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Abstrakt 

Cílem práce s názvem Kefírer jako marketingový fenomén je zanalyzovat rozsáhlou 

problematiku této netradiční značky, která svým názvem i grafickým ztvárněním 

odkazuje k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi. Kvůli využití černého humoru právě 

ve spojitosti s osobou Hitlera značka přitáhla pozornost široké veřejnosti. Nicméně jak 

rychle značka zazářila, tak rychle její sláva pohasla. Práce nejprve nastiňuje krátkou 

historii značky a srovnává ji s jinými krátkodobými trendy. Dále práce pokračuje částí 

věnovanou marketingu, marketingové komunikaci a budování značky ve spojitosti se 

značkou Kefírer. Následující oddíl se zabývá zvláštními rysy marketingových 

komunikátů, které jsou zajímavé především z pohledu stylistky. Tato kapitola také 

obsahuje podrobnou analýzu jazykových prostředků vyskytujících se v komunikaci 

značky Kefírer. Předposlední část práce se věnuje výsledkům výzkumu vnímání značky, 

jenž byl proveden autorkou. Výzkum přináší cenné informace týkající se postojů 

veřejnosti ke značce a zároveň pomáhá zjistit, jaký byl efekt marketingové komunikace. 

V závěrečném oddílu je počínání značky Kefírer zhodnoceno, na základě čehož je 

formulováno doporučení pro ostatní značky. 

 

Abstract 

The thesis Kefírer: the marketing phenomenon aims to analyse this unusual Czech 

brand that is based on Adolf Hitler parody. The brand gained attention due to black 

humour communication connected to Hitler and became very popular. Nevetheless, it 

was just a short-time effect. Firstly, the thesis presents the brand creation and the brand 

development and compares this case to similar trends. The next part describes 

marketing, marketing communications and brand building related to Kefírer. The next 

chapter analyses the specifics of marketing texts especially from the point of stylistics. 

The following part states the fundings of the research conducted by the author. 

Revealed facts allow to clarify brand attitude and efficiency of marketing 



communications. The last chapter aims to evaluate the unique case of Kefírer and give  

a recommendation for the other brands. 
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Úvod 

Netradiční koncept značky Kefírer se v uplynulém roce stal krátkodobým hitem 

na sociální síti Facebook. Mléčný nápoj, který svým názvem i ztvárněním loga odkazuje 

k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi, přitáhl pozornost jak jednotlivců, tak médií 

věnujícím se oblasti marketingu a komunikace. Zatímco se čekalo, zda se kefír skutečně 

začne vyrábět a „obsadí naše lednice“, jedni se bavili jazykovými hříčkami, druzí se 

tázali, jestli je spojení produktu a Hitlerovy osoby vhodné. Nicméně jak rychle značka 

získala na popularitě, stejně tak rychle se stáhla do ústraní kvůli právním sporům  

o vizuální podobu jejího loga. Nečekané rozuzlení situace přišlo až letos v květnu. 

Účelem této bakalářské práce je představit celý vývoj v kauze Kefírer  

a komplexně zanalyzovat problematiku této značky. Práce si v prvé řadě klade za cíl 

zjistit, jaký je vztah mezi strategií a úspěchem značky – potřebuje značka promyšlenou 

strategii, aby se byla schopná prosadit? Druhým cílem je zjistit, jak je značka Kefírer 

vnímána veřejností. 

Výsledná struktura práce se od původní teze značně liší. Důvodem je 

přehodnocení celého pojetí tématu, ke kterému došlo po nastudování odborné literatury 

i s ohledem na vývoj značky Kefírer. První kapitola popisuje značku Kefírer jako 

krátkodobý trend a zároveň hledá paralely s jinými případy přechodných trendů. Druhá 

kapitola se věnuje veškerým aktivitám značky spojeným s marketingem  

a marketingovou komunikací; rovněž se zabývá budováním značky. Ve třetí kapitole je 

rozebrána problematika jazyka marketingové komunikace včetně analýzy specifických 

jazykových prostředků. Čtvrtá kapitola interpretuje výsledky výzkumu vnímání značky 

Kefírer realizovaného autorkou a pátá kapitola hodnotí počínání značky Kefírer  

a přináší doporučení pro jiné značky. 

1. Kefírer jako krátkodobý trend 

1.1 Vznik a vývoj značky Kefírer 

Začátkem května 2016 se v brněnské ulici Uhelná v blízkosti tamního hlavního 

nádraží objevil na nepříliš lukrativním místě ve stínu stromů billboard upozorňující na 

skutečnost, že již 17. května se v obchodech objeví mléčný produkt Kefírer – vůdce 

mezi kefíry, přičemž vizuální ztvárnění i samotný název odkazovali k nacistickému 

„fírerovi“ Adolfu Hitlerovi. Následně byla spuštěna i microsite www.kefirer.cz  

(v současnosti již není dostupná) a facebookový profil Kefírer. (Mlejnková, 2016) 



3 

 

Na microsite byl představen Kefírer jako kefír ve čtyřech příchutích. První 

varianta – „kefír čistě bílý“ – disponuje čistou a lahodnou chutí, obsahuje pouze nejlepší 

vybrané kultury, výrazně zvyšuje koncentraci a po jeho požití se každý bude cítit jako 

nadčlověk. Druhou příchutí je jemně vanilková, která má díky speciálnímu 

vanilkovému prášku neprůstřelné aroma. Třetím typem je Kefírer rudě jahodový 

obsahující chemicky ošetřené jahody, které byly s láskou vypěstovány polskými 

farmáři. Jahodový Kefírer také dobře bojuje proti plynatosti. Poslední příchutí je 

čokoládová, která se ovšem u vedení neujala. (Michl, 2016) 

 

Obrázek č. 1: Příchutě nápoje Kefírer 

 

Zdroj: www.facebook.com 

 

K tomu započala intenzivní komunikace na facebookovém profilu, která byla 

pro celý projekt klíčová. Facebookové příspěvky byly zajímavé především z jazykového 

hlediska; objevovalo se v nich mnoho metaforických vyjádření nebo stylově 

příznakových jazykových prostředků – např. neologismů či slov cizího původu. 

Netradiční styl komunikace zaujal velké množství lidí – na facebooku se autorům 

podařilo vytvořit komunitu více než 26 000 fanoušků – a navíc si Kefírer získal 

pozornost médií zabývajících se marketingem a médii.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Obrázek č. 2: Ukázka facebookového příspěvku 

 

Zdroj: www.facebook.com 

 

Veřejnost se zpočátku domnívala, že se jedná o pouhý vtip nebo self-promo 

reklamní agentury než o skutečný mléčný produkt, který se má objevit v regálech 

obchodů. Na microsite totiž nebyly k dispozici žádné kontaktní údaje; doména navíc 

byla registrována na jméno Petr Zahrádka, který žije v Třeskoprskách z komiksu 

Čtyřlístek. (Mediahub, 2016b) Později vyšlo najevo, že za Kefírerem stojí kreativci 

David Koutný, Lukáš Lukeš a Tomáš Musil, kteří se pracovně setkali v brněnském 

inovačním centru Unifer, nicméně Kefírer vznikl nezávisle na tomto pracovišti. 

(Semerádová, 2016) Lukeš a Koutný uvedli v rozhovoru pro DVTV, že na počátku byla 

idea „co se dá udělat s jedním billboardem“, jehož pronájem autoři vyhráli v soutěži 

pořádané reklamním festivalem PIAF. Původně nebylo v plánu uvést produkt na trh, 

nicméně díky velkému zájmu se tvůrci rozhodli odměnit se fanouškům za podporu  

a nechat ho skutečně vyrobit. (DVTV, 2016) 

Pro výrobu a distribuci byla nejdříve vybrána jedna z největších mlékáren 

v České republice, která měla zajistit, že se Kefírer dostane do prodeje v avizovaném 

termínu 17. května. Nicméně jednání se protahovala, takže byli autoři nuceni hledat 

alternativní řešení. Díky kontaktům se podařilo navázat spolupráci se statkem 

Kozojedský dvůr na Kroměřížsku, jehož majitele nápad zaujal a souhlasil s výrobou 
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produktu. (Michl, 2016) Kvůli zdlouhavé komunikaci s původně zamýšleným výrobcem 

ale muselo dojít k odložení termínu uvedení na trh. Kromě výroby samotného kefíru 

bylo nutné vyřešit i balení. Nejtěžším úkolem bylo sehnat láhve s černým víčkem, 

jelikož se tvůrci chtěli držet již vytvořené grafické podoby. Ty měly být dovezeny 

z Velké Británie. (StartItUp, 2016)  

Distribuce mléčného výrobku Kefírer měla probíhat v sítích prodejen MY 

FOOD, které se zaměřují na prodej kvalitních potravin z ověřených zdrojů. (Michl, 

2016) Cena jedné lahve o hmotnosti 500 g měla původně činit symbolických 88 Kč. 

(Kotalová, 2016) 

Kvůli odkládání uvedení produktu na trh se začal prodávat alespoň merchandise 

(Mlejnková, 2016), tedy jiné produkty nesoucí označení Kefírer. Pro prodej bylo 

využito e-shopu www.t-shock.eu, nicméně v současné době už není možné zboží 

zakoupit. Mezi dostupnými produkty byly např. trička, spodní prádlo, hrnečky, plátěná 

taška, polštáře nebo placky, přičemž všechny výrobky nesly charakteristické vizuální 

prvky a texty obsahovaly specifické jazykové prostředky. 

 

Obrázek č. 3: Ukázka merchandise v e-shopu 

 

Zdroj: www.t-shock.eu 

 

Použitý styl komunikace u značky Kefírer vyvolával časté debaty, zda jde  

o únosnou míru humoru, nebo zda je takový způsob vyjadřování zcela nevhodný  

a nekorektní. Autoři prohlašují, že Kefírer nepodporuje nacismus, fašismus, ani válečná 

zvěrstva, naopak prostřednictvím vtipu a nadsázky proti nim bojuje. (DVTV, 2016) 
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Striktní odmítnutí jakéhokoliv extremismu navíc dokládá fakt, že se Kefírer spojil 

s neziskovým projektem Paměť národa, kterému odváděl 15 % ze zisku z prodeje 

merchandise. (Mediahub, 2016a) Paměť národa je soubor vzpomínek pamětníků 

významných událostí 20. století budovaný po celé Evropě. Součástí jsou nahrávky 

s pamětníky, texty, fotografie, různé dokumenty a další materiály dostupné online 

v digitálním archivu na stránkách www.pametnaroda.cz. Projekt vznikl v roce 2008 

díky iniciativě sdružení Post Bellum, Českého rozhlasu a Ústavu pro studium totalitních 

režimů a jeho cílem je zprostředkovat svědectví o historii nejen odborníkům, ale i široké 

veřejnosti. (Paměť národa, ©2010–2017) Kefírer tímto partnerstvím získal i hodnotný 

dobročinný rozměr. Navíc v obchodech u regálů s produktem měly být umístěny 

informační letáčky upozorňující na Paměť národa, její činnost a fakt, že koupí produktu 

bude tento projekt finančně podpořen. Dále měly podávat informace ohledně 

narůstajícího extremismu v Evropě, např. že na Slovensku jsou součástí parlamentu 

klerofašisté z Kotlebovy Ľudové strany Naše Slovensko apod. (David a Krutil, 2016) 

Slibně rozjíždějící se značka byla v srpnu 2016 zastavena předžalobní výzvou od 

právníků německého autora knihy Už je tady zas, neboť Kefírer prý kopíruje design 

obálky knihy, kde se nachází stejná „patka“ připomínající Hitlerův účes a podobné je  

i uspořádání textu. Německá strana přišla s požadavky na odstranění microsite  

i facebookové stránky, zastavení jakékoliv další komunikace i samotné výroby pod 

hrozbou zahájení trestního řízení. Lukeš, Koutný a Musil na to reagovali vlastním 

návrhem, že vyrobí pár stovek kusů produktu pro potěšení fanoušků a následně projekt 

ukončí. Avšak ani po měsíci čekání se tvůrci nedočkali odpovědi od protistrany. 

(Tamtéž)  

Autoři Kefírera se proti obvinění ohradili tím, že patka a knír jsou ikonické 

symboly, které nelze ztvárnit jiným způsobem, a tím pádem si je také není možné 

nárokovat. (Mlejnková, 2016) Navíc je zajímavé poukázat na skutečnost, že v roce 2008 

vytvořila německá agentura Serviceplan plakát pro značku klobouků Hut Weber, kde 

použila podobný symbol Adolfa Hitlera v komparaci se symbolickým vyobrazením 

Charlieho Chaplina. (Telegraph, 2008) Naproti tomu kniha Timura Vermese Už je tady 

zas vyšla až v roce 2012. (Databáze knih, ©2008–2017) 
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Obrázek č. 4: Porovnání plakátu firmy Hut Weber, přebalu knihy Už je tady zas  

a loga Kefírer 

 

Zdroj: www.mediahub.cz 

 

Nečekaný zvrat přišel až 11. května 2017, kdy se na facebookovém profilu 

Kefírer objevil nový příspěvek, který oznamuje, že Kefírer vstává z mrtvých. Autoři 

projektu tímto informují, jak se mimosoudně dohodli s německou stranou – stáhli 

webové stránky, vydali jeden facebookový příspěvek, darovali 800 euro organizaci 

Exit-Deutschland, která pomáhá členům německých extrémně pravicových stran a hnutí 

v jejich snaze z nich vystoupit a začlenit se zpět do společnosti. Poslední bod dohody 

jim umožňuje výrobu a prodej 400 lahví Kefírera do konce května. Tvůrci zároveň 

přinášejí dobrou zprávu pro fanoušky, a sice že prodej bude zahájen 17. května (jak 

bylo avizováno na rok starém billboardu) v brněnském Expedition klubu. Jedna láhev 

bude stát 194,5 Kč kvůli nákladné výrobě malého množství produktu. Tímto činnost 

projektu definitivně skončí.  (Horáková, 2017) 

Lukáš Lukeš, jeden z tvůrců projektu, v e-mailovém rozhovoru s autorkou ze 14. 

května 2017 prohlásil, že i přes velké množství vynaloženého volného času nelituje, že 

se s Davidem Koutným a Tomášem Musilem do této iniciativy pustil. Naopak ji 

považuje z celkového hlediska za velice přínosnou; díky získané mediální síle měl 

Kefírer možnost upozornit na sílící extremismus v Evropě. Při zpětném zhodnocení 

situace by se ale vyhnul oznámení přesného data zahájení prodeje, když výrobek není 

připraven k distribuci. Také by volil produkt, který má delší dobu trvanlivosti, 

nevyžaduje několik certifikací a je alespoň trochu „sexy“ a oblíbený. 
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1.2 Jiné příklady krátkodobých trendů 

Přestože tuto práci můžeme označit za case study věnovanou jedné značce, zdá 

se být vhodné nahlédnout na problematiku krátkodobých trendů v marketingovém 

prostředí šířeji.  

Podobné případy jako Kefírer se hledají poměrně těžko, ale můžeme zmínit 

např. hru Pokémon GO, která vychází z populárního japonského seriálu a funguje na 

principu rozšířené reality, kdy se kombinuje digitální prostředí mobilní aplikace  

a prostředí skutečného světa. V průběhu hry je možné lovit jednotlivé pokémony 

pomocí chůze po městě s mobilem v ruce a také se dají uskutečňovat souboje mezi 

hráči. 

Po uvedení v červenci loňského roku se hra stala senzací – začaly se objevovat 

statistiky, že hraním hry tráví uživatelé více času než prohlížením sociálních sítí. 

V USA rychle přibývala místa, kde bylo možné pokémony ulovit, a to zejména 

restaurace či kavárny (např. McDonald´s nebo Starbucks), které se snažily z trendu 

těžit. V horizontu několika týdnů však začalo uživatelů ubývat; uvádí se, že hra ztratila 

až třetinu ze 45 milionů uživatelů. Důvodem mohou být chyby v aplikaci, ale i prostý 

důvod, že mnoho lidí honba za pokémony omrzela. (Pflanzer, 2016; Režný, 2016) 

Jako krátkodobý trend lze vnímat i knižní a filmový fenomén Padesát odstínů 

šedi; resp. je patrný pulzní efekt popularity nejprve při uvedení knižní trilogie a poté při 

příchodu dosavadních dvou zfilmovaných dílů do kin. S uvedením každé novinky plné 

BDSM praktik se pojí zvýšený prodej nejen erotických pomůcek, ale i jiných produktů, 

které se v dílech objevují – např. šedé kravaty, automobily značky Audi nebo telefony 

Blackberry. (Kratochvilová, 2015; Kubešová, 2012) 

2. Marketingové aktivity značky Kefírer 

2.1 Marketing 

Marketing můžeme chápat jako „aktivitu, soubor institucí a procesů pro 

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

zákazníky, klienty, partnery a celou společnost“. (AMA, ©2017)
1
 Vhodné pojetí 

současného moderního marketingu nabízí i Kotler et al. (2010, s. 4)
2
, který podle stupně 

jeho rozvoje rozlišuje marketing 1.0, marketing 2.0 a marketing 3.0. Právě marketing 

                                                 
1
 Vlastní překlad. 

2
 Vlastní překlad. 
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3.0 je nejvyspělejší fází, pro kterou je typické kladení důrazu na hodnoty. Spotřebitelé 

už nejsou jen pouhými konzumenty, jsou to především lidské bytosti, které mají mysl, 

srdce i ducha. V dnešním světě nehledají produkty, které mají určité funkční vlastnosti  

a emoční benefity, ale hledají produkty a firmy, s jejichž filozofií se budou ztotožňovat 

a které pomáhají zlepšovat svět, ve kterém žijeme. Ať už v aspektech společenských, 

ekonomických nebo aspektech týkajících se životního prostředí.  

Tento koncept odpovídá záměru značky Kefírer, která kromě prodeje kefíru  

a merchandise měla předávat poselství o boji proti extremismu, kdy zakoupením 

produktů navíc zákazník přispívá na dobročinné účely. Projekt Paměť národa je 

bezpochyby společensky přínosným, neboť usiluje o zachování svědectví pamětníků 

významných historických událostí minulého století. 

2.1.1 Strategické postupy 

Efektivní marketing by se měl opírat o dobré strategické řízení firmy, organizace 

nebo dílčího projektu. Na počátku by měla stát vize aneb „odpověď na otázku, jak bude 

projekt vypadat v budoucnosti“ (Jakubíková, 2013, s. 19) nebo „výsledek, kterého má 

být dosaženo v zájmu zákazníka“. (Tamtéž, s. 19) Vize je následována misí – posláním. 

Mise je formulací důvodu, proč firma nebo organizace existuje. Po misi přichází na řadu 

stanovení cílů, které vycházejí z mise a které představují požadované výsledky 

v budoucnosti. Cíle by měly být vybrány tak, aby splňovaly kritéria SMART. Specific – 

specifické, measurable – měřitelné, agreed – akceptovatelné, realistic – reálné  

a trackable – sledovatelné. (Tamtéž, s. 18–28) Další úrovní strategického řízení je 

provedení analýz vnitřního prostředí (např. projektu) a vnějšího prostředí 

(makroprostředí – faktory politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní, 

technologické; mikroprostředí – zákazníci, distributoři, dodavatelé, ovlivňovatelé, 

konkurenti). (Karlíček a kol., 2013, s. 34) Pak následuje vytvoření samotné strategie, 

která „není jenom tvorba konkurenční výhody, je to zároveň i kreativní destrukce 

výhody konkurentů“. (Jakubíková, 2013, s. 30) Jakubíková dále vymezuje několik typů 

strategií - celopodnikovou, která určuje veškeré dění v podniku, a poté i konkrétní 

strategie – např. marketingovou. (Tamtéž, s. 21–33) Nižším stupněm pod strategiemi 

jsou taktiky; ty marketingové budou rozebrány později v kapitole 2.1.2. 

Na počátku každé marketingové strategie by mělo být vyjasněno následující – 

kdo je náš zákazník, jakou hodnotu mu budeme nabízet, jak zajistíme jeho spokojenost 

a jak udržíme naší konkurenční pozici. Klíčový je proces segmentace neboli rozdělení 
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spotřebitelů do skupin (segmentů) podle zvláštních kritérií. Vzniknou tak segmenty, 

jejichž příslušníci vykazují podobné charakteristiky – chování, potřeby atp. Následný 

výběr segmentů se nazývá targeting neboli cílení. Na tento proces navazuje positioning 

– umístění – snaha ovlivnit, jak má být produkt nebo značka vnímána vybranou cílovou 

skupinou. (Karlíček a kol., 2013, s. 102–105) 

Posledně zmiňovaná část marketingové strategie, positioning, je „aktem 

navržení nabídky a image projektu tak, aby v myslích cílového trhu zaujaly významné 

místo“. (Kotler a Keller, 2013, s. 311) Positioning úzce souvisí se značkou, protože 

zrovna ta bývá „umisťována“, proto také často hovoříme o brand positioningu. Jedná se 

o „pozici, kterou má značka zaujmout v mysli cílové skupiny oproti značkám 

konkurenčním“ (Karlíček a kol., 2013, s. 133), přičemž jde o to, aby naše značka byla 

mezi spotřebiteli upřednostňována před značkami konkurentů. (Tamtéž, s. 133) Značce 

a její teorii bude věnována kapitola 2.4, kde bude tato problematika rozebrána 

podrobněji. 

V případě projektu Kefírer je patrné zanedbání volby strategických kroků, což je 

pochopitelné, jestliže produkt původně neměl být vyráběn. Nicméně poté, co došlo 

k rozhodnutí, že autoři nechají kefír skutečně vyrobit, mělo být toto napraveno. Nedá se 

hovořit o přesně vymezené vizi ani misi. Naproti tomu byly stanoveny určité cíle, které 

splňují i kritéria SMART. Jedná se o cíl vyrobit alespoň omezené množství kefíru pro 

uspokojení potřeby fanoušků nebo začít s distribucí v menších řetězcích zaměřených na 

sortiment kvalitních potravin. Analýza vnitřního prostředí samotného projektu by mohla 

přinést objektivní zhodnocení sil tříčlenného týmu tvůrců. Analýza vnějšího 

mikroprostředí mohla předem ukázat možná rizika u výrobců mléčných produktů i na 

straně distribuce. A k tomu analýza vnějšího makroprostředí mohla odkrýt případné 

problémy v otázkách autorského práva.  

V rámci marketingové strategie chybí jasné zaměření na konkrétní cílovou 

skupinu – proces segmentace tedy cíleně neproběhl, a tím pádem ani nedošlo k jasnému 

targetingu. Fáze brand positioningu svým způsobem proběhla, soudě dle reakcí 

fanoušků, kteří si výrobu produktu doslova vymohli – z toho vyplývá, že značka zaujala 

v myslích spotřebitelů výjimečné postavení. 

 Dále nebyl navržen postup, jak udržet spokojenost zákazníků nebo jak udržet 

konkurenční pozici, což by bylo stejně poněkud problematické, neboť vymezení 

konkrétních konkurentů u velmi specifického projektu jako Kefírer je takřka nemožné.  
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2.1.2 Taktické postupy 

Taktickou rovinou marketingových rozhodnutí je potom marketingový mix, 

který je klíčový pro pochopení pozice marketingové komunikace. Tradiční 

marketingový mix je označován jako 4P: product (produkt), price (cena), place (místo, 

distribuce) a promotion (podpora). Tento mix vychází pouze z pohledu firmy nebo 

organizace, proto je dnes spíše nahrazován modelem 4C, který reflektuje pohled 

zákazníka. Produkt se mění v customer value (hodnota pro zákazníka), cena v customer 

costs (náklady pro zákazníka), místo prodeje v convenience (pohodlí) a podpora 

v communications (komunikace). Existují ale i další modely marketingového mixu, 

které počet P či C různě navyšují, a tím původní modely rozšiřují. (Přikrylová  

a Jahodová, 2010, s. 16–17)  

U projektu Kefírer můžeme jako produkt rozumět samotný kefír nebo 

merchandise jako trička, hrnky, polštáře apod. Hodnotou pro zákazníka může být velká 

míra neobvyklosti. Jelikož již není dostupný ani merchandise, získává vlastnictví těchto 

předmětů na unikátnosti. Cena kefíru nakonec činila 194,5 Kč (Horáková, 2017), cena 

merchandise se pohybovala v rozmezí 49 až 449 Kč
3
. Pod pojmem náklady pro 

zákazníka je možné si představit nejen pouhou cenu výrobku, ale také příplatek za 

poštovné, který musel zákazník vynaložit při objednávce z e-shopu. Limitovaná edice 

400 kusů kefíru byla prodávána pouze v Brně; prodej merchandise se uskutečňoval 

prostřednictvím e-shopu T-shock
4
. Možnost nákupu po internetu bez nutnosti osobní 

návštěvy prodejny lze chápat jako pohodlné a dostupné řešení pro zákazníka, i když je 

vykoupeno příplatkem za poštovné. Podpora aneb komunikace u značky Kefírer začala 

jedním billboardem a následně masivně pokračovala na Facebooku – záležitosti týkající 

se marketingové komunikace budou probrány v následující podkapitole. 

2.2 Marketingová komunikace 

Poslední C – komunikace – je tedy tím, co představuje marketingovou 

komunikaci. Nejedná se o jednostrannou podporu, ale o proces vzájemné výměny 

sdělení mezi komunikujícím subjektem a zákazníkem, což je obzvláště důležité 

v současné digitální době. Kotler a Keller (2013, s. 516) marketingovou komunikaci 

chápou jako „prostředek, kterým se firmy snaží informovat, přesvědčovat a upomínat 

spotřebitele – přímo či nepřímo – o výrobcích nebo značkách, jež prodávají. Zároveň je 

                                                 
3
 Viz přílohy – screenshoty z webových stránek. 

4
 Viz přílohy – screenshoty z webových stránek. 
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prostředkem, pomocí něhož může společnost vyvolat dialog a navázat se spotřebiteli 

vztahy“. Podobná fakta zdůrazňuje i De Pelsmacker et al. (2003, s. 31) – moderní 

marketingová komunikace se vyznačuje tím, že namísto jednorázového prodeje se 

soustředí na udržování trvalých vztahů, před masovou komunikací upřednostňuje 

komunikaci selektivní, monolog – jednostranné sdělení je nahrazeno dialogem – 

dvoustrannou komunikací, ofenzivnost vystřídala defenzivnost.  

Způsob marketingové komunikace projektu Kefírer zejména prostřednictvím 

sociální sítě Facebook vysoce podporuje navázání dialogu; rychlé reakce na komentáře 

pod příspěvky představují základ pro budování dobrých vztahů se zákazníky. Zároveň 

digitální komunikace umožňuje bezprostředně informovat o veškerých novinkách. 

Navíc je komunikace v digitálním prostředí selektivní, takže se dostává především 

k těm, kteří mají o specifické informace zájem. 

Podle Kotlera et al. (2007, s. 820–821) je pro zajištění efektivní komunikace 

nejprve nutné si stanovit cílové publikum, které následně ovlivní celý komunikační 

proces, tedy co, jak, kdy, kde a kým bude konkrétní marketingové sdělení řečeno.  

Autoři projektu Kefírer se touto poučkou neřídili a cílovou skupinu pro 

komunikaci si nestanovili. Naopak se vše odvíjelo od myšlenky experimentu, co vše se 

dá vytvořit s jedním billboardem. Proto si také sami zvolili komunikační kanály, obsah 

sdělení i jeho načasování. Přestože se nedrželi doporučovaných postupů, tak se jim 

povedlo za krátký čas získat podporu velkého počtu fanoušků. 

Důležitou součástí komunikačního procesu je i příprava kvalitní marketingové 

sdělení, které může obsahovat různé typy apelů tak, aby bylo dosaženo požadovaného 

efektu. Prvním typem jsou apely racionální, které poukazují na reálné charakteristiky 

produktu jako např. kvalita zpracování, výkonnost atp. Druhým typem jsou emocionální 

apely, jejichž cílem je vyvolat emoce (ať už pozitivní, nebo negativní) motivující 

k nákupu. Příkladem může být přirovnání chuti produktu k emoci jako rozkoš. Třetím 

typem jsou morální apely, které se snaží podpořit „dobrou“ věc jako např. boj za čisté 

životní prostředí nebo přispívání na dobročinné účely. (Kotler et al., 2007, s. 824–828) 

Marketingové sdělení značky Kefírer obsahuje kombinaci výše uvedených typů 

apelů, přičemž ty racionální a emocionální lze nejlépe ilustrovat na příkladu prezentace 

produktů na microsite. Jako racionální apely je možné uvést „čistá a dokonalá chuť“ 

nebo „dochucený speciálním vanilkovým práškem“, které již ale mohou mít pro některé 

příjemce uvažující v kontextu jemný emocionální rozměr. Mezi apely emocionální 

můžeme zařadit „už po prvním požití se budete cítit jako nadčlověk“. Morální apely 
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jsou patrné v některých příspěvcích na Facebooku, kde autoři vyzývají fanoušky 

k přihlášení do Klubu přátel projektu Paměť národa – „podpořte s námi Paměť národa 

a přidejte se do klubu nadlidí“. 

Dalším krokem je výběr komunikačních kanálů, skrz které proudí sdělení 

k cílovému segmentu. (Kotler et al., 2007, s. 829) Tuto fázi můžeme označit jako 

sestavení komunikačního mixu, který se skládá z několika nástrojů osobních  

a neosobních forem komunikace. Osobní komunikační nástroje zahrnují event 

marketing, komunikaci v místě prodeje, přímý prodej, kdežto neosobními 

komunikačními nástroji jsou především reklama, podpora prodeje, přímý marketing, 

PR, sponzoring. Jako zvláštní kategorii lze vymezit digitální marketing v prostředí 

internetu. (De Pelsmacker et al., 2003, s. 26–27)  

Komunikační mix značky Kefírer je kromě jediného billboardu, jenž patří mezi 

typ reklamy out of home
5
, zaměřen na komunikaci v digitálním prostředí. V prostředí 

internetu byly aktivně využívány pouze microsite a sociální síť Facebook, přičemž 

nebylo využito komerčních nástrojů, jako jsou sponzorované příspěvky na Facebooku 

nebo reklamy ve vyhledávačích. Přestože je takový komunikační mix velmi úzký, 

povedlo se skrze tyto kanály vybudovat silnou fanouškovskou základnu.   

Kotler et al. (2007, s. 831) dále uvádí, že na závěr komunikační kampaně by 

mělo dojít k získání zpětné vazby, aby byl zjištěn efekt komunikace. Důležité je provést 

výzkum, zda cílová skupina sdělení zaznamenala, kolikrát jej viděla, co si z něho 

pamatuje, jak na ni sdělení působilo, jaký zaujímá postoj vůči produktu a značce. 

Neméně důležité jsou i údaje, jak se produkt prodával nebo kolik lidí si jej pořídilo.  

Tvůrci projektu Kefírer se k fázi evaluace ani nedostali, neboť musely být 

veškeré plánované akce (např. distribuce) nečekaně přerušeny z důvodu předžalobní 

výzvy. V této bakalářské práci se pokusíme alespoň částečně podobný výzkum 

zrealizovat.  

2.3 Aktuální trendy v marketingu a marketingové komunikaci 

Marketing i marketingová komunikace patří mezi rychle se vyvíjející disciplíny, 

které byly ovlivněny i vznikem konceptu World Wide Web v devadesátých letech 

minulého století. (Kotler et al., 2007, s. 175) Tento významný historický milník změnil 

doslova celý svět. Do digitálního prostředí se přesunula nejen privátní komunikace nebo 

výkon mnoha povolání, ale i marketing, který musí neustále čelit novým výzvám kvůli 

                                                 
5
 Out of home – venkovní reklama mimo domácnost. 
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měnícím se podmínkám. V této situaci sehrávají důležitou roli inovace, prozíravost, 

netradiční přístupy a také komplexní strategie, které z velké části rozhodují o úspěchu či 

neúspěchu. (Kumar, 2008, s. 35) 

2.3.1 Digitální marketing 

Vznik internetu a jiných digitálních médií byl klíčový pro ustanovení disciplíny 

digitálního marketingu v takové podobě, v jaké ho dnes známe. Ve zjednodušené formě 

by se dal charakterizovat jako realizace marketingových cílů pomocí digitálních 

technologií. (Chaffey a Ellis-Chadwick, 2016, s. 11)
6
 

Aby bylo možné vyvinout účinnou strategii pro digitální marketing, je nutné 

porozumět konceptu vlastnictví jednotlivých komunikačních kanálů, kdy rozlišujeme 

média koupená, vlastněná a získaná. Mezi koupená média můžeme zařadit placené 

pozice ve výsledcích vyhledávačů nebo displejovou reklamu. Vlastněná média zahrnují 

vlastní webové stránky, blogy, mobilní aplikace, ale také profily na sociálních sítích 

jako Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn apod. Jako získaná média označujeme ta, 

která převzala PR články vyprodukované danou značkou. Z nynější perspektivy je 

možné jako získaná média označit i kanály, kde se šíří informace prostřednictví word-

of-mouth neboli lidově řečeno „šuškandou“. Do této kategorie lze zařadit virální šíření 

sdělení, konverzace na sociálních sítích, blozích nebo na jiných komunitních portálech. 

(Chaffey a Ellis-Chadwick, 2016, s. 11–12)
7
 

Marketing realizovaný v digitálním prostředí má mnoho výhod oproti offline 

prostředí. Mezi ně patří zejména možnost přesně zacílit sdělení nebo tvorba atraktivního 

multimediálního obsahu. Digitální technologie rovněž umožňují snadnou a rychlou 

interakci příjemců sdělení nebo průběžné monitorování a měření efektivity komunikace. 

V neposlední řadě je nutné zmínit i relativně nízké náklady na realizaci tohoto typu 

komunikace. Jako nevýhody můžeme uvést nedůvěryhodnost, jelikož prostředí internetu 

poskytuje jistou míru anonymity. Další úskalí představuje fakt, že zdaleka ne všichni 

lidé jsou online. (Karlíček a Král, 2011, s. 171) Přesto počet uživatelů internetu v České 

republice stále stoupá a v listopadu 2016 užívalo internet 75 % populace. (Deník, 2017) 

Kampaň projektu Kefírer se odehrávala téměř výhradně v digitálním prostředí  

a byla prakticky zadarmo, jelikož jako komunikační kanály byla využita vlastněná 

média (microsite, profil na Facebooku) a získaná média ve smyslu word-of-mouth 

                                                 
6
 Vlastní překlad. 

7
 Vlastní překlad. 



15 

 

(virální šíření na sociálních sítích, diskuze na sociálních sítích). Autoři maximálně 

využili potenciál digitálního prostředí – kromě nízkých nákladů se dařilo rychle získávat 

zpětnou vazbu prostřednictvím Facebooku nebo monitorovat výsledky dopadu 

komunikace. Naopak se setkali s častým úskalím, a to s počáteční nedůvěryhodností 

celého projektu, neboť nebylo známo, kdo za ním stojí.  

2.3.2 Word-of-mouth, buzz marketing a virální marketing 

S digitálním prostředím se pojí pojmy jako word-of-mouth, buzz marketing nebo 

virální marketing. Jelikož se ve svém principu vzájemně doplňují a prolínají, budou 

souhrnně vysvětleny v rámci jedné podkapitoly.  

Word-of-mouth můžeme označit jako osobní formu komunikace, jejímž cílem je 

vyměnit si informace v rodině, mezi přáteli nebo kolegy. Důvodem k výměně informací 

bývá v kontextu marketingové komunikace pozitivní nebo častěji negativní zkušenost 

s určitým produktem či značkou. Pakliže jde o předání pozitivní zkušenosti (udělení 

osobního doporučení), tak se jedná o velmi účinný způsob, jak ovlivnit nákupní 

rozhodování, který daleko předčí tradiční formáty marketingové komunikace jako např. 

reklamu. V digitálním prostředí se pozitivní i negativní zkušenosti spotřebitelů šíří 

rychle a je jich k dispozici velké množství, a to díky existenci různých diskuzních fór, 

blogů i samotných sociálních sítí. Word-of-mouth se dělí na organický, tedy ničím 

nepodporovaný a umělý, který je cíleně zaměřený na šíření sdělení. (Přikrylová  

a Jahodová, 2010, s. 267– 268) 

Dalším označením je buzz marketing, pod kterým se rozumí snaha vyvolat 

rozruch kolem značky, produktu nebo firmy a získat tak pozornost spotřebitelů a médií. 

Důležité je poskytnout vhodné podněty ke konverzaci, což je ovšem náročné na 

vytvoření kvalitního obsahu. Proto se v buzz kampaních mnohdy setkáváme 

s netradičními, kontroverzními až šokujícími tématy. (Hughes, 2005, s. 2)
8
 Kelly (2007, 

s. 24)
9
 nicméně zmiňuje, že i když se o něčem ve společnosti hojně mluví, nemusí to 

automaticky znamenat zvýšení poptávky a tržeb. Autor situaci přirovnává k jezení 

cukrové vaty – za začátku je to zábava, ale po pár hodinách má člověk hlad a chce 

skutečné jídlo. Dokonce může neúspěšná snaha o vytvoření buzz marketingové 

kampaně vést k poškození celého podnikání. 

                                                 
8
 Vlastní překlad. 

9
 Vlastní překlad. 
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Virální marketing označuje stav, kdy je oficiální marketingové sdělení natolik 

zajímavé, že ho příjemci dále rozšiřují např. pomocí svých sociálních sítí nebo blogů. 

Dochází tak k nekontrolovanému rozšiřování původního poselství, které se chová jako 

virová epidemie. (Charlesworth, 2014, s. 314)
10

  

Akpinarová a Berger (2017, s. 328)
11

 se snažili vystihnout, v jakých případech je 

virální marketing skutečně úspěšný – kdy se podaří dosáhnout vysoký počet sdílení  

a zároveň roste objem prodeje. Pokud je sdělení zaměřeno na emoce, tak je počet sdílení 

nejvyšší. Naopak informativní sdělení zvyšuje pravděpodobnost nákupu produktu  

a zlepšuje hodnocení značky. Nejlepší variantou je tedy takové sdělení, které kombinuje 

emocionální apely s informacemi – dovede podpořit sdílení a má pozitivní dopad na 

výstupy spojené se značkou.  

Kefírer vzbudil díky neobvyklé tematice velký rozruch, kdy se o tuto kampaň 

začala zajímat především média z oboru marketingu a komunikace. Poselství šířili 

virálně i jednotlivci prostřednictvím sociálních sítí. Facebookové příspěvky uveřejněné 

na profilu Kefírer se těšily velké oblibě nejen co do počtu „lajků“, ale i počtu sdílení. 

Autoři Kefírera ale v rozhovoru pro DVTV přiznali, že na svém nápadu prakticky nic 

nevydělali. Z toho můžeme vyvozovat, že v kampani Kefírer byly využity především 

emocionální apely, které ziskovost projektu výrazně nepodpořily. 

2.4 Značka a její budování 

2.4.1 Značka a její prvky  

Výraz značka neboli brand pochází ze staronorského slova brandr, jenž znamená 

vypálit např. ve smyslu značkování dobytka. (Clifton et al., 2013, s. 14)
12

 

Značka je definována mnoha odborníky prakticky totožně; jedná se o jméno, 

označení, logo, symbol, resp. jejich kombinace, které odlišují produkt od nabídky 

konkurence. Ve skutečnosti je ale značka mnohem více než tyto prvky; je to  

i povědomí, pověst a další jevy spojené s názvem či logem. (Keller, 2013, s. 30) Díky 

značkám má zákazník usnadněný proces nakupování, který se stává rychlejším a méně 

rizikovým, neboť značka je nositelem hodnoty i kvality produktu. (De Pelsmacker et al., 

2003, s. 74) 

                                                 
10

 Vlastní překlad. 
11

 Vlastní překlad. 
12

 Vlastní překlad. 
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Název značky by měl být zapamatovatelný, dobře vyslovitelný a měl by souviset 

s významem a poselstvím značky. Logo neboli vizuální ztvárnění se vyznačuje 

specifickým typem písma a symbolem. Dalšími prvky značky mohou být slogan, určité 

barvy nebo unikátní design produktu. (Karlíček a kol., 2013, s. 127–128)  

Pojmenování Kefírer v sobě spojuje označení mléčného výrobku kefíru a výraz 

„fírer“
13

 neboli vůdce – titul, jímž se nazýval Adolf Hitler. Logo díky použití ikonické 

patky a kníru opět odkazuje k Hitlerovi. Jako slogan můžeme označit vyjádření „vůdce 

mezi kefíry“, které smysluplně doprovází název značky. Z barev byly použity černá  

a bílá, které jsou charakteristické nejen pro logo, ale i pro celkový design kefíru (např. 

černé víčko je pro mléčné produkty značně netypické) a objevují se také na 

merchandisu.  

2.4.2 Budování značky 

Budování značky neboli branding je dlouhodobý strategický proces vedoucí 

k vytvoření úspěšné značky. (Kapferer, 2012, s. 31)
14

 O značky je potřeba pečovat, 

jelikož jejich úspěch ani dlouhověkost nejsou samozřejmostí. Podle známého Paretova 

pravidla 80/20 uspěje a přežije pouhých 20 % značek. (Vysekalová a kol., 2011, s. 137) 

Behrer a van der Bergh (2012, s. 58) se ve své publikaci zabývají příčinou 

úspěchu celosvětově populárních značek zejména u internetové generace Y, kterou 

vymezují jako osoby narozené mezi lety 1982–1993. Autoři se věnovali výzkumu  

i analýze svých profesních zkušeností v následujících produktových kategoriích: 

oblečení, mobilní telefony a sladkosti. Výsledkem jejich bádání je model CRUSH, pod 

kterým se skrývají počáteční písmena pěti veličin, které jsou pro spotřebitele 

nejdůležitější. Prvním faktorem je coolness neboli jak je značka „cool“, druhým je 

realness (opravdovost), třetím uniqueness (jedinečnost), čtvrtým self-identification – 

možnost ztotožnění se se značkou a posledním je hapiness (štěstí), který poukazuje na 

pozitivní asociace spojené se značkou a vyvolání dobrého pocitu z vlastnění nebo 

užívání produktu dané značky.  

Pro úspěch značky je tedy klíčové, aby měla cool status, aby byla autentická  

a měla jasně definovanou identitu. Dále by měla být výjimečná neboli odlišitelná od 

konkurenčních značek. Důležité je i to, aby si spotřebitel vytvořil ke značce vztah, což 

je možné pouze tehdy, pokud odpovídá jeho vyznávaným hodnotám a životnímu stylu. 

                                                 
13

 Z německého der Führer. 
14

 Vlastní překlad. 
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A v neposlední řadě by značka měla být spojována s dobrými emocemi a vyhnout se 

takovému počínání, které by vyvolávalo negativní asociace. (Tamtéž, s. 59) 

Z průzkumu realizovaného autorkou (viz kapitola 4) vyplývají následující 

skutečnosti ohledně vnímání značky Kefírer spotřebiteli – respondenti ji vnímají jako 

spíše výjimečnou, což je dobrý předpoklad pro úspěšnost značky, nicméně odkazy 

k Adolfu Hitlerovi a událostem druhé světové války vyvolávají mnohdy negativní 

emoce, které se rovněž neslučují s hodnotami a přesvědčením respondentů, kde 

následně nastává problém identifikovat se se značkou. Jistě není zapotřebí splnit 

všechna kritéria úspěšnosti na 100 %, ale u faktoru štěstí je patrný velký výskyt 

negativních asociací spojených se značkou, které mohou být příčinou toho, že 41 %  

z 273 dotazovaných by o případném nákupu produktu spíše nebo určitě neuvažovalo. 

2.4.3 Hodnota značky 

Značka bývá označována jako nejcennější aktivum, které firma nebo organizace 

vlastní. (De Pelsmacker et al., 2003, s. 67) Její hodnota je vyjádřením skutečnosti, že 

spotřebitelé jsou ochotni zaplatit za konkrétní značkový produkt více než za produkt 

konkurence nebo za neznačkový produkt. (Kotler et al., 2007, s. 645) Podle Kellera 

(2013, s. 57) je hodnota značky výsledkem snahy marketérů při budování úspěšné 

značky.  

Hodnotu značky lze posuzovat především ze čtyř hledisek, a to z úrovně 

povědomí o značce, loajality ke značce, vnímané kvality a asociací, které se ke značce 

vážou. (Aaker, 2010, s. 8)
15

 

Povědomí o značce ukazuje, nakolik se značka zapsala do myslí spotřebitelů. Má 

dva stupně, a sice úroveň rozpoznání a úroveň vybavení značky. (Tamtéž, s. 10) 

Rozpoznání značky poukazuje na pasivní povědomí o značce, kdy spotřebitel při 

setkání se značkou danou značku rozezná a spojí ji s určitou produktovou kategorií. 

Vybavení značky oproti předchozímu případu představuje aktivní povědomí o značce, 

při kterém je spotřebitel schopen vybavit si příslušnou značku při přemítání o konkrétní 

produktové kategorii. (Karlíček a kol., 2013, s. 129– 130)  

Loajalitu ke značce chápe De Pelsmacker et al. (2003, s. 73) jako skutečnou 

hodnotu značky a nedílnou součást každé silné značky. Opakovaně nakupující 

zákazníci, kteří vybranou značku upřednostňují z různých důvodů před ostatními, jsou 

                                                 
15

 Vlastní překlad. 
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pro ni velkým přínosem, neboť získání loajality ke značce je finančně náročný proces. 

Uvádí se, že získání nových zákazníků je až 6x nákladnější než udržení těch stávajících. 

Dalším faktorem pro hodnotu značky je zákazníky vnímaná kvalita, která hraje 

důležitou roli u jejich spokojenosti. Vnímaná kvalita se může zakládat na objektivních 

rysech kvality, nebo na pouhých představách o značce. Ačkoliv by měla být dobrá 

reálná kvalita předpokladem každého produktu či značky, ne vždy je tomu tak. Proto se 

může vyskytnout rozdíl mezi reálnou a vnímanou kvalitou. (Karlíček a kol., 2013,  

s. 130– 131) 

Posledním prvkem jsou asociace spojené se značkou, které mají zákazníci ve 

svých myslích. Asociace mohou být různé povahy, ale v prvé řadě by měly odkazovat 

k odpovídající produktové kategorii. Zejména rozlišujeme mezi asociacemi funkčního 

rázu odkazujícími ke skutečným charakteristikám a asociacemi mající spíše abstraktní 

význam, kam můžeme zařadit emoce nebo symboly spojené se značkou.  

(De Pelsmacker et al., 2003, s. 70– 71) 

Vyjádřit hodnotu značky Kefírer je poněkud problematické, vzhledem k faktu, 

že celý projekt je již prakticky ukončen. Přesto může určité informace o stavu hodnoty 

značky přinést dotazníkové šetření realizované autorkou (viz kapitola 4). Např. 68,3 % 

ze 400 respondentů již slyšelo o pojmu Kefírer a nejčastější asociací s tímto označením 

je kefír, což svědčí o správném spojení s produktovou kategorií. Další asociace jsou 

v naprosté většině abstraktní; zařadit mezi ně můžeme osobu Adolfa Hitlera nebo vtip. 

2.4.4 Identita, positioning a image značky 

Pod pojmem identita značky rozumíme jedinečnou sadu asociací, které má 

značka u zákazníků vyvolávat. Identita je tvořena marketéry, kteří značce propůjčují 

specifické vlastnosti a významy. Identitu značky je možné vnímat ze čtyř úhlů pohledu: 

značka jako produkt (zde zohledňujeme rozsah značky, produktové vlastnosti, poměr 

ceny a kvality, typickou spotřební příležitost, typického spotřebitele a zemi původu), 

značka jako organizace (důležité jsou charakteristiky organizace, zda vyvíjí např. CSR 

aktivity), značka jako osobnost (vystihnutí osobnosti značky a jejích vlastností)  

a značka jako symbol (vizuální ztvárnění, metaforické vyjádření). (Aaker, 2010, s. 68)
16

 

Positioning značky má podobný obsah jako identita, přesto se lehce liší; 

vyjadřuje proces, kdy má značka v myslích spotřebitelů získat význačné místo, aby 

došlo k preferenci této značky před ostatními. (Kotler et al., 2007, s. 502) 

                                                 
16

 Vlastní překlad. 
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Naproti tomu image značky označuje skutečnost, jak je značka reálně vnímána 

zákazníky. (Heding et al., 2009, s. 13)
17

 Podle Vysekalové a kol. (2011, s. 148) má na 

image značky vliv mnoho faktorů, mezi které můžeme zařadit např. samotnou kvalitu 

produktu, formu a styl komunikace, CSR aktivity nebo doporučení názorových vůdců  

a další. Je ale podstatné uvést, že pro každého zákazníka jsou rozličné atributy jinak 

důležité. 

V ideálním případě, kdy je dobře stanovená identita značky, se positioning 

velkou měrou promítá do image značky nebo s ní až splývá. Nicméně mnohdy dochází 

k nesouladu těchto tří rovin. Jeden z důvodů nesouladu je příliš ambiciózně nastavená 

identita, v jejímž důsledku spotřebitelé značce nevěří. Dalším případem je nadměrná 

snaha o pozicování prostřednictvím komunikace směrem ke spotřebitelům. Pokud je 

taková komunikace nejasná a nesrozumitelná, značce a její image rozhodně neprospívá. 

(Aaker, 2010, s. 71)
18

 

U značky Kefírer, která vznikla jako experiment, se nedá předpokládat vytvoření 

identity i positioningu a priori. Počínání autorů by se spíše dalo označit jako 

komunikování jejich nápadu směrem k veřejnosti a vyčkávání na reakce. Díky velké 

interakci uživatelů na Facebooku se ale zdá, že identitu značky spoluvytvářeli její 

fanoušci, kteří rozvíjeli přednastavený koncept „vůdce mezi kefíry“ plný černého 

humoru a jazykových hříček. Výsledná identita může představovat v rovině osobnosti 

značky vtipného až satirického muže, jehož jednání připomíná Adolfa Hitlera. Rovina 

značka jako symbol může být opět zastoupena postavou Hitlera. 

Image značky Kefírer je naopak dobře uchopitelným ukazatelem. Konkrétní 

informace o vnímání značky spotřebiteli jsou zahrnuty v samostatné kapitole 4, kde je 

interpretováno dotazníkové šetření provedené autorkou. 

3. Jazyk marketingové komunikace značky Kefírer 

3.1 Jazyk marketingové komunikace z pohledu stylistiky 

Nahlížet na jazyk marketingové komunikace (ať již rozličné formy reklamy, PR 

články, komunikace na sociálních sítích apod.) lze z perspektivy stylistiky z mnoha 

různých úhlů.  

                                                 
17

 Vlastní překlad. 
18

 Vlastní překlad. 
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V rámci Pražského lingvistického kroužku fungujícího od 20. let minulého 

století vznikla známá pětice funkčních stylů, která se používá dodnes. Jedná se o styl 

běžně mluvený (prostě sdělovací), vědecký styl (odborný), jednací styl 

(administrativní), umělecký styl a publicistický styl. Jazyk reklamy jakožto nejstaršího 

projevu marketingové komunikace se pokusil přesněji vymezit člen Pražského 

lingvistického kroužku Zdeněk Vančura, který ve své knize Hospodářská lingvistika 

z roku 1934 uvažoval o funkčním jazyku hospodářském. (Čmejrková, 2000, s. 23)  

V poválečných desetiletích byla reklama zařazována především ke stylu 

publicistickému, se kterým má několik shodných charakteristik. Publicistické útvary 

stejně jako reklama mají funkci sdělnou (předávají informace) a také funkci persvazivní 

(snaží se přesvědčit). Pro šíření sdělení je shodně využíváno médií jako komunikačních 

kanálů a sdělení se obrací k velké skupině příjemců. (Pravdová, 2002) 

Současná komunikace je ale natolik různorodá a dynamická, že dochází k míšení 

prvků jednotlivých stylů. Také je patrné prolínání žánrů nebo vznik netypických útvarů. 

Minářová (2011) rozlišuje mezi funkčními styly primárními, kam řadí kromě tradiční 

pětice ještě styl řečnický (rétorický), a sekundárními funkčními styly jakožto styly 

specifických komunikačních sfér, které zahrnují styl esejistický, styl církevní 

komunikace a konečně styl reklamy.  

Také Pravdová (2006, s. 157) tvrdí, že reklamní styl je možné považovat za 

samostatný funkční styl. 

Čmejrková (2000, s. 26) ovšem poukazuje na citát Cooka, že reklamní diskurz 

využívá, imituje, paroduje jiné diskurzy, což ho činí stylově i žánrově pestrým, ale 

znesnadňuje to jeho přesnější vymezení. 

3.2 Vlastnosti úspěšného marketingového komunikátu  

Také je na místě zmínit se o tom, jak by měl vypadat úspěšný marketingový 

komunikát a čeho by se měl naopak vyvarovat. Křížek a Crha (2003, s. 77–82), autoři 

knihy Jak psát reklamní text, se věnují klasickému pojetí reklamy ještě před masovým 

nástupem internetu. Mnohé charakteristiky reklamních textů jsou ale platné i pro jiné 

typy komunikátů jako např. PR články a příspěvky na sociálních sítích. Reklamní text 

by měl respektovat cílovou skupinu, pro kterou je určen. Měl by promlouvat jazykem, 

kterým cílový spotřebitel sám hovoří; měl by být podobného stylu a měl by obsahovat 

zvláštní jazykové prostředky. Dalším důležitým prvkem je srozumitelnost – užívání 

jednoduchých souvětí a slovní zásoby, která je cílové skupině známá. S tím je spojena  
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i přehlednost textu a lapidárnost vyjadřování. V reklamním textu by neměl chybět 

argument neboli důvod, proč by se měl spotřebitel odhodlat k nákupu či jiné akci. Je 

možné zdůraznit i USP (unique selling point) – jedinečnou charakteristiku, kterou nikdo 

jiný neoplývá. Výhodou je přicházet s novými koncepty, originálními pojetími, aby 

komunikace značky byla původní a dobře odlišitelná od konkurence. Autoři reklamních 

textů by měli dbát na jazykovou čistotu a literární úroveň. Text samozřejmě může 

obsahovat nespisovné výrazy, ale stejně jako v krásné literatuře musí být zřejmé, že je 

to záměr; jen ten, kdo zná pravidla, je může porušovat. Standardem by mělo být uvádění 

pravdivých informací (ačkoliv nemusí být vždy úplné a komplexní) a dodržování zásad 

slušnosti uplatňovaných v daném sociálně-kulturním kontextu (kontroverzně mohou být 

vnímány např. náboženské a rasové záležitosti, nahota a sex aj.).  

Nejčastějšími nedostatky reklamních textů bývá zbytečné užívání superlativů 

(výrazů typu skvělé, jedinečná nabídka) a imperativů (objednejte ihned, zavolejte ještě 

dnes), které mnohdy svědčí o nedostatku invence. (Tamtéž, s. 83) 

Komunikace značky Kefírer probíhala na primárně na sociální síti Facebook  

a takovou formu komunikace s mnoha zvláštnostmi nelze podle marketingových 

teoretiků označovat za reklamu.
19

 Způsob komunikace Kefírera je relativně málo 

persvazivní, spíše se zdá být informativní a zábavný. Přesto je zařazení této komunikace 

do stylu reklamního poměrně výstižné, stejně jako úvahy o charakteristikách klasických 

reklamních textů.   

3.3 Specifické jazykové prostředky 

Marketingové komunikáty jsou zajímavým předmětem studia především 

z lexikálního hlediska. Zejména díky rozvoji komunikace v digitálním prostředí je stále 

zřetelnější nejasná hranice mezi psaným a mluveným projevem, kdy do psané řeči 

proniká široká škála prostředků původně patřící do mluvené podoby jazyka. Komentáře 

pod příspěvky na sociálních sítích jsou např. syntakticky nejasné, objevuje se 

nepřesnost v oblasti artikulace a stylizace, mnohdy se ale setkáváme s vtipnými 

jazykovými obraty. Také je zajímavé sledovat problematiku konverzacionalizace – 

užívání hovorového a familiárního stylu v oblastech, kde by se z tradičního pohledu 

hodilo používat formální komunikaci. (Klabíková Rábová, 2013, s. 12)  

                                                 
19

 Facebook provozuje vlastní reklamní platformu Facebook Ads, kde je možné si pronajmout reklamní 

prostor nebo zaplatit sponzorované příspěvky. 
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Je ale třeba pamatovat na fakt, že text se zpravidla vyskytuje v doprovodu 

obrazu, se kterým může být v souladu, ale i v opozici. Pro správnou interpretaci je nutné 

vnímat celý kontext. (Čmejrková, 2000, s. 131–132) V soudobé komunikaci na 

sociálních sítích je např. patrné užívání doprovodných symbolů, jako jsou emotikony  

a hashtagy. Pomalu nedílnou součástí konkrétně facebookových příspěvků jsou 

obrázky, fotografie a videa. U komunikace značky Kefírer tomu není jinak; každé 

textové sdělení je doplněno grafickým ztvárněním, které jej ve významu podporuje.  

Texty marketingové komunikace obsahují široké spektrum jazykových 

prostředků, které se používají za účelem aktualizace a zdůraznění, aby byla upoutána 

pozornost recipientů. Konkrétně můžeme pozorovat přítomnost neologismů  

a okazionalismů a s tím související jazykové hry s písmeny a významy, nezvyklých 

pojmenování, nespisovných výrazů, cizích slov, básnických tropů a figur (např. 

personifikace, řečnických otázek apod.), přirovnání, rýmů a intertextuality. (Čmejrková, 

2000; Pravdová, 2006, s. 124–128) 

Na tomto místě si zasluhuje větší míru pozornosti pojem intertextualita neboli 

navazování na již existující komunikáty, které je v komunikaci značky Kefírer velmi 

výrazné. Intertextualitu můžeme považovat za projev aktualizace, jelikož svou snahou  

o citaci či parafrázi určitého textu, který je zpravidla všeobecně znám i včetně kontextu, 

se snaží vzbudit zájem v příjemcích marketingových sdělení. Původní texty (pretexty) 

bývají málokdy citovány doslovně, spíše se využívá narážka na nějaké vyjádření – 

aluze. Pretexty mívají svůj původ např. v ustálených výrazech, známých výrocích, bibli, 

literárních, hudebních i filmových dílech, ale i v jiných textech marketingové 

komunikace a mnohých dalších typech textů. (Čmejrková, 2000, s. 169–191) 

Komunikace značky Kefírer na sociální síti Facebook je bohatá na různé 

jazykové prostředky. Setkáváme se s výskytem neologismů či spíše okazionalismů – 

uveďme např. samotný název „Kefírer“ nebo slova „Košérovka“ a „Luftwaffle“.
20

 

Častá je přítomnost jazykových hříček s písmeny i významy a zároveň užití 

netradičních pojmenování – „Sudet Agency“ (Student Agency), „vyhlazená mouka“ 

(hladká mouka), „německý ovčáček“ (německý ovčák a Jiří Ovčáček), „poslat na 

zážitkový tábor“ a „vybavení pro nadcházející letní tábory“ (odkaz na koncentrační 

tábory). V textech se dále objevují nespisovná slova – „komanči“, „cinkli jsme nějaký 

firmě“, „vytuněné flašky“. Rovněž je hojné využití německých výrazů. – „Danke, liebe 

                                                 
20

 Zajímavé je psaní podstatných jmen  Košérovka a Luftwaffle s velkým počátečním písmenem; zřejmě 

odkaz k německému jazyku, kde je to normou. 
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Mutter!“ (Děkuji, milá matko!) „Achtung, Achtung!“ (Pozor, pozor!) „Er ist da!“ (On 

je tu!) Nechybí ani projevy personifikace u samotného kefíru. – „Kefírer ještě hledá 

správnou uniformu.“ – „Dnes si upečeme s Kefírerem naši oblíbenou Košérovku.“ 

Pozorujeme i použití řečnických otázek. – „Tak co, rozstřílíme dnes večer Rusy?“ 

Některé obraty jsou založeny na přirovnání. – „Dlouhý jako cesta vlakem z Brna do 

Dachau.“ V jiných se vyskytuje např. rým. – „Je tu pátek, Adolf slaví svátek.“  

Velmi zřetelné jsou známky intertextuality ve většině facebookových příspěvků. 

Citujme např. známé slovní spojení pojící se s poděkováním českému národnímu 

hokejovému mužstvu za dobrý výkon na rozličných sportovních událostech. – „Hoši, 

děkujem!“ Zmínit můžeme aluze k biblickým výrokům – „Na začátku bylo slovo. 

Kefírer.“ (Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.) – „Pojďte 

s námi šířit slovo čisté.“ (Parafráze ke slovu Božímu.) Patrný je i odkaz k literárnímu 

dílu E. M. Remarqua. – „Na východní frontě klid.“ (Na západní frontě klid) V jednom 

z příspěvků můžeme vidět podobnost s konkrétním reklamním sloganem. – „Díky 

našemu odolnému obalu si budete moct brát Kefírer i na cesty.“ (Tatranky Opavia – 

Energie sbalená na cesty)  

Velká část příspěvků obsahuje odkazy na události druhé světové války nebo na 

společensko-politické dění v rozmezí měsíců května až srpna loňského roku. V prvním 

případě můžeme tvrdit, že se nově vzniklé texty vztahují k učebnicím, populárně naučné 

i odborné historické literatuře. – „Včerejší Blitzkrieg proběhl úspěšně!“ – „Společně 

táhneme na frontu.“ – „Už je nemusíte bombardovat.“ – „To vše nás pohání dál, 

abychom přišli s konečným řešením.“ – „Kefírer je pod palbou.“ – „Na Kefírera byl 

spáchán atentát.“ – „Dnešní vedro nás vyhnalo na pláž. Trochu nás zaskočily ty mraky 

lidí. (…) Tak jsme se jen trochu pokropili a stáhli se zpátky domů. Prostě den Debil.“ 

(Odkaz na Den D 6. 6. 1944, kdy začala bitva o Normandii.) Ve druhém případě, kdy 

texty odkazují na někdejší aktuální dění, se jejich původ nachází zejména v různých 

žurnalistických komunikátech zpravodajských i publicistických žánrů. – „Orlí hnízdo 

už nám nestačí, tak jsme cinkli nějaký firmě z holdingu.“ (Poukázání na kauzu Andreje 

Babiše Čapí hnízdo.) – „Tak to se nám podařilo. Vyslali jsme do UK Goebbelse, který 

se s kampaní „Leave“ trefil do černého. Teď už nám čajoláskaři nestojí v cestě a my 

můžeme v klidu dobýt Evropu.“ (Reakce na brexit.) 

Při interpretaci těchto textů je důležité mít na paměti, že je autoři tvořili jako 

ironické komunikáty s prvky černého humoru. Přesto si je každý může vyložit odlišným 

způsobem, neboť vnímání humoru, ale i např. dobrého vkusu je značně subjektivní. 
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4. Výzkum vnímání značky Kefírer 

4.1 Charakteristika výzkumu  

Jako vhodné doplnění této práce byl zvolen výzkum zaměřený na vnímání 

značky Kefírer, její komunikace a obecné vnímání prvků humoru a provokace 

v marketingové komunikaci. Metodicky šlo o kvantitativní výzkum realizovaný formou 

dotazníku, který byl vytvořen pomocí platformy Google Docs. Dotazník byl šířen 

zejména prostřednictvím sociální sítě Facebook (hlavní komunikační kanál zkoumané 

značky), aby došlo k oslovení respondentů, kteří se se značkou mohli setkat. Šetření 

realizovaného mezi 26. dubnem a 5. květnem 2017 se zúčastnilo celkem 400 

respondentů. Ve vzorku jsou zahrnuti muži i ženy v téměř vyváženém poměru; muži 

tvoří 48,5 % celku (194 osob) a ženy 51,5 % (206 osob).  

 

Graf č. 1: Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: autorka 

 

Co se týče věkového složení respondentů, 93,3 % (373 osob) patří do věkové 

kategorie 15–30 let, 5,8 % (23 osob) do kategorie 31–50 let, 0,7 % (3 osoby) jsou ve 

věku 51 a více let a objevil se i jeden respondent mladší 15 let.  
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Graf č. 2: Věk respondentů 

 

Zdroj: autorka 

 

Nejvíce dotazovaných – 64,5 % (258 osob) – uvedla jako nejvyšší dosažené 

vzdělání středoškolské s maturitou. Následováni jsou vysokoškolsky vzdělanými 

respondenty, kterých je 29,3 % (117 osob), poté respondenty se základním vzděláním, 

kteří jsou zastoupeni 4 % (16 osob), a respondenty se středoškolským vzděláním 

s vyučením – 2,3 % (9 osob). 

 

Graf č. 3: Vzdělání respondentů 

 

Zdroj: autorka 

 

Skoro polovina respondentů – 44,5 % (178 osob) – žije v hlavním městě. Zhruba 

čtvrtina – 25,5 % (102 osob) – uvedla jako bydliště obec s méně než 10 000 obyvateli. 

Téměř šestina – 17,5 % (70 osob) – bydlí ve městě s více než 100 000 obyvateli. Další 

část dotazovaných – 6,8 % (27 osob) – žije ve městech s 10 000 až 50 000 obyvateli  

a poslední část – 5,8 % (23 osob) – žije ve městech s 50 000 až 100 000 obyvateli. 
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Graf č. 4: Bydliště respondentů 

 

Zdroj: autorka 

 

4.2 Vyhodnocení jednotlivých otázek 

První část dotazníku se skládala z osmi otázek, na které odpovídali všichni 

respondenti. Poslední z těchto otázek byla filtrační a rozhodovala o pokračování či 

nepokračování v dalším dotazování. Tato část se věnovala obecně apelům humoru  

a provokace a jejich působení na dotazované. 

Úvodní otázka zkoumala, zda se respondentům líbí použití humoru 

v marketingových komunikátech. Prakticky většina respondentů reagovala pozitivně – 

66 % (264 osob) uvedla, že určitě ano a 30 % (120 osob), že spíše ano. 2,7 % (11 osob) 

uvedlo, že neví. 1 % dotazovaných (4 osoby) se vyjádřilo, že se jim užití humoru spíše 

nelíbí, a jednomu respondentovi se určitě nelíbí.  

 

Graf č. 5: Oblíbenost humoru v marketingové komunikaci 

 

Zdroj: autorka 
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Druhá otázka navazovala na první a zjišťovala, jestli komunikáty s prvky 

humoru motivují k nákupu více než takové, které tyto prvky neobsahují. Nejčastější 

odpovědí bylo spíše ano – 34,5 % (138 osob). Následovala odpověď spíše ne – 28 % 

(112 osob), poté nevím 25,2 % (101 osob). Krajní odpovědi zvolilo nejméně 

dotazovaných – určitě ano 6,3 % (25 osob) a určitě ne 6 % (24 osob). 

 

Graf č. 6: Humor a motivace k nákupu 

 

Zdroj: autorka 

 

Třetí otázka se podobně jako první zaměřila na oblibu emočního apelu 

v marketingové komunikaci, v tomto případě provokace. Oproti humoru jsou názory 

rozptýlenější. Přesto se 39,2 % (157 osob) vyslovilo tak, že se jim použití provokace 

spíše líbí. Naopak se spíše nelíbí 21,5 % dotazovaných (86 osob). 18,5 % respondentů 

(74 osob) se nedovede rozhodnout. Vyloženě pozitivní odpověď – určitě ano – uvedlo 

17,3 % respondentů (69 osob). Negativní odpověď určitě ne volilo 3,5 % dotazovaných 

(14 osob). Je patrné, že využití prvků humoru je vnímáno kladněji než využití motivů 

s obsahem provokace.  
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Graf č. 7: Oblíbenost provokace v marketingové komunikaci 

 

Zdroj: autorka 

 

Čtvrtá otázka se pak stejně jako druhá věnuje vlivu motivů provokace na nákup 

produktů a služeb. Zhruba třetina respondentů 34,8 % (139 osob) tvrdí, že je takové 

motivy k nákupu spíše nemotivují. O trochu menší skupina účastníků šetření – 31 % 

(124 osob) – vliv prvků provokace nedovede posoudit. Zastoupení odpovědi spíše ano 

pozorujeme v 17 % případů (68 osob). Zápornou odpověď určitě ne zvolilo 15,5 % 

dotazovaných (62 osob) a kladnou odpověď určitě ano 1,8 % (7 osob). 

 

Graf č. 8: Provokace a motivace k nákupu 

 

Zdroj: autorka 

 

Pátá až sedmá otázka zkoumá, jak dotazovaní vnímají soubor těchto vybraných 

výroků. „Kefírer – vůdce mezi kefíry, Kefírer obsadí vaši lednici, po jeho požití se 

budete cítit jako nadčlověk, jet se Sudet Agency na zážitkový tábor, vyhlazená mouka, 

Košérovku pečte v plynové troubě.“ Nejdříve testujeme, zda jsou tyto výroky vnímány 
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jako originální nápad, přičemž 49,5 % respondentů (198 osob) tvrdí, že ne. Opačný 

názor zaujímá 44,3 % respondentů (177 osob). Nerozhodných zůstává 6,3 % 

dotazovaných (25 osob). Podobně těsný rozdíl je ve vnímání výroků jakožto vtipných 

vyjádření. V tomto případě ale mírně převažuje odpověď ano – 48,5 % (194 osob); 

následuje odpověď ne – 45,8 % (183 osob) a odpověď nevím – 5,8 % (23 osob). 

Naopak jednoznačněji vychází vnímání vhodnosti výroků, kdy skoro dvě třetiny 

respondentů – 64,8 % (259 osob) – odpovědělo, že jim výroky nepřipadají vhodné. 

Vhodné jsou ale pro 20,8 % dotazovaných (83 osob), zbylých 14,5 % (58 osob) neví. 

 

Graf č. 9: Originalita vybraných výroků 

 

Zdroj: autorka 

 

Graf č. 10: Vtipnost vybraných výroků 

 

Zdroj: autorka 
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Graf č. 11: Vhodnost vybraných výroků 

 

Zdroj: autorka 

 

Osmá otázka je filtrační; v případě, že respondenti o značce Kefírer slyšeli, tak 

přecházejí k dalším otázkám, v opačném případě je dotazování ukončeno. Po této otázce 

pokračuje v dotazníku 68,3 % respondentů (273 osob), zbývajících 31,8 % (127 osob) 

končí. 

 

Graf č. 12: Znalost pojmu Kefírer 

 

Zdroj: autorka 

 

Následující otázka zjišťuje, odkud pochází znalost pojmu Kefírer. Více než 

polovina dotazovaných – 55,3 % (151 osob) – se o Kefírerovi dozvěděla z hlavního 

komunikačního kanálu značky – z Facebooku, téměř třetina – 28,9 % (79 osob) 

z internetových médií a 8,8 % (24 osob) od známých, přátel či rodiny. Zbytek zdrojů 



32 

 

tvoří televize a tištěná média, naopak nikdo neuvedl možnost rozhlasových médií. 

V možnosti ostatní se nejčastěji objevilo, že si respondenti nepamatují. 

 

Graf č. 13: Původ znalosti pojmu Kefírer 

 

Zdroj: autorka 

 

Desátá otázka testuje, jaké asociace si účastníci průzkumu spojují s názvem 

Kefírer. Nejčetnějšími odpověďmi byly kefír, Hitler, mléčný nápoj – konkrétnější 

přehled poskytuje přiložený slovní mrak. Podle asociací je patrné, že si respondenti 

dobře vybavují produktovou kategorii a rovněž prokazují znalost loga a přidružených 

symbolů, což svědčí o dobré práci autorů značky. 

 

Obrázek č. 5: Slovní mrak asociací ke značce Kefírer 

 

Zdroj: autorka 
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Další pětice otázek zkoumá vnímání značky pomocí sémantického diferenciálu, 

kdy se dotazovaní přiklánějí k jedné ze dvou protikladných vlastností na škále, která 

byla nastavena v rozmezí 1 až 5. U dvojice vlastností výjimečná–obyčejná získala 

značka spíše pozitivní skóre 2,60. Její výjimečnost může souviset s netradičním 

tématem a celkovým konceptem značky. 

 

Graf č. 14: Vnímání značky Kefírer (výjimečná–obyčejná) 

 

Zdroj: autorka 

 

Značka Kefírer je respondenty vnímána jako jedna z kontroverznějších – v tomto 

případě činilo průměrné skóre 2,02. Výsledek je ovlivněn námětem samotného produktu 

– osobou Adolfa Hitlera a událostmi druhé světové války. 

 

Graf č. 15: Vnímání značky Kefírer (kontroverzní–nekontroverzní) 

 

Zdroj: autorka 
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Kefírer patří i mezi zábavnější značky, soudě podle dosaženého skóre 2,19. 

Zvolený způsob komunikace, využití černého humoru a intertextuality je  

u dotazovaných vnímán spíše kladně.   

 

Graf č. 16: Vnímání značky Kefírer (zábavná–nudná) 

 

Zdroj: autorka 

 

U charakteristik sympatická – nesympatická se více než třetina respondentů 

nedovedla přiklonit ani k jedné straně, avšak převažuje mírně pozitivní vnímání – skóre 

činilo 2,77. Opět se ukazuje, že značka je v mnoha svých aspektech vnímána velmi 

rozdílně, často i snad ambivalentně. 

 

Graf č. 17: Vnímání značky Kefírer (sympatická–nesympatická) 

 

Zdroj: autorka 

 

Téměř polovina dotazovaných se nedovedla rozhodnout, zda je značka úspěšná 

či neúspěšná, čemuž odpovídá i skóre 2,92. Takový výsledek můžeme přisoudit 

strmému nástupu značky a následnému poměrně rychlému pádu. 
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Graf č. 18: Vnímání značky Kefírer (úspěšná–neúspěšná) 

 

Zdroj: autorka 

 

Šestnáctá otázka je další z filtračních otázek, která se zabývá tím, jak velké 

množství facebookových příspěvků respondenti viděli, protože v následujících otázkách 

je facebooková komunikace hodnocena. Z tohoto důvodu jsou z dotazování vyloučeny 

osoby, které tuto komunikaci nezaznamenaly, čímž postupují na otázku č. 19 – jedná se 

o 74 respondentů, což činí 27,8 %. V dalších otázkách pokračuje 12,8 % účastníků 

výzkumu (35 osob), kteří viděli většinu facebookových příspěvků a 59,3 % (162 osob), 

kteří viděli několik příspěvků v řádu jednotek.  

 

Graf č. 19: Četnost zhlédnutých příspěvků na Facebooku 

 

Zdroj: autorka 

 

Nyní odpovídá 197 osob na otázku, co se jim na komunikační kampani na 

Facebooku líbilo, přičemž bylo možné vybrat více odpovědí. Výrazné popularitě se těší 

jazykové hříčky; až se značným odstupem následuje nápad parodovat Adolfa Hitlera, 

interakce s fanoušky, reakce příspěvků na aktuální dění. Také se setkáváme s názorem, 
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že se dotazovaným nelíbilo nic. Z ostatních odpovědí citujme. – „Morální apel 

celkového záměru.“ – „Celá kampaň mi přišla ještě relativně vkusná, což při práci 

s tímto motivem nebývá samozřejmostí.“ – „Všeobecně mám rád černý humor.“  

 

Graf č. 20: Pozitiva příspěvků na Facebooku 

 

Zdroj: autorka 

 

Další otázka naopak zjišťuje, co se respondentům na kampani nelíbilo, přičemž 

velká část z nich uvádí, že nenacházejí nic takového, co by se jim nelíbilo. Častou 

výtkou byl poté nápad parodovat Adolfa Hitlera. Četné jsou i volné odpovědi; uvést 

můžeme následující. – „Skutečné využití nápadu pro marketing.“ – „To, že to někdo 

s prodejem myslí vážně.“ – „Dělat si srandu z Hitlera není až tak super originální, byl 

to jen hype.“ – „Někdy až příliš kontroverzní humor.“ Pouze v malém počtu případů se 

setkáváme s tím, že se dotazovaným nelíbily jazykové hříčky, interakce s fanoušky, ani 

reakce příspěvků na aktuální dění. 

 

Graf č. 21: Negativa příspěvků na Facebooku 

 

Zdroj: autorka 
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Celkově devatenáctá otázka zjišťuje, zda má 273 respondentů informace ohledně 

případného prodeje kefíru. Více než dvě třetiny – 71,4 % (195 osob) – neví, zda se kefír 

prodává, přibližně čtvrtina – 26,4 % (72 osob) – správně odpověděla, že kefír v prodeji 

není. Vyskytlo se i šest osob, které si myslí, že je kefír možné zakoupit.
21

 

 

Graf č. 22: Znalost tržní situace 

 

Zdroj: autorka 

 

Následující otázka se ptá, zda by si dotazované osoby zakoupili kefír značky 

Kefírer. Odpovědi jsou v tomto případě hodně vyrovnané. Přesto nejvíce vyniká 

odpověď spíše ano, kterou vybralo 25,3 % účastníků šetření (69 osob). Tato otázka je 

zároveň filtrační, kdy u respondentů odpovídajících určitě ano a spíše ano (130 osob) 

budou následně testovány důvody k zakoupení produktu, stejně tak u respondentů, kteří 

uvedli spíše ne a určitě ne (112 osob), bude zjišťována příčina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 V této době kefír ještě nebyl dostupný. 
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Graf č. 23: Ochota k nákupu kefíru 

 

Zdroj: autorka 

 

Nejčastějším důvodem k nákupu produktu je fakt, že se dotazovaným líbí jeho 

design. Rovněž si velká část ráda kupuje originální věci a někteří mají rádi kefír. 

Objevují se i jiné motivy. – „Podpořit lidi s nadhledem.“– „Chtěl bych podpořit tento 

projekt.“ – „Kvůli podpoře Paměti národa.“ – „Pro zábavu a na vyzkoušení.“  

 

Graf č. 24: Důvody k zakoupení kefíru 

 

Zdroj: autorka 

 

Hojně uváděným důvodem pro nezakoupení produktu je argument, že 

respondent nemá rád kefír jako nápoj. Další odpovědi (nelíbí se mi design produktu, 

přijde mi to zbytečné, ostatní) jsou velmi vyrovnané. Z ostatních odpovědí uveďme 

následující. – „Protože to je pohrdání smrtí milionů nevinných lidí.“ – „Nesouhlasím 

s komunikací produktu, příčí se mi zakoupit si věc, která (i když s nadsázkou) používá 

rétoriku nacismu.“ – „Normalizuje a legitimizuje to symboly fašismu.“ – „Kromě 
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povedené reklamy mě na tom nic neláká.“ – „Jsem vegan.“ – „Zdravotní důvody 

(laktózová intolerance).“ 

 

Graf č. 25: Důvody k nezakoupení produktu 

 

Zdroj: autorka 

 

Třiadvacátá otázka v celkovém pořadí zkoumá, zda respondenti věděli  

o možnosti zakoupení merchandise. O této příležitosti vědělo pouze 15 % (41 osob) 

z celkových 273 dotazovaných v této otázce.  

 

Graf č. 26: Znalost možnosti zakoupení merchandise 

 

Zdroj: autorka 

 

Těchto 41 osob je dále tázáno, zda si merchandise zakoupili – 12,2 % (5 osob) 

odpovídá, že ano. K tomu navazuje otázka: Pokud jste si nějaký takový produkt 

zakoupili, tak konkrétně jaký? Ta byla ve více než polovině případů špatně přečtena či 

pochopena (pravděpodobně byla považována za kondicionál), jelikož jsou na ní pouze 

dvě relevantní odpovědi: tričko a hrnek.  
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Graf č. 27: Četnost zakoupení merchandise 

 

Zdroj: autorka 

 

Poslední otázka je nepovinná a poskytuje respondentům příležitost se volně 

rozepsat o svém názoru na značku Kefírer a vyjádřit skutečnosti, které se nedaly 

vystihnout v předchozích otázkách. Této možnosti využilo 42,5 % účastníků průzkumu 

(116 osob z 273). Celkem 116 názorů bylo interpretováno buď jako pozitivní reakce, 

negativní reakce, nebo jako neutrální reakce, které např. vyjadřují nerozhodný postoj 

dotazovaných či polemizují nad klady i zápory zároveň. Nejčastěji měly výroky 

neutrální vyznění – ve 47 případech. Pozitivně laděných výpovědí bylo 35 a negativních 

29. Zbylých pět výroků bylo označeno za nerelevantní (např. odpověď „Už jsem 

odpovídal.“).  

Z neutrálních reakcí citujme. – „Tvůrci byli jednoznačně nápadití. Mně osobně 

toto propletení dějin a kefíru nevadí, protože tam nevidím žádný antisemitismus nebo 

velebení Hitlera, nýbrž čistou satiru, ale umím si představit lidi, kterých se to může 

hodně dotknout.“ – „Jako fór dobrý, ale jako komerční produkt „sorry jako“.“ – 

„Povedený marketingový vtip. Nevím, jak moc byl vtipný pro lidi mimo marketing.“ – 

„Dobrý nápad, který narazil na překážky. Dnes ani nevím, jestli/jak funguje.“ – 

„Nejsem si úplně jistá, jestli se mi to líbí, nebo ne.“ – „Nápad originální, ale jsou věci 

(události, myšlenky…), o kterých se nevtipkuje.“ – „Je to kontroverzní, to beze všeho. 

Na druhou stranu to ale zároveň Hitlera zdravě snímá z piedestalu – člověk si totiž 

dokáže představit, jak by se Hitler cítil, kdyby takovou věc v obchodě viděl. Viděl bych 

to spíš tak, jak pojímá smích ve Jménu růže Umberto Eco. Hlupákem je ten nabubřelec, 

který se najust nesměje a má z toho pocit nadřazenosti a mesiášství.“ 

Mezi kladné reakce můžeme zařadit tyto. – „Miluju černý humor, takže za mě 

super.“ – „Kefír nepiju, ale určitě mě zaujal a možná bych si ho koupil jen kvůli 
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krabici.“ – „Je dobré rozvířit vody, zdá se mi, že se humor vytrácí, že se skoro z ničeho 

ani sranda dělat nemůže.“ – „Skvělá reklamní kampaň, která nemá v ČR obdoby.“ – 

„Chytrý nápad. Ve světě, kde může být skákací hrad pro děti ve tvaru potápějícího se 

Titaniku, mě neurazí narážky na Hitlera.“ – „Dobrý nápad promyšlený do detailu, který 

bavil jak náhodné lidi, tak lidi pracující v reklamě. Příklad toho, že když jsou tvůrci 

osobně angažovaní v produktu jako takovém a práce na něm je baví, na výsledku je to 

hodně znát.“ – „Celkově oceňuji nasazení, s jakým se autoři pustili do zajišťování 

samotné výroby a distribuce finálního výrobku, který se přitom zrodil z pouhého 

grafického nápadu a ve výsledku byl převeden do morálního imperativu upozorňujícího 

na opomínání historie, což je dnes bohužel velmi rozšířený fenomén.“ 

Vybrané negativní reakce znějí následovně. – „Nelíbí se mi to, nepřijde mi to vtipné.“ – 

„Hloupé a pro někoho urážející.“ – „Nevhodné spájanie smutnej časti histórie ľudstva 

s cieľom "vtipne" zaujať masy.“ – „Nelíbí se mi celkově nápad spojený s Adolfem 

Hitlerem.“ – „Zbytečnost, provokace, narážka na téma, o kterým se nemá vtipkovat, ve 

válce a v koncentrácích umřelo spoustu lidí... Není to vůbec morální.“ – „Nechutné, 

nevkusné, hnusné, zbytečné, nepřiměřené, zesměšňující, trapné, dětinské, hulvátské, 

hloupé...“ – „Je to hnus, parodovat diktátora a člověka, co chtěl vyvraždit většinu 

lidstva.“ 

4.3 Shrnutí výzkumu 

Z realizovaného šetření vyplývá několik skutečností, které je na tomto místě 

vhodné zrekapitulovat.  

Použití apelu humoru v marketingové komunikaci je vnímáno pozitivněji než 

použití prvků provokace. Stejně tak humorné komunikáty mohou být silnějším motivem 

k nákupu než provokativní komunikáty. 

Hodnocení vybraných ukázek jazykových hříček u všech respondentů, tedy  

i u těch, kteří projekt Kefírer neznají, vychází spíše záporně. Převládá názor, že 

jazykový humor je spíše vtipný, ale také je považován spíše za neoriginální počin. Pro 

téměř tři čtvrtiny dotazovaných je nevhodný. 

Naopak vnímání značky Kefírer u účastníků průzkumu, kteří o značce slyšeli  

a kteří více či méně znají i širší kontext, můžeme označit jako spíše pozitivní. 

Z kladných vlastností můžeme jmenovat zábavnost a výjimečnost. Vysoká míra 

kontroverze může být viděna jak kladně, tak i záporně. Poněkud nerozhodně jsou 

vnímány sympatie a úspěch značky, přesto je patrný jemný příklon ke kladným pólům.  
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Spíše pozitivnímu přijetí značky přispívá i převažující kladné hodnocení 

facebookové komunikace a převládající ochota k zakoupení samotného kefíru nad 

neochotou. 

Přesto je nutné podotknout, že Kefírer často vzbuzuje ambivalentní emoce, které 

znesnadňují zaujetí postoje vůči značce. 

5. Zhodnocení a doporučení 

Značka Kefírer i přes absenci komplexní strategie dosáhla během několika 

měsíců výrazných dílčích úspěchů. V prostředí sociální sítě Facebook komunikovala 

natolik obratně, že si vybudovala silnou fanouškovskou základnu. Uživatelé také hojně 

interagovali v komentářích a aktivně se zapojovali do diskuze; dokonce vznikalo mnoho 

nových jazykových hříček v podobném stylu, v jakém tvořili příspěvky autoři projektu. 

Taková míra zapojení fanoušků je poměrně výjimečná.  

Potvrdilo se, že humor je velmi oblíbeným prostředkem nejen marketingové 

komunikace. Stejně tak provokace se ukázala být zajímavým zpestřením komunikátů, 

byť se netěší takové oblibě. Humor v komunikaci se jeví i jako silnější motivace 

k případnému nákupu než přítomnost provokace, nicméně to není jednoznačně platné 

tvrzení, neboť motivace k nákupu je ovlivněna celou řadou různých faktorů. 

Při budování nové značky se spíše vyplatí držet se osvědčených postupů, které 

formulovalo již mnoho odborníků v oblasti marketingu. Zejména je vhodné se zaměřit 

na promyšlené strategie, pomocí nichž se dá předejít různým komplikacím. Vycházet 

z konvenčních přístupů ale neznamená nebýt invenční. U nejhodnotnějších světových 

značek jako např. Google, IBM, Apple, Microsoft nebo Coca Cola (Vysekalová a kol., 

2011, s. 168–171) je patrná právě soustavná strategická práce na jejich budování.  

Jestliže se někdo rozhodne při tvorbě značky experimentovat, musí být opravdu 

nápaditý. Také by měl být schopen se rychle rozhodovat, následně adekvátně jednat  

a měl by se umět vypořádat s případnými problémy. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo komplexně nahlédnout na případ netradiční značky 

Kefírer, jmenovat specifika jejího pojetí marketingu a marketingové komunikace, 

popsat jazykovou kreativitu v komunikátech a také realizovat vlastní výzkumné šetření 

zaměřené na vnímání značky. 

První výzkumná otázka zněla takto: „Potřebuje značka promyšlenou strategii, 

aby se byla schopná prosadit?“ Odpověď samozřejmě není zcela jednoznačná, ale na 

základě bádání v této práci můžeme říct, že propracovaná strategie není nutnou 

podmínkou pro vzestup značky. Na příkladu značky Kefírer je patrné, že přechodného 

úspěchu se dá dosáhnout i jinými způsoby – např. využitím překvapivé tematiky nebo 

jazykového humoru. Jestliže ale chceme vytvořit dlouhodobě udržitelnou a úspěšnou 

značku, je vhodné postupovat strategicky. 

Druhá výzkumná otázka se tázala, „jak je značka Kefírer vnímána veřejností?“ 

Z šetření realizovaného autorkou vyplývá, že u respondentů, kteří značku znají, 

převažují spíše pozitivní reakce – např. ji můžeme označit za výjimečnou a zábavnou. 

Zároveň je značka považována za kontroverzní, což může být interpretováno jak kladně, 

tak záporně. Respondenti na celém konceptu značky Kefírer nejvíce oceňují jazykové 

hříčky. U dotazovaných také mírně převažuje ochota k případnému nákupu produktu 

nad neochotou. 

Značka Kefírer se zapsala do povědomí veřejnosti i navzdory chybějícímu 

strategickému plánu. Na Facebooku si vytvořila početnou komunitu fanoušků, se kterou 

aktivně udržovala dialog. V dalším rozvoji jí ale zabránily právní spory týkající se 

grafického ztvárnění jejího loga – těmto nesnázím však mohlo být zabráněno jedním ze 

strategických kroků, a sice pečlivou analýzou makroprostředí.  

Vzhledem ke skutečnosti, že krátce před dokončením této práce oznámili autoři 

značky její návrat v podobě prodeje limitovaného množství kefíru, by bylo zajímavé 

uskutečnit výzkum vnímání značky až po této události.  

Téma značky Kefírer by také mohlo být zajímavým námětem pro jiné práce 

analyzující marketingové trendy nebo pro práce z oblasti práva, etiky nebo např. 

sociologie.  
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Summary 

This thesis presents an non-traditional Czech brand called Kefírer, the specifics 

of its marketing and marketing communications, defines the language creativity and 

examines brand perception. 

Kefírer brand is based on Adolf Hitler parody and gained attention due to 

specific kind of humour despite no strategic plan. The brand communicated effectively 

through Facebook and soon a strong fan community was created. Later a legal issue 

occured that prevented from further brand development. This could have been 

precluded if strategic macro environment analysis was carried out. 

The first research question was: „Does a brand need complex strategy to 

succeed?“ According to acquired knowledge we can claim that complex strategy is not 

essential to achieve a short-term success. On the other hand complex strategy is 

necessary to build a sustainable and successful brand. 

The second reseach question was: „How do customers perceive the brand 

Kefírer?“ The majority of respondents perceive the brand positively rather than 

negatively. The brand is considered to be unique, entertaining and controvesial that 

could be both positive and negative. Respondents highly value the language creativity. 

Furthermore, the most of them are willing to buy the product. 

This topic could also inspire other theses focused on law, ethics, sociology etc. 
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