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Anotace 

Tato bakalářská práce popisuje vliv copywritingu na efektivitu e-mailových 

newsletterů. V teoretické části je nejprve vymezena role copywritera, dále je speci-

fikováno, čím je jeho práce hodnotná, a nakonec jsou shrnuty prostředky, které má 

pro tvorbu komerčních textů k dispozici. Vzhledem k interdisciplinární povaze té-

matu je použitá literatura kombinací zdrojů především z oblasti teorie komunika-

ce, výzkumu kreativity, lingvistiky, rétoriky, e-mail marketingu a oborové literatu-

ry pro copywritery a marketéry. Copywriting je nejprve zasazen do kontextu teorie 

komunikace, následně je stručně popsán kreativní proces a shrnuty vyjadřovací 

prostředky, které copywriter užívá pro posílení persvaze, jako jsou stylizace, ar-

gumenty či řečnické figury. Konkrétní doporučení převzatá z oborové literatury 

jsou doplněna o zjištění dostupných výzkumů, které zkoumaly jejich fungování. 

V posledním oddíle teoretické části jsou popsány jednotlivé kroky procesu tvorby 

reklamního sdělení. V praktické části je následně zkoumáno, jestli jsou texty psané 

copywriterem úspěšnější v naplňování zadaných cílů než ty psané laikem. 

V případové studii jsou interpretovány výsledky split testů, které srovnaly výkon 

copywriterské a laické verze dvou e-mailových rozesílek. Součástí je také stručná 

analýza textů obou verzí: v případě copywriterských verzí je zdůvodněn způsob, 

jakým byly napsány, u laických verzí se naopak věnuje pozornost nedostatkům 

plynoucím z nerespektování doporučení z teoretické části. 

Abstract 

This bachelor’s thesis describes the influence of copywriting on email newsletter 

effectiveness. The theoretical part is dedicated to circumscribing the role of copy-

writer, specifying the value of copywriter’s work and summarising available lin-



guistic means for producing commercial texts. Given the interdisciplinary charac-

ter of the topic, the thesis is mainly based on literature covering topics such as the-

ory of communication, creativity research, linguistics, rhetoric, e-mail marketing 

and professional literature for copywriters and marketers. At the beginning, copy-

writing is set into the context of theory of communication followed by a brief de-

scription of the creative process and linguistic means strengthening persuasive 

effect, such as stylization, arguments and rhetorical figures. Specific recommenda-

tions adapted from professional literature are supplemented with the available 

findings of the scientific studies that tested them. In the last section of the theoreti-

cal part, the developmental process of commercial communication is described in 

seven steps. The practical part examines the hypothesis that the texts written by 

a copywriter are more successful in satisfying given goals than those written by an 

amateur. The case study at the end includes an interpretation of the results of two 

split tests that compared performance of two versions of a newsletter and a brief 

analysis of both emails’ content: for the copywriter versions, the emphasis lays on 

explaining the way they had been written, whereas for the amateur versions the 

analysis focuses on the imperfections caused by not aligning with the recommen-

dations in the theoretical part. 
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copywriting, e-mail marketing, newslettery, kreativita, persvaze, rétorika, komuni-

kace 
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 1 

Úvod 

Copywriting je tradiční, ale stále aktuální disciplínou, bez které se marketingová 

komunikace neobejde. Už ke konci 19. století si americký podnikatel John Wana-

maker najal specialistu, aby pro jeho společnost vymyslel slogan (Hejlová, 2015, 

s. 104). Skutečný rozkvět pak přišel v 50. a 60. letech 20. století v USA, kdy tvář 

moderní reklamy utvářeli kreativní titáni jako David Ogilvy. S příchodem 21. století 

potřeba copywriterů ještě vzrostla, když se z internetu stalo masové médium a ujal 

se trend obsahového marketingu. Čím se však liší texty psané laikem od těch psa-

ných copywriterem? A fungují skutečně lépe?  

 Přestože existuje řada knih a ještě více blogů, on-line kurzů a dalších inter-

netových stránek, které se zabývají copywritingem, jejich autoři povětšinou shrnu-

jí doporučení založená na zkušenostech z praxe, aniž by jejich platnost podložili 

validními důkazy. Pravidla tudíž nejsou prokazatelně správná a jejich dodržování 

nevede nutně k požadovaným výsledkům. Copywriteři se tak při práci dopouštějí 

chyby, na kterou upozornil už na začátku 20. století Frederick Winslow Taylor, 

ačkoliv tehdy se jeho postřeh týkal tovární výroby.1  

 Absence robustnějších dat o účincích reklamních textů na čtenáře je do ur-

čité míry pochopitelná – dlouhou dobu byl kvantitativní výzkum neproveditelný, 

zatímco kvalitativní metody byly nákladné a časově náročné. Změnu přinesl až 

technologický pokrok: jednak internet, jehož klíčovou vlastností je snadný sběr 

velkého množství dat, jednak násobné zvýšení výpočetního výkonu dostupné tech-

niky, který umožnil zkoumat rozsáhlé digitální datové soubory podstatně levně-

ji a rychleji. Akademickou práci s tímto typem dat nicméně zpřístupnil až rozvoj 

tzv. digital humanities2, které usilují o systematizaci metodiky práce s daty 

v sociálních a humanitních vědách. Je však důležité zmínit, že se jedná o mladou 

                                                        

1 Taylor, autor výrobní koncepce označované jako taylorismus, identifikuje ve své knize The Princi-

ples of Scientific Management z roku 1911 čtyři principy efektivní výroby. Jedním z nich je nutnost 

nahradit nepsaná pravidla pravidly definovanými s pomocí vědeckých metod. 

2 „Digital humanities přichází jako reakce humanitních a sociálních věd na rozvoj výpočetní techni-

ky a nových (digitálních) médií od poloviny minulého století. S nástupem počítačů se postupně 

objevují projekty využívající jejich výpočetní sílu a možnosti zpracovávat množství informací, kte-

rou jsou jinak prakticky neuchopitelné jednotlivcem.“ (Šlerka, 2015) 
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disciplínu, která teprve hledá své pevné vymezení, s čímž souvisí řada problémů3, 

jež musí teprve vyřešit.  

 V kontextu této práce je takovým problémem rozpor mezi zkoumáním efek-

tivity textu s kritickým odstupem vědy a optikou byznysu. Metoda použitá 

v praktické části práce, která zkoumá efektivitu e-mailových newsletterů, sice 

změří celkový počet lidí, kteří vykonali požadovanou akci, již ale nedokáže rozlišit 

motivy, které k tomu vedly. Nelze například určit, kdo z příjemců otevřel e-mail, 

protože jej k tomu přiměl jeho předmět, a kdo jej otevřel, protože daný newsletter 

čte pokaždé, bez ohledu na konkrétní obsah. Hypotézou této práce je však předpo-

klad, že texty psané copywriterem jsou úspěšnější než ty psané laikem. Jádrem vý-

zkumu je srovnání dvou verzí téhož e-mailu, důležité proto nejsou naměřené hod-

noty jako takové, ale rozdíly mezi nimi. Při dostatečně velkém vzorku4 jsou totiž 

motivy zastoupeny rovnoměrně napříč skupinou a jejich vliv se tak neutralizuje.  

 Proč vlastně účinky reklamních textů zkoumat? Každý den jsme konfronto-

váni se vzrůstajícím množstvím reklamních sdělení a „být vidět“ je pro firmy i jed-

notlivce stále těžší. Lze tedy předpokládat, že v budoucnosti důraz na efektivitu 

komunikace poroste. Je proto třeba co nejlépe popsat a pochopit samotný tvůrčí 

proces, kterému se copywriterské příručky zatím spíše vyhýbají, ačkoliv je velmi 

důležitý. Představíme-li si ledovec jako metaforické ztvárnění pracovní náplně co-

pywritera, hotové texty jsou pověstnou špičkou – viditelnou, ale ve skutečnosti 

drobnou částí. Tvůrčí proces – proměnlivé, ale v porovnání se špičkou vždy výraz-

ně větší množství dříve zpracovaných informací a učiněných rozhodnutí – pak tvo-

ří masiv skrytý pod hladinou. Obnažit zanořenou část ledovce, tj. vysvětlit, jak tvo-

řit efektivní, úspěšné texty, je pro budoucnost oboru nezbytné. Samotný zrod 

nápadů sice asi ještě dlouho zůstane, řečeno jazykem behaviorální psychologie, 

černou skřínkou, nicméně pouhá znalost účinných apelů, technik a metod – pokud 

budou spárovány s konkrétními reakcemi, které vyvolávají – bude sama o sobě 

cenným vhledem, který pomůže copywriterům usměrnit a lépe zužitkovat tvůrčí 

energii. 

                                                        
3 Kritiku shrnují například Bernhard Rieder a Theo Rohle v eseji Digital Methods: Five Challenges 

z roku 2012. 

4 Zkoumaná databáze čítala přes 16 tisíc kontaktů, každou ze dvou skupin tak tvořilo přibliž-

ně 8 tisíc lidí.  
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 Tato práce se pokouší zodpovědět základní otázku: V čem tkví hodnota co-

pywritingu? V teoretické části nejprve popisuji, v čem spočívá role copywritera, 

čím je jeho práce hodnotná a jaké prostředky má pro tvorbu textů k dispozici. 

Vzhledem k interdisciplinární povaze tématu je použitá literatura kombinací zdro-

jů především z oblasti teorie komunikace, výzkumu kreativity, lingvistiky, rétoriky, 

e-mail marketingu a oborové literatury pro copywritery a marketéry. 

 Nejprve copywriting zasazuji do kontextu teorie komunikace, v dalším oddí-

le stručně popisuji kreativní proces a vyjadřovací prostředky a postupy, jako jsou 

stylizace, argumenty či řečnické figury, které copywriter užívá pro posílení persva-

ze. Konkrétní doporučení převzatá z oborové literatury doplňuji o zjištění dostup-

ných výzkumů, které zkoumaly jejich fungování. V posledním oddíle teoretické 

části pak popisuji jednotlivé kroky tvorby reklamního sdělení.  

 V praktické části následně zkoumám, jestli jsou texty psané copywriterem 

skutečně úspěšnější než ty psané laikem. V případové studii popisuji výsledky tes-

tu, který srovnal výkon copywriterské a laické verze dvou e-mailových rozesílek. 

Součástí je také stručná analýza textů obou verzí: v případě copywriterské verze 

zdůvodňuji způsob, jakým byla napsána, laickou verzi naopak konfrontuji 

s doporučeními z teoretické části a upozorňuji na nedostatky plynoucí z jejich ne-

respektování. 
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Copywriting a kreativita 

Žádná ustálená definice copywritingu nebyla dosud zformulována. Stručnou, ale 

pro potřeby této práce dostačující variantu nabízí například Horňáková (2012, 

s. 11): 

„Copywriting je tvůrčí činnost, při které se vytvářejí čtivé a poutavé 

reklamní a marketingové texty, které prodávají produkty a služby.“ 

 Člověku, který se věnuje copywritingu, se říká copywriter. Jedná se o spoje-

ní anglických slov writer (tj. pisatel) a copy, termínu označujícího textový výstup 

jeho práce. Copywriter se dá přeložit jako reklamní textař, nicméně obvykle se 

i v českém prostředí používá anglická varianta.  

 Slovo texty v definici výše je nutné chápat v nejširším možném významu. 

Tradičním výstupem copywritingu jsou slogany, inzeráty, plakáty, prodejní dopisy 

nebo články, tedy textové formáty, které jsou určeny k tisku. Se vznikem nových 

médií se však objevují nové formáty, a tak jsou dnes předmětem copywritingu také 

rádiové a televizní spoty (které copywriter vymýšlí a následně sepisuje do podoby 

námětu či scénáře), obsah webových stránek, příspěvky na sociálních sítích či – 

pro tuto práci stěžejní formát – prodejní e-maily.  

Copywriting jako komunikace 

Copywriting je nástrojem marketingové komunikace, kterou lze definovat jako „ří-

zené informování a přesvědčování cílových skupin, pomocí kterého naplňují firmy 

a další instituce své marketingové cíle (Karlíček, 2011, s. 9).“ Jedná se proto o ve-

řejnou komunikaci, jejímž cílem je dosáhnout změny postoje, názoru či hodnot re-

cipienta (DeVito, 2001, s. 15), tedy přimět jej k nějaké aktivitě. 

 Analýzou účinku projevu se v současnosti nejsystematičtěji zabývají teore-

tikové mediální komunikace (Kraus, 2010, s. 28), nicméně nejstarším oborem, kte-

rý se zaměřuje na veřejné projevy s cílem přesvědčit, je rétorika.  

 Jak si ve svém článku Aristotelian Causal Analysis and Creativity in Copywri-

ting všímá Charles Marsh (2007), tisíciletá historie nabízí jednak robustní teoretic-

kou bázi, jednak mnoho praktických poznatků, jak ovlivňovat slovy. Teoretická 

východiska i praktické rady lze přitom snadno aplikovat v praxi a výrazně tak 

zpřehlednit proces kreativního psaní. Marsh proto vyzývá k výraznějšímu propo-
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jení oborů, k čemuž zatím příliš nedochází, přičemž argumentuje oboustranným 

přínosem takového spojení. Následující text proto shrne a porovná nejdůležitější 

východiska společná rétorice a dalším oborům, které se zabývají komunikací.  

Sdělení, kontext, médium 

Sdělení není pouze samotná předávaná informace, jedná se o komplexní a vzájem-

ně provázaný soubor prvků – především písmen, symbolů, barev, zvuků, obrazů 

atd. –, které mají pro cílovou skupinu nějaký význam (Karlíček, 2011, s. 24). 

V případě prodejních e-mailů to znamená, že sdělením je nejenom samotná textová 

zpráva, ale také veškerý další obsah včetně obrázků, použitých barev a dalších 

prvků včetně jejich rozložení.  

 Stejně důležité jako samotné sdělení je také médium, prostřednictvím kte-

rého se šíří, a kontext, do kterého je zasazeno (Karlíček, 2011, s. 23). Médiem e-

mailingu – tedy komunikačním kanálem, kterým se sdělení přenáší (DeVito, 2001, 

s. 26) – je internet, ke kterému se jednotlivci připojují pomocí patřičně vybavených 

zařízení jako stolní počítač, laptop, tablet či smartphone. Různá zařízení tak pro 

sdělení vytvářejí různý kontext. 

 Kontext je komunikační faktor, který ovlivňuje dopad, resp. pochopení sdě-

lení (DeVito, 2001, s. 21), jeho znalost proto hraje zásadní roli. Lze jej chápat jed-

noduše jako verbální, úzce jazykové vztahy v rámci daného textu, nebo šířeji jako 

okolnosti vzniku sdělení a jeho zasazení do širšího komunikačního rámce (Klabí-

ková Rábová, 2014, s. 38). Rozlišují se různé typy širšího kontextu (srov. Klabíková 

Rábová, 2014, s. 38–40), DeVito (2001, s. 22) zmiňuje například tyto čtyři: (a) fy-

zický kontext, tj. hmotné nebo konkrétní prostředí, ve kterém se recipient nachází; 

(b) kulturní kontext, tj. životní styl, přesvědčení, hodnotový žebříček, způsob cho-

vání a komunikace; (d) sociálně-psychologický kontext, tj. postavení jednotlivých 

účastníků komunikace, vztahy mezi nimi, formálnost situace a emocionální rozměr 

komunikace; (d) časový kontext, tj. pozice sdělení v posloupnosti událostí.  

 Všechny typy kontextu na sebe vzájemně působí a ovlivňují, jak příjemce 

vnímá sdělení (srov. Sperber & Wilson, 1986) – může jej zesílit i oslabit (DeVito, 

2001, s. 27). Vnímání sdělení je však složitý proces, který má tři fáze (DeVito, 2001, 

s. 61–63): (1) Přijetí smyslových vjemů. V této fázi jeden nebo více smyslů reaguje 

na přicházející podněty. (2) Uspořádání vjemů. Smyslové podněty se třídí podle 



 6 

různých principů. (3) Interpretace. Vyhodnocení vjemů a přisouzení konkrétního 

významu. Interpretace je velmi subjektivní fáze – stejné sdělení proto interpretuje 

každý jedinec odlišně. Hodnocení se nezakládá pouze na vnějších podnětech, vliv 

mají také zkušenosti, potřeby, přání, názory, kulturní faktory, ale také okamžitý 

fyzický a psychický stav. 

 Jedině pokud finální podoba komunikace odpovídá povaze samotného sdě-

lení, zvolenému médiu a předpokládanému kontextu, lze očekávat, že sdělení cílo-

vou skupinu zaujme, pochopí jej, následně ji přesvědčí a vyvolá změnu postojů 

a chování (Karlíček, 2011, s. 23). Jinými slovy marketingové sdělení musí být sro-

zumitelné, kreativní řešení nesmí přehlušit podstatu sdělení a provedení nesmí 

komplikovat pochopení (tamtéž, s. 32–33). Mělo by proto být co nejjednodušší 

a jeho zpracování co nejpříjemnější (tamtéž, s. 35). 

Význam copywritera ve vztahu ke sdělení 

Lidé jsou dnes pod velkým informačním náporem a vůči reklamním sdělením bý-

vají apatičtí, pro získání pozornosti se proto využívá kreativních řešení (Karlíček, 

2011, s. 28–29).5 Úkolem copywritera tedy je za pomoci svých kreativních schop-

ností a díky zevrubné znalosti jazyka vytvořit copy6, které zaujme a splní zadané 

cíle, tedy přesvědčí příjemce.  

Kreativní proces 

Kreativita je „schopnost přinášet myšlenky, které jsou nové (tj. originální, nečeka-

né), zároveň však náležité (tj. užitečné, uzpůsobené znění úkolu) (Sternberg, 1999, 

s. 3).“ Samotný kreativní proces – tedy sekvence myšlenek a činů, které vedou 

k produkci myšlenek nových – však dosud nebyl uspokojivě popsán. O první sys-

tematický popis se pokusil v roce 1926 sociální psycholog Graham Wallas, který 

ve své knize The Art of Thought představil čtyřstupňový model (Sadler-Smith, 

2015, s. 342), dnes označovaný jako klasický.  

                                                        
5 Kreativní komunikace však nefunguje sama o sobě, nenahradí chybný produkt, nevhodně nasta-

venou cenu či špatnou distribuci. Chybným produktem se myslí takový, který nemá potenciál, aby 

jej cílová skupina v dostatečné míře kupovala. (Karlíček, 2011, s. 11) 

6 Text reklamního sdělení, jehož cílem je upoutat a udržet pozornost potencionálního kupce, které-

ho má přesvědčit ke koupi inzerovaného produktu či služby.  
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 Ten člení kreativní proces na (a) přípravu, (b) inkubaci, (c) osvícení 

a (d) ověření.7 První a poslední krok popisuje Wallas jako vědomé, logické procesy, 

které jsou založené na znalostech logiky a matematiky, ale také na obeznámenosti 

s experimentálními a observačními vědními disciplínami (tamtéž, s. 345). Pro prv-

ní krok pak za důležitý faktor považuje také vzdělání, které poskytuje „soubor nau-

čených faktů a slov, které dávají závěrečný moment asociace do širších souvislostí, 

jakož i souhrn navyklých asociačních postupů, který utváří ‚myšlenkový systém' 

(tamtéž).“  

 Naproti tomu jako fázi inkubace označuje dobu, kdy jedinec nad řešeným 

problém dobrovolně či vědomě nepřemýšlí, ale k nevědomým a nedobrovolným 

duševním procesům přesto dochází. Aby k inkubaci mohlo dojít, musí člověk pře-

mýšlet nad jiným problémem nebo odpočívat a nepřemýšlet nad ničím konkrétním 

(tamtéž). Předposlední stupeň osvícení pak Wallas charakterizuje jako intenzivní 

zřetězení asociací, které se projevuje jako náhlý a nečekaný „záblesk“, který vrcholí 

finálním „vnuknutím“ (tamtéž, s. 346).  

 Jak poukazuje ve svém článku Sadler-Smith (2015), při pozorném čtení 

Wallasovy knihy je zřejmé, že model by měl obsahovat spíše pět kroků. Fáze inku-

bace a osvícení na sebe nenavazují přímo, ale jako mezičlánek je propojuje páté 

stádium náznak (v orig. intimation), kterému Wallas přisuzoval formu periferního 

vědomí. Pojem vysvětloval na příkladu: Zatímco první, třetí a čtvrtá fáze jsou vě-

domé procesy a reprezentují tak Slunce, fáze náznaku v analogii představuje koró-

nu, tedy plynné okolí Slunce, které je sice jeho součástí, ale zároveň existuje oddě-

leně (tamtéž, s. 346). I bez pátého stádia však Wallas svou prací položil základy 

modernímu zkoumání kreativity, na kterých pak stavěli další.  

 V roce 1950 klasický model zpochybnil psycholog Joy Paul Guilford, když 

analýzu označil za z psychologického hlediska povrchní a spíše dramatickou. Také 

modelu vytknul, že nenabízí testovatelnou hypotézu a neříká téměř nic o dušev-

ních operacích, které se opravdu dějí (Lubart, 2000–2001, s. 295). Ačkoliv někteří 

badatelé nadále pracovali s původním modelem, případně jej upravovali a doplňo-

vali (srov. Lubart, 2000–2001), Guilford vytyčil nový směr zkoumání, ve kterém se 

zaměřil na osobnostní kvality, které s kreativitou souvisí.  

                                                        
7 V originále preparation, incubation, illumination a verification.  
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 Jedním z nedávných příspěvků, který navazuje na Guilfordovu tezi, je Inves-

tiční teorie kreativity8, kterou zformuloval Robert J. Sternberg se svými kolegy 

(2006). Jak název napovídá, teorie je inspirována psychoekonomickým přístupem 

ke kreativitě (srov. Rubenson & Runco, 1992). Předpokládá, že každý jedinec dis-

ponuje kreativním potenciálem, který nezávisí pouze na talentu, ale lze jej rozšiřo-

vat aktivní „investicí“ do kreativních schopností. Tudíž se na kreativitu z větší části 

pohlíží jako na rozhodnutí.  

 Sternbergova teorie je založena na myšlence, že kreativita vyžaduje součin-

nost šesti různých, ale souvisejících zdrojů (Sternberg, 2006, s. 88–89):  

 (1) Intelektuální schopnosti. Sternberg identifikuje jako nejdůležitější tři 

konkrétní schopnosti: (a) syntetické, která umožňují pohlížet na problémy novým 

způsobem a pomáhají vymanit se z konvenčního způsobu uvažování, 

(b) analytické, které umožňují posoudit, jaké myšlenky dále rozvíjet a jaké ne, 

(c) prakticko-kontextuální, které pomáhají přesvědčit ostatní o hodnotě vlastních 

myšlenek. (2) Vědomosti. Jedinec potřebuje dosáhnout určitého stupně znalostí ve 

svém oboru, aby jej mohl posunout dál. Na druhou stranu, podrobné vědomosti 

mohou vést ke ztrátě nadhledu a vyústit v neschopnost jedince vykročit z dosa-

vadního způsobu nahlížení na problémy. Vědomosti tak mohou kreativitě pomoct, 

ale také jí mohou uškodit. (3) Styly myšlení. Jedná se o preferovaný způsob, jakým 

člověk využívá své schopnosti. V podstatě jde o rozhodnutí jedince, jak využije 

zdroje, které má k dispozici. Pro kreativitu považuje Sternberg za zvlášť důležitý 

tzv. legislativní styl9, který se vyznačuje jak tendencí k přemýšlivosti, tak rozhod-

nutím přemýšlet novými způsoby. Liší se tak od kreativního myšlení jako takové-

ho, které generuje sice nové, ale ne nutně užitečné myšlenky. (4) Osobnost. Pro 

kreativitu jsou důležité především určité osobnostní rysy. Patří mezi ně například 

ochota překonávat překážky, podstupovat rozumné riziko, tolerovat nejednoznač-

nost, ale také ochota postavit se konvencím a důvěra ve vlastní schopnosti. Krea-

tivní lidé také často vyhledávají opozici, tj. vědomě se rozhodují myslet v rozporu 

s obvyklým způsobem myšlení. (5) Motivace. Výzkum (Amabile, 1983) ukázal, že 

                                                        
8 V originále Investment Theory of Creativity. 

9 Termín pochází ze Sternbergovy teorie mentální seberegulace, ve které člověka připodobňuje ke 

státu. Všímá si, že se lidé ve své každodenní interakci chovají podobně jako složky státu a typologii 

vyvozuje na základě této podobnosti. (Kadlecová, 2007)  
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lidé odvádějí opravdu kreativní práci pouze tehdy, pokud mají upřímný vztah 

k oblasti, ve které pracují, a pozornost tak směřují k samotné práci spíš než poten-

ciální odměně. Motivace není vrozenou vlastností, člověk se stane motivovaným 

na základě svého rozhodnutí. Proto by lidé, kteří potřebují kreativně pracovat v jim 

vzdálené oblasti, měli hledat jiný úhel pohledu, který by zatraktivnil prvotně neza-

jímavou práci. (6) Prostředí. Bez prostředí, které podporuje nové nápady a dovede 

je ocenit, nemůže člověk svou kreativitu projevit, i kdyby měl jinak k dispozici 

všechny ostatní zdroje. 

 Klíčovým faktorem teorie je již zmiňovaná součinnost těchto zdrojů. Přesto-

že se lidé liší mírou, jakou jsou jimi vybaveni, často vytváří větší odlišnosti spíše 

individuální volba konkrétního zdroje. Teorie proto předpokládá, že kreativita ne-

ní jen pouhým souhrnem jedinci dostupných zdrojů. Tvrzení dokládá třemi argu-

menty. První z nich je, že některé komponenty mohou mít práh, bez jehož dosažení 

není kreativita možná a jenž ostatní zdroje nemohou vykompenzovat. Druhý ar-

gument naopak říká, že nad tímto prahem mohou silnější zdroje částečně kompen-

zovat ty slabší. Poslední argument pak spekuluje, že interakce mezi dvěma silnými 

zdroji, např. mezi vysokou inteligencí a vysokou motivací, může vést 

k mnohonásobnému posílení kreativity. (Sternberg, 2006, s. 90) 

Persvaze 

Kromě schopnosti přicházet s novými nápady musí copywriter disponovat ze-

vrubnou znalostí jazykových pravidel a průběžně rozvíjet své jazykové dovednosti, 

především schopnost vhodné stylizace textu a s ní související jazykový cit, aby do-

kázal své nápady a myšlenky formulovat způsobem, který příjemce přesvědčí 

k vykonání zamýšlené akce, např. ke koupi či k přihlášení odběru newsletteru. 

 Lingvistickou disciplínou, která zkoumá komunikaci z hlediska jejího účinku 

na příjemce, je pragmatika. Termín jako takový je poměrně nejednoznačný, stejně 

jako vymezení oboru (srov. Saicová Římalová, 2014, s. 7–10). Často se proto defini-

ce omezuje na výčet zkoumaných témat10.  

                                                        
10 (a) principy komunikace; otázky kooperace a konfliktu; principy, které umožnují porozumění; (b) 

obsahová a vztahová stránka komunikace; principy zdvořilosti, zdvořilostní strategie; (c) verbální 

a neverbální komunikace; (d) vyjadřování záměrů mluvčího, řečové akty, komunikační funkce 

a jejich vyjadřování; (e) komunikační strategie; problematika přesvědčování, argumentace, mani-
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 Proces přesvědčování v průběhu komunikace označuje pragmatická lingvis-

tika pojmem persvaze, přičemž rozlišuje dvě roviny: (a) ovlivňování, které chápe 

jako obecné „ovlivňování člověka člověkem“ a předpokládá, že je přítomné v každé 

komunikaci, a pak (b) přesvědčování, persvazi, při které jeden člověk působí na 

druhého s cílem přesvědčit jej o nějakém stanovisku (např. tvrzení či názoru), při-

čemž záměrem je, aby druhý dobrovolně změnil své stanovisko a byl v procesu 

přesvědčování aktivní (Saicová Římalová, 2014, s. 46–47). 

 Při přesvědčování se užívají emocionální i racionální apely, tedy argumenty 

(viz část věnovanou argumentaci). Antické učebnice rétoriky řadily k racionálnímu 

pólu řeči funkce informovat, poučovat a zdůvodňovat; k emocionálnímu pólu pak 

funkce získávat, bavit, pohnout (k činu, změně postoje) a dojmout, popichovat či 

vybičovat publikum (Kraus, 2010, s. 15). Vztah mezi oběma póly tak zahrnuje sou-

vislou řadu jemných významových odstínů, které částečně souvisejí s žánrovým 

členěním jazykových projevů a jejich funkcí (tamtéž). Ve 20. století se komunikač-

nímu záměru mluvčího věnuje teorie komunikačních funkcí, kterou rozvinul Praž-

ský lingvistický kroužek, především Vilém Mathesius a Roman Jakobson, který na 

Mathesiovu práci navázal. Teorie považuje jakoukoliv výpověď za mluvní akt11, 

přičemž mluvení a psaní je účelným jednáním. Proto když v nějaké komunikační 

situaci vyslovíme výpověď, obvykle jí něco říkáme o světě, ale zároveň se také tím, 

co a jak říkáme, snažíme dosáhnout u adresáta určitého cíle (Saicová Římalová, 

2014, s. 39). Například podle Vybírala (2000, s. 23) může komunikace plnit čtyři 

různé funkce: informovat, instruovat, přesvědčit, pobavit. 

 Jak bylo zmíněno výše, vnímání sdělení je složitý a z hlediska vyhodnocení 

významu velmi subjektivní proces12 – autorův záměr se obvykle ve větší či menší 

míře liší od příjemcova porozumění (Kraus, 2010, s. 29). Je proto žádoucí předchá-

                                                                                                                                                                   
pulace; (f) jevy související se vztahem promluvy a kontextu, deixe, reference, vztažení k času či 

prostoru; presupozice; (g) principy výstavby dialogu. (Saicová Římalová, 2014, s. 9) 

11 Mluvní (nebo také řečový) akt je termín, který zavedl filozof John Langshaw Asutin. Rozumí se 

jím minimální jednotky, jejichž prostřednictvím se řeč uskutečňuje jako určitá činnost vyjadřující 

např. ujištění, žádost, slib, otázku, výhružku atp. (Kraus, 2010, s. 27) 

12 V rámci mediálních textů se tématu dlouhodobě věnoval například Stuart Hall, viz jeho teorii 

kódování a dekódování (Hall, 1973). 
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zet komunikačním konfliktům13, které snižují vzájemné pochopení, a tedy negativ-

ně ovlivňují persvazivní účinek. Předat informaci co možná nejefektivnějším způ-

sobem lze dodržováním kooperačního principu (Saicová Římalová, 2014, s. 19), 

který zformuloval filozof jazyka Herbert Paul Grice. Jádrem jeho teorie je pokyn 

účastníkům komunikace, aby ke komunikaci přispívali, jak je v dané chvíli potřeba, 

a podle jejího účelu (tamtéž, s. 18). 

 Grice princip následně rozpracoval do podoby čtyř dvojic příkazů (maxim 

a submaxim), které specifikují, co máme, resp. nemáme dělat (Saicová Římalová, 

2014, s. 19): Maxima kvantity: Říkej přiměřené množství informací; neříkej ani pří-

liš mnoho, ani příliš málo. Maxima kvality: Říkej to, o čem jsi přesvědčen, že je 

pravda; neříkej lži, ale ani nepodložené informace, polopravdy atp. Maxima rele-

vance: Říkej jen to, co je v dané chvíli důležité; neříkej, co není relevantní, tj. co 

ostatní již vědí, neodbíhej od tématu. Maxima způsobu: Vol vhodný způsob vyjád-

ření – mluv přesně, stručně, uspořádaně, srozumitelně; nevyjadřuj se víceznačně, 

nejasně atp.  

 Ačkoliv se ukazuje, že v každodenní komunikaci bývá princip často porušo-

ván, a spekuluje se, že porušování může být častější než jeho dodržování (Saicová 

Římalová, 2014, s. 19), pro copywriting – vzhledem k důrazu na jednoznačnost 

komunikace – jsou maximy vhodným nástrojem, jak systematicky formulovat sro-

zumitelná sdělení.  

 Dalším souborem maxim, který napomáhá efektivní komunikaci, je zdvoři-

lostní princip, který zformuloval lingvista Geoffrey Leech (Saicová Římalová, 2014, 

s. 23–24): Maxima taktu: Minimalizuj nároky na komunikačního partnera; maxima-

lizuj jeho prospěch. Maxima velkorysosti: Minimalizuj svůj prospěch; maximalizuj 

nároky na sebe. Maxima ocenění: Minimalizuj kritiku adresáta; maximalizuj oceně-

ní adresáta. Maxima skromnosti: Minimalizuj chválu sebe samého; maximalizuj kri-

tiku sebe samého. Maxima souhlasu: Minimalizuj nesouhlas s adresátem; maxima-

lizuj souhlas s adresátem. Maxima účasti: Maximalizuj účast s adresátem, 

tj. maximalizuj projevy sympatií, pochopení, zájmu o něj atp. 

 Jednotlivé maximy se nutně nemusejí uplatnit všechny zároveň, každá je 

spíše obvyklá pro určité typy komunikačních situací, resp. mluvních aktů či komu-

                                                        
13 Konflikt je v komunikaci chápán šířeji, než bývá běžně obvyklé – nejen jako hádka, ale také jako 

nedorozumění či manipulace. (srov. Saicová Římalová, 2014, s. 18–22, 33–34, 46–52) 
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nikačních funkcí (tamtéž, s. 23). Jejich užívání tak souvisí s jazykovým citem auto-

ra.  

Jazykové prostředky persvaze 

K vyjádření racionálních i emocionálních apelů slouží nejrůznější jazykové pro-

středky, např. volba stylu či intenzita vyjádření, užívání argumentace a řečnických 

figur, uvádění příkladů či odkazování na jiné texty a autority (Saicová Římalová, 

2014, s. 47). Následující část shrnuje ty nejdůležitější.  

Komunikační strategie a stylizace 

Když příjemce vnímá sdělení, většinou si vytváří nějakou představu o jeho autorovi 

i o tom, komu je určeno. Činí tak díky různým prostředkům, které se ve sdělení 

objevují (Saicová Římalová, 2014, s. 42). Vhodně zvolený způsob ztvárnění sebe 

a komunikačního partnera (pro více informací o stylizaci subjektů srov. Saicová 

Římalová, 2005), spolu s patřičným vymodelováním vzájemného vztahu či zobra-

zené skutečnosti, patří mezi důležité předpoklady úspěšné komunikace (Saicová 

Římalová, 2005, s. 26).  

 Teoreticky jsou tyto jevy popsány například v teoriích o subjektech 

v promluvě, komunikační perspektivě14 a stylizaci. Užitečné jsou také teorie spjaté 

s komunikačními strategiemi, ve kterých se zmíněné jevy uplatňují.15 

 Komunikační strategií je myšlen určitý postup, který autor volí, aby dosáhl 

svého cíle, resp. komunikačního záměru, přičemž volba konkrétní strategie nemusí 

být nutně vědomým rozhodnutím. Zvolená strategie nicméně ovlivňuje konečnou 

podobu sdělení (Saicová Římalová, 2005, s. 44). S ohledem na adresáta, zamýšlený 

záměr a dobové normy je například důležité odhadnout míru důvěrnosti a vybrat 

vhodné role či charakteristiky sebe i adresáta, případně zdůraznit, co usnadní do-

sažení záměru, a potlačit, co by úspěch zkomplikovalo (tamtéž, 2005, s. 26–27). 

Součástí strategie je tedy i rozhodnutí, co říct a co neříct (Saicová Římalová, 2014, 

s. 44). 

                                                        
14 Komunikační perspektivou je míněn úhel, ze kterého (či z čího) je příslušná skutečnost popsána 

či ztvárněna. Bod, z jehož úhlu pohledu je komunikační perspektiva vystavěna, se nazývá perspek-

tivní centrum. (Saicová Římalová, 2014, s. 43) 

15 Podrobněji se komunikačním strategiím a souvisejícím jevům věnují například Machová a Šveh-

lová (2001), Chejnová (2012) či Kaderka (Čmejrková & Kaderka, 2013, s. 57–101). 
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 Každá komunikační strategie má dva aspekty: (a) obsahový a (b) vztahový, 

přičemž druhý aspekt určuje ten předcházející (Saicová Římalová, 2005, s. 28). 

Vztahový aspekt se proto označuje jako metakomunikace, skrze kterou si účastníci 

komunikace vyměňují definice sebe sama (tamtéž). To znamená, že si vzájemně 

sdělují nejen holá fakta a své postoje, ale také to, za koho se považují – účastník 

komunikace předkládá partnerovi určitý obraz sama sebe, své sebepojetí a očeká-

vá, že partner jej potvrdí (Křivohlavý, 1988, s. 16). Schopnost přiměřené metako-

munikace je pak podmínkou pro úspěšnou komunikaci (Saicová Římalová, 2005, 

s. 28), vztahový aspekt se navíc projevuje jako stylizace různých jevů (tamtéž, 

s. 33), tj. způsobem, jakým je obsah sdělení ztvárněn (tamtéž, s. 43). Pojem bývá 

definován různě, Hausenblas (1971, s. 45–46) popisuje čtyři možné významy styli-

zace: (a) jazyková formulace textu; (b) ta část jazykové výstavby textu, která závisí 

na stylotvorných faktorech; (c) utváření stylu podle stylu jiných promluv, tj. pří-

klon k určitému autorovi, žánrové formě atp.; (d) takové zobrazení, které předlohu 

jen nenapodobuje, ale přetváří ji, záměrně ji modifikuje, přičemž charakteristickým 

rysem bývá zjednodušení či zhuštění příznačných vlastností, jindy zase zpravidel-

nění tvaru atd. Výsledkem je zvýraznění určitých vlastností zobrazených jevů (tam-

též, s. 46).  

 Mezi prostředky stylizace lze zařadit všechny typy prostředků, které se po-

dílejí na výstavbě komunikátu (Saicová Římalová, 2005, s. 41): jazykové, tematické, 

textové, tektonické a případně mimojazykové (Macurová, 1983, s. 32). 

 Umění vhodné stylizace se věnuje také celá oblast rétoriky, označovaná jako 

elokuce. Stylizací označuje umění volit a uspořádat jednotlivá slova, sousloví, věty 

a nadvětné útvary tak, aby odpovídaly tomu, o čem a ke komu se mluví (Kraus, 

2010, s. 84). Rétorika nabízí také popis jazykového citu. Antičtí autoři rozlišovali 

čtyři hlediska gramatické a jazykové správnosti (Kraus, 2010, s. 85–86): (1) racio-

nální pochopení jazykových zákonitostí; (2) porozumění historickým principům 

jazykového vývoje; (3) autoritu gramatiků a dobrých autorů; (4) současný úzus 

uživatelů jazyka.  

 Žádné z těchto hledisek by se nemělo uplatňovat přehnaně nebo mechanic-

ky, naopak jejich znalost a uvážlivé nakládání s nimi je známkou vytříbeného jazy-

kového citu (tamtéž). Obecněji se jazykový cit dá přirovnat také ke komunikační 
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způsobilosti, kterou lze popsat jako znalost fungování komunikace a schopnost ji 

efektivně použít (DeVito, 2001, s. 23).  

Argumentace 

Argumentací se rozumí soubor operací, které vyhledávají výchozí tvrzení jistá, vě-

rohodná nebo obecně přijímaná, tedy relevantní pro zdůvodnění, popř. vyvrácení 

určitého tvrzení, jehož cílem je adresáta přesvědčit a ovlivnit (Kraus, 2010, s. 36). 

Jedná se tedy o formu přesvědčování, která působí především na racionální složku, 

takže ke zdůvodňování názoru využívá argumenty, tj. rozumné důvody (Saicová 

Římalová, 2014, s. 47).  

 Někdy se argumentace vymezuje také úžeji jako prosté zdůvodňování, že 

něco je pravda (tamtéž). Nicméně v běžném životě se argumenty objevují i při zdů-

vodňování něčeho, co obvykle z hlediska pravdivosti hodnotit nelze, např. rady, 

doporučení (tamtéž). Navíc rétorická argumentace usiluje nejen o působení na ro-

zum, ale také na celé lidské chování a jednání – uplatňují se proto argumenty, které 

souvisí s vžitými hodnotami, normami, city, morálkou, tradicí, ale také se skuteč-

nými nebo předpokládanými vlastnostmi publika (Kraus, 2010, s. 37).   

 Typologií argumentů existuje více, shrnutí některých běžných typů nabízí 

např. Kraus (2008, s. 149–155), další pak Machová & Šamalová (2005, s. 61–63): 

argumenty faktické, tj. využívající nějaký fakt; argumenty autoritou, tj. založené na 

názoru respektované osoby; argumenty z analogie, tj. založené na srovnání 

s podobnou situací; argumenty využívající příklady; argumenty o příčině, 

tj. argumenty typu „vždycky když někdo udělá A, stane se B“. 

 Za chybnou argumentaci se pak považuje ta, která porušuje pravidla argu-

mentace korektní – ať už se tak děje vědomě, či nevědomě – a vykazuje znaky např. 

manipulace16 (Saicová Římalová, 2014, s. 48).  

Řečnické figury 

Pro reklamní texty je příznačné vynalézavé používání tropů a figur, v rétorice řa-

zených do kategorie zdobnosti a obraznosti (Kraus, 2010, s. 86), které reklamu 

ozvláštňují jazykovou hrou a ironizováním vyjadřovacích možností jazyka, 

resp. distancováním se od nich (tamtéž, s. 87).  

                                                        
16 Za manipulaci se v lingvistice považuje snaha přimět druhého k něčemu či jej přesvědčit, aby 

přednesené argumenty přijal, a to i proti jeho vůli, popř. i proti jeho zájmům. Jednotlivé přístupy se 

však liší v důrazu, který kladou na (ne)vědomost takového chování. (Saicová Římalová, 2014, s. 48) 
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 Zatímco klasická rétorika pracovala s konkrétními soubory připouštěných 

nebo odmítaných odchylek (licencí), moderní rétorika roztřídila tropy a figury do 

podoby přehledné tabulky, jejíž prvky utvářejí svébytnou normu rétorické komu-

nikace. Tyto licence nazývá metabolami. (tamtéž, s. 86) 

metaboly 
metaplasmy metataxy metasémy metalogismy 

operace 

rozšíření 

proteze, diereze, 

epenteze, opako-

vání, rým, alitera-

ce, asonance 

parenteze, výčet, 

polysyndeton 

synekdocha totum 

pro parte, hyper-

bola, pleonasmus, 

paronomázie 

antiteze, opaková-

ní, antonomázie 

stažení 

afereze, apokopa, 

synereze, synkopa, 

pauza, resp. meze-

ra, zámlka, haplo-

logie 

elipsa, asyndeton 
synekdocha pars 

pro toto 
apoziopeze 

změna 

pořadí 

anagram, palin-

drom 

hyperbaton, meta-

teze, inverze, tmé-

ze, ordo artificialis 

sousloví 
chronologická 

inverze 

substituce 
záměna hlásek, 

písmen, afixů 

anakolut, chias-

mus 

metafora, meto-

nymie 

eufemismus, ale-

gorie, litotes, iro-

nie 

Tabulka 1 (původně publikováno v knize A General Rhetoric belgické skupiny µ,  

převzato z: Kraus, 2010, s. 87–88)  

 Na svislé ose jsou uvedeny transformační postupy, které základní (nepří-

znakovou) jazykovou podobu (a) rozšiřují, (b) stahují, redukují, (c) mění její ustá-

lené pořadí, resp. ustálené pořadí jejích prvků (d) nebo ji nahrazují prvkem jiným. 

Na vodorovné ose jsou pak zaneseny jazykové roviny, na nichž se transformace 

provádějí: metaplasmy jsou metaboly na rovině grafické a hláskové, metataxy na 

rovině syntaktické a metasémy na rovině lexikální. Metalogismy pak tvoří skupinu 

metabol, které transformují věcný obsah. (Kraus, 2010, s. 86–87)  

Techniky pro posílení emočního apelu 

Copywriterské (a rétorické) příručky často zmiňují praxí prověřené techniky 

(srov. Kraus, 2010; Horňáková, 2011; Karlíček, 2011; Křížek & Crha, 2012; Sálová 

et al., 2015), kterými lze příjemce stimulovat, tím zvýšit jeho motivaci a posílit tak 

persvazivní efekt textu. S rozvojem neurovědy se postupně objevují výzkumy, keré 

nabízejí vysvětlení, proč jsou tyto techniky účinné: ačkoliv se lidé považují 
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za racionální bytosti, často jsou jejich rozhodnutí založena na emocích a podvědo-

mých procesech (Dooley, 2012, s. xii).  

 Mnoho z těchto technik funguje, protože se jedná o emoční apely, které sti-

mulují lidské podvědomí. V následující části jsou popsány a vysvětleny nejčastěji 

využívané principy.  

Princip benefitu namísto vlastností 

Reklamní text by měl příjemci nabízet řešení nějakého problému nebo uspokojení 

jeho přání či touhy (Křížek & Crha, 2012, s. 76). Reklama by proto neměla popiso-

vat samotné vlastnosti produktu (příp. služby), ale zdůrazňovat přínos, konkrétní 

benefit, který jeho užívání přináší (tamtéž, s. 62). Klasickým příkladem je slogan, 

který v roce 1963 vymyslel David Ogilvy pro Rolls-Royce17, kterým v jedné větě 

vyjádřil technickou vyspělost i pohodlnost automobilu, tedy dvě důležité vlastnosti 

vozu podmíněné mnoha dalšími dílčími aspekty.   

 Jak bylo zmíněno výše, na nákupní chování mají velký vliv emoce – racio-

nální argumenty většinou slouží až ke zpětnému zdůvodnění nákupu (Dooley, 

2012, s. 2). Právě vyjádřením vlastnosti skrze konkrétní benefit získá racionální 

argument emoční rozměr a nabude tak větší přesvědčivosti. Je ovšem žádoucí spo-

jovat značku (a v textu pracovat) s emocemi pozitivními (Křížek & Crha, 2012, 

s. 38). Zároveň tento princip umožňuje jednoduchým sdělením komunikovat kom-

plexní produkty (Dooley, 2012, s. 185–186).  

Princip společného jazyka 

Jakákoliv komunikace se odehrává jen v takovém rozsahu, v jakém její účastníci 

používají stejný systém signálů. Rozdíly panují nejen mezi různými společnostmi, 

ale i mezi jednotlivci – jak ve slovní zásobě, tak ve výkladu společně sdílených ter-

mínů. Podle teorie akomodace platí, že čím více se systém signálů mluvčího shodu-

je se systémem příjemce, tím smysluplnější a efektivnější komunikace je, protože 

podobnosti vedou k větší přitažlivosti a pozitivnějšímu vnímání (DeVito, 2001, 

s. 28–30). Ačkoliv chybí výzkumy, které by takovou tezi prokazovaly, DeVito před-

pokládá, že teorie akomodace platí i pro internetovou komunikaci (tamtéž, s. 30). 

                                                        
17 „At 60 miles an hour, the loudest noise in this new Rolls-Royce comes from the electric clock.“ 

(Nejhlasitější zvuk, který uslyšíte v novém Rolls-Royce při 60 mílích v hodině, bude tikot hodinek.) 
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 Volba správného způsobu vyjadřování (tónu řeči) má proto velký vliv na 

výsledný účinek sdělení. Zvolený tón musí být relevantní pro danou značku, 

nicméně určující je jazyk cílové skupiny (Shaw, 2012, s. 16). Výsledný text by měl 

také komunikovat se čtenářem: obracet se na něj, klást otázky, vyvracet očekávané 

námitky atp. (Křížek & Crha, 2012, s. 102), jinými slovy by měl předvídat komuni-

kační situaci a uzpůsobit se jí. Užitečným nástrojem, který lze využít při výběru 

správného tónu řeči, je šest dimenzí efektivní konverzace (DeVito, 2001, s. 161–

168): (1) Empatie. Schopnost vcítit se do pocitů druhé osoby, tedy pocitově i rozu-

mově pochopit druhého, umožňuje identifikovat potřeby a touhy cílové skupiny. 

Hlubší porozumění pak může vést k identifikování důležitého benefitu, který zprvu 

není z klíčových charakteristik zřejmý (Shaw, 2012, s. 52). (2) Pozitivnost. Přimě-

řeně pozitivní názory, komplimenty či argumenty se promítají do pozitivního vní-

mání celé komunikační situace a posilují pocit, že je příjemce vítaným účastníkem 

komunikace. (3) Bezprostřednost. Určuje míru spojení mezi mluvčím a příjemcem, 

přičemž platí, že větší bezprostřednost signalizuje blízkost účastníků komunikace, 

pocit zájmu a pozornosti, náklonost k druhému a že lidé většinou reagují na v-

hodnou míru bezprostřednosti příznivě. (4) Řízení interakce. Komunikace musí být 

řízena tak, aby se příjemce necítil ani ignorován, ani v centru přílišné pzornosti. 

(5) Expresivita. Jedná se o míru, s jakou se mluvčí zapojuje do interakce, s jakou 

signalizuje své pocity a myšlenky. Cílem je vyhnout se klišé, otřepaným fázím a být 

oiginální. (6) Orientace na druhé. Jedná se o schopnost vyjadřovat zájem o druhé, 

solupracovat v komunikaci s příjemcem a zaměřovat se na společné cíle.   

 Skutečnost lze popsat prakticky z nekonečného množství úhlů pohledu 

(Karlíček, 2011, s. 24), zvolit adekvátní tón řeči je proto klíčové – slova vyvolávají 

specifické asociace, které často nesou emocionální náboj (tamtéž, s. 25). Jakékoliv 

sdělení tak obsahuje implicitní hodnocení a výběr konkrétních slov (a dalších ele-

mentů) předurčuje, jak bude příjemce sdělení interpretovat (tamtéž).   

Princip vyprávěného příběhu 

Princip vyprávěného příběhu, označovaný také termínem narativita či storytelling, 

je v reklamní praxi běžně užívanou praktikou, nicméně dosud nebyl v tomto kon-

textu obsáhleji teoreticky popsán (Hnátová, 2015, s. 2). Kromě Hnátové (2015) 

zpracoval základní přehled tématu například Elčić (2013).  
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 Důvodem pro užívání storytellingu je fakt, že takové reklamy jsou často 

nadprůměrně efektivní (Dooley, 2012, s. 173). Jednou z příčin je, že příjemci bývají 

zvědaví, jak příběh dopadne, a text proto častěji dočtou až do konce (Křížek 

& Crha, 2012, s. 102). Podle evolučních psychologů je však zájem lidí o příběhy 

mnohem hlubší, vývojově daný, protože jim poskytoval výraznou konkurenční vý-

hodu nad ostatními druhy (Dooley, 2012, s. 173). Zatímco zvířata se učí skrze 

vlastní zkušenost, lidé mohou poznatky o okolním světě sdílet právě ve formě pří-

běhů a zprostředkovat tak osobní zkušenost dalším jedincům (tamtéž).  

 Typickým příkladem takového příběhu je pohádka. Jak ve své studii Morfo-

logie pohádky popsal Vladimir Jakovlevič Propp, všech sto jím analyzovaných pří-

běhů sdílelo strukturu, vnitřní stavbu a specifické kompoziční zákonitosti (Marek, 

2015). Na základě tohoto zjištění pak Propp identifikoval 31 funkcí, které 

jsou stálou veličinou, tzn. nezáleží na tom, kdo a jak je plní, a jejichž posloupnost je 

vždy totožná (tamtéž). V navazující studii Historické kořeny magických příběhů pak 

popisuje kulturní kontext pohádek. Za jejich původ považuje staré rituály a zabývá 

se výkladem prvků, které z nich lidé převzali právě do pohádkových vyprávění 

(Beránková, 2009, s. 11).  

 Tezi o důležitosti příběhů pro člověka podporuje výzkum percepce vyprá-

vění (Speer et al., 2009), ve kterém autoři použili magnetickou rezonanci pro zob-

razení mozkové aktivity během čtení dobrodružného románu. Ukázalo se, že různé 

pasáže textu aktivovaly různé oblasti mozku – když například postavy uchopovaly 

předměty, aktivovala se motorická oblast čtenářova mozku; když však protagonis-

té pozorovali své okolí, zapojila se oblast spjatá s vizuálními vjemy. Výsledky vý-

zkumu tak naznačují, že lidé rozumějí příběhu tím, že mozek simuluje události 

fikčního světa, jako by se staly ve světě skutečném. Čtení příběhu proto na člověka 

působí podobně, jako kdyby vzpomínal na své zážitky nebo si živě představoval 

nějakou událost (Dooley, 2012, s. 174). Další výzkum (Stephens et al., 2010) pak 

ukázal, že se při komunikaci téměř synchronizuje mozková aktivita vypravěče 

a příjemce, tzn. stejné oblasti mozku se spínají nejprve u autora a následně – pokud 

dává pozor a rozumí příběhu – také u příjemce. 

 Příběh je tedy velice silným stimulem, který poutá pozornost, zvlášť když se 

ve vyprávění vyskytují prvky aktivující mozkovou činnost jako akce, pohyb či dia-
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log (Dooley, 2012, s. 175), ale také například přídavná jména, pakliže zprostředko-

vávají smyslové vjemy, živé představy či sentiment (tamtéž, s. 171). 

Postup tvorby reklamního sdělení 

Jak si všímá Marsh (2007, s. 168), dosud neexistuje žádný robustnější rámec, který 

by systematizoval postup pro vytváření copy, z čehož plyne nutnost kombinovat 

různé zdroje. Mezi populární tituly patří příručka s přiléhavým názvem A Tech-

nique for Getting Ideas, kterou publikoval již v roce 1965 James W. Young (2011). 

Ačkoliv jím popisovaný postup byl v době svého uveřejnění cenným vhledem 

do procesu generování nápadů a dodnes je pro praxi přínosný, v zásadě se jedná 

„pouze“ o popis kreativního procesu, jak byl mezitím zformulován v rámci výzku-

mu kreativity. Příručka navíc nebyla určena přímo pro copywritery, jako spíš pro 

kohokoliv, kdo potřeboval přicházet s novými myšlenkami, takže se soustředí na 

generativní část procesu a nenabízí žádný návod pro následnou formulaci výsled-

ného sdělení.   

 Podrobnější postup, který se zabývá nejen přípravou, ale také tvorbou sdě-

lení, nabízí rétorika v podobě šesti kánonů, tj. etap utváření řeči (viz Kraus, 2010, 

s. 66–96). S kánony pracuje také DeVito (2001, s. 277–303), který je rozvinul do 

podoby praktického návodu o deseti krocích. Ačkoliv je postup určen pro přípravu 

mluveného veřejného projevu, prvních sedm etap lze s drobnými úpravami apliko-

vat i na psaný reklamní text, protože s rétorickým projevem sdílí klíčové charakte-

ristiky – je určen početnému publiku a důraz je kladen na srozumitelnost a pře-

svědčivost.  

 Následující část je kombinací DeVitova návodu, ze kterého přejímá přede-

vším strukturu, a kusých doporučení převzatých z literatury věnované copywritin-

gu. Stejně jako u DeVitovy předlohy (2001, s. 282) platí, že copywriter nemusí po-

stupovat přesně podle pořadí jednotlivých kroků, je možné (a někdy i žádoucí) 

vracet se k dřívějším krokům s informacemi získanými v pozdějších krocích.  

1. Téma a účel 

V případě reklamního sdělení je téma zadáno klientem a copywriter si je nevybírá. 

Stejně tak účel bývá daný – ovlivnit postoje nebo chování příjemců. Kvalita výstupu 

je však podmíněna kvalitou vstupních informací (Křížek & Crha, 2012, s. 74). Je 

proto copywriterovou povinností vyžádat si co nejpodrobnější podklady od zada-
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vatele, který by je měl ve vlastním zájmu poskytnout. Pro přehled nutných podkla-

dů, viz čtvrtý krok Seznámení se s tématem. 

2. Analýza publika 

Informace o tom, komu je sdělení určeno, je nezbytným podkladovým materiálem 

(Křížek & Crha, 2012, s. 43). Cílová skupina totiž určuje jednak způsob, jakým je 

sdělení formulováno, jednak vlastnosti produktu či služby, které zdůrazňuje (Hor-

ňáková, 2012, s. 18). Pro definici cílové skupiny lze využít všechny informace 

o potenciálních zákaznících, ze kterých lze odvodit obecnější vlastnosti. Nejčastěji 

se využívají sociodemografická data (věková kategorie, pohlaví, rodinný stav, vzdě-

lání, příjem, bydliště…) a osobnostní charakteristiky (potřeby, postoje, hodnoty…) 

(tamtéž, s. 22). 

3. Formulace teze a propozice 

Tezí je míněna ústřední myšlenka sdělení (DeVito, 2001, s. 289), v kontextu marke-

tingové komunikace také označovaná jako message. V případě reklamního textu se 

může jednat například o problém, který má propagovaný produkt vyřešit, nebo 

potřebu, kterou má uspokojit. Propozice je pak argument, který má příjemce pře-

svědčit o platnosti teze (tamtéž, s. 290), tedy potvrdit recipientovi, že propagovaný 

produkt vyřeší předestřený problém.   

 DeVito nabízí i základní postup, jak identifikovat možné propozice (tamtéž,  

s. 290–291): Nejprve zformulovat tezi, následně si položit otázku, proč teze platí, 

a sepsat si všechny relevantní odpovědi. V dalším kroku odstranit ze seznamu pro-

pozice, které jsou pro tezi nejméně důležité, poté zkombinovat body, které mají 

společné jádro a následně vybrat jen ty propozice, které jsou nejrelevantnější pro 

cílové publikum.  

4. Seznámení se s tématem 

Jak již bylo zmíněno v prvním kroku, zadavatel by měl copywriterovi dodat co nej-

více podkladů, případně si je musí copywriter dohledat sám. Obeznámenost 

s tématem je totiž pro tvorbu sdělení nezbytná. Užitečná může být prakticky jaká-

koliv informace, výčet nutného minima nabízí například Křížek s Crhou (2012, 

s. 74–78): (a) obecné informace o zadavateli – co je hlavní činností, jaké jsou hod-

noty firmy atp.; (b) informace o produktu/službě – k čemu slouží, čím se liší od 
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konkurence, jaká je přidaná hodnota atp.; (c) informace o cílových skupinách – ko-

ho má sdělení zaujmout; (d) informace o konkurenci – kdo je hlavní a kdo vedlejší 

konkurencí, v čem je konkurence lepší/horší atd.; (e) obecné informace o daném 

oboru/segmentu – jaká jsou jeho specifika, poslední trendy atp. 

5. Formulace podpůrných argumentů 

V tomto kroku by měl copywriter svou tezi a propozici podpořit motivačními vý-

zvami, faktickými důkazy či argumenty, obecnými či specifickými principy, analo-

giemi či příklady (DeVito, 2001, s. 296).  

 Mezi silné argumenty patří osobní výpovědi zákazníků, označované také 

jako testimonialy. Lidé mají tendenci generalizovat na základě jediného příkladu, 

protože z hlediska evoluce je přístup k velkým objemům dat a systematická práce 

s nimi příliš mladým výdobytkem civilizace, než aby stihl ovlivnit zvyky dané tisíci-

letou historií člověka (Dooley, 2012, s. 176). Navíc platí, že čím osobnější příběh je 

(doplněný například o jméno a fotografii zákazníka), tím je uvěřitelnější a tedy 

účinnější (tamtéž, s. 177). 

 Dalšími překvapivě účinnými stimuly, které prokazatelně přitahují pozor-

nost, jsou slova zdarma (Dooley, 2012, s. 167) a nový. Jakákoliv novinka aktivuje 

v mozku centrum odměňování (tamtéž, s. 168), neurovědci proto předpokládají, že 

zvýšená pozornost vůči všemu novému je pozůstatkem z doby, kdy lidé žili jako 

lovci a sběrači a hledání nových zdrojů bylo základem přežití (tamtéž). Užitečným 

doporučením také je nahrazovat argument, který má podobu číselného údaje vyjá-

dřeného procenty, raději přirovnáním za použití obyčejných čísel18 (Dooley, 2012, 

s. 164), protože příjemce takové informaci lépe rozumí a dokáže se s ní snáze iden-

tifikovat (tamtéž, s. 165).  

6. Volba struktury textu 

Jasná struktura textu je důležitá, protože pomáhá čtenáři pochopit obsah sdělení 

(DeVito, 2001, s. 297). DeVito (2001, s. 297–302) nabízí několik obecných vzorů, 

podle kterých lze text strukturovat. Pro účely reklamního sdělení jsou užitečné 

dva: (a) vzor problém-řešení a (b) vzor motivované pořadí.  

                                                        
18 Například místo prohlášení „90 % našich zákazníků ohodnotilo službu jako excelentní,“ je lepší 

uvést „9 z 10 zákazníků ohodnotilo službu jako excelentní“ (Dooley, 2012, s. 164).  
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Vzor problém-řešení 

Jednoduchý vzor, který člení text do dvou částí – v první se příjemce seznámí 

s problémem, v druhé pak s nabízeným řešením (DeVito, 2001, s. 298). 

Vzor motivované pořadí 

Podrobnější vzor, který text člení do pěti částí (DeVito, 2001, s. 299–301). Jeho vý-

hodou je, že jednotlivé části nespecifikují konkrétní formu, pouze účel, který mají 

splnit. Nejsou tedy svázané s pevnou strukturou a vzor lze proto uplatnit v různých 

situacích.  

Pozornost 

Vyvolat pozornost lze různými technikami popsanými výše, například pomocí řeč-

nických otázek. Jedním ze sofistikovaných způsobů, jak příjemce zaujmout, je pře-

kvapit jej něčím nečekaným (Dooley, 2012, s. 157). Lidský mozek si některé infor-

mace – slovní obraty, melodie atp. – pamatuje v podobě šablon, které následně 

využívá pro „předvídání“ komunikace tím, že v jejím průběhu doplňuje do zapama-

tované šablony (Guzman et al., 2016). Pokud se však šablona neshoduje 

s přijímaným sdělením (například pokud je v reklamě použito přísloví, jehož druhá 

část je pozměněna), vzniká moment překvapení, který příjemce nutí k větší pozor-

nosti (Dooley, 2012, s. 157). Stylistika označuje takovéto obměňování výrazových 

prostředků termínem aktualizace (Čechová, 2008, s. 250–251) nebo obecně pa-

rafráze. 

 V případě reklamních e-mailů je tato část sdělení vyhrazena především pro 

předmět, jehož hlavní účel je upoutat pozornost mezi ostatními zprávami, funguje 

tedy podobně jako titulek (MacPherson, 2001, s. 91). Předmět by měl být ideálně 

dlouhý mezi 30–40 znaky a poutavý. Toho lze dosáhnout například zdůrazněním 

benefitu, položením otázky, vzbuzením příjemcovy zvědavosti či personalizací, 

například přímým oslovením či vložením křestního jména (tamtéž, s. 91–93).  

Potřeba  

V tomto bodě by měl copywriter komunikovat svou tezi, dokázat, že existuje nějaká 

potřeba a že je třeba ji naplnit. Může toho docílit předestřením problému, specific-

kým příkladem, faktickým důkazem či emocionálním apelem (DeVito, 2001, 

s. 299), v každém případě by měla výzva vyvolávat dojem urgence (MacPherson, 

2001, s. 99).    
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Spokojenost 

Po naznačení potřeby je důležité představit řešení, v případě reklamních e-mailů je 

tato část vymezena pro prezentování propozice, viz třetí krok Formulace teze 

a propozice.   

Vizualizace 

V předposlední části by měl být příjemce konfrontován se situací, která nastane po 

naplnění dané potřeby, a tím posílit jeho pocity nebo víru (DeVito, 2001, s. 300). 

Způsobem, jak princip vizualizace využít pro posílení persvaze, je například přiblí-

žit příjemci pocit vlastnictví propagovaného produktu (Dooley, 2012, s. 257). 

Činnost 

Poslední částí musí být vyzvání k akci, také označované jako call-to-action (CTA). 

Závěrečný apel má příjemci říkat, co se od něj po dočtení očekává za činnost. CTA 

by proto měla být stručná, výstižná a motivovat k vykonání konkrétní akce19 (Kar-

líček, 2011, s. 81), přičemž ideálně by jedno sdělení mělo obsahovat pouze jednu 

akci (Dooley, 2012, s. 28). Více možností příjemce rozptyluje a hrozí, že nakonec 

nevykoná akci žádnou (tamtéž, s. 29). V případě e-mailů se však doporučuje vložit 

do zprávy stejnou CTA několikrát (MacPherson, 2001, s. 99), je však důležité, aby 

odkazy vedly na konkrétní stránku, která bude přímo souviset s obsahem CTA 

(Yudkin et al., 2002, s. 31).     

 Výsledná struktura tohoto vzoru vypadá podobně (a funguje na stejném 

principu) jako dnes již klasické modely AIDA20 a ADAM21, které popisují fáze, kte-

rými musí zákazník projít, aby reklamní sdělení splnilo svůj účel (Horňáková, 

2012, s. 36). 

7. Stylizace textu 

Předchozí fáze byly vyhrazeny přípravě, v tomto kroku copywriter již formuluje 

konkrétní podobu sdělení. Ke stylizaci využívá rozmanité jazykové prostředky (viz 

kapitolu Jazykové prostředky persvaze), vzhledem k důrazu na srozumitelnost však 

obecně platí, že je důležité vyvarovat se opakování a dalšího nadbytečného textu, 

                                                        
19 Zároveň musí být splnění požadovaného úkonu nenáročné. (Karlíček, 2011, s. 81)  

20 Attention (pozornost), Interest (zájem), Desire/Decision (přání/rozhodnutí), Action (akce) (Hor-

ňáková, 2012, s. 36) 

21 Attention, Desire/Decision, Action, Memory (zapamatování) (Horňáková, 2012, s. 38) 
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používat krátké věty (Shaw, 2012, s. 35) a zvolit pro cílovou skupinu relevantní tón 

řeči (tamtéž, s. 16). Obvykle se také doporučuje oživovat text aliterací, nadsázkou, 

metaforou, personifikací, řečnickými otázkami či přirovnáním (DeVito, 2001, 

s. 309) a přednostně užívat aktivní slovesa, obrazná vyjádření a snažit se zapojovat 

představivost příjemce (tamtéž, s. 310).  

E-mail marketing 

S nástupem internetu vznikl zcela nový marketingový směr – e-marketing, který 

lze definovat jako snahu společnosti informovat o svých výrobcích či službách 

a propagovat či prodávat je na internetu (Kotler et al., 2007, s. 182). E-mail je 

vedle webových stránek či on-line reklamy jedním ze způsobů, jak e-marketing 

provádět (tamtéž, s. 193). 

 Nástrojem e-mail marketingu jsou newslettery, jejichž obsah je pravidelně 

a bezplatně distribuován odběratelům (Yudkin et al., 2002, s. 13), přičemž odesíla-

tel tak činí, aby z rozesílek přímo či nepřímo profitoval, tedy prodal své zboží, pří-

padně zvýšil povědomí o značce atp. (tamtéž, s. 14). Reklamní e-maily, jejichž hlav-

ním účelem je přímá stimulace prodeje, jsou formou direct mailu (Karlíček, 2011, 

s. 79), tzn. směřují primárně k vyvolání okamžité reakce – návštěvě webových 

stránek, podání objednávky, domluvení schůzky atp. (tamtéž, s. 81). Výčet hlavní 

výhod reklamních e-mailů shrnul například Karlíček (2011, s. 79–81): (a) přesné 

zacílení díky detailnější segmentaci; (b) možnost výrazné adaptace sdělení, tj. per-

sonalizace; (c) vyvolání okamžité reakce a s tím související bezprostřední měřitel-

nost. 

 Další výhody zmiňuje například příručka Best practices in marketing with 

email newsletters (Yudkin et al., 2002, s. 16–18): (a) nízké náklady na distribuci; 

(b) snadná produkce jednotlivých newsletterů; (c) uživatelská přívětivost; 

(d) možnost využití rich-media22 formátů; (e) samovolné šíření mezi další potenci-

ální zákazníky díky snadnému přeposílání. 

                                                        
22 Newslettery mohou s pomocí HTML jazyka obsahovat prvky jako návodné či dekorativní anima-

ce, audio a video, které mohou napomáhat zapamatování značky, posílení vnímané hodnoty obsahu 

a zvýšení atraktivity pro čtenáře. (Yudkin et al., 2002, s. 18) 
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 Naopak mezi nevýhody e-mailingu patří (Karlíček, 2011, s. 90): (a) přísnější 

legislativní regulace oproti jiným typům direct mailu; (b) zaměnitelnost za nevy-

žádanou poštu; (c) nedoručení sdělení kvůli antispamovým filtrům; (d) nemožnost 

přečtení kvůli technické nekompatibilitě cílového zařízení; (e) nesplnění záměru 

kvůli nefunkčním odkazům. 

Právní rámec e-mailových rozesílek 

V souladu se směrnicemi Evropské unie upravuje pravidla e-mailových rozesílek 

česká legislativa, především zákon č. 480/2004 Sb. o službách informační společ-

nosti, dále pak zákony č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 

a č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  

 Zákon o službách informační společnosti stanovuje, že obchodní sdělení lze 

zasílat e-mailem pouze v tzv. opt-in režimu, tedy pouze těm adresátům, kteří 

k tomu dali předchozí souhlas. Pokud však odesílatel získal e-mailový kontakt 

v souvislosti s prodejem výrobku či služby (a v souladu se zákonem o ochraně 

osobních údajů), uplatňuje se tzv. opt-out režim. To znamená, že odesílatel může 

zasílat vlastní reklamní sdělení (tj. nikoliv sdělení třetích stran) bez předchozího 

souhlasu, pakliže má adresát zřetelnou a bezplatnou možnost odmítnout souhlas 

a pouze do doby, než projeví nesouhlas s dalším kontaktováním. V praxi to zname-

ná, že v těle e-mailu by měl být viditelně umístěný odkaz na stránku, na které lze 

odstranit příjemcovy kontaktní údaje z databáze.  

 Podle § 11 zákona o službách informační společnosti jsou sdělení, která tyto 

náležitosti nesplňují, považovány za spam, tj. nevyžádanou poštu, a odesílateli hro-

zí pokuta v maximální výši 10 milionů korun.    

Doporučení pro efektivní newslettery 

Mezi autory titulů věnovaných e-mail marketingu (srov. MacPherson, 2001; Yud-

kin et al., 2002; Rabhan, 2013), ať už se soustředí spíše na marketingový aspekt 

newsletterů, nebo se zabývají především podobou samotné komunikace, panuje 

shoda, že neexistuje žádná univerzální poučka, která by bez výjimky platila pro 

všechny případy, a že pro maximální efektivitu rozesílek je nutné testovat různé 

varianty a newslettery postupně optimalizovat. MacPherson například při popiso-

vání třífázového cyklu pravidelných rozesílek píše (MacPherson, 2001, s. 5):  
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„[Testování] může samozřejmě být součástí [první] přípravné fáze, 

mělo by ale být vnímáno a přítomno jako trvalá součást celkového 

e-mailingového plánu.“ 

 Jsou však popsány praktiky, které obecně přispívají k větší úspěšnosti roze-

sílek. Následující část nabízí stručný přehled základních doporučení.  

Vizuální podoba e-mailů 

Pro texty v on-line prostředí je typické, že je lidé nečtou, ale skenují, tj. nečtou sou-

visle od začátku do konce, ale víceméně náhodně přeskakují mezi různými částmi 

stránky, přičemž největší pozornost věnují nejvýraznějším prvkům (Pernice et al. 

2014). Je proto nezbytné text této skutečnosti uzpůsobit: častěji používat meziti-

tulky, text členit do krátkých odstavců, užívat krátká slova a nekomplikované věty, 

být stručný a neodbíhat od tématu (Yudkin, 2002, s. 80). 

 Podle studie z roku 2010 (Clark et al.) navíc existují e-mailové žánry, které 

mají svou relativně stálou formu. Podle konkrétní formy jsou pak lidé v prvních 

několika vteřinách schopní poměrně spolehlivě identifikovat, o jaký žánr se jedná, 

a na základě toho se rozhodnout, jestli e-mailovou zprávu číst, či ne (tamtéž). Je 

proto žádoucí dodržovat strukturu newsletteru: předmět, úvod, hlavní část, call-to-

action (MacPherson, 2001, s. 90), přičemž charakteristickým rysem formy jsou 

mezery mezi jednotlivými bloky textu a mezi textem a odkazy (Clark et al., 2010, 

s. 267).  

 Zásadní je také konzistence vizuální podoby newsletteru, která by měla být 

v souladu s webovou stránkou, resp. korporátní identitou odesílatele (Yudkin et al., 

2002, s. 56). V e-mailu by proto měly být použity stejné barvy, stejné logo, stejný 

typ písma atp. (tamtéž) a dodrženy čtyři principy dobrého designu (MacPherson, 

2001, s. 106–115): Souvztažnost prvků. Vzájemný vztah dílčích částí zprávy by měl 

být vyjádřen uspořádáním souvisejících prvků do podoby pomyslných skupin, aby 

celek působil uspořádaně a přehledně. Rozvržení a zarovnání. Aby zpráva působila 

soudržně, jednotlivé skupiny prvků by měly být rozmístěny do logicky propojené-

ho celku, žádná by naopak neměla působit dojmem, že je na stránce umístěna ná-

hodně. Opakování. Tím je myšleno opakované užívání některého elementu, motivu, 

které přispívá k oživení vzhledu a zpřehlednění struktury. Může se jednat o barvu, 

linky, ztučnění fontu, kurzívu atp. Vyváženost a kontrast. Jedná se o symbolický 
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vztah dvou elementů, který umožňuje díky jednomu zvýraznit druhý, např. kombi-

nací světlého a tmavého prvku, tučného a základního řezu písma atp.   

 V případě fontu je také důležité, aby byl dobře čitelný, protože čím snáze se 

text čte, tím spíše lidé sdělení pochopí a vykonají zamýšlenou akci (Song 

& Schwarz, 2008) – je tedy vhodné používat písmové rodiny určené pro sazbu 

knižního textu. Na čitelnost má vliv také velikost písma, nemělo by proto být příliš 

malé (Dooley, 2012, s. 79). 

Frekvence rozesílek a jejich načasování 

Jak často, v jaké dny a v jaké hodiny posílat newslettery se liší napříč cílovými sku-

pinami (Yudkin et al., 2002, s. 69), opět tedy platí, že cestou k největší efektivitě je 

testovat různé varianty.  

 Jako minimum se doporučuje alespoň jedna rozesílka měsíčně (tamtéž). Na 

druhou stranu maximum se nedá přesně určit, je však taktické posílat e-maily ra-

ději méně než více, protože příliš časté či agresivní sdělení může vést až k averzi 

vůči odesílateli (Karlíček, 2011, s. 32). Zpočátku však může při stanovování ideální 

frekvence pomoct charakter sdělení – lidé spíše snesou časté zprávy, které jsou pro 

ně cenné, např. vysoce personalizované a s hodnotnými informacemi (Yudkin et al., 

2002, s. 69). 

 S frekvencí rozesílek souvisí také délka jednotlivých e-mailů. I v tomto pří-

padě platí, že záleží především na cílové skupině, obecně však lze konstatovat, že 

čím častěji newsletter chodí, tím by měl být kratší (tamtéž, s. 70). 

 Stejně tak konkrétní doba rozesílky je závislá na příjemcích a je třeba ji tes-

tovat. Nejobecnější doporučení je posílat e-maily v pracovní dny, ideálně v úterý, 

středu a čtvrtek, protože v pondělí se lidé často teprve připravují na zbytek týdne, 

v pátek je zase jejich pozornost rozptýlená blížícím se víkendem (tamtéž, s 71).  
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Případová studie 

Zastřešující hypotézou této práce je předpoklad, že texty psané copywriterem jsou 

z hlediska splnění komunikačního cíle úspěšnější než ty psané laikem. V teoretické 

části jsou proto popsány dva faktory – kreativita a jazykové schopnosti –, které 

mají na efektivitu textu přímý vliv a jsou tak pro úspěšnou komerční komunikaci 

klíčové. Zmíněna jsou také konkrétní doporučení převzatá z literatury pro copy-

writery, včetně systematizovaného postupu tvorby sdělení, která dále přispívají 

k větší úspěšnosti komunikace. 

 Praktická část hypotézu testuje v reálném prostředí. Následující případová 

studie srovnává výkon dvou verzí e-mailové rozesílky, konkrétně verzi psanou lai-

kem, tj. člověkem bez vědomostí z oblasti komerční komunikace, a profesionálem, 

tj. copywriterem.  

Metodika výzkumu  

Pro výzkum byla zvolena metoda tzv. split testu23 (srov. Yudkin et al., 2002; No-

man, 2009; Rabhan, 2013). Princip spočívá v rozeslání dvou verzí jednoho sdělení 

do databáze kontaktů, která byla softwarem náhodně rozdělena na dvě stejně vel-

ké části. Jedna polovina tak obdrží verzi psanou laikem, druhá verzi vytvořenou 

copywriterem. 

 V rámci výzkumu byly uskutečněny dvě rozesílky, přičemž pro každou 

vznikly dvě varianty téhož sdělení. Důraz byl kladen na co nejrovnější podmínky, 

aby netextové aspekty rozesílky ovlivňovaly její výkon přibližně stejně, tím se vzá-

jemně vyrušily a neměly přílišný vliv na výsledné srovnání.  

 Oba tvůrci obdrželi stejné zadání: seznam produktů, které byly předmětem 

dané nabídky, spolu s odkazem na webové stránky, kde byly uvedeny podrobnější 

informace, a interní dokument s informacemi o firmě, sortimentu a cílových skupi-

nách. Společná byla rovněž šablona rozesílky, jejíž struktuře museli oba tvůrci při-

způsobit text nabídky.   

 U každé verze byly sledovány tři metriky: open rate24, click-through rate25 

a bounce rate26, přičemž stanoveny byly dva konverzní cíle27 – otevření e-mailu 

                                                        
23 Rozeslání zpráv a sběr dat technicky zajišťovala firma ANT studio, s. r. o. 

24 Počet lidí, kteří e-mail otevřou (MacPherson, 2001, s. 9). 
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a prokliknutí se na web. Rozesílku bylo třeba dávkovat po menších částech, proto-

že dané množství e-mailů není technicky možné odeslat najednou. Jednotlivé sku-

piny příjemců proto zprávu obdržely v různou dobu, což mohlo mít vliv 

na naměřené hodnoty. Jedná se však o faktor daný technologickými limity média, 

při testech tohoto typu je tedy běžný a zatím jej nelze zcela odstranit.   

Tvůrci rozesílek 

Copywriterské verze e-mailů vytvořil autor této práce, který se o copywriting za-

jímá přes šest let, z toho tři roky působí jako copywriter na volné noze. Tvůrce 

laické verze – opět ve snaze o co nejrovnější podmínky – byl vybrán tak, aby sdílel 

co nejvíce kritérií s copywriterem: oba tvůrci jsou proto stejně staří, pocházejí ze 

stejného města, mají podobné zájmy a oba vystudovali gymnázium. Hlavním rozdí-

lem tak je právě míra obeznámenosti s tvorbou textů komerční komunikace.  

Výchozí stav 

Pro výzkum byla použita databáze e-mailových adres společnosti ATAN nábytek, 

s. r. o., která od roku 1994 provozuje na adrese www.atan.cz internetový obchod 

s nábytkem. Databáze čítá celkem 16 278 e-mailových adres, které firma získala od 

svých zákazníků spolu s objednávkou nebo skrze formulář pro přihlášení k odběru 

newsletteru umístěný na webových stránkách. Vzhledem ke spíše marginální roli 

newsletteru v komunikačním mixu společnosti jej nepřipravuje copywriter, ale 

řadový zaměstnanec. Průměrné hodnoty sledovaných metrik jsou proto poměrně 

nízké. Konkrétně za březen 2017 byly naměřeny tyto hodnoty28: open rate 

(13,24 %), click-through rate (1,49 %), bounce rate (2,1 %). Za období 1.–26. dub-

na pak tyto: open rate (11,05 %), click-through rate (1.37 %), bounce rate 

(2.37 %).  

 Původní šablona newsletteru (viz přílohu, obrázek č. 1) byla upravena tak, 

aby odpovídala doporučením uvedeným v teoretické části (viz obrázek č. 2). Oproti 

původnímu rozvržení došlo ke zjednodušení hlavičky, ze které bylo odstraněno vše 

                                                                                                                                                                   
25 Počet lidí, kteří splní výzvu k akci a prokliknou se na cílový web (MacPherson, 2001, s. 9). 

26 Počet lidí, kteří e-mail otevřou a bez jakékoliv další akce zavřou (Rabhan, 2013, s. 92). 

27 Konverze je procentuální vyjádření té části příjemců, která splnila požadovanou akci, tj. stanove-

ný konverzní cíl (MacPherson, 2001, s. 9).  

28 Údaje pro oba měsíce převzaty z interního software firmy ANT studio, s. r. o. 
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kromě logotypu. Naopak nově jsou nedílnou součástí šablony textový titulek 

s krátkým popiskem, který shrnuje téma dané nabídky a komunikuje její ústřední 

benefit, a dvě CTA tlačítka odkazující na web. Také došlo k zpřehlednění mřížky 

s produkty – jednak byla rozdělena na dvě části, jednak se název produktu přesu-

nul zespod obrázku navrch. Naopak zcela chybí ikonky, původně umístěné nad ob-

rázky. Jejich význam nebyl bezprostředně zřejmý a ani najetím myši na ikonu se, 

na rozdíl od webu, nezobrazil žádný popisek. Pro příjemce tak byly ikony spíše 

nesrozumitelné, a tedy nadbytečné. 

 Nově je součástí šablony také část vyhrazená pro doporučený příspěvek 

z blogu – přestože firma investuje čas a prostředky do tvorby vlastního interneto-

vého magazínu, dosud jej nevyužívala ve svém newsletteru, ačkoliv články tema-

ticky úzce souvisí s prodávaným sortimentem a lze tak předpokládat upřímný zá-

jem příjemců. 

 Poslední změnou pak je odstranění dvou položek ze spodní sekce „Proč na-

kupovat u nás“. Konkrétně byly odstraněny položky „Tradice 22 let“ a „Šíře sorti-

mentu“, které nejsou pro příjemce newsletteru důležité, protože zprávy dostávají 

o své vůli, firmu znají a důvěřují jí. Ušetřené místo bylo využito pro výraznější ko-

munikaci zbylých tří benefitů.  

První rozesílka: kancelářská křesla 

Tématem první rozesílky, která se konala 27. dubna 2017, byla kancelářská křesla. 

Copywriterská verze (viz přílohu 1a) se v předmětu29 zaměřila na fakt, že všechna 

nabízená křesla byla zlevněná, jedno z nich dokonce o 50 %. Informace byla záro-

veň uvozena časovým údajem („Tento týden“), který jednak reflektoval skutečnost, 

že newsletter chodí každý týden, jednak nepřímo poukázal na časové omezení na-

bídky a vzbuzoval tak dojem urgence (pro podrobnější informace o vlivu času srov. 

Cialdini, 2012, s. 222–223). Titulek a úvodní text následně komunikovaly ústřední 

benefit nabídky, tj. úlevu od bolesti, která napomáhá vyšší produktivitě práce, a tím 

přispívá k většímu množství volného času. Obě tlačítka30 pak vyzývala k návštěvě 

webu a nepřímo komunikovala silnou stránku obchodu, tj. široký sortiment. Titu-

lek nad mřížkou s produkty pak zdůrazňoval další benefit, totiž že velkou část sor-

                                                        
29 „Tento týden: Až 50% slevy na kancelářské židle“ 

30 „Prohlédněte si všech 280+ zlevněných židlí“ 
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timentu doručuje společnost zdarma. Součástí newsletteru byl také tip na článek 

z firemního blogu, který radí s výběrem kancelářské židle. Perex byl proto pojat 

jako sled otázek, které je důležité si při výběru židle položit a na které článek od-

povídá. 

 Naproti tomu laická verze (viz přílohu 1b) v předmětu31 pracovala 

s jazykovou hrou, pravděpodobně ve snaze vzbudit příjemcovu zvědavost (více 

o využití zvědavosti srov. Maslen, 2010, s. 6–12). Titulek se sice pokusil souslovím 

„jako profesionál“ využít sílu autority (srov. Cialdini, 2012, s. 194–216), je však 

otázkou, jestli profesionálové skutečně sedí jinak, potažmo lépe. Úvodní text byl – 

podobně jako v copywriterské verzi – postaven na motivu úlevy od bolesti, ale 

svou formulací spoléhal na velmi specifický situační kontext, resp. připouštěl čtení 

založené na negativních konotacích. Konkrétně úvodní otázka32 směřovala pouze k 

těm příjemcům, kteří seděli na židli a bolela je záda, další věta byla vystavěna ko-

lem sousloví „vysoká investice“, ačkoliv podstatou newsletteru byl přesný opak, 

tj. sleva, a sílu zbývajícího textu rozmělnila relativizace („nemusí zruinovat“) 

a nekonkrétnost („příjemné ceny“). Dva posledně jmenované nedostatky, tj. relati-

vizace a nekonkrétnost, se vyskytly také v části věnované blogovému příspěvku. 

Rovněž za chybu lze považovat málo explicitní výzvu k akci v popiscích tlačítek 

a obecné nadužívání osobního zájmena „vás“ spolu s nekonzistentním přístupem 

k psaní velkého počátečního písmene. 

Druhá rozesílka: obývací pokoje 

Tématem druhé rozesílky, která se uskutečnila 3. května 2017, byly obývací poko-

je. Předmět33 copywriterské verze (viz přílohu 2a) upozorňoval na zlevněný 

designový nábytek, přičemž dodatečná otázka dále upřesňovala téma nabídky. 

Propozici z předmětu následně rozvinul titulek e-mailu, který poukázal na kon-

krétní výši slevy a upřesnil nabízený sortiment. Úvodní text pak nejprve zapo-

jil emoce, když rozvinul metaforu „obývák je srdcem domova“, a následně využil 

principu sociálního vlivu (srov. Cialdini, 2012, s. 116–158), když zmínil, že obývací 

pokoj patří mezi nejčastěji rekonstruované místnosti (Jechová, 2014). V závěru se 

                                                        
31 „Ta pravá na vás již čeká“ 

32 „Sedíte právě na židli, ze které vás bolí záda?“ 

33 „Zlevňujeme designový nábytek. Čas na nový obývák?“ 
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obrátil ke čtenáři s otázkou na spokojenost s dosavadním zařízením pokoje 

ve snaze inspirovat jej a pohnout k přečtení celé nabídky. Text tlačítek34 se omezil 

na přímočarou výzvu k návštěvě obchodu a titulek nad mřížkou s produkty komu-

nikoval – stejně jako v první rozesílce – informaci, že firma doručuje většinu zboží 

zdarma. Část věnovaná doporučenému příspěvku na blogu pak poukazovala na 

nutnost pečlivého výběru obývací stěny, konkrétně zdůraznila její dominantní po-

zici v prostoru a naznačila, že článek obsahuje užitečné rady.  

 Naproti tomu předmět35 laické verze (viz přílohu 2b) explicitně stanovil 

téma e-mailu, ale nijak nespecifikoval samotný jeho obsah, takže chyběla jakákoliv 

informace, která by příjemce motivovala k otevření zprávy. Stejný nedostatek, 

tj. nekonkrétnost, se opakoval i v případě titulku36. Úvodní text – podobně jako 

v copywriterské verzi – pracoval s metaforou obýváku jako srdce domova, nicméně 

plynulost textu rozbilo nevhodné zmnožení příslovce „zde“. Závěrečná věta sice 

načrtla skutečnost, že vybavení obývacího pokoje často zrcadlí své obyvatele, 

nicméně již neposkytla žádné vysvětlení či důvod, proč by o to příjemce měl stát, 

čímž potenciálně silný apel pozbyl účinku. Textům v tlačítkách chyběla jasně for-

mulovaná výzva k akci, zatímco titulek37 nad mřížkou s produkty pouze vyjmeno-

val v ní zobrazené zboží a byl navíc chybně zakončen tečkou. Titulek části vyhraze-

né blogovému příspěvku obsahoval nadužívanou konstrukci „víc než jen“, která 

bývá považována za oborové klišé, a navazující text byl poměrně rozvláčný. Jeho 

pravděpodobně nejvážnějším nedostatkem však byl zvolený tón (především, ne 

však výhradně v první větě38), který staví odesílatele do role mentora a příjemce 

do role žáka. Takový tón mohl být příjemcem vnímán jako nevhodný či neuctivý 

a odradit jej od dalšího čtení. 

Výsledky výzkumu 

Obě rozesílky (při srovnání agregovaných výsledků za obě verze) dosáhly drobné-

ho zlepšení v porovnání s průměrnými hodnotami z předchozích měsíců (pro 

                                                        
34 „Prohlédněte si celou nabídku“ 

35 „Středobod bytu jménem obývák“ 

36 „Jaký bude ten váš?“ 

37 „Obývací stěna? Pohovka? Stolek? Ale jistě. (sic)“  

38 „Co je dominantou každého obývacího pokoje? Obývací stěna, správně.“ 
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kompletní výsledky viz přílohu, tabulka č. 1). V případě první rozesílky se open 

rate zvýšil na 23,38 % oproti březnovým 13,24 %, resp. dubnovým 11,05 %, 

v případě druhé rozesílky se však propadl na 11,17 %. Interpretaci výrazného ná-

růstu u první rozesílky se dále věnuje část vyhrazená výsledkům srovnání laické 

a copywriterské verze. Zlepšil se také click-through rate – oproti březnovým 

1,49 %, resp. dubnovým 1,37 % se zvýšil na 2,21 % u první, resp. 2,71 % u druhé 

rozesílky. Rovněž bounce rate se zlepšil, oproti 2,1 %, resp. 2,37 % klesl na 1,74 %, 

resp. na velmi solidních 0,33 %.  

 Před testovacími rozesílkami byla šablona newsletteru upravena s cílem 

zpřehlednit její strukturu. Byly odstraněny nadbytečné prvky, naopak přibyly titu-

lek a krátký úvodní text, sekce pro doporučený příspěvek na blogu a dvojice tlačí-

tek odkazujících na webové stránky. Z nárůstu CTR a především z poměrně výraz-

ného poklesu BR lze předpokládat, že úpravy měly pozitivní vliv.   

Srovnání laické a copywriterské verze 

Výsledky srovnání laické a copywriterské verze (pro kompletní výsledky viz tabul-

ku č. 2) jsou překvapivější a vyžadují podrobnější interpretaci. Nejprve je však 

nutné vyjasnit určitý nesoulad v naměřených hodnotách. Při bližším pohledu na 

absolutní čísla je zřejmé, že souhrny za jednotlivé rozesílky nesouhlasí se součtem 

hodnot uvedených pro jednotlivé verze.39 Rozdíl tvoří akce provedené z e-

mailových adres, které nejsou součástí databáze. Typicky se tak děje, když někdo 

například přepošle newsletter známému nebo když si vlastník adresy uložené 

v databázi nechává zprávy automaticky přeposílat do jiné schránky, ze které k nim 

posléze přistupuje. To znamená, že tyto adresy nebyly součástí původního vzorku, 

a proto nejsou zahrnuty ve srovnání jednotlivých verzí.  

 V první rozesílce byla z pohledu naměřených hodnot úspěšnější laická ver-

ze: open rate dosáhl hodnoty 36,64 %40, což je výrazně více než u copywriterské 

verze, která oslovila pouhých 9,23 % příjemců. Důvodem vysokého OR laické verze 

je pravděpodobně předmět, který svou formulací vzbuzoval v příjemci zvědavost. 

Výsledné číslo je přesto překvapivé, protože předmět byl velmi nekonkrétní. Pří-

                                                        
39 Například první rozesílku otevřelo celkem 3 805 lidí. Součet počtu otevření laické a copywriter-

ské verze je však 3 733. Rozdíl je tedy 72 lidí.  

40 Počítáno z dat pro laickou verzi, nikoliv z agregované sumy.  
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jemci tak neměli k dispozici žádnou informaci, na základě které by nabídku mohli 

vyhodnotit jako zajímavou a relevantní. Předmět se navíc svou formulací podobal 

předmětům nevyžádané pošty, jako důležitý faktor ovlivňující open rate se proto 

jeví předchozí znalost odesílatele. Rovněž vyšší byl u laické verze click-through 

rate, který činil 3,12 % oproti 1,20 % copywriterské verze. Naopak hůře si laická 

verze vedla v případě bounce rate – bez jakékoliv akce ji opustilo 3,23 % příjemců, 

zatímco copywriterskou verzi pouze 0,18 %, což v absolutních číslech činí 15 lidí 

ze 751. To nasvědčuje tomu, že nízký open rate mohl být důsledkem preciznějšího 

zacílení – copywriterskou verzi si pravděpodobně otevřeli spíše (a především) ti, 

pro které byla nabídka v předmětu skutečně relevantní. Tomu napovídá 

i konverzní poměr prokliků na web41: zatímco z laické verze se na web prokliklo 

8,52 % lidí, kteří e-mail otevřeli, z copywriterské to bylo 13,05 %. 

 Druhá rozesílka byla z hlediska naměřených hodnot vyrovnanější. Konverze 

prokliků byla velmi podobná: 23,98 % u laické verze, resp. 24,20 % u copywriter-

ské verze. Druhá jmenovaná dosáhla lepších výsledků v případě open rate 

(12,34 % oproti 9,68 %) a v menší míře rovněž u click-through rate (2,99 % oproti 

2,32 %). Obě verze uspěly s nízkým bounce rate, o devět setin byla lepší laická ver-

ze s 0,28 % oproti 0,37 % copywriterské verze. Důvodem vyššího bounce rate 

mohl být nesoulad příjemcova očekávání a skutečného obsahu newsletteru. Před-

mět lákal na zlevněný designový nábytek a zaznamenal o 2,66 procentního bodu 

vyšší open rate. Lidé se však mohou lišit svými představami o designovém nábyt-

ku, a tak někteří zprávu zavřeli pravděpodobně proto, že nabízený sortiment vy-

hodnotili jako nedesignový. 

Shrnutí 

Výsledky výzkumu potvrdily, že obecná doporučení mohou posloužit jako základní 

rámec pro tvorbu newsletteru, nicméně sama o sobě nezaručují úspěch rozesílek – 

ty je nutné pro lepší výkon pravidelně testovat a dlouhodobě optimalizovat. Záro-

veň však výzkum ukázal na kvalitativní rozdíl mezi copywriterskou a laickou verzí. 

                                                        
41 Před začátkem výzkumu byly stanoveny dva konverzní cíle: otevření e-mailu (open rate) a pro-

kliknutí se na web. Konverze prokliků je množství lidí, kteří otevřeli e-mail a proklikli se na web. 

Počítá se podle vzorce x = CTR/(OR/100) a díky tomu lépe odráží kvality samotného obsahu, proto-

že zahrnuje pouze lidi, kteří e-mail otevřeli. CTR je naopak vhodnější ke sledování vývoje v čase, 

protože je počítán z celkového počtu příjemců.  
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 Vysoký open rate laické verze první rozesílky byl důsledkem úspěšné práce 

se zvědavostí příjemce, který se promítl i do vysokého click-through rate. Je však 

otázkou, kterou by bylo nutné otestovat, zda takové předměty mohou fungovat 

dlouhodobě, nebo jestli po čase příjemce spíše neodradí svou nekonkrétností 

(a tedy často nízkou relevancí), jak naznačuje vysoký bounce rate.   

 Právě vyšší míra relevance se ukázala jako kvalitativní aspekt copywriter-

ských verzí, který umožňuje precizněji cílit na potenciální zákazníky. Jak naznačuje 

v obou případech nadprůměrně nízký bounce rate, newsletter otevřeli především 

lidé, kteří měli o danou nabídku skutečný zájem, a jen minimum tápajících příjem-

ců.  

Závěr 

Tématem této bakalářské práce byl vliv copywritingu na efektivitu e-mailových 

newsletterů. Cílem bylo jednak teoreticky popsat prostředky a postupy, které co-

pywriteři uplatňují při tvorbě reklamních textů, a vymezit tak rozdíl mezi texty 

psanými laikem a copywriterem; jednak v praxi pomocí split testu ověřit hypotézu, 

že copywriterské texty jsou úspěšnější v naplňování zadaných cílů, protože záměr-

ně vznikají v souladu s teoretickými doporučeními. 

 V teoretické části jsem jako klíčové schopnosti copywritera identifikoval 

kreativitu a zevrubnou znalost jazykového kódu. Kreativita je v této práci brána 

jako rozhodnutí být kreativní, tak jak ji chápe Investiční teorie kreativity (Stern-

berg, 2006). Teorie uznává, že osobnostní rysy a predispozice mají vliv na kreativi-

tu, nicméně klíčové je až rozhodnutí jednotlivce, jak s dostupnými zdroji naloží. 

Některé faktory, například vědomosti, motivace či prostředí, které mají na kreativi-

tu přímý vliv, nejsou pevně dané, ale mohou být jedincem aktivně kultivovány. To 

znamená, že kreativita není neměnná vlastnost, ale spíše schopnost, kterou lze ak-

tivně a systematicky rozvíjet. 

 V další části jsem se věnoval jazykovým prostředkům, které napomáhají 

zvýšit persvazivní efekt textu, tedy schopnost přesvědčit čtenáře o nějakém stano-

visku a přimět jej, aby stanovisko přijal dobrovolně za své. Stručně jsem také shr-

nul techniky, které posilují emoční apel sdělení. Z přehledu je zřejmé, že samotná 

znalost pravidel a doporučení nestačí, důležitá je také zkušenost, kterou lze pova-

žovat za kvalitativní měřítko kompetencí copywritera.  
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 V předposlední části jsem zkombinoval více zdrojů a sestavil doporučený 

postup tvorby reklamního sdělení o sedmi krocích. Vycházel jsem z postupu pro 

přípravu mluveného projevu, jak jej na půdorysu rétorických kánonů sestavil Jose-

ph DeVito. Jednotlivé kroky jsem doplnil o doporučení převzatá z literatury pro 

copywritery.  

 Na závěr teoretické části jsem ve stručnosti shrnul nejdůležitější informace 

související s e-mail marketingem, jako jsou právní rámec či doporučení týkající se 

vizuální podoby e-mailů. Zároveň jsem poukázal na fakt, že doporučení nemusejí 

nutně fungovat ve všech případech, vzhledem k mnohým proměnlivým faktorům, 

které se liší u každého newsletteru. Rozesílky je proto nutné neustále testovat 

a postupně uzpůsobovat specifikám daného publika. 

 V praktické části jsem popsal split test, ve kterém jsem srovnal výkon e-

mailového newsletteru psaného copywriterem a laikem. Vzhledem k velmi nízké-

mu bounce rate obou copywriterských verzí lze předpokládat, že oslovily přede-

vším potenciální zákazníky, kteří měli o nabízené zboží skutečný zájem – za jejich 

hlavní přednost lze proto označit preciznější zacílení. Z tohoto pohledu jsou tak 

texty psané copywriterem skutečně efektivnější. Podrobnější analýza však není 

možná bez preciznější metodiky, která by rozlišovala i konkrétní místa konverzí, 

tzn. měřila by každý hyperlink v newsletteru zvlášť. Rozdíly mezi verzemi v počtu 

prokliků na web nebyly dostatečně velké, aby bylo možné na jejich základě usuzo-

vat o vlivu copywritingu na prodej. K tomu by bylo třeba sofistikovanější metodiky, 

která by sbírala data rovněž na webových stránkách. Takový výzkum je technicky 

proveditelný, avšak výrazně přesahuje vymezený rámec této práce.  

 Svou práci považuji za přínosnou ve dvou ohledech: jednak jsem copywri-

ting zasadil do interdisciplinárního rámce, který jsem u klasických příruček po-

strádal; jednak jsem na základě kvantitativního výzkumu otestoval kvalitativní 

přínos copywritingu. Vzhledem k rostoucímu důrazu na měřitelnost výsledků 

a v době, kdy je copywritingu prorokován zánik42, považuji za důležité rozvinout 

analytické metody, které umožní sofistikovanější způsoby měření a přesnější in-

terpretaci výsledků. Má-li copywriting zůstat relevantní disciplínou komerční ko-

                                                        
42 JELÍNEK, Jan. Copywritery nahradí kreativní codewriteři. In: Médiář [online]. News Media, 2017 

[cit. 2017-05-10]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/copywritery-nahradi-kreativni-codewriteri/ 
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munikace, musí být schopný své místo obhájit argumenty, které nebude snadné 

přehlížet. 

 Prostředí e-mailového newsletteru jsem zvolil, protože oproti jiným médiím 

umožňuje v relativně snadno kontrolovaném prostředí zkoumat skutečné chování 

lidí. S tím však souvisí rovněž fakt, že výsledky mnou provedeného výzkumu jsou 

limitovány pouze na newslettery a nelze je zobecňovat. Pro přesvědčivější výsled-

ky o přínosu copywritingu pro efektivitu komerční komunikace by bylo třeba 

uskutečnit řadu dalších výzkumů různého rozsahu a různé hloubky. 
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Summary 

The topic of this thesis is the influence of copywriting on e-mail newsletter effec-

tiveness. Its main aim was to describe in theory the means and techniques that 

copywriters employ when producing commercial texts and circumscribe on that 

basis the difference between a text written by a copywriter and an amateur. The 

hypothesis, that the texts written by a copywriter are more successful in satisfying 

given goals because they align intentionally with the theoretical recommendations, 

was then split tested in practice.  

 In the theoretical part, two factors—creativity and language skills—were 

described for having a direct influence on the effectiveness of a text and thus being 

pivotal for successful commercial communication. Specific recommendations, con-

ducing to more successful communication, adapted from professional literature 

were also mentioned, including a systemized developmental process of commer-

cial communication.  

 The case study describes a split test that compared performance of newslet-

ters written by a copywriter and an amateur. The results confirmed that the gen-

eral recommendations can be used as a basic framework for creating a newsletter, 

yet they do not guarantee its success—newsletters have to be regularly tested and 

continuously optimized for better performance. On the other hand, the study did 

reveal a qualitative difference between the amateur and copywriter version. In the 

first send out, the amateur version reported significantly higher open rate that in 

consequence positively affected click-through rate as well. It was caused by the 

subject that successfully exploited recipients’ curiosity, though it is questionable—

and would require a separate test—if such subjects could outperform on a long-

term basis or, as high bounce rate suggests, would eventually discourage recipients 

from opening the emails due to subjects’ ambiguity and underlying irrelevance of 

the content. 

 Higher relevance was quite the aspect of the copywriter version that 

emerged to be important. Both copywriter versions reported very low bounce rate 

which implies they appealed mainly to prospects that had serious interest in the 

advertised goods. As it seems, more precise targeting is the main virtue of the 

copywriter versions and from this perspective, the texts written by a copywriter 

are indeed more effective. Nevertheless, more general conclusions cannnot be 

made without more tests of various breadth and scope since the results are limited 

to the environment of e-mail newsletters.  
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Přílohy 

Příloha č. 1a: První rozesílka – copywriterská verze 

Předmět: Tento týden: Až 50% slevy na kancelářské židle 

S pořádnou židlí budete při práci na počítači produktiv-

nější 

Pro práci na počítači je kvalitní židle základ. Každým svým záhybem totiž napomá-

há správnému držení těla a tím zabraňuje bolestem zad a únavě. U nás takovou 

židli pořídíte se slevou až 50 %. Zlepšíte své soustředění, práce vám půjde sviž-

něji od ruky a budete mít dříve hotovo.  

[3 vybrané produkty] 

[ Prohlédněte si všech 280+ zlevněných židlí ] 43 

Radíme na blogu: Proč je kvalitní židle tak důležitá 

Jak správně sedět? Co je to dynamický sed a čím vám prospěje? Proč má být židle 

ergonomická a co to vlastně znamená? Sepsali jsme odpovědi na tyto a další otáz-

ky, abyste věděli, jakou židli koupit.   

[ Přečíst na blogu ]44 

Objednávky nad 1 499 Kč doručujeme ZDARMA 

[mřížka s produkty] 

 
[ Prohlédněte si všech 280+ zlevněných židlí ] 
  

                                                        
43 Tlačítko odkazující na https://www.atan.cz/kancelarske-zidle 

44 Tlačítko odkazující na https://www.atan.cz/jak-vybrat-zidli-do-pracovny 
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Příloha č. 1b: První rozesílka – laická verze 

Předmět: Ta pravá na vás již čeká  

Seďte u počítače jako profesionál 

Sedíte právě na židli, ze které vás bolí záda? Přijde Vám investice do nové zbytečně 

vysoká? Kvalitní židle Vám nemusí zruinovat peněženku. Vyberte si z nejširší na-

bídky kancelářských židlí za příjemné ceny. 

[3 vybrané produkty] 

[ Chtěli byste jinou? Žádný problém ]45 

Kterápak to bude? 

Výběr té správné židle pro práci u počítače může být kumšt. Víte například, proč by 

měla být židle polohovatelná? Jaký by měl mít tvar sedák? A vůbec, jak při práci 

správně sedět? My Vám na tyto otázky odpovíme a pomůžeme Vám vybrat tu pra-

vou. 

[ Čtěte na našem blogu ]46 

Co třeba některá z těchto? 

[mřížka s produkty] 

[ Prohlédněte si všech 280+ zlevněných židlí ] 
 

  

                                                        
45 Tlačítko odkazující na https://www.atan.cz/kancelarske-zidle 

46 Tlačítko odkazující na https://www.atan.cz/jak-vybrat-zidli-do-pracovny 
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Příloha č. 2a: Druhá rozesílka – copywriterská verze 

Předmět: Zlevňujeme designový nábytek. Čas na nový obývák? 

Až 20% sleva na křesla, stolky či obývací stěny 

Obývák je srdcem každého domova. Trávíme zde čas s rodinou, hostíme 

v něm přátele, slavíme tu narozeniny nebo z něj fandíme hokejistům. Jeho podoba 

zkrátka odráží náš život. Snad i proto jej lidé rekonstruují častěji než jiné místnos-

ti… A co váš obývák, pořád se vám líbí tak jako dřív?  

[3 produkty] 

[ Prohlédněte si celou nabídku ]47 

3 tipy pro výběr ideální obývací stěny 

Obývací sestava často dominuje interiéru a výrazně tak ovlivňuje jeho celkovou 

náladu. S výběrem si proto dejte záležet. Abychom vám rozhodování usnadnili, při-

chystali jsme pro vás 3 rady, se kterými vyberete správně.  

[ Přečíst na blogu ]48 

Objednávky nad 1 499 Kč doručujeme ZDARMA 

[mřížka s produkty]  

                                                        
47 Tlačítko odkazující na https://www.atan.cz/obyvaci-pokoje 

48 Tlačítko odkazující na https://www.atan.cz/3-tipy-pro-vyber-obyvaci-steny 
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Příloha č. 2b: Druhá rozesílka – laická verze 

Předmět: Středobod bytu jménem obývák 

Jaký bude ten váš? 

Obývací pokoj je srdcem každého bytu – tepe životem. Zde pohostíte návštěvu. Zde 

se po dlouhém dni uchýlíte k odpočinku. Zde ukážete ostatním, kdo vlastně jste. 

Z naší široké nabídky nábytku si sestavíte obývací pokoj, který bude přesným od-

razem vašeho já. 

[3 produkty] 

[ Křeslo bychom měli. Co to bude dál? ]49 

Obývací stěna – víc než jen zeď 

Co je dominantou každého obývacího pokoje? Obývací stěna, správně. Díváme se 

na ni valnou většinu času, který v obývacím pokoji strávíme. Její výběr bychom 

tedy rozhodně neměli zanedbat. Přece si nechcete pořídit něco, co se vám za pár 

týdnů okouká. Při výběru stěny bychom měli mimo osobního vkusu zohlednit 

i některé další faktory. My vám prozradíme tři hlavní. 

[ Čtěte na našem blogu ]50 

Obývací stěna? Pohovka? Stolek? Ale jistě. 

[mřížka s produkty] 

 

                                                        
49 Tlačítko odkazující na https://www.atan.cz/obyvaci-pokoje 

50 Tlačítko odkazující na https://www.atan.cz/3-tipy-pro-vyber-obyvaci-steny 
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Příloha č. 3: Tabulka 1 
Kompletní výsledky – shrnutí 

  

Rozesílka 1 (1) 

(4) 
Rozesílka 2 (2) 

(4) 
Průměr  

za březen 
Průměr  

za duben (3) 

abst.  % abst.  % % % 

OR  3 805 23,38 1 818 11,17 13,24 11,05  

CTR 359 2,21 441 2,71 1,49 1,37 

BR  283 1,74 54 0,33 2,1 2,37 

Vysvětlivky: 

1 Data za období 26. 4.–3. 5. 2017 
2 Data za období 3. 5.–8. 5. 2017 
3 Data pouze za období 1.–26. 4. 2017 
4 Celkový počet kontaktů v databázi: 16 278 

Legenda: 

abst. = absolutní čísla 
OR = open rate 
CTR = click-through rate 
BR = bounce rate 

Příloha č. 4: Tabulka 2 
Kompletní výsledky – srovnání verzí 

  
Rozesílka 1 (1) Rozesílka 2 (2) 

Laik (3) Copywriter (3) Laik (3) Copywriter (3) 

OR (abst.) 2 982 751 788 1 004 

% 36,64 9,23 9,68 12,34 

CTR (abst.) 254 98 189 243 

% 3,12 1,20 2,32 2,99 

BR (abst.) 263 15 23 30 

% 3,23 0,18 0,28 0,37 

Vysvětlivky: 

1 Data za období 26. 4.–3. 5. 2017 
2 Data za období 3. 5.–8. 5. 2017  

3 Celkový počet kontaktů ve skupině: 8 139 

Legenda: 

abst. = absolutní čísla 
OR = open rate 
CTR = click-through rate 
BR = bounce rate 
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Příloha č. 5: Obrázek 1 
Původní šablona newsletteru (1/3) 
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Příloha č. 5: Obrázek 1 
Původní šablona newsletteru (2/3)  
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Příloha č. 5: Obrázek 1 
Původní šablona newsletteru (3/3) 
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Příloha č. 6: Obrázek 2 

Nová šablona newsletteru (1/3) 

  



 54 

Příloha č. 6: Obrázek 2 

Nová šablona newsletteru (2/3) 
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Příloha č. 6: Obrázek 2 

Nová šablona newsletteru (3/3) 

 


