům možnosti, jak zprostředkovat 

divákům zážitky, které lze považovat za hodnotné i bez ohledu na jejich původ,“ píší ve 

své knize Umění filmu američtí filmoví teoretikové David Bordwell a Kristin 

Thompson (2010, 23). Film, který bývá někdy označován jako „sedmé umění“ (Albert, 

Camilleri, 2015, 51) zaujímá mezi ostatními druhy umělecké činnosti specifické 

postavení. Podobně jako zvukové záznamy a video, byl film utvářen všemi ostatními 

typy starších umění (např. výtvarným), jejichž další vývoj a podobu pak také významně 

ovlivnil (Monaco, 2004, 60).  V knize Umění filmu její autoři zdůrazňují, o jak rozsáhlé 

umění se jedná – zahrnuje totiž  snímky určené pro „široké i vybrané publikum“ 

(Bordwell, Thompson, 2010, 23) a upozorňují zároveň na fakt, že film bývá uměním 

nazýván v protikladu k pojmenování filmu jako byznysu, kdy jde především o jeho 

výdělečnost a snímek nemá vyšší umělecké ambice.  

Od devatenáctého století, kdy ve Francii filmové umění vzniklo, získávalo 

postupně na popularitě a dnes je možné jej považovat za společensky oblíbenou kulturní 

aktivitu (Albert, Camilleri, 2015, 19).  

V současné době získala konzumace filmů mnoho různých podob. Zatímco dříve 

bylo možné filmy sledovat jen v kinosálech, dnes je klasickým médiem také televize 

a narůstá také sledování filmů na novějších platformách. Těmi mohou být jak nosiče 

DVD, Blu-ray či platforma VOD neboli video na vyžádání (Albert, Camilleri, 2015, 

51).  

Tím, že vlivem technologického vývoje zmizela výlučnost vidět film pouze 

v kině, se film přestává pohybovat v úrovni veřejného zážitku a přesouvá se spíše do 

soukromé oblasti (McQuail, 2007, 45). „Publikum má možnost si vybírat, sledovat 

filmy opakovaně a sbírat je,“ píše ve své knize Úvod do studia masové komunikace 

Denis McQuail (2007, 45),  který zde film klasifikuje jako jeden ze zástupců  masových 

médií. V této své publikaci uvádí také  myšlenku, že ačkoli jedním z důsledků 

rozličných způsobů sledování filmů je ztráta jejich masového dopadu, jsou filmy více 

než kdykoli předtím „tvůrci masové kultury“.  
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Již zmíněná fragmentovaná konzumace filmů vyvolává společně s velkým 

množstvím snímků, které se v kinech každoročně objeví, a také s faktem, že filmům  

konkurují další probíhající kulturní akce a možnosti trávení volného času, potřebu 

odlišovat jednotlivé snímky a upozornit na ně veřejnost.  

Filmy můžeme chápat také jako jedny z mnoha „kulturních produktů“ 

(Bačuvčík, 2012, 5).  Tyto produkty se mohou značně lišit svou povahou – vznikají 

filmy komerční a také nezávislé. Filmy jsou produkovány mezinárodně, přičemž 

k nejsilnějším oblastem výroby filmů patří například „Evropa, Indie a USA“ (Tench, 

Yeomans, 2014, 502). Z hlediska tržeb a komerčního úspěchu převládá vliv amerického 

filmového průmyslu – ačkoli evropské filmy zažívají určitý úspěch, ty americké patří 

v Evropě k těm nejvýdělečnějším (Tench, Yeomans, 2014, 502).  

Pokud nazíráme na film jako na specifický typ produktu a uvědomujeme si, 

v jaké konkurenci stojí, vyvstává otázka, jak jej mezi touto konkurencí zviditelnit 

a přesvědčit cílovou skupinu, aby jej navštívila v kině či jej koupila na jiném nosiči či 

platformě. Nabízí se zde tedy možnost aplikovat marketing a marketingovou 

komunikaci.  

1.2 Marketing v oblasti umění a pojem filmový marketing   
Marketing je možné definovat jako „aktivitu, soubor institucí a procesů pro 

vytváření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu 

pro zákazníky, klienty, partnery a celou společnost“ (Armstrong, 2015). Spojení 

marketingu s oblastí kultury a umění může být chápáno až ambivalentně, ale v dnešní 

době se jedná o běžnou praxi, což mimo jiné dokládá například existence reklamy na 

kulturní produkci  či propojení umělce s určitou značkou nebo produktem (Bačuvčík, 

2012, 5).   

Pro marketing v oblasti umění je možné používat ustálený termín art marketing – 

někdy také nazývaný arts marketing – (Tench, Yeomans, 2014, 499), v oblasti 

kinematografie pak hovoříme o marketingu filmovém.  

1.2.1 Art marketing 

Pod pojmem art marketing (nebo arts marketing) je možné zahrnout širokou řadu 

odvětví, od výtvarného a reprodukčního umění, literatury, hudby, architektury, kulturní 

organizace až ke kinematografii (Johnová, 2008, 28).  
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Art marketing, vzhledem k tomu, že jeho náplní je práce s kulturními subjekty, 

umělci a uměleckými díly vykazuje oproti marketingu klasickému jistou specifičnost. 

Tench a Yeomans (2014, 496) zmiňují, že Fillis (2004) tuto odlišnost spatřuje v rozdílu, 

že art marketing a public relations staví do centra zájmu celého plánovacího  procesu 

umělce a kulturní produkt, nikoliv zákazníka, jak tomu bývá u tradičních 

marketingových aktivit. Naopak Kerrigan a Özbilgin (2004, 192) nespatřují roli publika 

(tedy „zákazníků“) jako zcela nedůležitou a neopomíjejí ji. Zmiňují, že publikum se liší 

podle typu umění či kulturní aktivity, kterou navštívilo.  

V české odborné literatuře se art marketingu věnují například 

Ing. Radka Johnová, Ph.D., která se ve svých publikacích zabývá zejména marketingem 

muzeí, výtvarného umění, galerií a kulturního dědictví a doc. Ing. Mgr. Radim 

Bačuvčík, Ph.D., jehož hlavní oblastí zkoumání je marketing kulturních institucí 

a interpretačních umění (divadlo či hudební koncerty). 

1.2.2 Filmový marketing 

  Jelikož předmětem zájmu této bakalářské práce je komunikace filmového 

debutu,  je nyní vhodné nastínit specifika pojmu filmového marketingu.  

Filmový marketing je v dostupné literatuře definován různými způsoby. V knize 

britské akademičky Finoly Kerrigan Film Marketing (2010), jež je jednou z prvních 

samostatných publikací věnovaných filmovému marketingu konsolidující dosavadní 

akademickou literaturu k tomuto tématu, je uvedena citace z knihy Marketing and 

Selling Your Film Around the World: A Guide for Independent Filmmakers Johna 

Durieho a kolektivu autorů (2000), vymezující pojem filmový marketing jako  

“jakoukoli aktivitu, která pomáhá filmu zasáhnout jeho cílové publikum v kterékoli fázi 

existence filmu”.  

Dle Kerrigan (2010, 9-10) filmový marketing zahrnuje mnohem více aktivit, než 

samotnou komunikaci; autorka zdůrazňuje, že stejně jako v jiných oblastech, i ve 

filmovém průmyslu začíná marketingově-manažerský proces už od vývoje nového 

produktu, pokračuje od utváření prvních myšlenek, k produkci, distribuci až k uvedení 

filmu na trh.  

Francouzští autoři Xavier Albert a Jean-Francois Camilleri (2015, 51–52) 

vymezují dva hlavní úkoly filmového marketingu: vytvořit o filmu povědomí 

a „přilákat“ na něj co nejvíce diváků do kinosálu. Zajímavé je také jejich chápání filmu 
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jako kulturního produktu, autoři spatřují jistou dvojakost ve vnímání filmové látky jako 

komerčního produktu na jedné straně a uměleckého díla na straně druhé.  

Na rozdíl od Kerrigan (2010), která filmový marketing chápe spíše holisticky 

a spojuje jej se vznikem celého nového filmového díla, autoři Albert a Camilleri 

uvádějí, že předmětem zájmu filmového marketingu, je především distribuce 

a komunikace a filmový marketingový mix je tedy tak oproštěný od 

produktové a cenové politiky (Albert, Camilleri, 2015, 52). 

Mingant, Tirtaine a Augros (2015) uvádějí specifickou podobu filmového 

marketingového mixu, který v jejich pojetí zahrnuje režiséra, herce, scénář, žánr 

a věkové vymezení diváků, pro které je film určen.  

Pod filmový marketing také někteří autoři řadí problematiku licencovaných 

produktů, cross-promotion a product placementu3. V zásadě jde ve všech těchto 

případech o propojení filmového díla s konkrétní značkou produktů, ať už přímo 

nenásilně  v ději filmu (product placement) nebo společnou komunikaci produktů nebo 

služby s filmovým motivem (cross promotion),  či limitované řady výrobků (licence), 

které poskytují příležitost k dalším aktivitám, např. spotřebitelským soutěžím (Frey, 

2008, 126–127).  

1.2.3 Filmové public relations  

Specifikům a konkrétním nástrojům filmového public relations je věnována 

samostatná kapitola, pro přehlednost však stručně samotný pojem představíme již na 

tomto místě. Z marketingového pohledu jsou public relations (PR) čili vztahy 

s veřejností jednou ze složek marketingového komunikačního mixu (Přikrylová, 

Jahodová, 2010, 63-64).  

Public relations je možné definovat několika způsoby. Modernizovaná definice 

Public Relations Society of America (PRSA) z roku 2011 – 2012 ukotvuje public 

relations jako „proces strategické komunikace, který vytváří vzájemně prospěšné vztahy 

mezi organizacemi a jejich okolím“ (PRSA, ©2016).  Dle evropské teoretičky v oboru 

public relations Jacquie L’Etang (2009) se jedná o disciplínu, která umožňuje fungovat 

jako pojítko mezi organizací a takovými skupinami, které jsou pro ni zajímavé pro 

navázání a udržení vztahů.  

                                                
3 Pojem označuje „začlenění výrobku, služby, ochranné známky, která se k výrobku nebo službě váže, nebo zmínky o 
výrobku nebo službě do pořadu za úplatu nebo podobnou protihodnotu. Protihodnotou může být i bezplatné poskytnutí 
výrobků, ve prospěch výrobce pořadu nebo provozovatele audiovizuálního vysílání, nebo poskytnutí služby opět ve 
prospěch těchto osob (Kalista, 2011, 26). 
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Pro potřeby a chápání filmového public relations však může být rovněž vhodné 

uvést také definici PR českého autora Jozefa Ftorka, který je definuje jako „obor 

činnosti, který představuje aktivní komunikační působení na veřejnost nebo jiné 

konkrétní cílové skupiny“ (Ftorek, 2009, 15).  Autor považuje za hlavní úkol public 

relations fakt, že do značné míry jsou určujícím faktorem pro vnímání daného subjektu 

veřejností či konkrétní zájmovou skupinou. Při aplikaci na oblast filmu tak můžeme 

vyvodit, že public relations jsou jednou z disciplín, jejichž cílem je vyvolat zájem cílové 

skupiny navštívit kinosál či film jiným placeným způsobem získat, to znamená tedy 

pozitivně ovlivnit vnímání filmu potenciálními diváky, tak aby je tato komunikace 

přesvědčila k výše zmíněné činnosti.  

Aktivity filmových public relations se významnou měrou podílejí na generování 

příběhů a interakci s cílovou skupinou, především s cílem vyvolat pozitivní ohlas kolem 

režiséra, žánru filmu, jeho příběhu či herců; probíhají již od samotných příprav na 

natáčení (Tench, Yeomans, 2014, 502).  

2 Vybrané komunikační nástroje filmového marketingu 
a public relations  

Následující pasáž definuje nástroje filmového marketingu, využívané při 

komunikaci. Marketingové materiály je možné dělit podle smyslu jejich určení. Jiné 

podklady dostane distributor či další stakeholders4, kteří jsou důležití např. pro 

zafinancování projektu, jiné pak konečný konzument. Materiály B2B, business-to-

business, jsou určeny například koproducentům či partnerům. Podklady z kategorie 

B2C, business-to-consumer, jsou určeny konzumentovi (Kerrigan, 2010, 124).  

Pojem business-to-business označuje typ marketingu, kdy cílovou skupinou 

marketingových snah není široká veřejnost, ale další společnosti, korporace, firmy 

(MediaGuru, ©2016a). Termín business-to-consumer pak definuje druh marketingu 

cíleného na širokou masu lidí (MediaGuru, ©2016b).  

Nákupní rozhodování těchto dvou skupin je odlišné. Zatímco spotřebitelé si 

vybírají produkty nejen podle ceny, ale rozhodují se i na základě dalších faktorů, jakými 

mohou být například emoce, kupující v oblasti business-to-business se rozhodují 

především na základě cen a ziskového potenciálu (Marketing Schools, ©2016).  To je 

důvodem, proč se marketingové materiály určené pro prezentaci filmu těmto dvěma 

skupinám odlišují.  

                                                
4 Skupiny jednotlivců či organizace, které  mají vliv na činnost subjektu a zájem o něj.  
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Dle Kerrigan (2010, 123) je možné mezi tradiční marketingově-komunikační 

nástroje zahrnout: filmové plakáty, trailery, elektronické press kity a fotografie z filmu 

(tzv. fotosky).  Tradiční i méně obvyklé nástroje filmového public relations jsou pak 

detailněji popsány v samostatné kapitole. 

2.1.1 Filmový plakát 
Filmový plakát je „klasický nástroj filmové propagace a je s kinematografií spjat 

od jejího počátku“ (Krátká, Vacek, 2007). Jeho úkolem je informovat širokou veřejnost, 

že film vznikl. Zároveň odhaluje jeho „název, obsazení, jméno režiséra a datum 

premiéry“ (Albert, Camilieri, 2015, 127).   

Na plakátu se také často objevuje kromě názvu a dalších textových náležitostí 

také slogan či podtitul.  Jedná se o formu reklamního sdělení,  jejímž úkolem je 

připomínat, nabízet a prodávat (Křížek, Crha, 2003, 117). V kontextu filmového 

marketingu můžeme říci, že cílem filmového sloganu je poskytnout rychlý vhled do 

tématu, žánru či zápletky filmu, který propaguje (Mahlknecht, 2015, 414).  

Filmový plakát by měl být schopen potenciálního diváka zaujmout a přesvědčit 

ho, že film, na který upoutává, je pro něj zajímavý a je přínosné jej vidět. Je tedy 

důležité, aby „prostřednictvím vizuální reprezentace vystihl např. náladu a tempo filmu“ 

(Kerrigan, 2010, 135), a divákovi tak zprostředkoval informace, které mu jeho 

rozhodování usnadní.  

Parmelee (2009, 181) zmiňuje, že Allen (1994) popisuje potřebu srozumitelnosti 

filmového plakátu na první pohled. Filmový plakát  komunikuje sdělení  

i kolemjdoucím, díky tomu, že grafické řešení využívá běžně užívaných, a tedy 

srozumitelných symbolů, zkratek a prostředků. Kerrigan (2010, 139) pak spatřuje jako 

hlavní úkol grafiky filmových plakátů jednoduchost a srozumitelnost: „Pokud příliš 

mnoho prvků soupeří o pozornost recipienta, nebude pro něj možné vyhodnotit, zda je 

pro něj film relevantní či ne.“  

Kromě předsálí a prostředí kin bývá v současné době filmový plakát použit také 

např. ve formě „billboardů, PR sdělení, programových letáčků, webových bannerů nebo 

pop-up reklam“ (Krátká, Vacek, 2007). 

2.1.2 Filmový trailer  
Dalším z tradičních nástrojů filmového marketingu je trailer, který je možné 

definovat jako „krátkou upoutávku, zdůrazňující výjimečnost daného snímku“ (Kernan, 

2004, 1). V knize Film Marketing pak Finola Kerrigan (2010) popisuje trailer jako 
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propagační nástroj, jehož účelem je přesvědčit konzumenta, aby daný film v blízké době 

zhlédl.  

Na rozdíl od dvojrozměrného, pouze vizuálního plakátu je trailer díky své 

audiovizuální povaze nástrojem vypovídajícím o filmu ještě o něco více. Podobně jako 

filmový plakát, také filmový trailer vzniká s účelem seznámit veřejnost se vznikem 

filmu a vytvořit o něm povědomí, inspirovat a cílovou skupinu a vyvolat zájem film 

vidět. Důležitý byl pro trailery rozvoj online médií, jelikož dnes jsou v internetovém 

prostředí šířeny a sdíleny (Albert, Camilieri, 2015, 137), a neplatí tedy už,  že se s nimi 

divák setkává pouze při návštěvě kina, jak tomu bylo v minulosti.  

Specifické jsou tzv. teaser trailery, které jsou kratší a mohou vznikat ještě před 

tím, než je film dokončen. Je tedy málo pravděpodobné, že by měly jasnou narativní 

strukturu, zobrazují spíše několik obecných scén, upozorní na důležité postavy – jejich 

úkolem je společně s prvotními propagačními aktivitami  avizovat vznik filmu, ideálně 

podpořit WOM (word of mouth)5 okolo filmu (Kerrigan, 2010, 141). 

2.1.3 Reklama 

Reklama je  každé umístění neosobní prezentace zboží nebo služeb 

„přesvědčivou formou  v určitém čase a prostoru zakoupeném v některém 

z hromadných sdělovacích prostředků obchodními firmami, neziskovými organizacemi, 

vládními agenturami a jednotlivci, kteří usilují o informování anebo přesvědčení členů 

určité cílové skupiny o svých produktech, službách, nápadech  nebo organizaci“ 

(American Marketing Association, ©2016). Formát reklamy poskytuje možnost 

představovat produkt nebo službu v zajímavé formě. Využívá všechny složky působící 

na smysly člověka (Vysekalová, 2012, 21). 

V českém filmovém prostředí můžeme pozorovat, že je uplatňována indoorová 

(v kinech) a outdoorová reklama (např. CityLighty, billboardy) využívající vizuálu 

filmového plakátu, u některých snímků se využívá také televizní reklamy, rozhlasových 

spotů, inzerce v tisku a v neposlední řadě také placené propagace na internetu (bannery) 

a na sociálních sítích. V globálním kontextu je možné pozorovat jisté odlišnosti – 

např. ve Francii je televizní reklama na filmy zakázaná (Albert, Camilleri, 2015, 161; 

Conseil supérieur de l’audiovisuel, ©2016), americký filmový průmysl pak  na reklamu 

                                                
5 Osobní doporučení, to, o čem se mluví, „jde vlastně o reklamu produktu šířenou formou mluvené či psané verbální 
komunikace mezi stávajícími a potenciálními zákazníky.“ (Management Mania, ©2016a) 
 



   

 

12 

  

v televizi spoléhá stále hodně, ačkoli se marketingová komunikace filmů čím dál tím 

více odehrává v online prostředí (Marich, 2013, 77).  

2.1.4 Press kit, fotosky a další public relations nástroje obecně 

Press kit je tiskový materiál určený zejména pro média a novináře, kteří chtějí 

film recenzovat či o něm napsat. Obsahuje základní informace o filmu, synopsi filmu, 

tiskové zprávy, list s obsazením a jmény tvůrců, jejich životopisy, případně fotografie 

z natáčení a filmové fotosky. Literatura uvádí, že první filmový press kit vytvořil „otec 

public relations“ Edward Bernays v roce 1917 pro film Cleopatra, a že postupy, které 

v něm použil, jsou do jisté míry používány i dnes (Leuschner, 1998, 51-52). 

Důležité a při komunikaci také často používané jsou také obrazové materiály 

k filmu, např. fotosky. Jedná se o propagační fotografie zachycující konkrétní filmovou 

scénu. Už v minulosti byly fotosky používány a vystavovány v prostředí kin a lákaly 

vhodně zachycenými momenty z filmu diváky do kina (Vojtěchovský, Vostrý, 2009, 6) 

Public relations aktivity k filmu mohou kromě distribuce tiskových materiálů 

novinářům a komunikace s nimi ať už individuální, na novinářských projekcích nebo 

tiskových konferencích, zahrnovat také možnosti pořádat soutěže, ať už např. 

o vstupenky na slavnostní premiéru, účast na natáčení nebo jiné spotřebitelské soutěže 

(Frey, 2008, 127).  

2.2 Aplikace marketingu v rámci vývojového 
a předprodukčního stadia, ve fázi produkce, 
postprodukce a uvedení filmu v kinech či na dalších 
platformách 

Vznik filmového díla je možné rozdělit do následujících etap: fáze vývoje, kdy 

dochází k rozvoji námětu, literárního a technického scénáře, fáze realizační (tedy 

období příprav na natáčení a samotné natáčení), postprodukce a distribuce – tedy 

uvedení filmu v kinech nebo na dalších nosičích či platformách. Finola Kerrigan (2010, 

31) ve své knize o filmovém marketingu popisuje nutnost věnovat se marketingu ve 

všech těchto fázích, tedy již od samotného vývoje, a doporučuje provázat proces vzniku 

filmu s přípravou marketingových aktivit.  

Nolwenn Mingant a kolektiv autorů v knize Film Marketing into the Twenty-

first Century (2015) představuje vybrané druhy marketingu, které jsou uplatňovány 

v rámci různých fází vzniku filmu. Jedná se především o strategický a operativní 

marketing, a také marketing v rámci odvětví (B2B, business-to-business).  
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V počáteční fázi, tedy té vývojové a předprodukční, je aplikován strategický 

marketing. Dochází k definování filmového marketingového mixu, marketéři mohou 

také provést analýzu SWOT – tedy analýzu vnitřního prostředí (silné a slabé stránky 

filmu)  a  vnějšího prostředí (příležitosti a hrozby). Během této přípravné fáze by měly 

být identifikovány a segmentovány cílové skupiny. Účelem je vybrat klíčový segment 

i druhotnou cílovou skupinu, kterou by film rovněž mohl zaujmout (Mingant, Tirtaine, 

Augros, 2015, 2). Správně určit cílovou skupinu je klíčovým krokem pro následující 

marketingové aktivity.  

Albert a Camilleri (2015) zdůrazňují důležitost shromažďovat v této fázi detailní 

informace o cílové skupině, které pak napomůžou účinnosti propagační kampaně, 

zejména když má být jednou ze složek online komunikace. Tito autoři také rozdělují 

populaci na tři segmenty: první skupinou jsou tzv. získaní, přesvědčení diváci, kteří 

budou filmu nakloněni s předstihem, aniž by ho viděli, jelikož budou mít např. zájem 

o zfilmované téma, dlouhodobě sledují režisérovu tvorbu nebo by je mohlo do kina 

přivést avizované obsazení. Druhou skupinu tvoří publikum, které je ještě možné 

přesvědčit a získat během komunikační kampaně. Třetí segment je mimo cílovou 

skupinu – jedná se o tu část populace, která na film do kina nepůjde ani ji nebude 

zajímat jeho koupě na jiných platformách.  

Následuje nastavení positioningu6 filmu, kdy je třeba určit, kde si film 

v porovnání s ostatními snímky stojí, a v čem tkví jeho jedinečnost. Jeden film může 

mít dokonce dvě strategie positioningu, každou určenou jiné cílové skupině (Mingant, 

Tirtaine a Augros, 2015, 2).  

Ve fázi produkce, tedy samotné realizace filmu, je potřeba získat první 

výraznější publicitu a informovat veřejnost o vzniku filmu. Uplatňuje se tedy technik 

public relations. V americkém a anglosaském prostředí doplňuje filmový štáb také 

redaktor či PR specialista (obvykle se používá termínu unit publicist). Jeho úkolem je 

vytvořit press kit, sepsat synopsi filmu, ale také zajistit materiály jako informace 

z natáčení, rozhovory s herci a asistovat u focení či tvorby video příspěvků přímo na 

místě natáčení, přičemž tyto materiály bývají používány také  pro pozdější propagační 

účely. Kromě něj je během shromažďování těchto materiálů přítomný fotograf 

(unit photographer) (Marich, 2013, 216). Materiály, které jsou při příležitosti natáčení 

vytvořeny, jsou pak poskytovány novinářům či distributorovi (Kerrigan, 2010, 127), je-

                                                
6 „Positioning je způsob, kterým se podnik a jeho výrobky mohou vymezovat vůči konkurenci a vytvářet si svoji 
jedinečnou a nezaměnitelnou image.“ (Mania, ©2016b) 
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li znám již v této fázi vzniku filmu. Mohou být  také publikovány na sociálních sítích 

daného filmového projektu.  

Důležitým strategicky marketingovým rozhodnutím je určení data premiéry tak, 

aby byl film v kinech distribuován v období, kdy cílovou skupinu v ideálním případě 

nebude lákat film podobného žánru či námětu, zkrátka v době, kdy je šance, že cílová 

skupina film v kině navštíví.  

Ve fázi postprodukce jsou uplatňovány techniky operativního marketingu. 

Pokud ještě nejsou vytvořené komunikační materiály jako plakát, teaser a trailer, 

dochází k jejich výrobě. Pokud má být součástí kampaně reklama, dochází 

k mediálnímu plánování a nákupu médií a také stále probíhají PR aktivity (Mingant, 

Tirtaine a Augros, 2015, 3).  

Některé marketingové praktiky jsou vymyšleny ve fázi strategického plánování, 

ale uskutečněny až ve fázi operativní – jedná se o uplatnění product placementu, který 

nabízí ve fázi distribuce příležitost pro výrobu licencovaných produktů spojených 

s filmem  (Mingant, Tirtaine a Augros, 2015, 4). 

Výsledky výše popsaných postupů strategického a operativního marketingu jsou 

určené především potenciálním konzumentům a spadají tedy do sektoru B2C neboli 

business-to-consumer. Marketingové aktivity ale rovněž probíhají v rámci filmařského 

odvětví, zahrnují tedy B2B, tj. business-to-business strategii. V komunikaci 

s potenciálními sponzory, partnery či distributory filmu se předkládají interní 

marketingové materiály, které se k běžnému spotřebiteli nedostanou. Takovými 

materiály mohou být např. treatment7, producentská a režijní explikace8, herecké 

obsazení, složení štábu, životopisy tvůrců a herců či rozpočet projektu (Kerrigan, 2010, 

127).  

2.2.1 Český filmový trh 

Český film sehrává podstatnou roli při definování a udržování kulturní identity 

naší země. Filmový průmysl má v českých podmínkách dlouholetou tradici. V mnoha 

případech vypráví české snímky příběhy zasazené do české reality a o českých lidech, 

a tak mají pro domácího diváka  specifickou hodnotu a obsahovou srozumitelnost. 

Výzkum realizovaný koncem roku 2014 agenturou Millward Brown a  Asociací 

producentů v audiovizi, která sdružuje producenty a produkční společnosti českého 

                                                
7  Informace o ději filmu, jeho postavách.   
8 Vysvětlení producentského a režijního záměru.  
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hraného, dokumentárního a animovaného filmu, filmového servisu, reklamy a televizní 

tvorby, ukázal, že si čeští diváci spojují domácí filmovou produkci s kvalitou (88 %), 

jedinečností (78 %), dobrým jménem ve světě (76 %) a vědí o její dlouhé historii 

(84 %). Výzkum také prokázal, že si český divák film vybírá zejména podle oblíbeného 

žánru či hereckého obsazení (APA, ©2015).  

Do českých kin přišlo v roce 2015 celkem 12 958 099 diváků, což je ve srovnání 

s rokem 2014, kdy kina navštívilo 11 558 586 lidí, nárůst o 12, 1 %. Oproti roku 2013, 

kdy kina navštívilo 11 057 559 diváků,  se jedná o 17, 2% nárůst (viz Příloha č. 2). 

S existencí  českého filmového průmyslu se pojí celá škála přínosů: kulturní 

(reprezentace národní kultury a identity), ekonomické (zaměstnanost, daně v celém 

dodavatelském procesu), propagační (vliv na turismus v České republice) či exportní 

(vývoz českého filmu k zahraniční exploataci nebo export produkčních služeb 

zahraničním společnostem) (Dočekal, 2006). Přínosy filmového průmyslu vedou 

k zamyšlení nad možnostmi jeho podpory – ve vyspělých zemích se tak děje 

prostřednictvím několika subjektů, které pomáhají snížit náklady producentů filmu na 

jeho výrobu či distribuci.  

V České republice se jedná o investice do určitých filmových projektů 

prostřednictvím filmových fondů – v roce 2013 vznikl na základě zákona č. 496/2012 

Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a změny zákona o audiovizi 

Státní fond kinematografie, poskytující podporu a finanční pobídky filmovým 

projektům (Státní fond kinematografie,©2016).  Dále mohou do místní produkce 

investovat televize; stát povzbuzuje k činnosti televizi veřejné služby (Dočekal, 2006).  

Studie ekonomického vlivu filmového průmyslu v České republice (2006) uvádí, 

že většina českých filmů je téměř zcela zafinancována z lokálních zdrojů.  V porovnání 

se zahraničním prostředím se české filmy vyrábějí s velmi nízkými rozpočty. 

Konkurenceschopnost v evropském a globálním kontextu podpořilo zavedení pobídek 

pro filmovou a televizní produkci v červnu 2010 (Czech Film Commision,©2016).  

Současný český producentský systém zahrnuje nezávislé produkční firmy, které 

řídí vývoj a výrobu filmů. Dle  výsledků Studie vývoje českého hraného 

kinematografického díla (2015) se jedná o sektor složený z „ desítek velmi malých 

firem a fyzických osob zaměstnávajících maximálně jednotlivce“, vyrábějících 

omezený počet titulů. Za úspěšnou je považována taková firma, jež ročně uvede do kin 

alespoň jeden celovečerní hraný film.  
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Pole filmové produkce v České republice je „extrémně̌ fragmentarizované 

a podkapitalizované: v českém filmovém průmyslu neexistují ekonomicky silné 

produkční společnosti typu malého evropského studia, které by vyvíjely a vyráběly 

diferencované portfolio projektů a zaměstnávaly personál zabývající se systematickým 

vývojem” (Státní fond kinematografie, ©2015).  

 V České republice se každoročně koná řada filmových festivalů, některé z nich 

jsou dlouholetými mezinárodními projekty, jiné jsou menší přehlídky, jejichž tradice 

se teprve upevňuje (Státní fond kinematografie, ©2014). K významným, pravidelně se 

konajícím akcím patří např.: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, Finále Plzeň, 

Letní filmová škola Uherské Hradiště, Mezinárodní festival dokumentárních filmů 

Ji.hlava,  Academia film Olomouc, Febiofest – Mezinárodní filmový festival Praha, 

Anifilm – Mezinárodní festival animovaných filmů v Třeboni či Zlín film festival – 

Mezinárodní festival pro děti a mládež.  

Filmoví profesionálové jsou zastoupeni v následujících organizacích: Česká 

filmová komora, Asociace producentů v audiovizi, Unie distributorů, Asociace režisérů 

a scénáristů, a Asociace českých kameramanů.  

Profesní připravenost zajišťují v České republice instituce filmového vzdělávání, 

které mají dlouhou tradici. Jedná se o vysoké školy, kterými jsou  státní Filmová 

a televizní fakulta Akademie múzických umění (FAMU) sídlící v Praze, soukromá 

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (FAMO) a např. Ateliér audiovizuální 

tvorby na Fakultě multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Existuje také 

několik středních a vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání v oblasti filmové 

tvorby.  

2.2.2 Produktové typy filmů na současném českém trhu  

V roce 2015 vydal Státní fond kinematografie studii, jejímž cílem bylo 

zkoumání aspektů vývoje filmového díla z ekonomických a kulturních perspektiv. 

Řešitelem studie  byl tým Masarykovy univerzity v Brně, důvodem jejího vypracování 

pak hypotéza, že vývoj představuje nejméně prozkoumanou oblast vzniku filmu, která 

ale zásadním způsobem ovlivňuje jeho další osud.  

Studie vývoje českého hraného kinematografického díla charakterizuje několik 

produktových typů českého filmu, které v současné době nejčastěji vznikají v domácím 

prostředí. Daná typologie je založena na studiu českých filmů z let 2009 – 2015. 

Vychází rovněž z analýzy kvalitativních dat získaných rozhovory s aktivně tvořícími 
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producenty a režiséry českých filmů, měla by tedy o současném stavu českého filmu 

vypovídat. Vzhledem k aktuálnosti studie jsou její výsledky interpretovány i v této 

bakalářské práci.  

Výzkum ukázal, že jednotlivé filmové projekty je možné odlišit dle jejich 

základních orientací – buď na komerční ziskovost (komerční filmy) nebo symbolickou 

kulturní prestižnost (artové, umělecké filmy). Uprostřed pomyslné osy těchto dvou 

různých pólů se nacházejí tzv. mainstreamové projekty. V českém prostředí vznikají 

tedy jak filmy okrajové (okrajový komerční, okrajový artový) a také tituly blíže 

mainstreamovému středu, ať již blíže komerční orientaci (mainstreamový komerční), 

nebo té umělecké (mainstramový artový).  

Studie pamatuje i na projekty neprofesionální, amatérské, které jsou dalším ze 

subjektů české filmové scény, ač do ní komerčně nezasahují (TV Amatfilm, ©2014). 

Pro účely studie jsou neprofesionální projekty označeny jako žánrové pokusy a pokusy 

o osobní či uměleckou výpověď  (viz Příloha č. 1, graf).  

Mimo výše popsané schéma jsou zmíněny také tři výjimky v české profesionální 

tvorbě, kterými jsou různé typy debutů, tedy prvních filmů daného tvůrce. Dle Studie 

vývoje českého hraného kinematografického díla se jedná buď o díla tzv. „debutujících 

amatérů“, filmy „mladých absolventů středních a vyšších odborných škol“ nebo 

„celebritní filmy“ (tvůrce je známý v jiné oblasti než té filmové, např. divadelní režisér 

a herec Miroslav Krobot a jeho debutový film Díra u Hanušovic z roku 2014).  

2.3 Role filmového marketingu na českém trhu 

Český filmový trh vykazuje jisté specifikum, a to, že jde o malý národní trh. 

Zatímco vysokorozpočtové americké filmy jsou uváděny v globální distribuci, s širší 

distribucí evropských snímků je to často komplikovanější (Kerrigan, Özbilgin, 2004, 

235). Marketing evropských filmů (a tedy i českých) je považovaný za problematický, 

neboť Evropa je jazykově a kulturně rozmanitý region; dle Kerrigan a Özbilgina (2004) 

je pak „přenosnost“ a pochopitelnost takových snímků u zahraničního publika omezená.  

Zároveň přítomnost silných zahraničních titulů v české distribuci tvoří 

konkurenci mezi nimi a domácí filmovou produkcí. V českém žebříčku 

10 nejnavštěvovanějších filmů za rok 2015 se neobjevil ani jeden domácí snímek,  

všechno byly zahraniční tituly (Český rozhlas, ©2016).  
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V množství snímků, kterými je trh zahlcen, je propracovaný marketing 

nezbytným krokem, který film pomůže zviditelnit mezi ostatními snímky (Albert, 

Camilleri, 2015, 51). 

Nástroji filmového marketingu v České republice jsou stejně jako v zahraničí 

filmové plakáty, filmové trailery, reklama (na rozdíl od Francie ve všech mediatypech, 

tedy i v televizi) a public relations aktivity.  
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3 PUBLIC RELATIONS JAKO JEDNA Z DISCIPLÍN 
FILMOVÉHO MARKETINGU 

3.1 Vztah filmového marketingu a public relations 
Dle amerických marketingových odborníků Phillipa Kotlera a Kevina Kellera 

(2013) jsou  public relations obecně jednou ze složek marketingového mixu, autoři 

upřednostňují zařazení public relations pod marketing. Česká vědkyně v oblasti public 

relations Denisa Hejlová ve své knize Public relations (2015) uvádí, že řada evropských 

akademiků chápe public relations jako samostatný obor (např. Jacquie L’Etanq, Betteke 

van Ruler, v minulosti Edward Bernays).  

V kontextu filmového marketingu však v zahraniční literatuře spíše převládá 

pohled ovlivněný paradigmatem zastávaným Kotlerem a Kellerem – Finola Kerrigan 

(2010) ve své knize Film marketing řadí public relations jako práci vykonávanou 

odborníkem – publicistou či PR specialistou (unit publicist) do kapitoly o přípravě 

filmově-marketingových materiálů. Robert Marich v publikaci Marketing to 

moviegoers: A handbook of strategies and tactics hovoří o public relations jako 

o „cenově nejefektivnější, avšak nejméně předvídatelné disciplíně filmového 

marketingu“ (Marich, 2013, 211). 

Naopak francouzští autoři Xavier Albert a Jean-Francois Camilleri (2015) 

chápou obor do jisté míry samostatně.  Definují také určitou rozdílnost: cílovou 

skupinou filmového marketéra jsou diváci, public relations specialisti pak vyvíjí 

působení na novináře, na které cílí obsah připravených materiálů.  

Public relations napomáhají upevnění positioningu, (McDonald, Wilson, 2011, 

304), získání povědomí o nových filmových projektech a pomáhají budovat vztahy jak 

s diváky, tak novináři a dalšími subjekty na filmovém trhu. Mohou být také  dobře 

využitelné u projektů, které jsou debuty mladých tvůrců, kteří mají problém film 

financovat – public relations mohou být velmi efektivní metodou s použitím 

minimálního rozpočtu (Karlíček a Král, 2011,115).   

3.2 Tradiční nástroje a techniky filmového public relations  

3.2.1 Tiskové materiály  

Klasickým nástrojem public relations je příprava tiskových materiálů. Jedná se 

nejčastěji o tiskové zprávy. Tisková zpráva je prostředek určený pro komunikaci 

s médii. Měla by být formulována stručně a jasně, přičemž platí, že by mělo jít o text 
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v rozsahu od jedné do dvou stran psaný podle určitých pravidel – výstižný titulek, perex 

obsahující nejpodstatnější jádro sdělení a samotný text rozvádějící informace z perexu 

(Sáblíková, ©2012). 

Dalšími zdroji, ze kterých mohou  novináři vycházet, jsou press kity. Jedná se 

o jakési informační balíčky, jež jsou stále častěji dávány k dispozici nejen v tištěné, ale 

i v elektronické podobě. Součástí press kitu jsou tiskové zprávy, stručné životopisné 

informace o tvůrcích a hlavních hercích, osoby a obsazení, synopse filmu krátká a delší, 

zajímavosti o filmu a jeho natáčení, fotografie a v současné době mohou být jeho 

součástí také videosoubory (Marich, 2013, 215).  

3.2.2 Media relations 

Media relations, neboli vztahy s médii jsou klíčovou disciplínou  public relations 

(Ftorek, 2009, 14). Odborníci v oboru PR se snaží ovlivnit to, co se o jejich klientech či 

organizacích, které zastupují, objeví v médiích (Hejlová, 2015, 135). Usilují tedy o to 

komunikovat takový obsah, který bude pro média zajímavý, že se jím rozhodnou dále 

zabývat. Zájem  médií o danou zprávu podléhá pravidlům mediální logiky. Mezi ně 

patří následující kvalifikace: „zpráva musí být aktuální, konkrétní, mít jasné a známé 

aktéry, předkládat fakta, být překvapivá, zajímavá pro cílovou skupinu čtenářů daného 

média nebo přinášet nové informace,“ (Hejlová, 2015, 136).  

Filmové public relations spoléhají  na několik momentů, kolem kterých je možné 

vytvořit publicitu, tedy usilovat o media relations. Dle Tenche a Yeomans (2014) se 

může jednat o příležitost, kdy je oznámen režisér nebo filmové studio, které se projektu 

bude věnovat; vývoj scénáře, posléze natáčení; slavní herci, kteří získají ve filmu roli, 

rozhovory s nimi. Také pokud bude film vykazovat sociální nebo politický přesah, 

mohou být tato témata komunikována.   

3.2.3 Tisková konference, novinářská projekce 

Tisková konference představuje „tradiční nástroj vytváření vztahu s novináři“ 

(Ftorek, 2009, 27). Je pořádána v případě, že je vhodné prezentovat v daném období 

určitou skutečnost většímu počtu médií. V případě filmového public relations se tak 

děje např. před premiérou filmu nebo v rámci filmového festivalu, kdy tvůrci a herci 

představují snímek novinářům. V současné době je možné záznamy tiskových 

konferencí z významných filmových festivalů (Mezinárodní filmový festival Karlovy 

Vary, francouzský Festival de Cannes, německé Berlinale, italský Venice Film Festival) 
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nalézt ve formě videí na kanálu Youtube, kde jsou přístupné i novinářům, kteří nemohli 

být přítomní, a také široké veřejnosti.  
Kromě tiskové konference je důležitým nástrojem filmového public relations 

také novinářská projekce filmu, která umožní novinářům film vidět s předstihem, 

zrecenzovat jej, případně získat podklady pro rozhovor s režisérem či herci. Na rozdíl 

od testovacích projekcí pro reprezentativní vzorek publika, určených k výzkumným 

účelům, se novinářská projekce koná ve chvíli, kdy je hotova finální verze filmu 

(Albert, Camilleri, 2015, 192).  

3.2.4 Webové stránky 

Prezentace filmu na webových stránkách je jednou ze složek digitální 

komunikace, která může být chápána jako nástroj a zároveň samostatná a neustále se 

vyvíjející sféra public relations (Hejlová, 2015, 143).  Mediální konzumaci proměnil 

nástup nových (digitálních) médií, jakými jsou internet a mobilní komunikace. Jedním 

z významných trendů je fakt, že „věk uživatelů internetu se stále snižuje“ (Šebeš, 2013, 

35-36).  

Je možné odlišit dva hlavní typy webových stránek – rozcestníky (umožňují 

přístup k dalším stránkám, např. jednotlivým sociálním sítím projektu) a stránky cílové, 

kde jsou obsaženy informace o daném subjektu v celé šíři (De Pelsmacker a kol., 2003, 

495 ). 

Oficiální webové stránky filmu mohou obsahovat mnoho elementů, které je 

možné najít v press kitu.  S tím rozdílem, že na webové stránce jsou podány v takové 

podobě, která je srozumitelná divákovi a ne pouze profesionálnímu novináři (Marich, 

2013, 132). Jejich obsah může zahrnovat informace o filmu (synopse, obsazení, tvůrci), 

fotogalerii, trailer či další video materiál, odkaz na sociální sítě (nejčastěji Facebook), 

loga partnerů, kontakt na producenta a PR servis filmu. (Tak tomu je např. u webových 

stránek debutových celovečerních českých filmů z roku 2015: Domácí péče, Nenasytná 

Tiffany, Padesátka a Schmitke).   

Z pohledu public relations je webová stránka významný komunikační kanál, 

neboť ulehčuje distribuci informací veřejnosti i novinářům – informace a materiály jsou 

k dispozici nepřetržitě (Wilcox a kol., 2015, 360) a je možné je získat nejen v zemi 

původu filmu.  
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3.2.5 Sociální sítě 

 Další neméně podstatnou složkou digitální komunikace je působení a aktivní 

komunikace na sociálních sítích. Tyto platformy jsou nástroji a zároveň oblastí online 

PR, která zaznamenává v posledních letech neustálý vývoj (Hejlová, 2015, 143). 

Dle výzkumu Pew Research Center z roku 2013 počet sociálních sítí vzrůstá, 

přičemž nejvíce zastoupenou skupinou jsou uživatelé ve věku 18 – 29 let, následovaní 

věkovou skupinou od 30 – 49 let (Wilcox a kol., 2015, 369). Mezi nejznámější sociální 

sítě patří Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube, Tumblr a Pinterest.  

V českém prostředí od roku 2001 funguje Česko-Slovenská filmová databáze, 

kterou založil a jejímž jednatelem je Martin Pomothy (ČSFD,©2016). Jedná se 

o webovou stránku, jež sumarizuje přehled filmových premiér, televizní program, 

statistiky. Obsahuje profily filmů, herců a dalších tvůrců, rozměr sociální sítě pak 

nabývá ve svém uživatelském rozměru, kdy mohou jednotliví registrovaní návštěvníci 

stránky vytvořit svůj uživatelský profil, hodnotit a případně komentovat filmy. V březnu 

2016 navštívilo dle dat výzkumného projektu NetMonitor Česko-Slovenskou filmovou 

databázi 1 839 800  uživatelů z PC, 599 273 z mobilního telefonu a 267 716 z tabletu 

(NetMonitor, ©2016).  

V rozhovoru s filmovým kritikem Kamilem Filou (Fila, 2016) uvedl zakladatel 

ČSFD Martin Pomothy charakteristiku této platformy, která poukazuje na její sociálně-

mediální aspekt: „Umožňuje to být součástí nějaké komunity, aniž by člověk musel 

opravdu participovat na nějakém společném díle. Je to dokonalá náhražka skutečného 

společenství a vrcholné stádium současného narcismu.“ 

3.2.6 Mediální partnerství 

S médii je možné pracovat nejen na bázi media relations. Další možností je 

navázání mediálního partnerství s médii relevantními pro daný filmový projekt. Přínos 

uzavření mediálního partnerství zaznamenají projekty s nízkým rozpočtem, které si 

nemohou dovolit v médiích reklamu. Zároveň na rozdíl od public relations snah, které 

nemusí vést ke konkrétnímu výstupu, mediální partnerství garantuje minimální 

přítomnost v daném médiu (Albert, Camilleri, 2015, 198). Médii vhodnými pro 

uzavření mediálního partnerství mohou být televize, rádia, tisk nebo internetové weby.  
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3.3 Alternativní možnosti filmových public relations aktivit 

3.3.1 Guerilla marketing aktivity a jejich následná komunikace 
v médiích 

Guerilla marketing je metoda, která umožňuje vytvořit nekonvenční 

marketingovou kampaň, „jejímž účelem je dosažení maximálního efektu s minimem 

zdrojů (Frey 2011, cit. Levinson, 45). Průkopníkem guerilla marketingu a autorem 

mnoha knih o něm je bývalý viceprezident a umělecký ředitel J. Walter Advertising 

a Leo Burnett Advertising, Jay Conrad Levinson. Založil konzultační firmu věnující se 

této marketingové metodě a kromě knih o guerilla marketingu se věnoval i specificky 

tzv. guerilla public relations, v publikaci Guerilla Publicity (Levinson, 2011, 245). 

Někteří kritici zmiňují, že v této knize Levinson znevažuje strategickou roli public 

relations a poškozuje důvěryhodnost této profese (Communication World, ©2003).  

Uvážíme-li, že důvěra veřejnosti a kredibilita jsou jedněmi z důležitých faktorů, 

působících na činnost organizace a její vztahy s okolím (Kollmanová, 2013), nabízí se 

domněnka, že nekonvenční guerillové metody, ať už v  marketingové či public relations 

rovině, by mohly neopatrnou či příliš agresivní aplikací již zpočátku ohrozit jméno např. 

tvůrce – debutanta či daný snímek uvrhnout do nepříznivých konotací ještě před 

vstupem do kin a možnosti jej zhlédnout.  

Na druhou stranu, aplikování těchto metod může být výhodné právě pro 

debutové projekty nebo nízkorozpočtové filmy, z toho důvodu, že na rozdíl od 

vysokého rozpočtu nutného např. pro reklamní kampaň, nespoléhá guerilla 

marketingový a public relations koncept ani tak na finanční náročnosti, jako spíše na 

inovativnosti, a využití momentu překvapení. Příprava guerillové kampaně zároveň 

nabízí příležitost pro využití technik public relations, které Levinson své knize Guerilla 

Marketing (2011) řadí jako jeden z mnoha nástrojů guerilla marketingu. Ačkoli byly 

guerilla marketingové metody zprvu využívané spíše malými podniky, dnes se „aspekty 

guerillové komunikace objevují i ve strategiích velkých firem či značek“ (McNaughton, 

2007, 303). 

Guerilla marketing dokáže vytvořit rozruch, tzv. buzz, který napomůže na danou 

firmu, značku a v tomto případě film upozornit. Pak přichází na řadu public relations 

(Coates, ©2016), kdy může dojít k vysvětlení akce či jevu, které proběhly, médiím.  

Příkladem úspěšné guerillové kampaně k filmu, která vyvolala rozruch, zájem 

o snímek a pozornost médií, bylo využití těchto technik propagace před uvedením 



   

 

24 

  

nízkorozpočtového snímku The Blair Witch Project (Záhada Blair Witch) v roce 1999 

(Levinson, 2011, 247). Cílem kampaně k tomuto filmu bylo vyvolat mezi potenciálními 

diváky nejistotu, mystifikovat je, a vyvolat zájem o zhlédnutí snímku. Film, který je 

točen stylem nazývaným found footage (nalezený záznam), byl i při kampani 

prezentován jako objevený dokument natočený pohřešovanými studenty filmu, kteří se 

za záhadných okolností ztratili při jeho natáčení.  

  Propagace spoléhala na word of mouth. Realizační tým šířil zprávy 

o pohřešovaných na veřejnosti, sdílel fotografie z „policejního“ pátrání po nich (viz 

Příloha č.3), rozšiřoval letáky s jejich fotografiemi a nechal publikovat falešné zprávy 

v lokálním tisku (Armitage, ©2014). Další důležitou složkou komunikaci byla webová 

stránka, na kterou odkazovaly např. letáky (vlastně prvotní plakáty k filmu), obsahující 

informace o „pohřešovaných“ filmařích. Koncem devadesátých let, kdy byl internet 

ještě novým a zatím nepříliš masově užívaným médiem, byla tato komunikace 

inovativní – zároveň již tehdy se právě díky spekulacím a dobře nastavené webové 

stránce informace o filmu snadno šířily, je tedy možné hovořit o viralitě této kampaně.  

3.4 Filmové business-to-business public relations 
Jak již bylo popsáno v kapitole o aplikaci filmového marketingu v průběhu cyklu 

vývoje a uvedení filmu, komunikační strategie by kromě orientace na koncového 

„zákazníka“ (tedy diváka) měla obsahovat také druhé neméně podstatné zaměření 

komunikace vůči dalším profesionálům v oboru filmového průmyslu. Oblast business-

to-business public relations se zabývá „mezifiremní komunikací a vytvářením 

dlouhodobých vztahů mezi firmami“ (Hejlová, 2015, 170). Mezi nástroje B2B public 

relations patří dle Hejlové (2015) odborná setkávání, media relations s oborovými 

médii, produktové PR směrem k dalším firmám, krizová či digitální komunikace, jež je 

cílená na odborné servery a kanály.  

Při aplikaci na filmový průmysl se tedy může jednat o setkávání filmových 

profesionálů (tzv. film industry) např. v rámci filmových festivalů, které jsou místem, 

kde se potkávají zahraniční  i domácí tvůrci. Jedná se tedy příležitostí pro networking 

neboli navazování nových kontaktů. 

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je „největší filmový festival v České 

republice a nejprestižnější filmový festival ve střední a východní Evropě“ a podobně 

jako festivaly v Benátkách, Berlíně, Cannes či San Sebastianu je řazen do kategorie 

A, zahrnující festivaly se soutěží celovečerních hraných filmů (KVIFF, ©2016a). Mezi 



   

 

25 

  

profesní komunitou, tedy samotnými „filmaři, buyery, distributory, sales agenty 

a novináři je pokládán za nejdůležitější filmovou událost ve střední a východní Evropě“ 

(KVIFF, ©2016a).  

Program pro tzv. film industry je na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy 

Vary propracovaný, jeho cílem je propojení režisérů a producentů se zástupci dalších 

festivalů, s distributory a  buyery. Platforma slouží také začínajícím filmařům k získání 

kontaktů. Festival nabízí prostor pro schůzky, zajišťuje distribuci materiálů 

o festivalových filmech, snímky ze soutěžních sekcí mají vlastní Press & Industry 

projekce.  

Důležitost setkávání a komunikace filmových profesionálů si festival uvědomuje 

a do svého programu zahrnuje další B2B aktivity. Industry program 51. ročníku 

Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude zahrnovat nové Film Industry 

centrum, které „umožní poskytnout dostatek prostoru pro formální i neformální 

setkávání všech industry hostů a filmových tvůrců“ (KVIFF, ©2016b) 

Další významný český filmový  festival je Finále Plzeň, který také pořádá 

program pro profesionály v rámci tzv. Industry Days, kdy se konají panelové diskuze, 

workshopy a jsou představovány případové studie. Program je koncipován tak, aby 

nastínil aktuální problematiku české i zahraniční kinematografie a kromě networkingu 

umožnil také diskuzi odborné veřejnosti (Finále Plzeň, ©2016).  

Jako další typ filmového B2B public relations můžeme řadit navazování 

a budování vztahů s partnery, ať už mediálními či sponzory, kteří vzniku filmu 

pomohou  finančně.  

  



   

 

26 

  

4 FILMOVÉ PUBLIC RELATIONS V ČESKÉM 
PROSTŘEDÍ  

4.1 Filmové public relations z perspektivy českých public 
relations profesionálů   

Aplikace public relations při propagaci českého filmu nebyla dosud uchopena 

akademicky, proto se autorka rozhodla získat poznatky od PR profesionálů, 

pohybujících se v oboru již řadu let. Vzhledem k jejich časovému vytížení bylo možné 

získat odpovědi na otázky týkajících se specifik českého public relations pouze formou 

e-mailové komunikace (viz č. 4 a č. 5), která proběhla v dubnu 2016 mezi autorkou 

a Uljanou Donátovou (dlouholetá profesionálka v oboru, zajišťovala public relations pro 

více než 45 domácích filmových titulů, ředitelka PR a tisková mluvčí Mezinárodního 

filmového festivalu Karlovy Vary) a PhDr. Danou Volákovou (PR a marketing filmů, 

např. Bolero, Ro(c)k podvraťáků, Babovřesky).  

Uljana Donátová popisuje filmové PR jako specifickou disciplínu, které se 

v České republice nevěnuje široký okruh lidí – zahrnuje spíše jednotlivce, malé 

agentury a distributory. U distribučních filmů je pak obvyklé, že mají na public relations 

vyčleněného externího spolupracovníka, který pro ně PR realizuje. Charakterizuje také 

vzrůstající tendenci propojení PR a marketingu s vývojem filmu, dle jejích slov si 

začínají čeští producenti čím dál tím více uvědomovat jejich potřebnost. Zároveň 

poukazuje na fakt, že v českém prostředí je z důvodu obtížného zafinancování 

filmového projektu natočení filmu záležitostí producentské odvahy, a tak je prioritou 

dokončení filmu, finance na marketing a PR jsou až podružné.  

Reagování českého filmového trhu na nové trendy v komunikaci (využívání 

sociálních sítí, platforem jako video na vyžádání) spatřuje Uljana Donátová jako jeden 

z úkolů PR manažera, aby o jejich potřebnosti využívání tvůrce přesvědčil a v online PR 

spatřuje také budoucnost celého oboru. Obává se bulvarizace filmového public relations 

– „...s bulvarizací médií přicházejí jednak do filmového PR bulvární novináři jako 

manažeři a jednak ze strany  společenských a zábavných médií je tlak na  osobní, až 

intimní příběhy známých lidí. Takže  místo o filmu, příběhu a roli se pak píší různé 

pikanterie z osobních životů. Herci jsou často i proti své vůli zneužívání pro promo 

filmu v tom smyslu, že se ventiluje jejich osobní život. Vznikají třecí plochy a řada 

problémů.“ 

PhDr. Dana Voláková uvádí, že dle její zkušenosti v oblasti filmového public 

relations působí spíše nezávislí pracovníci (freelancers) než agentury, a pak také 
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PR manažeři distribučních společností. Roli marketingu a public relations v rámci 

vývoje, natáčení a postprodukce filmu spatřuje jako cestu do povědomí cílové skupiny 

a také k usnadnění financování takových snímků, které nejsou dotovány ze státních 

financí, uvádí, že se vzhledem k zahlcenosti českého trhu filmy (zahraničními 

i domácími) bez propagační kampaně a PR, daný snímek nemusí k potenciálnímu 

divákovi dostat. Podobně jako Uljana Donátová hovoří o budoucnosti českého 

filmového public relations ve spojení se sledováním nových trendů v komunikaci. 

Zároveň ale poukazuje na potřebnost propojení nového s klasickým, tedy využitím 

venkovní reklamy, radiových a televizních spotů.  

4.2 České PR agentury realizující filmové PR  
Obecně řečeno, PR agentury se věnují komunikaci mezi organizací, firmou 

či projektem a jejich stakeholdery v dlouhodobém horizontu. Nabízejí různá témata, 

obsahy, příležitosti ke komunikaci, ale vždy záleží, jak je druhá strana interpretuje a zda 

je vůbec přijme – kontrola nad obsahem je tedy poměrně nízká. (Hejlová, 2015, 

str. 109).  

Instituce České filmové centrum, která zajišťuje propagaci českého filmu 

zejména na zahraničních filmových trzích, vykazuje kromě propagační, publikační 

a konzultační také informační činnost, a uvádí na svých stránkách přehled profesionálů 

v oblasti filmového PR a také agentur (Czech Film Center, ©2016). V České republice 

existuje několik public relations agentur, věnujících se kulturním projektům a specificky 

filmu. Na stránkách Českého filmového centra jsou uvedeny agentury 2media a 4press.  

Agentura 2media působí na českém trhu od konce 90. let minulého století 

a věnuje se public relations v oblasti kultury (film, literatura, divadlo, tanec, hudba, 

výtvarné umění), lifestylu, luxusních značek, gastro a hotelových služeb, cestovního 

ruchu, módy a osobnostnímu PR umělců. Portfolio jejich klientů zahrnuje např. práci 

pro jednotlivé filmové projekty (např. Pelíšky (1998), Želary (2003), Horem pádem 

(2004), Kráska v nesnázích (2006), Milada (2016), tak filmové festivaly, např. 

Zlín Film Festival 2013, Academia Film Olomouc 2016 (2media, ©2016).  

Public relations agentura 4press působí na trhu od roku 2003, zastupuje kulturní 

a filmové projekty, např. Gympl (2007), Děti noci (2008), Alois Nebel (2011) a další 

(4press, ©2016). 

Další agenturou působící v kulturní sféře a mající zkušenost s realizací filmové 

public relations kampaně jsou PIARISTI, jejichž tým realizoval PR aktivity pro filmový 
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festival Finále Plzeň 2016,  komunikaci dokumentárního filmu Girl Power 

a dokumentárního cyklu Kmeny (2015) a také public relations pro dva ročníky (2015, 

2016) českého filmového ocenění Český lev (PIARISTI, ©2016).  

4.3 Specifika komunikace filmových debutů 

Dle publikace o současném českém filmu vydané Českým filmovým centrem, 

vzniklo v roce 2015 v České republice 35 celovečerních hraných filmů, přičemž 

14 projektů (tedy 40 %) bylo režijním debutem, jednalo se tedy o první projekt daného 

režiséra.   

Profesionálka v oboru public relations, tisková mluvčí a ředitelka PR oddělení 

Mezinárodního festivalu Karlovy Vary Uljana Donátová upozorňuje na obtížnější cestu 

debutu do médií. Důvodem jejího názoru je skutečnost, že s debutem  přichází tvůrce, 

který ještě není veřejnosti a médiím známý: „Bohužel v médiích platí čím dál více 

zásada – pokud musíme čtenáři něco  obsáhleji vysvětlovat – tak nás to nezajímá. 

V současnosti dochází k značnému zploštění a zpovrchnění médií, všichni hledají cestu, 

jak zasáhnout první signální. Proto je důležité, aby  PR manažer vymyslel nějaký hlavní 

motiv, který právě toto zjednodušené vysvětlení nabídne.“ 

Marketingová a PR manažerka v oblasti filmového public relations PhDr. Dana 

Voláková spatřuje jako úskalí pro exekuci propagační a public relations kampaně 

omezené finance u debutových projektů: „Producent nebo distributor, který dá šanci 

debutantovi, má problém se zajištěním financí na výrobu a realizaci filmu (vzhledem 

k tomu, že pracuje s debutantem, kterému nemusí věřit akviziční oddělení některé 

z televizí a nezrealizuje se předkup licenčních práv a ani reklamní partneři, kteří občas 

z důvodu reklamy vloží finance do filmu), takže  pak nezbývají finance na reklamu, 

promo a PR.“ Právě finančně náročná reklamní kampaň u debutů českých mladých 

tvůrců často chybí a to je jedno z úskalí, které může bránit těmto filmů dostat se do 

širšího povědomí potenciálních diváků.  
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5 KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE FILMOVÉHO DEBUTU 
NA PŘÍKLADU CELOVEČERNÍHO FILMU 
NENASYTNÁ TIFFANY 

5.1 Deskriptivní část  

5.1.1 Film Nenasytná Tiffany 
Český film Nenasytná Tiffany je celovečerní hraný debut režiséra Andyho Fehu 

z roku 2015. Producentem filmu je společnost Company F, jež vznikla v roce 2011 jako 

společný projekt producentů Filipa Brouka a Filipa Čermáka, s cílem vyvíjet 

a produkovat pod její hlavičkou vlastní hranou tvorbu. Nenasytná Tiffany je jejím 

prvním projektem. Snímek byl tedy nejen režijním, ale také producentským debutem. 

Jak bylo definováno v teoretické části, v kapitole charakterizující český filmový trh – 

i tato produkční společnost odpovídá jeho profilu – jde o malou firmu vyrábějící 

omezený počet titulů.  

Snímek Nenasytná Tiffany je dobrodružně hororová komedie v hlavní roli 

s hercem Leošem Nohou (Nenasytná Tiffany, ©2016). Děj filmu vypráví příběh 

o hamižnosti a lačné touze po penězích, které předcházejí nutnému pádu. Ačkoli hlavní 

motiv filmu se může zdát moralistní, film je natočen formou obsahující sociální přesah. 

Je možné dokonce uvést, že film má jisté ekologické poselství, vzhledem k tomu, že 

natáčení probíhalo ve městě Horní Jiřetín, který byl dlouhodobě vystaven hrozbě 

prolomení těžebních limitů.  

Snímek byl ve světové premiéře uveden v sekci Půlnoční filmy na 50. ročníku 

Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (KVIFF, ©2015), do kinodistribuce 

vstoupil 30. července 2015, distributorem se stala společnost A-Company Czech 

Republic (A-Company Czech Republic, ©2016).  

5.1.2 Pozadí vzniku filmu  
Natáčení Nenasytné Tiffany probíhalo ve třech etapách, na jaře, v létě a na 

podzim roku 2014, v okolí Horního Jiřetína a v Praze.  Forma natáčení byla od začátku 

projektu zamýšlena nízkorozpočtově. Režisér Andy Fehu (vlastním jménem Ondřej 

Pavliš) měl již v té době zkušenosti s tvorbou krátkých (amatérských) filmů, které často 

vznikaly ve velmi improvizovaných podmínkách. Celovečerním filmem debutoval na 

profesionálním poli.  

Na podzim roku 2014 byl film podpořen finanční dotací od Státního fondu 

kinematografie v rámci historicky první výzvy na podporu debutů režisérů do 35 let, 
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které se zúčastnilo osm dalších filmových projektů. Nenasytná Tiffany byla v té době 

jediným projektem, který podporu získal, zároveň byl již dokončen a schopen dostat se 

do kinodistribuce.  

5.1.3 Komunikační cíle, příležitosti a hrozby 
Film je režijním debutem, jméno režiséra bylo dosud známo pouze v rámci 

komunity amatérských filmařů. Před návrhem komunikační strategie byly určeny 

konkrétní cíle, jichž mělo být dosaženo především pomocí public relations a také 

dalších komunikačních aktivit.  

 

Hlavní komunikační cíle:   

a) Utvoření povědomí o režisérovi Andym Fehu  

b) Informování o vzniku filmu a jeho vstupu do kin 

 

Vedlejší komunikační cíle:  

a) Přesvědčit cílovou skupinu, aby film v kině navštívila 

b) Vzhledem k tomu, že režisér se pohyboval na amatérské filmařské scéně, 

vyhnout  se tomuto spojení a prezentovat film sice jako nezávislý, ale 

profesionální český film, kterým také je 

 

Komunikační příležitosti:  

a) Začátek natáčení, první informace o projektu, představení režiséra 

b) Natáčení ve městě Horní Jiřetín – vzhledem k situaci ohledně 

diskutovaného posunutí těžebních limitů jde o příležitost komunikovat 

obsah se společenským přesahem 

c) Světová premiéra filmu na 50. ročníku Mezinárodního filmového 

festivalu Karlovy  Vary; Nenasytná Tiffany byla zařazena do 

nesoutěžní sekce Půlnoční filmy jako jediný český snímek 

d) Premiéra filmu v kinodistribuci; 30. 7. 2015  

 

Komunikační hrozby:  

a)  Pseudonym režiséra – vzhledem k tomu, že se jedná o mladého 

a širší veřejnosti neznámého debutanta, mohl by „cizokrajně“ znějící 
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pseudonym „Andy Fehu“ působit nedůvěryhodně než jak by tomu 

bylo při použití skutečného jména 

b) Zkušenosti režiséra s amatérským filmem – potenciálně by mohly být 

vnímány při uvedení celovečerního debutu negativně, ve významu 

slova „neprofesionální“  

c) Další pseudonym, jeden z hlavních herců  působí jako muzikant 

a také amatérský filmař a vystupuje pod pseudonymem Pjeer van Eck 

5.1.4 Positioning filmu  
Tvůrci se po dohodě s distributorem a PR týmem rozhodli film vzhledem k jeho 

multižánrovosti definovat jako „dobrodružně hororovou komedii“, aby pomocí 

identifikace těchto tří žánrů (dobrodružný, hororový film a komedie) definovali již 

zmíněnou žánrovou rozmanitost a přiblížili ji potenciálnímu divákovi.  

Pro určení positioningu a nastavení komunikační strategie bylo nutné film 

zanalyzovat, pro tento účel byla vytvořena SWOT analýza (viz kapitola 5. 2. 1.). 

5.1.5 Cílová skupina 
Pro vytvoření účinné a adresné komunikace je nutné si zpočátku definovat 

cílovou skupinu.  Jako primární cílová skupina, kterou by film mohl zaujmout, byli 

definováni mladí lidé, muži i ženy, od 18 do 35 let, se zájmem o kulturu, především 

nezávislý film, horory a kinematografii obecně. Jednalo se především o lidi, žijící 

ve velkých městech v České republice, středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané, žijící 

aktivním sociálním a kulturním životem. Tato cílová skupina konzumuje mediální 

obsahy především v online prostředí a aktivně působí na sociálních sítích.  

Pro komunikaci však byla důležitá i cílová skupina druhotná, zahrnující starší 

potenciální diváky, vysokoškolsky vzdělané, kulturně orientované – s předpokladem, že 

je zaujme spíše sociální přesah filmu, zobrazení české reality optikou začínajícího 

tvůrce. Tato skupina konzumuje spíše tradiční média (noviny, časopisy), poslouchá 

rozhlas a dívá se na televizi, proto public relations pracovaly ve velké míře 

i s oslovením těchto médií a přípravou materiálů pro ně. 

5.1.6 Trvání kampaně  
Od letní části natáčení filmu v srpnu 2014 fungovala facebooková stránka 

Nenasytná Tiffany, na podzim 2014 během natáčení v Praze byla vyslána tisková 

zpráva o natáčení, nevyvolala ale žádný významný ohlas. 
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 Komunikační strategie byla formulována až v průběhu dokončování filmu 

v období postprodukce v květnu 2015. Mimo výše zmíněného nástroje  public relations 

(tisková zpráva) neprovázely komunikační aktivity film od fáze vývoje. Během natáčení 

létě 2014 byl vytvořen facebookový profil, který byl po dobu natáčení aktivní, poté 

probíhala komunikace nepravidelně. 

  Public relations aktivity začaly kontinuálně probíhat od června 2015 v období 

před karlovarským filmovým festivalem, kde měl film premiéru, a v intenzivnější 

podobě trvaly do konce září 2015.  

5.1.7 Filmový plakát 
Filmový plakát k filmu vytvořila kreativní a digitální agentura Loudmark, 

fotografii nafotil Martin Kabát. Plakát obsahuje výrazný vizuál, uprostřed něhož je 

vyobrazen herec Leoš Noha v roli filmového hrdiny Pepy. Dynamiku přibližující tempo 

filmu dodává vizuální prvek v podobě hercových vlasů vypadajících, že vlají ve větru.  

Ilustrace 1 Plakát filmu Nenasytná Tiffany 
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Textové sdělení plakátu zahrnuje: název filmu Nenasytná Tiffany, jméno herce 

a režiséra (Leoš Noha ve filmu Andyho Fehu), filmový slogan, jména tvůrců a herců. 

 Jako filmový slogan byla zvolena věta „Najdi si mě...“. Dále se na plakátu 

vyskytuje informace, od kdy byl film promítán v kinech, tj. od 30. 7. 2015.  

Ve spodní části vizuálu jsou uvedena loga produkční společnosti Company F 

a distributora A-Company Czech, partnerů a mediálních partnerů filmu. Vzhledem ke 

světové premiéře filmu na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary je v levém 

horním rohu uvedeno oficiální logo festivalu.  

Grafická realizace plakátu trvala měsíc. Umístění filmového plakátu bylo 

zajištěno v kinech, kde byl film promítán, zároveň samotný vizuál byl použit i na 

dalších místech – v online prostředí (webové stránky, sociální sítě), v rámci media 

relations (podklad pro média, do recenzí a článků), jako venkovní reklama na 

plakátovacích plochách Rengl v krajích, jako  venkovní reklama v pražském metru.  

5.1.8 Filmový trailer  
Trailer k filmu Nenasytná Tiffany (viz Multimediální příloha) byl publikován na 

YouTube kanálu filmu 1. 7. 2015, před tím byl představen vybraným médiím na 

neformálním novinářském setkání a exkluzivně poskytnut iDnes.cz, kde byl zveřejněn 

29. 6.  2015 v článku filmové kritičky Mirky Spáčilové s názvem „VIDEO: Leoš Noha 

jede do Varů s provokativní hororovou komedií“ (Spáčilová, 2015). Jde o video se 

stopáží 1:21 minut, které kromě ukázek z filmových sekvencí obsahuje textaci uvádějící 

mimo jiné datum premiéry filmu, tedy 30. 7. 2015.  

Kromě traileru byl vytvořen a uveřejněn také teaser (rovněž uložen 

v Multimediální příloze), tedy kratší trailer obsahující záběry odlišné od traileru.  

 
Ilustrace 2 Screenshot z traileru filmu Nenasytná Tiffany 
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5.1.9 Reklama  
Vzhledem k nedostatku financí na reklamní kampaň, byla reklama realizována 

v omezené míře. Jednalo se o venkovní (outdoorová a indoorová) reklamu financovanou 

distributorem filmu, reklamu v online prostředí a v rozhlase, která byla umožněna díky 

uzavření mediálních partnerství. Reklamu v prostředí Facebooku si financovali tvůrci 

sami. 

Venkovní (outdoorová) reklama byla umístěna ve vybraných regionech v rámci 

plakátovacích ploch Rengl, indoorová reklama zahrnovala rámečky v pražském metru a 

plakáty v kinech, kde byla Nenasytná Tiffany promítána.  

Natočen byl také třicetisekundový rozhlasový spot, vysílaný na Radiu 1 

v celkovém objemu 15 spotů v červenci 2015.  Jeho kreativní podoba odpovídá zvukové 

stopě části traileru, přidán je voiceover namluvený hercem Leošem Nohou. Podobně 

jako u plakátu, který je také jakousi satirou na hollywoodské blockbusterové akční 

filmy, je i text voiceoveru namluvený stylem, který používá obdobné výrazové 

prostředky (viz Multimediální příloha). Spot byl vysílán díky uzavřenému mediálnímu 

partnerství. 

Online reklama zahrnovala bannery s linky na stránky filmu a s odkazem na 

trailer, které byly umístěny na webu Totalfilm díky uzavření mediálního partnerství 

s tímto médiem.  

Dále byla použita reklama na Facebooku, jednalo se o propagaci několika 

vybraných příspěvků pro zvýšení jejich dosahu.  

 

5.1.10 Tiskové materiály  
V průběhu června 2015 byl vytvořen filmový press kit obsahující herecké 

obsazení, jména tvůrců, distributora, krátkou synopsi, informace o vzniku filmu, profily 

režiséra, kameramana, hlavních herců, a krátké rozhovory o filmu se všemi těmito 

osobami, informace o produkční a distribuční společnosti, kontakty na PR a tiskový 

servis, link na Facebook a webové stránky filmu.  

V průběhu komunikační kampaně byly připraveny 3 tiskové zprávy, které byly 

rozeslány relevantním médiím a mediálním partnerům, ještě před zahájením strategicky 

rozmyšlené komunikace byla napsána a rozeslána tisková zpráva o průběhu natáčení 

v Praze.  
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Šlo tedy o následující tiskové zprávy (řazeno chronologicky):  

§ V Praze se natáčí nový český nezávislý film. Má provokativní název 

a zajímavé obsazení   

§ Dobrodružně̌ hororová komedie Nenasytná Tiffany se objeví jako jediný 

český snímek v programové sekci Půlnoční filmy na 50. ročníku MFF 

Karlovy Vary   

§ Kapela Leoše Nohy a Petra Čtvrtníčka udělala z country reggae pro 

nový film Nenasytná Tiffany   

§ Neobvyklá 3D instalace láká na nový český film Nenasytná Tiffany   

Dalším z předpřipravených materiálů byl také rozhovor s režisérem Andym 

Fehu, který byl částečně použit např. v deníku Metro. 

 

Ilustrace 3 Rozhovor s režisérem A. Fehu v deníku Metro 10. 7. 2015 
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5.1.11 Media relations 
 

Před začátkem komunikace byl vytvořen specifický medialist – seznam médií 

a konkrétních novinářů věnujících se filmu a kultuře, kterým pak byly distribuovány 

tiskové zprávy. Vybraná média byla pozvána na neformální setkání 22. 6. 2015 

v prostoru agentury 2media, kam jsou kulturní novináři zvyklí chodit na akce 

podobného typu vzhledem k povaze práce této filmově a kulturně orientované 

PR agentury (viz kapitola 4. 2.). Byl představen trailer a předána informace, že se film 

objeví na 50. Ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, novináři 

obdrželi press kit filmu.  

Byly domluveny rozhovory s režisérem (Dobré ráno s  Českou televizí, Film 

2015, v printu a v rozhlase), s herci Leošem Nohou a Jiřím Panznerem (Týdeník 

Televize) a producenty (Radio Praha).  

Komunikace s novináři také zahrnovala pozvání médií na novinářskou projekci 

filmu a rozeslání press kitu a screeneru filmu těm médiím, které se jí nemohly zúčastnit 

a požádaly o jejich zaslání. 

 
Ilustrace 4 Režisér Andy Fehu v pořadu Film 2015 

Vyhledávány byly také další možnosti publicity – závěrečná píseň filmu 

„Pověste ho vejš“ v aranžmá kapely Leoše Nohy a Petra Čtvrtníčka byla umístěna jako 

singl na digitální hudební servis Supraphonline zdarma ke stažení, k dispozici byl také 

videoklip z nahrávání písně ve studiu a se scénami z filmu. Tyto materiály byly poslány 

do kulturních a hudebních rubrik vybraných médií nebo tímto směrem zaměřených 

webů.  



   

 

37 

  

5.1.12 Tisková konference, novinářská projekce 
Před premiérou v české distribuci byla uspořádána novinářská projekce filmu. 

Po ní následovala tisková konference. Akce proběhla 28. 7. 2015 v Kině Lucerna. 

Pozvána byla relevantní média – filmoví recenzenti z celostátních deníků, redaktoři 

z kulturních redakcí Českého rozhlasu a dalších rádií, novináři píšící pro kulturní 

a filmové weby a také mediální partneři. 

5.1.13 Webové stránky 
Webové stránky www.nenasytnatiffany.cz jsou jednoduchým scrollovacím 

webem obsahující základní informace o filmu využívající vizuálu filmového plakátu 

a jednoduché grafiky.  

Jsou rozděleny do rubrik: Úvod (kde je možné přehrát si přímo na stránce 

trailer),  O filmu (stručná anotace zahrnující základní informace a krátkou synopsi), 

následují sekce Novinky, Herci, Tvůrci, Galerie (obsahující fotografie), Pro média 

(vloženy jsou press kity v češtině a anglickém překladu), Kontakt (e-mailové adresy 

a telefonní čísla producentů a public relations týmu), Partneři (loga partnerů 

a mediálních partnerů filmu). Stránky obsahují rovněž propojení na sociální sítě filmu, 

Facebook, Twitter a YouTube.  

 

5.1.14 Sociální sítě 
Nenasytná Tiffany má vytvořené profily na sociálních sítích Facebook a Twitter 

a má také svůj kanál na YouTube.  

V komunikační strategii filmu zastával již od začátku výsadní pozici Facebook. 

Facebooková stránka Nenasytná Tiffany byla v provozu dříve než webové stránky, už 

během natáčení byl profil pravidelně aktualizován a plněn obsahem. Film Nenasytná 

Tiffany na této sociální síti kontinuálně interaguje již od 31. 7. 2014, kdy byl profil 

vytvořen, se současnými i potenciálními fanoušky filmu. Ke dni 7. 5. 2016 má stránka 

773 fanoušků.  

Co se týká  sociodemografických údajů fanoušků stránky, dle Facebook Insights 

(t.j. nástroje měření dat na konkrétním neosobním profilu) vyplývá, že 56 % fanoušků 

stránky tvoří muži, 44 % ženy. Největší věkové procentuální zastoupení tvoří uživatelé 

mezi 25 – 34 lety věku.  

Další sociální sítí vytvořenou pro komunikaci filmu byl Twitter, jenž byl 

vytvořen na začátku hlavního komunikačního období s cílem informovat o filmu a jeho 



   

 

38 

  

natáčení cílovou skupinu mladých lidí a novináře. Od 2. 8. 2014 fungoval profil 

@TiffanyFilm. Oproti Facebooku probíhala komunikace na Twitteru sporadicky, 

později bylo nastaveno automatické publikování příspěvků z Facebooku na této síti. 

Profil není aktivní od 13. 8. 2015. Komunita potenciálních fanoušků na této síti nebyla 

systematicky budována (pouze 24 sledujících), komunikace nebyla udržována 

a rozplánována, a tak se vlastně jednalo o neaktivní kanál.  

YouTube, jenž je sociální sítí určenou pro sdílení audiovizuálního obsahu, byl 

využíván v omezenější míře než Facebook. Ani tomuto kanálu nebyla věnována přílišná 

pozornost – jednalo se o místo, kde byly uveřejněny trailer, teaser a další upoutávky 

a video materiály k filmu, které pak byly formou odkazu publikovány na Facebooku.  

5.1.15 Mediální partnerství 
 

Mediální partnerství bylo sjednáno s kulturním webem Proti šedi, s rozhlasovou 

stanicí Radio 1, filmovým webem Totalfilm a s médiem CS film, které provozuje 

vlastní webovou stránku a televizní stanici. 

Mediálním partnerům byl nabídnut prostor umístit jejich logo v titulkách filmu, 

na webových stránkách filmu, vstupenky na filmovou projekci a rovněž sdílení výstupů, 

které se v médiu objevily na Facebooku filmu.  

Radio 1 zajistilo prostor pro odvysílání 15 spotů o délce 30 sekund v červenci 

2015 (před premiérou), rozhovor o filmu, uvedení informací o Nenasytné Tiffany na 

hlavní stránce Radia 1. Web Proti šedi převzal na své stránky a Facebook tiskové 

zprávy o filmu. CS film natočil rozhovor s režisérem před premiérou filmu, který 

odvysílal na svém televizním kanále, na své stránky pak umisťoval informace o filmu. 

Mediální partnerství s webem Totalfilm zahrnovalo bannerovou reklamu na webových 

stránkách s proklikem na stránky filmu, překryvný video banner (trailer + grafika 

s proklikem), uveřejnění recenze, článků o filmu, rozhovorů, komunikaci o filmu na 

sociálních sítích Totalfilmu a propagaci traileru na YouTube.  

5.1.16 Guerilla marketing aktivity a jejich následná komunikace 
v médiích 
Kromě komunikace v tradičních médiích a na sociálních sítích proběhla i její 

méně tradiční forma – s partnerskou podporou grafického a designového studia street-

artového umělce Alexe Dowise byla vytvořena 3D instalace s filmovou tématikou, která 

měla být použita na frekventovaných místech v Praze nebo při premiéře filmu na 
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Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Tam měla být umístěna  

v Klubu Aeroport, který je navštěvován mladými lidmi odpovídajícími profilu cílové 

skupiny. 

 
Ilustrace 5 Nákres 3D instalace (©Alex Dowis) 

Tato 3D instalace byla vytvořena s cílem upoutat pozornost kolemjdoucích 

a vyvolat chuť se s objektem vyfotit. Po získání partnera Happy Box bylo možné zajistit 

službu, že si lidé fotku odnesou z akce domů ve vytištěné podobě. Umístění v pražském 

veřejném prostoru nakonec zrealizováno nebylo. Z provozních důvodů Klubu Aeroport 

umístění desky během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary také nakonec 

nebylo možné, 3D instalace tedy byla umístěna na vytipovaných festivalech: Benátská 

noc a Sázavafest, pak také v prostoru pražského klubu Containall na Letné a před 

slavnostní premiérou filmu v Kině Lucerna. Fotografie z akce byly kromě vytištěné 

podoby publikovány na Facebooku, kde se lidé mohli označovat a komentovat tyto 

fotografie, čímž byla podpořena interaktivita stránky v komunikaci s fanoušky. Naopak 

skutečnost, že se instalace objevila na akcích, které s filmem neměly mnoho 

společného, umožnila rozšířit povědomí o filmu.  
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Fakt, že se tato aktivita upozorňující na existenci filmu uskutečnila, byl 

komunikován v oborových – marketingových médiích jako netradiční kampaň českého 

filmu a také na facebookovém profilu filmu.  

 

 
Ilustrace 6 Marketing & Media, 24. 8. 2015 

5.2 Analytická část  

5.2.1 Analýza SWOT  
Dle Kotlera (2007) je analýza SWOT nástrojem zjišťujícím při strategickém 

plánování silné (Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky subjektu a také příležitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threats) plynoucí z jeho okolí. Zatímco silné a slabé stránky 

se tedy týkají vnitřních atributů dané firmy, organizace, projektu či v tomto případě 

filmu,  příležitosti a hrozby jsou faktory vnějšími – tedy atributy prostředí, v němž 

subjekt provozuje svou činnost.  

Před zahájením komunikačních aktivit byla vytvořena SWOT analýza pro film 

Nenasytná Tiffany, zkoumající výše uvedené atributy.   

Jako silné stránky filmu byly identifikovány: jeho originalita (film svou 

multižánrovosti vybočuje z  mainstreamové české kinematografie), dále pak osobnosti 

Leoše Nohy a Petra Čtvrtníčka, (které veřejnost zná a spojuje si je vzhledem k jejich 

předchozím rolím či aktivitám především s komediálností a zábavou), a také mladý 

režisér a tvůrčí tým, který film natočil i bez velkého rozpočtu, zato poháněn nadšením 

a touhou po inovaci.  Navíc byl otevřen novým možnostem, jak s filmem dále pracovat 

(např. v rámci nízkonákladové propagace, propojení se street-artovým umělcem Alexem 

Dowisem a jeho studiem, v komunikaci na sociálních sítích).  
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Slabé stránky filmu pak mohla představovat skutečnost, že jinakost filmu, která 

sice může být chápána pozitivně u určitého okruhu lidí, není mainstreamová, a tedy 

s největší pravděpodobností  se nemělo jednat o film vhodný pro každého, ale pro 

poměrně úzkou skupinu diváků. Jediná známější herecká jména tvořili již zmínění herci 

Leoš Noha a Petr Čtvrtníček, pro cestu filmu do diváckého povědomí se tedy jednalo 

o nedostatek známého hereckého obsazení. Skutečnost, že režisér Andy Fehu (vlastním 

jménem Ondřej Pavliš) a herec Pjeer van Eck (vlastním jménem Petr Vaněk) se rozhodli 

vystupovat pod pseudonymem, byla považována zpočátku za slabou stránku – šlo 

o debut a zvláštně znějící pseudonym by nemusel na každého, kdo existenci filmu 

zaregistruje, působit důvěryhodně a profesionálně. 

Příležitostmi pro film a jeho komunikaci pak byly:  světová premiéra v rámci 

50. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, možná účast na dalších 

domácích či zahraničních filmových festivalech a také fakt, že byl film natáčen ve 

městě Horní Jiřetín a jeho okolí, kterému hrozilo posunutí těžebních limitů hnědého uhlí 

a byl tedy lokalitou, o níž se na veřejnosti hovořilo. Jelikož film pojednává o lidské 

nenasytnosti za každou cenu, obsahuje tedy jakési poselství, které je příležitostí, jak 

o této aktuální situaci dále mluvit. 

Jako hrozby byla identifikována konkurence – další české a zahraniční filmy, jež 

měly v daném období premiéru a měly prostředky na reklamní kampaň, a navíc také 

další způsoby kulturního vyžití (koncerty, hudební festivaly, divadlo). Podstatným 

rizikem byla nízká návštěvnost filmu nebo také pirátství – potenciální únik filmu na 

internet. 
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5.2.2 Analýza vybraných mediálních výstupů  
 

Zpětný monitoring (provedený pomocí monitorovacího programu Newton 

Media Search) a následná analýza mediálních výstupů z období od 22. 6. do 2. 10. 2015, 

prokázala, že při zadání klíčových slov „Nenasytná Tiffany“ a „Andy Fehu“ se 

z celkových 95 výstupů, které jsou programem vygenerovány, je 78 (tj. 82 %) 

relevantních, tedy týkajících se filmu. Jednalo se o takové mediální obsahy, které 

nebyly duplicitami (mutace regionálních deníků nebo články zmiňující film pouze jeho 

názvem, tj. přehledy kinopremiér). Seznam výstupů k filmu je součástí Přílohy č. 6.  

Dané mediální výstupy je možné odlišit a rozdělit do následujících kategorií: 

recenze filmu, rozhovory, aktuality (o premiéře na MFF KV, ve městě Horní Jiřetín), 

dále články, kde byl film zmíněn v širším kontextu – s ostatními výraznými debuty 

mladých českých tvůrců za poslední dobu.  

5.2.3 Zhodnocení a doporučení  
Komunikační strategie filmu Nenasytná Tiffany vzhledem k omezenému 

rozpočtu na reklamu (použita byla pouze venkovní reklama financovaná distributorem), 

spoléhala zejména na public relations. Použila celou řadu PR nástrojů. V rámci media 

relations a díky novinářské projekci a distribuci screeneru filmu vybraným redaktorům 
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se podařilo oslovit a zaujmout filmem jak média tištěná (celostátní deníky MF Dnes, 

Deník, Lidové noviny, časopisy Týden, Instinkt, Týdeník Televize, A2), tak online 

média (kulturní a filmové weby, magazín Aktuálně.cz, MovieZone, FilmServer, 

Twitch). 

Uzavření mediálních partnerství garantovalo publikování a vznik některých 

výstupů, a tak bylo posilujícím článkem k publicitě podněcované public relations 

snahami.  

Na druhou stranu, komunikace na sociálních sítích probíhala zejména na 

Facebooku, kde byly přidávány pravidelné příspěvky a tvořen obsah, správa Twitteru 

a YouTube byly nedostatečné – málo obsahu, fanoušků a tedy interakce. Pro posílení 

komunikace s cílovou skupinou by bylo vhodné komunikaci na dalších sociálních sítích 

lépe naplánovat a připravit pro výslednou exekuci. 

Webové stránky www.nenasytnatiffany.cz můžeme po obsahové stránce 

zhodnotit jako relevantní,  postrádají však možnost jakékoliv interakce s jejich 

uživatelem a také optimalizaci, navíc nejsou aktualizované.  

Silnými složkami komunikace byly atraktivní plakát připomínající zahraniční 

produkci a nápad realizovat 3D instalaci, kolem které bylo možné vytvořit publicitu 

a zejména také upoutat cílovou skupinu v místech, kde se vyskytuje ve volném 

čase a vytvořit tak příležitost rozšířit  kolem filmu pozitivní word-of-mouth.  

Hlavní komunikační cíle, kterými bylo utvoření povědomí o režisérovi Andym 

Fehu a informování o vzniku filmu a jeho vstupu do kin byly naplněny (viz Příloha č. 6, 

seznam mediálních výstupů), z vedlejších komunikačních cílů se podařilo naplnit, že ač 

režisér v rozhovorech přiznal spojení s amatérskou filmovou scénou, film byl ještě 

předtím, než jej novináři měli možnost vidět prezentován profesionální cestou (press kit, 

webové stránky, komunikace na Facebooku), vnímán jako nezávislý profesionální film, 

kterým také je. Co se týká návštěvnosti filmu, dle čísel distributora A-Company Czech 

film navštívilo pouhých  2 783 diváků (číslo nezahrnuje počet diváků na Mezinárodním 

filmovém festivalu Karlovy Vary). Nedá se tedy říci, že by druhý vedlejší komunikační 

cíl, tedy přesvědčit potenciální diváky, aby film v kině navštívili, byl zcela naplněn.  

Vhodným doporučením by bylo doplnit public relations kampaň právě reklamní 

složkou, ať už online bannerovou reklamou na webech navštěvovaných cílovou 

skupinou nebo umístěním venkovní reklamy (např. ve formě City-Lightů) ve velkých 

městech a film tak zviditelnit ještě více mimo mediální prostor, sociální sítě a několik 

letních festivalů, kde byla umístěna 3D instalace.  
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Závěr  
Cílem této práce bylo prostřednictvím studia odborné literatury z oboru 

filmového marketingu, public relations a dostupných dat o českém filmovém trhu 

detailně popsat a pochopit filmové public relations v českém kontextu – definovat jeho 

konkrétní nástroje a zejména pak určit specifika komunikace filmových debutů. Tato 

zjištění pak byla aplikována při rozboru komunikační strategie debutového filmu 

Nenasytná Tiffany. Měl být potvrzen či vyvrácen předpoklad, že cesta filmového 

debutu do médií je obtížnější než u filmů zavedených tvůrců.  

Filmové public relations je jednou ze složek komunikace filmu, jednou 

z disciplín filmového marketingu. Dle zjištění získaných díky zkušenostem profesionálů 

z oboru se mu v České republice věnuje omezený okruh lidí, zejména nezávislí 

specialisté, distributoři a PR agentury.  

Komunikace debutových filmových počinů je poněkud specifická, vždyť i samy 

debuty mladých tvůrců vykazují už ze své podstaty jistou odlišnost oproti etablovaným 

tvůrcům. Debutanti spatřují jiné možnosti autorské výpovědi než tito zavedení režiséři, 

kteří jsou již zatíženi očekáváním ze strany široké i odborné veřejnosti. Debuty ale často 

nejsou tak výrazně viditelné v konkurenci snímků známějších autorů či zahraniční 

produkce. Je právě úkolem komunikační strategie na tyto filmy upozornit cílovou 

skupinu a přesvědčit diváky, aby film v kině navštívili, či jej zakoupili na jiné 

platformě. Práce tedy ukazuje, že aplikace public relations nástrojů může být kromě 

klasické reklamy vhodným způsobem, jak zvýšit povědomí o těchto filmech mezi 

veřejností.  

Jednou z překážek při budování mediálního obrazu debutujícího režiséra 

a informování o jeho filmu může být nedostatek financí. Začínající tvůrci mívají 

obvykle na tvorbu svého filmu k dispozici nižší rozpočet, prioritou je film dotočit, 

aktivity spojené s propagací zůstávají v pozadí.  

Cesta debutového filmu do médií je obtížnější, protože je také třeba nejprve 

vybudovat povědomí o zcela neznámém režisérovi, a to ne vždy bývá jednoduché. Jak 

ukazuje poslední kapitola práce věnovaná komunikaci snímku Nenasytná Tiffany, 

možné to ale je.  

Širší spektrum komunikačních aktivit (sociální sítě, media relations, guerilla 

marketingové aktivity) napomáhá budovat a udržovat publicitu, protože 

zprostředkovává obsah, který je možné komunikovat – ať už novinářům či skrze 

sociální sítě přímo potenciálním divákům filmu. 
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Zodpovězení otázky, zda je u debutového filmu komplikovanější získat 

pozornost médií, než jak je tomu u filmů zavedených tvůrců, bylo možné provést 

pomocí studia zahraniční odborné literatury uvádějící kontext oboru filmového public 

relations a jeho zvláštností. Pro práci pak byly klíčové údaje vypovídající specificky 

o českém public relations – zde byly podstatnými zdroji informací data o českém 

filmovém trhu (materiály Unie filmových distributorů, Studie vývoje českého hraného 

kinematografického díla, tiskové zprávy Mezinárodního filmového festivalu Karlovy 

Vary, internetové stránky), rozhovor s distributory filmu Nenasytná Tiffany a s jeho 

tvůrci a zejména pak výpovědi PR specialistek Uljany Donátové a PhDr. Dany 

Volákové, které mají mnohaleté zkušenosti v oboru a podílely se na přípravě a exekuci 

public relations mnoha českých filmů. Přínosným materiálem také byla analýza 

mediálních výstupů zkoumaného filmu Nenasytná Tiffany provedená prostřednictvím 

zpětného monitoringu. 

Na příkladu komunikační strategie filmu Nenasytná Tiffany je znatelné, že 

exekuce public relations napomohla oslovit celou řadu médií, komunikovat s  diváky 

a jeho potenciálními fanoušky na sociální síti a celkově film dostat do povědomí. Ačkoli 

návštěvnost filmu byla nízká, jméno režiséra již nyní patří mezi ty zavedenější.  

Přínos této bakalářské práce spatřuje autorka v tom, že uvádí do souvislostí 

základní poznatky o oboru filmového public relations v českém prostředí. Autorka si 

uvědomuje, že jde o téma, jemuž dosud nebyla v české akademické oblasti věnována 

větší pozornost, proto pomocí zahraniční literatury prezentuje fakta z aktuálních 

publikací věnovaných filmovému marketingu a PR, které konsolidují poznatky 

z dřívějších prací a obohacují je o informace o současném stavu oboru. 

Vzhledem k rozboru public relations a dalších komunikačních aktivit 

konkrétního filmového debutu má práce také přesah do praxe a může být využitelná 

jako inspirační zdroj pro komunikaci menších debutových filmových projektů. 
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Summary 
The main aim of this thesis was to describe Czech film public relations in the 

context of the Czech film market, to determine the PR tools, techniques and activities 

and especially to examine specifics of communication of film debuts. 

Film public relations is one discipline of film marketing area, in the Czech 

republic it is a relatively small industry. Czech film public relations activities are 

planned and executed mostly by freelance specialists, film distributors and more or less 

specialized PR agencies.  

Communication of the debut films is specific – it has to overcome possible 

obstacles such as insufficient budget (the priority is to finish the shooting, not marketing 

and PR activities) and lack of media interest into an author who is not yet known in 

public. Literature and knowledge of PR professionals who were interviewed show that it 

is necessary to build awareness of an unknown author. Moreover, broader range of 

communication activities (e.g. social media, guerrilla marketing activities, media 

relations) helps to build and maintain publicity – it provides content suitable for further 

communication with journalists through media channels or with film spectators thanks 

to social networks.  

This bachelor thesis contributes to the under examined area of Czech film public 

relations and may have an inspirational impact to create communication of other small 

debut film projects in the Czech environment. 
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Příloha č. 1: Typologie českých filmů (graf) 

 

 

 
 

(Zdroj: Studie fondu české kinematografie 2015) 

 

Příloha č. 2: Základní údaje o českém filmovém trhu mezi lety 2013 – 2015 

(tabulka) 

 

ROK POČET 
PŘEDSTAVENÍ 

POČET 
DIVÁKŮ 

ČISTÉ TRŽBY 
(CZK) 

VÝŠE 
PRŮMĚRNÉHO 
VSTUPNÉHO 

2013 
 

413 251 11 057 559 1 424 245 647 128, 80 

2014 
 

438 405 
11 558 586 1 462 670 233 126,54 

2015 
 

457 327 12 958 099 
1 669 176 581 128,81 

 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle statistiky Unie Filmových Distributorů, dostupné z: 
http://www.ufd.cz/prehledy-statistiky) 
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Příloha č. 3: Guerillová kampaň k filmu The Blair Witch Project – Záhada Blair 
Witch (obrázek) 
 

 
 
(Zdroj: Neatorama, ©2011, článek o 10 nejúspěšnějších guerillových kampaních, 
dostupné z: http://www.neatorama.com/2011/12/15/10-of-the-greatest-guerrilla-
marketing-campaigns-of-all-time/)  
 
Příloha č. 4: E-mailová komunikace s českými PR profesionály z oblasti filmového 

public relations, korespondence s Uljanou Donátovou z 15. 4. 2016 (scan) 
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