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Abstrakt 
Problematika dobrovolného dárcovství krve je v České republice aktuální téma, neboť 

počet dárců stále nedosahuje takových čísel jako v sousedních státech. Jelikož je Česká 

republika v počtu dárců daleko za evropským průměrem, je logické, že se Český 

červený kříž za pomoci transfúzních oddělení českých nemocnic a ve spolupráci s 

různými organizacemi, např. Českým rozhlasem, snaží prostřednictvím kampaní 

získávat nové dobrovolné dárce krve. Jazyk tohoto typu kampaní má převážně 

persvazivní charakter. Z tohoto důvodu se často mluví o bílé propagandě, která vychází 

z ověřitelných a pravdivých faktů a jejímž cílem je přesvědčit adresáta o legitimitě dané 

ideologie. Bílá propaganda také pomáhá vybudovat důvěru u cílového adresáta, která je 

později využita. Jinými slovy, z cílového adresáta se stává dárce krve. Diplomová práce 

tedy analyzuje persvazivní jazykové prostředky propagandy přítomné v online diskurzu 

vybraných kampaní. Na základě zjištěných poznatků se práce pokouší charakterizovat 

tento typ diskurzu a po jazykové stránce navrhnout vlastní kampaň na podporu 

dobrovolného dárcovství krve.  

 

 

Abstract 
The voluntary blood donation issue is topical in the Czech Republic since the number of 

blood donors has not yet reached the number of donors existing in the neighboring 

countries. Because of this fact the Czech Blood Cross together with transfusion services 

centers in the Czech Republic and in cooperation with various organizations, e.g. Czech 

Radio, do their best to obtain new voluntary blood donors via blood donation 



   

campaigns. Language of these campaigns is mainly of persuasive character. As such, it 

is often viewed as a means of white propaganda which stems from factual information 

and whose aim is to persuade the consumer of the message about the legitimacy of its 

ideology. White propaganda also helps to build trust which is lately used. In other 

words, the consumer of the message becomes blood donor. The thesis analyzes 

persuasive linguistic means of propaganda present in online discourse of the selected 

campaigns. On the basis of learned facts, the thesis also tries to characterize this 

discourse type; moreover, it makes suggestions for designing a new blood donation 

campaign. 
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Úvod 
Motivací pro sepsání této diplomové práce bylo mnoho. Jelikož od roku 2008 

sama pravidelně daruji krev, je mi problematika dárcovství blízká. Jsem obeznámena s 

neutěšenou situací počtu pravidelných dárců krve v České republice a mám také hrubou 

představu o možnostech transfúzních oddělení tyto dárce získávat. Jelikož je hlavní 

náplní těchto oddělení krev odebírat a zpracovávat, neměla by, dle mého názoru, být 

ještě zatížena náborem dárců. Za prvé k tomu nemají prostředky a čas, a v neposlední 

řadě ani znalosti v oblasti sociální reklamy. 

 

Existují řady výzkumů, které se specializují na získávání dárců, a které se 

shodují v poznání, že je velice důležité vědět, jaký typ dárce chceme oslovit. Jiným 

způsobem totiž působíme na prvodárce, na toho, který s darováním krve nemá žádnou 

zkušenost a na pravidelného dárce, který tuto zkušenost již má. Myslím si tedy, že 

transfúzním oddělením a Českému červenému kříži jde především o to získat co největší 

počet prvodárců, ze kterých by se postupem času stali dárci pravidelní, pro zdravotnictví 

cenní, jelikož je možné s nimi počítat a v případě nouze o krev je vyzvat, aby se 

dostavili k odběru. 

 

Jelikož jsou počty dárců v České republice spíše malé, mám dojem, že znalosti z 

výzkumů nejsou, ať již z jakéhokoli důvodu, využívány pro rozšíření jejich řad. Důvodů 

proč tomu tak není, může být spousta. Jako nejpravděpodobnější se mi ale zdají důvody 

odborné, tedy neznalost marketingových strategií v sociální reklamě, dále pak 

nedostatek času, malé nebo žádné množství zaměstnanců zabývajících se pouze 

propagací dárcovství a rovněž finance. 

 

Protože transfúzní oddělení nemocnic nemají z pravidla na efektivní nábor 

nových dárců čas, existuje v České republice několik institucí, které se s nedostatkem 

dárců snaží vypomoci. Hlavním organizátorem osvěty dárcovství a zároveň největším 

„náborářem“ by měl být Český červený kříž. Dále to jsou státní média, například Český 

rozhlas a Česká televize, jsou rovněž využívána k šíření osvěty a kampaní na podporu 

dárcovství. Také to mohou být zdravotní pojišťovny, školská zařízení a v neposlední 

řadě i soukromý sektor. Otázkou ovšem zůstává, zda se tyto instituce při tvorbě svých 
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kampaní inspirují aktuálními výzkumy v oboru a zda je uplatňují ve svých projektech na 

podporu dárcovství krve. 

 

Z tohoto důvodu mne tedy napadlo zaměřit se na vybrané kampaně na podporu 

dobrovolného dárcovství krve v České republice a pokusit se odhalit marketingové 

strategie přítomné v jejich diskurzu. Samu mne totiž zajímá, jestli rozlišují mezi 

různými typy dárců a do jaké míry využívají persvazivních jazykových prostředků, aby 

dosáhly kýženého efektu. 

 

Na základě analýzy diskurzu vybraných kampaní bych se rovněž pokusila 

navrhnout kampaň vlastní, která by mohla být součástí plánovaného projektu na 

podporu dobrovolného dárcovství krve, a v závěru práce se zamyslela nad ideou 

dobrovolného dárcovství jako takového.  Ráda bych poodhalila, zda je problémem 

skutečně nedostatečné povědomí a nedostatečná informovanost potenciálních dárců o 

dárcovství krve, nebo zda je hlavním viníkem naše společnost, my a náš pohodlný 

způsob života. Přes veškeré pochybnosti věřím, že solidarita a pomoc druhému jsou 

stále ještě hodnotami, které naší společnosti nejsou cizí. 
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1. Problematika dobrovolného dárcovství krve v 

České republice 
V současné době je počet dobrovolných dárců krve nevalný. Dle Českého 

červeného kříže je momentálně v nemocničních transfúzních odděleních evidováno 

přibližně 270 tisíc dárců krve a jejích složek. Jelikož Světová zdravotnická organizace 

(WHO) doporučuje, aby dárci tvořili alespoň čtyři procenta z celkové populace, chybí v 

České republice cirka 150 tisíc dárců. Tento fakt má za následek nedostatek transfúzních 

přípravků pro nemocné.1 

 

1.1 Statistiky dárcovství krve v České republice 

Dle výročních zpráv Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR2 je možné 

pozorovat změny v počtu dárců a následných odběrů od těchto dárců. Každý dárce může 

darovat krev vícekrát do roka. Muži jsou schopni darovat krev až čtyřikrát do roka, vždy 

po třech měsících, kdežto ženy pouze třikrát do roka, tedy jednou za čtyři měsíce. To je 

způsobeno skutečností, že ženy menstruují. Jak je vidět z čísel v tabulce, počty odběrů 

naznačují, že průměrný dárce daruje za rok krev 1,5 krát. Toto číslo se dokonce v roce 

2014 zvedlo. I když byl počet dárců nižší, každý dárce se k odběru v roce 2014 dostavil 

1,6 krát. 

 

Tab. č. 1 Statistiky dárcovství krve v České republice 

 počet dárců počet odběrů 

2012 267340 419000 

2013 267366 402091 

2014 250399 402218 

 

Roční spotřeba transfúzních jednotek je v České republice kolem 400 tisíc. Je 

pravda, že republika je zatím v krevní zásobě soběstačná, nemusí tedy krev dovážet z 

                                                 
1 JUKL Marek, Petr PATRIK, Hynek OBOŘIL. Český červený kříž. ČČK - Světový den dárců krve. 

[online]. [cit. 07.05.2017].  Dostupné z http://www.cervenykriz.eu/cz/597.aspx. 
2 ÚZIS ČR | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. ÚZIS ČR | Ústav zdravotnických informací 

a statistiky ČR [online]. Copyright © ÚZIS ČR 2010 [cit. 07.05.2017]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/. 
 

http://www.uzis.cz/
http://www.uzis.cz/
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jiných zemí. Pokud jedné transfúzní stanici krev chybí, je zvykem, že jí vypomůže 

nějaké jiné transfúzní oddělení. 

 

1.2 Krevní barometr 

Krevní barometr je projekt, který vznikl v roce 2007 na transfúzním oddělení v 

Thomayerově nemocnici a jehož iniciátory byli pan Primář MUDr. Petr Turek, CSc. a 

občanské sdružení Zdraví-život. Během roku 2007 se do projektu zapojily další dvě 

pražské instituce, a sice Ústav hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) a Ústřední 

vojenská nemocnice (ÚVN) a v dubnu roku 2008 byl projekt zpřístupněn všem 

transfúzním oddělením po celé České republice. Od roku 2011 pečuje o Krevní barometr 

občanské sdružení Klub dárců krve, krevní plazmy, krevních destiček a kostní dřeně, 

které si klade za cíl zveřejňovat aktuální informace o případném nedostatku krve ve 

všech regionech České republiky. Tato služba je rozšířena i o funkci automatického 

informování registrovaných dárců v případě nedostatku krve v regionu, ve kterém jsou 

registrováni. Pro přesné informování se po zadání internetové adresy 

www.krevnibarometr.cz objeví interaktivní mapa České republiky, na které jsou jasně 

označeny aktuální místa s nedostatečnou zásobou krve.3 

Obr. č. 1 Krevní barometr – mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
3 Krevní Barometr. Krevní Barometr [online]. [cit. 07.05.2017]. Dostupné z: http://krevnibarometr.cz/o-
krevnim-barometru/  

http://www.krevnibarometr.cz/
http://krevnibarometr.cz/o-krevnim-barometru/
http://krevnibarometr.cz/o-krevnim-barometru/
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Krevní barometr tedy představuje informační kanál, díky kterému se povědomí o 

potřebách transfúzních stanic dostává ke stávajícím i potenciálním dárcům krve. K 

tomuto účelu využívá flexibilního komunikačního média, internetu, tudíž se informace 

dostává k většímu počtu dárců. Hlavním cílem projektu je dárce motivovat k přechodu 

na potřebné dárcovství krve, a tak ušetřit finanční náklady, zejména pak práci 

zdravotnickému personálu transfúzních oddělení.4 

 

Některá transfuzní oddělení si vyrábějí svůj Krevní barometr, tedy barometr 

odrážející jejich aktuální potřeby krve. Tímto způsobem si mohou dárci krve odběr 

naplánovat a transfúzní oddělení může získané krve maximálně využívat. Na obrázku č. 

2 je možno vidět krevní barometr, který na svých internetových stránkách zveřejňuje 

Ústav hematologie a krevní transfúze. 

 

Obr. č. 2 Krevní barometr ÚHKT5 

 

 

 

 

1.3 Nejžádanější krevní skupiny 

 

V běžné populaci se vyskytují čtyři základní krevní skupiny A, B, AB a 0. V 

České republice se nejčastěji vyskytují skupiny A a 0, na celém světě je nejběžnější 

skupina 0. AB je skupina s nejnižším výskytem. Krevní skupinu, přesněji krevní typ 

určuje rovněž systém Rh faktorů, sice Rh+ a Rh-. Většina lidí je Rh pozitivní.6 

 

V České republice je dle Jiřího Masopusta, primáře Transfuzního oddělení 

Krajské zdravotní, a. s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., relativně 

                                                 
4 Krevní Barometr. Krevní Barometr [online]. [cit. 07.05.2017]. Dostupné z: http://krevnibarometr.cz/ 
5 ÚHKT — . ÚHKT — [online]. Copyright © [cit. 07.05.2017]. Dostupné z: http://www.uhkt.cz/uhkt  
6 Krevní skupiny. Krevní skupiny [online]. Copyright © [cit. 07.05.2017]. Dostupné z: 

http://www.krevniskupiny.cz/ 

http://krevnibarometr.cz/
http://www.uhkt.cz/uhkt
http://www.krevniskupiny.cz/
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největší poptávka po krevní skupině 0-. Naopak dárcům skupiny AB+ se krev zpravidla 

odebírá jedenkrát ročně.7 Tato skutečnost je patrná i z Krevního barometru ÚHKT, viz 

obrázek č. 2. Jelikož je zjevné, že i mezi dárci se rozlišuje na základě jejich krevní 

skupiny a Rh faktoru, je důležité mít velkou zásobu pravidelných dárců ochotných na 

vyzvání svou krev okamžitě darovat. 

1.4 Proč jsou dárci nezastupitelní 

I když je v dnešní době medicína velice vyspělá, stále ještě nedokážeme krev 

uměle vyrobit. Jedinou možností, jak tuto životadárnou tekutinu získat, je přímo od 

dárce. Je dokázáno, že každý z nás za svůj život potřebuje v průměru 5 krát krevní 

transfúzi a 14 krát lék vyrobený z krve. Není také žádným tajemstvím, že na 

komplikovanější operace je potřeba až 3000 ml krve, tedy 10 jednotek po 300 ml. 

Jelikož náročnost operací stále stoupá, stoupá i spotřeba krve.8 

 

Nejčastější důvody potřeby krve jsou uvedeny v následujícím výčtu: 

- automobilové nehody 

- rozsáhlé operace (kloubní, střevní, cévní, plicní,...) a komplikace po operacích 

- těžké porody a komplikace po porodech (matka i novorozenec) 

- srdeční chirurgie 

- lidé s poruchami srážlivosti krve (hemofilie,...) 

- orgánové transplantace 

- transplantace kostní dřeně 

- nádorová onemocnění – rakovina, leukémie a komplikace po její léčbě 

- popáleniny9 

 

Jak je zmíněno výše, z krve se rovněž vyrábí celá řada léků. Tyto léky jsou 

nezbytné pro pacienty s poruchami srážlivosti krve, například hemofiliky, dále pro 

pacienty s poruchami obranyschopnosti, a pro ty, kteří bojují s popáleninami. 

                                                 
7 SOCHŮREK, Ivo, Petr CHRÁSTECKÝ. K dárcovství krve je potřeba lidi vychovávat už od útlého 

dětství. Ústecký deník. Září 18, 2016. [online]. [cit. 07.05.2017]. Dostupné z 

http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/k-darcovstvi-krve-je-potreba-lidi-vychovavat-uz-od-utleho-detstvi-
20160918.html. 
8 ProDarce.cz. Dárcovství. [online]. [cit. 07.05.2017]. Dostupné z http://www.prodarce.cz/darcovstvi/ 
9 Proč Vás potřebujeme - KNTB. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - KNTB [online]. Copyright © 2012 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. [cit. 07.05.2017]. Dostupné z: http://www.kntb.cz/proc-vas-potrebujeme 
 

http://www.kntb.cz/proc-vas-potrebujeme
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Celoživotně jsou poté na krev odkázáni lidé léčení umělou ledvinou a lidé se 

zhoubnými nemocemi krve.10 

 

Je zapotřebí si rovněž uvědomit, že trvanlivost darované krve není nijak dlouhá. 

Obecně lze tvrdit, že pokud se odebraná krev nepoužije do cca šesti týdnů, je po 

uplynutí této doby z lékařského hlediska bezcenná. To je také důvod, proč se transfúzní 

oddělení snaží, aby byl zajištěn pravidelný a pokud možno stálý přísun krve v průběhu 

celého roku.11 

 

    Obr. 3 č. Složení krve12 

 

Každý zdravý dospělý člověk má v těle 5 až 6 

litrů krve. Její objem závisí na každém jedinci, 

především jej ale ovlivňuje pohlaví, věk, fyzická 

zdatnost, výška a hmotnost. Jelikož je objem krve 

různý, uvádí se, že představuje 9 až 10% hmotnosti 

člověka. Ženy mají cirka o 10 % krve méně než 

muži.13 Lidská krev se skládá z tekuté složky, kterou 

je krevní plazma, a ze složek pevných, tedy krevních 

buněk. Transfúzní oddělení z dárcovy krve použijí 

červené a bílé krvinky, krevní destičky a krevní plazmu.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 ČČK. Dárcovství krve. Object moved [online]. Copyright © Český červený kříž 1999 [cit. 

07.05.2017]. Dostupné z: http://www.cervenykriz.eu/cz/bdk.aspx 
11 Ukáčko.cz. Pravidelné dárce krve pomáhá hledat nový projekt UK. UKáčko.cz - Portál studentů 

Univerzity Karlovy [online]. [cit. 07.05.2017].  Dostupné z: http://www.ukacko.cz/pravidelne-darce-krve-
pomaha-hledat-novy-projekt-uk 
12 ZŠ VNB II / 12 - První pomoc. Kroužky pro děti VĚDA NÁS BAVÍ [online]. Copyright © 2011 [cit. 

07.05.2017]. Dostupné z: http://www.vedanasbavi.cz/orisek-38-zs-vnb-ii-12-prvni-
pomoc?ID_mesta=3&IDp=2 

http://www.cervenykriz.eu/cz/bdk.aspx
http://www.ukacko.cz/pravidelne-darce-krve-pomaha-hledat-novy-projekt-uk
http://www.ukacko.cz/pravidelne-darce-krve-pomaha-hledat-novy-projekt-uk
http://www.vedanasbavi.cz/orisek-38-zs-vnb-ii-12-prvni-pomoc?ID_mesta=3&IDp=2
http://www.vedanasbavi.cz/orisek-38-zs-vnb-ii-12-prvni-pomoc?ID_mesta=3&IDp=2
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Červené krvinky, erytrocyty, zajišťují v těle přenos kyslíku a oxidu uhličitého. 

Používají se při velkých krevních ztrátách, jak při operacích, tak při úrazech. Bílé 

krvinky, leukocyty, jsou důležité pro imunitní systém organizmu, protože přímo 

likvidují určité choroboplodné zárodky nebo proti nim vytvářejí protilátky. Pro 

transfúzní účely se ale odběry těchto krvinek prakticky nedělají. Krevní destičky, 

trombocyty, jsou aktivní při složitém procesu srážení krve při zástavě krvácení. 

Transfúzní oddělení používají trombocytový koncentrát při léčbě poruch krvetvorby a 

při těžkých krvácivých stavech. Krevní plazma obsahuje plazmatické bílkoviny a soli a 

v těle má funkci jakéhosi rozvaděče látek a živin. Je také užitečná při odvádění zplodin  

látkové přeměny. Díky bílkovinám obsažených v plazmě je možné pomoci pacientům s 

těžkými infekcemi, poruchami obranyschopnosti, poruchami srážlivosti krve a 

pacientům s rozsáhlým krvácením při gynekologických stavech a těžkých operacích. 

Plazma je tedy důležitá pro výrobu léčiv a v klinickém použití, například při 

popáleninách, se rovněž podává přímo.14 

 

Co se příjemců krve a jejích složek týče, je v dnešní medicíně praxe taková, že je 

na jakýkoli transfúzní přípravek nahlíženo jako na cizorodou látku, tudíž platí zásada, že 

se pacientovi, tedy příjemci, podává pouze ten segment (například jen plazma), který mu 

zrovna chybí. Díky této praxi není pacient zatěžován podáním ostatních složek krve, 

které v podstatě nepotřebuje.15 

1.5 Kdo se může stát dárcem 

Pro dárcovství krve existuje celá řada pravidel a podmínek, viz níže, které samy 

o sobě mohou spoustě potenciálních dárců zabránit v jejich dobrém úmyslu krev 

darovat. Být dárcem krve není tedy pouze otázkou rozhodnutí a přesvědčení, ale rovněž 

otázkou zdravotního stavu jedince. 

 

Člověk se může stát dárcem krve pokud, 

- je mu 18 – 65 let 

- váží alespoň 50 kg 

- netrpí vážnější alergií 

                                                                                                                                               
13 Ibid. 
14 ČČK. Použití krve. Object moved [online]. Copyright © Český červený kříž 1999 [cit. 07.05.2017]. 
Dostupné z: http://www.cervenykriz.eu/cz/bdk_pouziti.aspx 
15 Ibid. 

http://www.cervenykriz.eu/cz/bdk_pouziti.aspx
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- neprodělal zánět jater, nebo jiné onemocnění jater 

- neprodělal zánět ledvin, netrpím chronickým onemocněním ledvin 

- neměl toxoplazmozu, tularemii, brucelozu 

- netrpí onemocněním srdce a cév (infarkt, srdeční vada, vysoký krevní tlak) 

- netrpí vážným kožním onemocněním 

- neměl malárii ani jinou tropickou nemoc 

- neprodělal pohlavní nemoc (kapavka, syfilis) 

- neprodělal TBC 

- netrpí vředovou nemocí žaludku, ani onemocněním žlučníku či slinivky 

- neměl tyfus, paratyfus 

- netrpí revmatickým onemocněním 

- netrpí zvýšenou krvácivostí (z nosu, dásní) 

- nemá onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušené skleróza) 

- neprodělal zhoubné onemocnění 

- v pokrevním příbuzenstvu nemá výskyt Creutzfeldt-Jacobovy nemoci 

- neprodělal žádnou transplantaci orgánů 

- není alkoholik 

- v letech 1980-1996 nebyl déle než 1/2 roku v Anglii či Francii 

- není HIV-pozitivní, ani nepatří do tzv. rizikových skupin (promiskuitní způsob života, 

nitrožilní narkomani, pohlavní styk mezi muži) 

 

Dále musí dárce splňovat následující kritéria: 

- není právě nemocen 

- v posledním půlroce nebyl v kontaktu s vážnou nakažlivou nemocí (žloutenka, TBC, 

pohlavní nemoci, malárie) 

- v posledním půlroce nebyl na operaci 

- v posledním půlroce neabsolvoval mimo zdravotnické zařízení akupunkturu, piercing 

nebo tetováž 

- v posledním měsíci neužíval antibiotika 

- v posledním měsíci neměl přisáté klíště 

- v posledním týdnu mu nebyl trhán zub 

- nejedl v posledních 14 hodinách žádné jídlo obsahující tuk (není však vhodné 

hladovět, je doporučeno jíst jídla bez tuku a pít dostatek nealkoholických nápojů) 
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- u žen se nedoporučuje darovat krev v období menstruace, pokud je žena těhotná, a 

pokud od posledního porodu neuplynulo alespoň půl roku 

 

Výše uvedené představuje obecné podmínky. Vhodnost daného člověka pro 

odběr posuzuje lékař na konkrétním transfúzním oddělení individuálně.16 

 

Každý dárce krve vyplňuje před odběrem „Dotazník dárce“, kde na výše uvedené 

skutečnosti odpovídá. Jelikož se ale může stát, že si dárce z jakýchkoli důvodů po odběru 

rozmyslí darování své krve, je možné se takzvaně samovyloučit. Pro tyto případy jsou na 

každém transfúzním oddělení i dotazníky „Použití mé krve“, díky kterým může dárce 

svou krev anonymně vyřadit. Takto vyřazená krev není dále zpracována. 

 

1.6 Propagace dárcovství krve v České republice 

Myšlenku bezpříspěvkového dárcovství krve podporuje a šíří Český červený kříž 

(ČČK). Společně s transfúzními odděleními se každoročně snaží komplexně propagovat 

dobrovolné dárcovství krve. ČČK organizuje akce a projekty, ve kterých se snaží oslovit 

nové prvodárce, především z řad studentů středních a vysokých škol. Při těchto akcích 

ČČK podporují kraje, sponzoři a také oblastní spolky ČČK.  Dle výroční zprávy za rok 

2015 vynaložil ČČK částku 12 126 316 Kč na programy bezpříspěvkového dárcovství 

krve. Oblastní spolky přispěly částkou 878 259 Kč a z regionálních zdrojů byla získána 

částka 3 131 632 Kč. Tyto peníze však neslouží jen pro kampaně na podporu dárcovství, 

ale oceňují se z nich dárci krve, pořádají různé akce, např. plesy nebo koncerty pro 

dárce a v neposlední řadě slouží i k organizaci konference „Cesty krve“. Rovněž do této 

částky spadá akce „Valentýnská kapka krve“ (viz níže). ČČK každoročně organizuje i 

setkání 25 bezpříspěvkových dárců krve s manželkou prezidenta republiky. Jedná se o 

dárce, kteří obdrželi Zlatý kříž 1. třídy, mají za sebou tudíž sto šedesát a více odběrů. Za 

rok 2015 bylo oceněno 29 362 bezpříspěvkových dárců krve. Z roku 2016 budou 

informace zveřejněny na přelomu května a června 2017. 17 

 

                                                 
16 ČČK. Mohu se stát dárcem krve? . Object moved [online]. Copyright © Český červený kříž 1999 [cit. 

07.05.2017]. Dostupné z: http://www.cervenykriz.eu/cz/podminky.aspx 
17 ČČK. [online]. Copyright © [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z: http://www.cervenykriz.eu/cz/archiv_vyroc_zpr/VZ_CCK_2015.pdf 

http://www.cervenykriz.eu/cz/podminky.aspx
http://www.cervenykriz.eu/cz/archiv_vyroc_zpr/VZ_CCK_2015.pdf
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S propagací a hlavně medializací bezpříspěvkového dárcovství krve pomáhají 

ČČK státní instituce, ať již média, např. Český rozhlas (kampaň „Daruj krev s Českým 

rozhlasem“ viz níže), Česká televize, nebo státní složky, např. Policie ČR a v 

neposlední řadě i soukromý sektor. Díky velkým společnostem, např. Vodafone, 

Plzeňský Prazdroj, aj. se daří problematiku přiblížit veřejnosti a oslovit mladou 

generaci. K podpoře dárcovství jsou pořádány i akce se známými osobnostmi, např. 

sportovci, herci, modelkami, atd. Pomoci se také často chopí i sportovní kluby, např. 

projekt „Sparťanská krev“ a také školská zařízení, např. „Daruj krev s FHS“18 

(Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), „Daruj krev s UK“ (viz níže) a jiné. 

 

1.7 Odměny a benefity pro bezpříspěvkové dárce krve 

Pojem bezpříspěvkové dárcovství krve (původně „čestné“ dárcovství krve) 

odkazuje ke kampani z roku 1960, která byla československou reakcí na výzvu 

mezinárodního společenství z roku 1957, přesněji na její rezoluci XIX. Mezinárodní 

konference Červeného kříže, která apelovala na to, aby krev a její složky byly získávány 

především od neplacených dárců. V tehdejším Československu bylo totiž pravidlem, že 

do roku 1960 náležela dárcům za odebranou krev odměna. Tito dárci dostávali 

potravinové lístky, které byly po roce 1952 nahrazeny paušálním finančním příspěvkem 

pro lepší stravování. Kampaň z roku 1960 tuto skutečnost změnila, když požádala dárce, 

aby se vzdali finančního příspěvku stejně jako práva na příspěvek na stravování. Jelikož 

byla odstraněna jakákoli finanční motivace k dárcovství krve, odvodil se od této 

skutečnosti termín „bezpříspěvkové dárcovství“.19 

 

Aktuální definice dobrovolného bezplatného dárcovství krve Červeného kříže, 

která byla přijata VIII. Valným shromážděním Ligy společností Červeného kříže a 

Červeného půlměsíce roku 1992 zní: 

 

“Dobrovolnými bezplatnými dárci krve jsou ti, kteří dávají krev, plazmu nebo další 

součásti krve ze své vlastní svobodné vůle, aniž by za to dostali odměnu ve formě peněz 

nebo něčeho jiného, co může být považováno za ekvivalent peněz, např. čas z pracovní 

                                                 
18 Fakulta humanitních studií 
19 ČČK. [online]. Copyright © [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z: http://www.cervenykriz.cz/cz/proc_bdk/BDK.pdf 

http://www.cervenykriz.cz/cz/proc_bdk/BDK.pdf
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doby přesahující čas nezbytný na cestu k odběru, odběr samotný a cestu zpět. Malé 

pozornosti, občerstvení a úhrada přímých cestovních výloh jsou s bezplatným 

dárcovstvím slučitelné.”20 

 

Jelikož od roku 1960 nenáleží dárcům za odběr žádná finanční kompenzace, 

uděluje Český červený kříž dobrovolným dárcům krve, jako vyjádření díků, věcná 

ocenění. Po prvním odběru obdrží dárce přímo na transfúzním oddělení „Krůpěj krve“. 

Za deset odběrů je dárci udělena „Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Jánského“. 

„Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Jánského“ je udělována dárci za dvacet odběrů a 

„Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Jánského“ se věnuje dárci za čtyřicet odběrů.  Stříbrná 

a zlaté medaile jsou dárci předány na slavnostním shromáždění oblastního spolku 

Českého červeného kříže. Dalším stupněm ocenění jsou zlaté kříže, které se udělují za 

osmdesát odběrů – „Zlatý kříž ČČK 3. třídy“, za sto dvacet odběrů – „Zlatý kříž ČČK 2. 

třídy“ a za sto šedesát odběrů – „Zlatý kříž ČČK 1. třídy“. Nejvyšší ocenění, které dárce 

krve může získat je „Plaketa ČČK Dar krve – dar života“. Plaketa se uděluje za dvě stě 

padesát odběrů a stejně jako Zlaté kříže je dárci předána Českým červeným křížem na 

celostátním slavnostním shromáždění, které se koná jednou za dva roky.21 

 

I když bezpříspěvkový dárce nedostává žádnou finanční odměnu, je mu dle 

zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, § 15 odst. 1 přiznán nárok na daňový odpočet. 

Tento zákon vnímá dárcovství jako dar zdravotnictví, tudíž oceňuje hodnotu jednoho 

odběru krve částkou 2 000 Kč. Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce § 2013 má 

dárce rovněž v den odběru nárok na pracovní volno s náhradou mzdy.22 

 

Dalším benefitem, který může bezpříspěvkový dárce krve využívat je kontrola 

jeho zdravotního stavu. Před jednotlivým odběrem je dárci změřen pulz, tlak a je 

vyšetřena rovněž jeho krev, tedy krevní obraz. U prvodárců se provádí i vyšetření moči. 

Po odběru se dárcova krev testuje na přítomnost HIV, žloutenky typu B a C a syfilidy. 

                                                 
20 ČČK. [online]. Copyright © [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z: http://www.cervenykriz.cz/cz/proc_bdk/BDK.pdf 
21 ČČK. Oceňování dárců . Object moved [online]. Copyright © Český červený kříž 1999 [cit. 

07.05.2017]. Dostupné z: http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani.aspx 
22 Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP - STL ČR, transfuze, lékařství, krev | O 

společnosti. Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP - STL ČR, transfuze, lékařství, krev | O 

společnosti [online]. Copyright © 2017 [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z: http://www.transfuznispolecnost.cz/index.php?page=pro_darce 

http://www.cervenykriz.cz/cz/proc_bdk/BDK.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani.aspx
http://www.transfuznispolecnost.cz/index.php?page=pro_darce
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Dělají se rovněž jaterní testy a u dárců s Rh+ i testy na protilátky v krvi. Pokud se u 

dárce zjistí, že něco není v pořádku, je okamžitě informován a je mu doporučen způsob 

následné léčby.23 

 

Jelikož je každý občan České republiky pojištěncem určité zdravotní pojišťovny, 

je i jeho příslušnost k této instituci odměňována. Většinou dárce po odběru přímo na 

transfúzním oddělení obdrží vitamíny, nejčastěji se jedná o železo a multivitaminy. U 

některých pojišťoven může dárce očekávat i jiné benefity, například ozdravné pobyty, 

příspěvky na sport či relaxaci nebo zvýhodněné cestovní pojištění. Některé pojišťovny 

rovněž oceňují dárce, kteří dosáhnou určitého počtu odběrů. U zdravotních pojišťoven 

se tedy jedná o nadstandardní služby dárcům, proto se benefity mohou lišit. 

 

Z mého osobního pohledu je ovšem benefitem číslo jedna nejen dobrý pocit z 

užitečné činnosti, která je smysluplná a dodává člověku sílu, ale také velice laskavý a 

milý personál transfúzního oddělení, na které chodím krev darovat. Každému dárci se 

jistě vybaví pohodová atmosféra transfúzního oddělení, kterou svou dobrou náladou 

nemalou měrou dotvářejí usměvavé sestřičky. K dobré náladě samozřejmě patří i malé 

občerstvení před odběrem. Na TO Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně si dárce může 

vychutnat křupavé rohlíčky, čaj a samozřejmě dobrou kávu dle vlastního výběru. Po 

odběru se zase může těšit na čokoládovou tyčinku, džus a stravenku, která představuje 

pozvánku do nemocniční kantýny na „brunch“, tedy na pozdní, ale velice vydatnou 

snídani. Nechybí zde sýry, salámy, zelenina, vejce, pečivo a nápoj dle přání dárce (viz 

obrázek č. 4). 

 

Obr. č. 4 Pohoštění po 

odběru krve 

 

 

 

 

                                                 
23 Vyšetření odebrané krve (vyšetření dárců krve po odběru) | OHBKT ÚVN Praha, Laboratoře, 

Transfúze. O nás | OHBKT ÚVN Praha, Laboratoře, Transfúze [online]. [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z: http://www.transfuze-uvn.cz/vysetreni_odebrane_krve.html 
 

http://www.transfuze-uvn.cz/vysetreni_odebrane_krve.html
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1.8 Dárcovství krevní plazmy 

Rok 2008 se zapsal do historie dárcovství krve černou barvou, jelikož v České 

republice vznikla plazmaferetická centra, která umožňují dárcovství krevní plazmy za 

finanční náhradu. Tato komerční centra představují pro transfúzní oddělení velkou 

„konkurenci“, neboť nabízejí dárcům možnost odběru za pár stokorun. Jak již bylo 

zmíněno výše, dárcovství krve je bezpříspěvkové, takže nemůže být kompenzováno 

finanční náhradou. Plazmaferetická centra ovšem tomuto zákonu nepodléhají, jsou to 

firmy, takže mohou za získanou tekutinu dárcům zaplatit. Například v roce 2011, tři 

roky od vzniku plazmaferetických center v České republice, provádělo odběry plazmy 

68 nemocničních a 11 plazmaferetických zařízení. Pro lepší představu lze uvést, že na 

našem území proběhne ročně asi 660 tisíc plazmaferéz, z toho je 140 tisíc realizováno v 

nemocničních zařízeních a 520 tisíc v plazmaferetických centrech.24 

 

Obavy ze vzniku a nárůstu plazmeferetických center mohou být shrnuty 

následně. Pokud se bude za odběry plazmy platit, přijdou nemocnice o své 

bezpříspěvkové dárce plazmy. V tomto důsledku budou nemocnice nuceny nakupovat 

krevní deriváty s vyšší cenou, protože dokud dodávaly plazmu, mohly si její cenu z 

nákupu derivátů odečíst. Tato situace patrně vyústí v nedostatek plazmy a derivátů na 

trhu. Zvýšená poptávka samozřejmě vyvolá vyšší cenu, jelikož se toto „zboží“ stane 

nedostatkovým. 

 

Nemocnice mohou rovněž ztratit dárce krve, kteří zvolí placené odběry plazmy. 

V tomto důsledku budou muset nemocnice krev nakupovat, což bude spojeno s 

nemalými finančními ztrátami. Pokud pod tlakem „konkurence“ začnou nemocnice 

bezpříspěvkovým dárcům za odběry plazmy rovněž platit, bude toto rozhodnutí 

představovat obrovskou finanční zátěž v řádech několika desítek milionů korun. 

 

 

 

 

                                                 
24 iDnes.cz. Odborníci odmítají odběry za peníze, bezplatné prý zaručují lepší krev. 17. červenec, 2011. 

[online]. [cit. 07.05.2017]. Dostupné z: http://www.zpravy.idnes.cz/krev-nelze-davat-za-penize-neni-to-
bezpecne-pro-darce-ani-pacienty-pyw-/domaci.aspx?c=A110714_132023_domaci_taj 
 

http://www.zpravy.idnes.cz/krev-nelze-davat-za-penize-neni-to-bezpecne-pro-darce-ani-pacienty-pyw-/domaci.aspx?c=A110714_132023_domaci_taj
http://www.zpravy.idnes.cz/krev-nelze-davat-za-penize-neni-to-bezpecne-pro-darce-ani-pacienty-pyw-/domaci.aspx?c=A110714_132023_domaci_taj
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Zřejmě největší obavu z dárcovství plazmy za finanční náhradu představuje 

riziko nákazy nějakou nemocí. Jelikož by byli dárci finančně motivováni, mohli by před 

odběrem určité skutečnosti o svém zdravotním stavu zatajit. Přesto, že i plazmaferetická 

centra krev testují, některá onemocnění mají delší inkubační dobu a mohou se tedy 

projevit až u příjemce darované plazmy třeba i po několika letech. V této souvislosti je 

možné připomenout případ šestnácti hemofiliků, kteří se v roce 1987 nakazili HIV z 

krevních derivátů podaných v České republice. U patnácti z nich nemoc prokazatelně 

způsobily deriváty ze západní Evropy.25 

 

Plazmaferetická centra samozřejmě oslovují dárce podobnou metodou jako 

transfúzní oddělení a ČČK, neboť kladou důraz na pomoc těm, kteří to potřebují. Dárce 

plazmy si tedy může myslet, že tato centra stejně jako transfúzní oddělení českých 

nemocnic vyrábí z plazmy léky, kterými je následně zásobován český trh. Bohužel  

realita je jiná. V prvé řadě by si měl dárce uvědomit, že se jedná o komerční sektor, 

sektor, který je na financích z prodeje závislý, a proto má eminentní zájem získat 

dostatečné množství dárců. Jelikož sám dostane za plazmu zaplaceno, je ochoten a 

schopen menší finanční odměnu věnovat i dárci. Dalším problémem je fakt, že plazma 

od českých dárců nezůstává v České republice. Jak uvedl prezident Českého červeného 

kříže Marek Jukl, „… plazma, za kterou si nechávají dárci platit, nezůstává v Česku a 

nepomáhá tak našim pacientům v nouzi. Naprostá většina míří do Spojených států pro 

potřeby farmaceutického průmyslu“.26 

 

Není tajemstvím, že stále více Čechů s dárcovstvím plazmy nemálo kalkuluje. 

Někteří dárci si totiž nechávají za plazmu platit v blízkém zahraničí, jelikož se jim 

dostane vyššího finančního ohodnocení. Tento trend je možné pozorovat například v 

Moravských Budějovicích, odkud jezdí dárci plazmy do rakouského Retzu vzdáleného 

pouhých pět kilometrů od českých hranic. Důvodem proč se mnozí dárci rozhodnou 

darovat plazmu u našich sousedů může být diametrálně odlišné finanční ohodnocení, 

které se pohybuje okolo 20EUR za odběr. Pokud dárce dochází k odběrům pravidelně, 

                                                 
25 Týden.cz. Firma za krev platí a ubírá dárce nemocnicím. Týden.cz - Aktuální zpravodajství v 

souvislostech [online]. Copyright © 2006 EMPRESA MEDIA, a.s. [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/firma-za-krev-plati-a-ubira-darce-
nemocnicim_34053.html?showTab=nejnovejsi 
26 Deník.cz Stále více Čechů si nechává za krev platit. Deník.cz [online]. Copyright © [cit. 07.05.2017]. 
Dostupné z: http://www.denik.cz/z_domova/stale-vice-cechu-si-nechava-za-krev-platit20090802.html 

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/firma-za-krev-plati-a-ubira-darce-nemocnicim_34053.html?showTab=nejnovejsi
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/firma-za-krev-plati-a-ubira-darce-nemocnicim_34053.html?showTab=nejnovejsi
http://www.denik.cz/z_domova/stale-vice-cechu-si-nechava-za-krev-platit20090802.html
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čekají jej bonusy, a pokud s sebou přivede dalšího dárce, dostane za něj také zaplaceno. 

Není tedy divu, že se na tento typ výdělku zaměřují především studenti, lidé ze sociálně 

slabších prostředí a potažmo i důchodci. Podobná situace je i na Slovensku, odkud 

dárci, stejně jako Češi, odjíždějí darovat plazmu do Rakouska. Není také vyloučeno, že 

podobné scénáře se dějí i v jiných státech. Problémem tohoto typu dárcovství může být 

především hazard se zdravím a to sice jak se zdravím příjemce plazmy, tak se zdravím 

dárce. V prvním případě hraje svou roli úloha finančního ohodnocení dárce. Může se 

totiž lehce stát, že peněžní odměna je pro dárce hlavním důvodem proč plazmu darovat. 

Pokud je dárce motivován pouze penězi, může lékaři některé skutečnosti o svém 

zdravotním stavu zamlčet proto, aby se dostal k odběru a následně ke slíbené částce. 

Toto je ostatně hlavní důvod, proč je dárcovství krve bezpříspěvkové – hlavní motivací 

je tedy pomoc druhým, ne sobě. V druhém případě se zde může hazardovat i se zdravím 

dárce. V České republice dovoluje zákon darovat plazmu jednou za čtrnáct dní, tedy 

dvakrát do měsíce. V Rakousku je situace odlišná, neboť tam lze plazmu darovat již po 

třech dnech. Dle lékařů se plazma dokáže v těle obnovit do dvou dnů, takže pokud se 

dárce rozhodne darovat v zahraničí, neměl by mít žádné zdravotní problémy. Nicméně 

plazma je velice důležitá z hlediska obranyschopnosti organismu. Jak tvrdí Marie 

Dudíková, vedoucí Odběrového střediska Třebíč, může se u jedince, který donekonečna 

daruje plazmu projevit toto počínání právě ztrátou obranyschopnosti organismu. Opačný 

názor má ale Pavel Valoušek z firmy Europlasma, která provádí odběry v Rakousku. 

Pan Valoušek je toho názoru, že většina dárců odběry zvládá dobře. Také dodává, že 

lehce pokleslou plazmatickou bílkovinu lze zvýšit vhodnou stravou a korekcí intervalů 

mezi odběry. Primář transfúzní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králově Vít 

Řeháček si myslí, že časté odebírání plazmy snižuje i její kvalitu. Dle něj může být v 

často odebírané plazmě (častěji než jednou za dva týdny) menší množství bílkovin a 

imunoglobulinů.27 

 

V této souvislosti se nabízí otázka, zda je darování plazmy lukrativním 

„byznysem“ a v případě rakouských plazmaferetických center navíc dobře cíleným na 

českého dárce. Pokud se ovšem zamyslíme nad těmito centry, je zřejmé, že získanou 

plazmu prodávají dál firmám, které z ní vyrábí léky. Tyto léky ony firmy opět prodají. Za 

                                                 
27 Český rozhlas [online]. [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z:http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1398985 
 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1398985
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jakou cenu a dle jakých podmínek je otázka, ale určitě by nebylo od plazmaferetických 

center etické, kdyby plazmu, která je určena k dalšímu obchodování, od svých dárců 

získávala zdarma. Každý dárce má možnost volby. Zda zvolí dárcovství za peníze nebo 

dárcovství dobrovolné, je čistě jeho osobní věc. Měl by se ale v obou případech snažit 

shromáždit dostatek informací, které by mu problematiku osvětlily, a díky kterým by byl 

schopný zvážit všechna rizika a následně se rozhodnout. Finanční motivace by v žádném 

případě neměla převážit nezištnou pomoc druhému, neboť pokud se tak stane, ony 

nemocné už nebude mít kdo zachránit. 

 

Při srovnání procesu darování plazmy a krve je také nutné uvést, že odběr 

plazmy trvá podstatně déle než odběr krve. Navíc jsou oba prováděny zcela jinou 

metodou. Odběr krve je záležitostí maximálně patnácti minut. Dárci je do žíly vpravena 

injekce a po odebrání necelého půllitru krve je odběr u konce. Odběr plazmy trvá 

čtyřicet pět minut a provádí se metodou, která se nazývá plazmaferéza. Jak je vidět na 

obrázku č. 5 Plazmaferéza, krev je odváděna z těla dárce do přístroje, takzvaného 

separátoru, ve kterém se z krve dárce vyseparuje pouze krevní plazma. Do těla dárce 

jsou následně vráceny krvinky. To vše se děje v několika cyklech, většinou jich je 7 až 

12. Společně s krvinkami se jako náhrada za odebranou plazmu do oběhu dárce dostane 

i fyziologický roztok (0,9% roztoku NaCl). Další náhradu plazmy představují tekutiny 

dodané do dárcova těla po odběru.28 

Obr. č. 5 Plazmaferéza29 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Plazmaferéza | OHBKT ÚVN Praha, Laboratoře, Transfúze. O nás | OHBKT ÚVN Praha, Laboratoře, 

Transfúze [online]. [cit. 07.05.2017]. Dostupné z: http://www.transfuze-uvn.cz/plazmafereza.html 
29 Dárcovské centrum Cara Plasma. Darování krevní plazmy. Daruj krevní plazmu - Dárcovské centrum 

Cara Plasma. Daruj krevní plazmu - Dárcovské centrum Cara Plasma [online]. Copyright © 2015 Cara 

plasma [cit. 07.05.2017]. Dostupné z: http://www.caraplasma.cz/darujte-krevni-plazmu/ 
 

http://www.transfuze-uvn.cz/plazmafereza.html
http://www.caraplasma.cz/darujte-krevni-plazmu/


   

 

20 

  

1.9 Platit nebo neplatit? 

Určitě se nabízí otázka, proč je dárcovství krve bezplatné, z jakého důvodu na 

této skutečnosti trvá Český červený kříž a proč jinou formu dárcovství nepodporuje. Dle 

oficiálních stránek ČČK se už samotné slovo „dárcovství“ nespojuje s jakoukoli platbou, 

neboť dar věnujeme z vlastní vůle a neočekáváme za něj nic nazpět. Hlavním důvodem 

proč ale darovat krev bezplatně je ochrana zdraví nemocných, kterým krev dárců 

zachraňuje život. Pokud by byl dárce motivován finančně, mohl by jisté skutečnosti o 

svém zdravotním stavu, způsobu života a chování zatajit, a tím ohrozit příjemce své krve. 

Pokud by se takový dárce totiž nacházel ve finanční tísni, je pravděpodobné, že by mohl 

informace o svém zdravotním stavu odebírajícímu lékaři ve strachu, že přijde o finanční 

odměnu za daný odběr zamlčet. V zájmu ČČK je tedy bezpečnost transfúzního 

přípravku. Pokud dárce není motivován finančně, ale vidinou pomoci druhým, vylučují 

se z celého procesu jedinci, pro které i malá finanční odměna stojí za risk se zdravím 

příjemců (viz výše, nákaza infekcí HIV v osmdesátých letech). Jak již bylo zmíněno, 

přes veškeré krevní testy je možné, že se některé nemoci neprojeví okamžitě, proto se 

dárcova krev může jevit jako zdravá, ale v konečném důsledku, díky různým inkubačním 

dobám nemocí, může příjemci uškodit. ČČK dodává, že nákaza příjemce se díky 

údajům, které o sobě dárce sdělí, eliminuje více, než při použití krevních testů, neboť 

dobrovolný dárce nemá důvod o svém zdravotním stavu lhát. V tomto důsledku ČČK 

upozorňuje na možné ohrožení bezpečnosti krevních přípravků v případě, že by nebylo 

dostatečné množství dárců dobrovolných a bylo by nutné za krev platit. ČČK věří, že 

široká veřejnost chápe a ztotožňuje se s argumenty ČČK, pro které nelze podporovat jiné 

než bezpříspěvkové dárcovství.30 Celou situaci trefně popisuje MUDr. Petr Turek, CSc.: 

 

„S krví je to jako s láskou – obojí může být za peníze nebo zdarma. To, že „láska“ za 

peníze přináší rizika, víme všichni.“ 

MUDr. Petr Turek, CSc.31 

 

                                                 
30 ČČK. [online]. Copyright © [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z: http://www.cervenykriz.cz/cz/proc_bdk/BDK.pdf 
31 Medical Tribune CZ, s.r.o. Copyright © 2000-2017 Medical Tribune CZ. Jak dosáhnout zvýšení počtu 

dárců krve? 2. června, 2009.[online].  [cit. 07.05.2017]. Dostupné z:  http://www.tribune.cz/clanek/6284-
jak-dosahnout-zvyseni-poctu-darcu-krve 
 

http://www.cervenykriz.cz/cz/proc_bdk/BDK.pdf
http://www.tribune.cz/clanek/6284-jak-dosahnout-zvyseni-poctu-darcu-krve
http://www.tribune.cz/clanek/6284-jak-dosahnout-zvyseni-poctu-darcu-krve
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Stejného názoru jako ČČK je i Ministerstvo zdravotnictví, které za velmi 

důležité považuje pravidelné a dlouhodobé dárce krve. Vnímá tyto dárce jako skupinu, 

která nejenže dbá o svůj zdravotní stav, ale zároveň svými hodnotami a přístupem k 

dárcovství minimalizuje rizika přenosu infekčních chorob, a tím samozřejmě zvyšuje 

bezpečnost transfúzních přípravků, které se z jejich krve vyrábí.32 

 

Jak uvedl bývalý předseda Společnosti pro transfúzní lékařství, dnes 

místopředseda Vít Řeháček33, pokud se podíváme na danou problematiku z právnického 

úhlu, zjistíme, že se Evropská legislativa snaží systém dárcovství sjednotit právě ve 

prospěch dárcovství bezplatného. 

 

Ráda bych rovněž dodala, že benefity, které nabízí legislativa ČR dárcům, 

nejsou samozřejmé všude ve světě. Například den volna v době odběru není 

samozřejmostí34 a díky jiným systémům zdravotnictví, např. v USA, si i dobrovolný 

dárce krve, pokud se ocitne v situaci, kdy krev potřebuje, za ni musí zaplatit. 

 

Dalším nezanedbatelným benefitem je daňový odpočet plynoucí z každého 

odběru (viz 1.7 Odměny a benefity pro bezpříspěvkové dárce krve). Tento odpočet se 

stal předmětem diskuze, neboť poslanci TOP 09 a Starostů předložili vládě novelu, která 

by nynějších 2 000Kč za jeden odběr zvedla na 3 000Kč. Důvodem ke zvýšení je dle 

Věry Kovářové (STAN) skutečnost, že odpočet ve výši 2 000Kč za odběr byl stanoven v 

roce 1996, kdy čítala hrubá mzda 10 000Kč, a tudíž nyní, kdy je hrubá mzda 26 000Kč, 

neodpovídá současné ekonomické situaci.35 Z tohoto důvodu nejenže nereflektuje 

aktuální finanční situaci občanů, tedy i dárců krve, ale vytrácí se z něj i motivační prvek. 

V návrhu se ovšem nejedná pouze o dárce krve, ale rovněž i o dárce kostní dřeně a ty, 

kteří vstoupí do Českého národního registru dárců kostní dřeně nebo do Českého registru 

dárců krvetvorných buněk. Podle novely by si dobrovolní dárci kostní dřeně mohli za 

                                                 
32 iDnes.cz. Odborníci odmítají odběry za peníze, bezplatné prý zaručují lepší krev. 17. červenec, 2011. 

[online]. [cit. 07.05.2017]. Dostupné z: http://www.zpravy.idnes.cz/krev-nelze-davat-za-penize-neni-to-
bezpecne-pro-darce-ani-pacienty-pyw-/domaci.aspx?c=A110714_132023_domaci_taj 
33 iDnes.cz. Ibid. 
34 Český legislativní systém nerozlišuje, zda se jedná o odběr příspěvkový nebo bezpříspěvkový, dárce má 

tudíž nárok na den volna v obou případech. Viz zákon 262/2006 Sb. 
35 Česká televize. Dárců krve ubývá. Opozice chce motivovat dobrovolníky daňovými výhodami — 
ČT24 —Česká televize [online]. Copyright © [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1868768-darcu-krve-ubyva-opozice-chce-motivovat-
dobrovolniky-danovymi-vyhodami 

http://www.zpravy.idnes.cz/krev-nelze-davat-za-penize-neni-to-bezpecne-pro-darce-ani-pacienty-pyw-/domaci.aspx?c=A110714_132023_domaci_taj
http://www.zpravy.idnes.cz/krev-nelze-davat-za-penize-neni-to-bezpecne-pro-darce-ani-pacienty-pyw-/domaci.aspx?c=A110714_132023_domaci_taj
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1868768-darcu-krve-ubyva-opozice-chce-motivovat-dobrovolniky-danovymi-vyhodami
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1868768-darcu-krve-ubyva-opozice-chce-motivovat-dobrovolniky-danovymi-vyhodami
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jeden odběr od základu daně odečíst 20 000Kč a ti, kteří by vstoupili do jednoho z výše 

zmíněných registrů, by měli nárok uplatnit jednorázový odpočet ve výši 8 000Kč. 

Navrhovatelé se domnívají, že zvýšení odpočtů by mohlo vést ke zvýšení počtu dárců. 

Jak bylo odhadnuto, novela by mohla snížit výběr daní o 153 milionů korun, což může 

být jeden z důvodů, proč se vláda k návrhu staví neutrálně.36 Ministerstvo financí rovněž 

není zastáncem novely, neboť pracuje s hypotézou, že pokud by se současní 

zaregistrovaní dárci odhlásili a následně do registrů opět přihlásili, aby dosáhli na výše 

zmíněné odečty, snížil by se výnos daní v České republice cca o 57 milionů korun.37 

 

Z výše zmíněných názorů ČČK, Ministerstva zdravotnictví a legislativy EU 

můžeme usuzovat, že finanční zvýhodnění jakýchkoli dárců nebude u těchto institucí 

vnímáno kladně. Vyjádření ČČK k této problematice se nepodařilo dohledat. Osobně 

jsem toho názoru, že daňový odpočet více dárců nepřinese. Je potřeba spíše pochopit 

potenciální dárce samotné, informovat je o stávající situaci a hlavně odstranit překážky, 

které tito lidé vidí jako důvod proč krev nedarovat, např. málo odběrných míst, špatná 

dostupnost, malá informovanost, atd. 

 

1.10 Stávající dárci a budoucnost 

Další problém, který je spojen s dobrovolným dárcovstvím krve, není pouze 

skutečnost, že je málo dárců, ale také fakt, že stávající dárci stárnou. V tomto důsledku 

stárne a slábne celá česká dárcovská základna, což může do budoucna vést k 

nedostatečné zásobě nejen krve, ale i léků z ní vyrobených. 

 

Dle MUDr. Jiřího Masopusta, primáře transfúzního oddělení ústecké 

Masarykovy nemocnice, u nás v prvé řadě neexistuje celorepubliková propagace 

zaměřená na dobrovolné dárce krve. Máme celorepublikové propagace cílené na dárce 

kostní dřeně, ale ne na dárce krve. Z pohledu MUDr. Masopusta, to může být 

                                                                                                                                               
 
36 Zdravotnický deník. Sněmovna podpořila vyšší daňové odpočty pro dárce krve. Domovská stránka - 
Zdravotnický deník [online]. Copyright © 2016 Všechna práva vyhrazena [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z: http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/11/snemovna-podporila-vyssi-danove-odpocty-pro-darce-krve/ 
37 Zdravotnický deník. Daňové úlevy pro dárce krve? Zdravotnictví pro, finance proti. Domovská stránka 

- Zdravotnický deník [online]. Copyright © 2016 Všechna práva vyhrazena [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z: http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/07/danove-ulevy-pro-darce-krve-zdravotnictvi-pro-finance-
proti/ 
 

http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/11/snemovna-podporila-vyssi-danove-odpocty-pro-darce-krve/
http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/07/danove-ulevy-pro-darce-krve-zdravotnictvi-pro-finance-proti/
http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/07/danove-ulevy-pro-darce-krve-zdravotnictvi-pro-finance-proti/
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způsobeno tím, že v České republice osvětu dárcovství krve šíří převážně Český 

červený kříž a odběry zajišťují nemocniční zařízení. Jinými slovy, propagace dárcovství 

je spíše roztříštěná mezi tyto instituce. Ucelená propagace, která by byla vedena 

výhradně Českým červeným křížem, by mohla mít tedy lepší výsledky, protože by byla 

jasně organizovanou aktivitou s jasnými cíli. Tato situace je patrná např. v Německu 

nebo Švýcarsku, kde se propagaci dárcovství krve věnuje pouze Červený kříž.38 

 

MUDr. Masopust také uvádí,39 že nám chybí soustavná výchova potenciálních 

dárců krve. V České republice se dětem od útlého věku nevštěpuje důležitost dárcovství 

krve, problematika není zakotvena ve školních osnovách, a tak se o ní mluví pouze 

zřídka. Pokud by děti byly ve škole informovány o dárcovství, měl by tento fakt 

psychologický efekt i na jejich rodiče a blízké. Děti by se s největší pravděpodobností 

ptaly, proč maminka, bratříček, tatínek či sestřička krev nedarují, probíhala by diskuze, 

která by mohla dát podnět k nárůstu počtu nových dárců krve.  

 

Dalším potenciálním problémem může být i žebříček hodnot společnosti, která 

se zdá býti orientována spíše na uspokojování vlastních potřeb. Je otázkou, zda jsou 

Češi schopni čas od času vystoupit ze své komfortní zóny a ze solidarity ke společnosti 

darovat nejen krev, ale i svůj tolik drahocenný čas. 

 

1.11 Jak dosáhnout vyššího počtu dárců krve?  

Co tedy udělat proto, aby se počty bezpříspěvkových dárců krve v České 

republice zvýšily? Informační portál nakladatelství Medical Tribune CZ, s.r.o.40 položil v 

roce 2009 stejnou otázku těm nejpovolanějším, sice lékařům. Ti spatřují problémy v 

propagaci dárcovství jako takového, v péči o dárce, nedostatečné informovanosti 

veřejnosti o dárcovství a v neposlední řadě zdůrazňují absenci systému, který by 

dárcovskou základnu udržoval.  

 

                                                 
38 Ústecký deník. K dárcovství krve je potřeba lidi vychovávat už od útlého dětství. Ústecký 

deník [online]. Copyright © [cit. 07.05.2017]. Dostupné z: http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/k-
darcovstvi-krve-je-potreba-lidi-vychovavat-uz-od-utleho-detstvi-20160918.html 
39 Ústecký deník. Ibid. 
40 Informační portál určený odborníkům pracujícím ve zdravotnictví 

http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/k-darcovstvi-krve-je-potreba-lidi-vychovavat-uz-od-utleho-detstvi-20160918.html
http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/k-darcovstvi-krve-je-potreba-lidi-vychovavat-uz-od-utleho-detstvi-20160918.html
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Stejně jak uvedl MUDr. Masopust (viz 1.10 Stávající dárci a budoucnost) i podle 

MUDr. Víta Řeháčka41 je hlavním problémem nedostatečná informovanost veřejnosti. S 

Masopustem se rovněž shodují ve skutečnosti, že je zapotřebí propagovat dárcovství 

soustředěně a jednotně. Český červený kříž by měl více spolupracovat se svými 

pobočkami v České republice a dbát na neustálou provázanost s médii. Kampaně na 

podporu dárcovství krve by měly, dle Řeháčka, cílit především na mladé lidi, studenty 

posledních ročníků středních škol a vysokoškoláky. 

 

Dále odborníci zmiňují důležitost výchovy k bezplatnému dárcovství. Shodně s 

MUDr. Masopustem (viz 1.10 Stávající dárci a budoucnost) se i RNDr. Marek Jukl, 

Ph.D.42 domnívá, že soustavné působení na populaci, zvýraznění nejen potřeby krve, a 

tím jejího darování, ale i odstraňování obav z odběru, a zdůrazňování důležitosti 

bezplatného dárcovství jako takového, je nutné pro uvědomění si významu dárcovství a 

následování. 

 

MUDr. Petr Turek, CSc.43 je zastáncem jasných fakt a trpělivé osvěty. Sám je 

toho názoru, že úbytek dárců není nikterak překvapivý, protože se zpřísňují pravidla pro 

jejich výběr. Tím pádem je stále více potenciálních dárců vystaveno riziku, které je 

z dárcovství dočasně, nebo trvale vyřazuje – např. piercing, tetování, cesty do 

exotických zemí, některé lékařské výkony, atd. Dle MUDr. Turka je jediným řešením 

trpělivá a především dlouhodobá osvěta. Informace jsou samozřejmě klíčem k této  

osvětě. Je zapotřebí předkládat veřejnosti jasná fakta a korektní informace. MUDr. Jiří 

Šlézar44 je toho názoru, že by se měla zaktivizovat propagace dárcovství v médiích, více 

zapojit do náborů dárců Český červený kříž a také marketingová oddělení 

zdravotnických zařízení.  

 

Odborníci se také domnívají, že v udržování dárcovské základny chybí systém. 

MUDr. Daniela Doušková45 poukazuje na skutečnost, že většina transfúzních oddělení 

není schopná trvale doplňovat stávající dárcovskou základnu. Je to jednak z důvodů  

                                                 
41 v roce 2009 primář Transfúzního oddělení FN Hradec Králové a předseda Společnosti pro transfúzní 

lékařství ČLS JEP 
42 v roce 2009 prezident Českého červeného kříže 
43 v roce 2009 primář Transfúzního oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha 
44 Odběrové středisko Nemocnice Prostějov 
45 v roce 2009 primářka Fakultního transfúzního oddělení VFN v Praze 



   

 

25 

  

chybějícího personálu, ale také nedostatku financí. Řešení Doušková vidí v systémovém 

přístupu k udržování dárcovské základny. Je potřeba již na školách informovat o 

nezastupitelnosti dárců krve, o jejich významu pro zdravotnictví, ale také pro každého 

z nás. Je nutné zdůraznit, že nemůžeme od společnosti žádat pouze výhody, ale musíme 

také sami nezištně pomáhat. 

 

Dalším bodem zájmu by měli být dárci samotní. Zdravotnictví k dárcům nemůže 

přistupovat tak, že jakmile jednoho dárce získá, nemusí se o něj více starat. Právě 

naopak, stávající dárci by měli být neustále v kontaktu se svým domovským 

transfúzním oddělením nejen proto, aby je bylo možné kdykoli kontaktovat s prosbou o 

dostavení se k odběru, ale také proto, aby se jim průběžně dávalo najevo, jak je jejich 

činnost záslužná a cenná. Dárcovství jako takové by mělo být více zviditelněno, 

pozitivně medializováno. Proto, že je dárcovství krve bezpříspěvkové, měl by se klást 

větší důraz na výhody a benefity, které by dárcům alespoň symbolicky vyjádřily dík za 

jejich rozhodnutí krev darovat. V neposlední řadě by se měla zvýšit osobní prestiž dárců 

krve. 

 

MUDr. Štefan Repovský46 navrhuje, aby se dbalo na zlepšení „kultury“ prostředí 

transfúzních stanic. Je toho názoru, že by dárci jistě ocenili přítomnost denního tisku, 

možnost připojení se k internetu, možná i pohodlnější nábytek. Peníze by měly být také 

investovány do oceňování dlouhodobých dárců. Určitě není nereálné, aby se pro dárce 

zařídila sleva na jízdné MHD nebo jim bylo umožněno přednostní objednání k některým 

zdravotnickým výkonům.  

 

Důraz na osobní prestiž dárce rovněž chybí. Dle RNDr. Lenky Kulíškové47 vede 

především mladší lidi, kteří zatím nejsou výdělečně činní a ty, kteří pobírají nižší platy, 

k dárcovství spíše vidina finančního přilepšení. Naopak lidé s vyššími příjmy považují 

dárcovství za otázku osobní prestiže. Proto je potřeba tuto osobní prestiž v propagaci 

dárcovství vyzdvihnout a tím i zviditelnit.  

 

                                                 
46 v roce 2009 primář Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Přerov 
47 v roce 2009 vedoucí Oddělení klinické biochemie a hematologie Vítkovické nemocnice Ostrava 
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MUDr. Marie Urbánková48 upozorňuje i na třetí skupinu zainteresovaných, a 

sice na zaměstnavatele. Podle ní se objevuje častý problém v tom, že zaměstnavatelé 

nejsou ochotni pouštět dárce na odběry. Z tohoto hlediska je nutné zaměstnavatelům 

vysvětlit, že dárcovství jejich zaměstnanců je výhodné i pro ně. Nejsem si zcela jista, v 

jakých směrech by bylo dárcovství výhodné pro zaměstnavatele dárců, ale dovedu si 

představit, že by si mohli například vylepšit tzv. „goodwill“, neboli „dobré jméno“ své 

společnosti. Pokud by se tento návrh zavedl, mohly by mít společnosti, které 

zaměstnávají dárce krve, povolení umístit na své webové stránky certifikovaný symbol, 

který by upozorňoval na tuto skutečnost, např. „Pomáháme – darujeme“, nebo 

„Pomáháme darovat“ s logem Českého červeného kříže.  

 

Jak bylo uvedeno výše, nápady na zlepšení situace dárcovství krve v České 

republice existují, určitě mají i potenciál, ale je potřeba se jimi cíleně a soustavně 

zabývat a především je uvést do praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 v roce 2009 ředitelka Transfúzní služby Šumperk 
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2 Cíl výzkumu 
Cílem výzkumu je analyzovat a následně popsat jazykové prostředky 

propagandy, které se vyskytují v online diskurzu vybraných kampaní na podporu 

dobrovolného dárcovství krve v České republice. Z důvodu rozsahu práce byly pro tuto 

analýzu zvoleny kampaně „Daruj krev s UK“, „Daruj krev s Českým rozhlasem“ a 

„Valentýnská kapka krve“. Jelikož se některé z kampaní každoročně opakují, například 

„Daruj krev s Českým rozhlasem“ a „Valentýnská kapka krve“, byly z důvodu 

potenciálního zaznamenání možné změny v užití jazykových prostředků propagandy 

zvoleny kampaně vztahující se k posledním třem letem. 

 

Na základě výsledků analýz výše zmíněných kampaní je v práci navržena 

kampaň vlastní, která se soustředí především na její jazykovou stránku. 

 

2.1 Vybrané kampaně na podporu dárcovství krve 

Analyzovanými kampaněmi jsou „Daruj krev s UK“ z roku 2015, „Daruj krev s 

Českým rozhlasem“ z roku 2016 a nejmladší zastoupení tvoří kampaň „Valentýnská 

kapka krve“ z roku 2017. 

 

2.1.1 Daruj krev s UK (2015) 

Za vznikem kampaně, která se zrodila v roce 2014, stála rada Studentské unie 

Univerzity Karlovy. Ta kontaktovala transfúzní oddělení pražských stejně jako 

fakultních nemocnic v Hradci Králové a Plzni a našla sponzory a partnery, kteří byli 

ochotni s kampaní pomoci. Cílem kampaně bylo nelézt co nejvíce nových a především 

pravidelných dárců krve z řad vysokoškolských studentů. První ročník probíhal 

počátkem června 2014 a byl zakončen setkáním dárců ve Studentském klubu v Celetné, 

kde se předal sponzorský dar ve formě 100 litrů vína fakultě s největším počtem dárců a 

kde proběhla i debata na téma dárcovství krve.49 

 

                                                 
49 Ukáčko.cz. Pravidelné dárce krve pomáhá hledat nový projekt UK. UKáčko.cz - Portál studentů 

Univerzity Karlovy [online]. [cit. 07.05.2017].  Dostupné z: http://www.ukacko.cz/pravidelne-darce-krve-
pomaha-hledat-novy-projekt-uk 
 

http://www.ukacko.cz/pravidelne-darce-krve-pomaha-hledat-novy-projekt-uk
http://www.ukacko.cz/pravidelne-darce-krve-pomaha-hledat-novy-projekt-uk
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Druhý ročník kampaně proběhl v termínu od 19. 10. 2015 do 20. 11. 2015. Akce 

byla opět pořádána Studentskou unií Univerzity Karlovy a některými dalšími spolky na 

této univerzitě. Partnery druhého ročníku byly Vydavatelství FF UK, JumpPark Praha a 

Nakladatelství Karolinum. Krev bylo opět možné darovat nejenom v Praze, ale i na 

transfúzních odděleních fakultních nemocnic v Plzni a Hradci Králové. Akce měla 

pouze dva ročníky, další ročníky realizovány nebyly.50 

 

2.1.2 Daruj krev s Českým rozhlasem (2016) 

Tato akce je dlouholetým projektem Českého červeného kříže a Českého 

rozhlasu, která se koná rovněž pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, Světové 

zdravotnické organizace WHO a Ústavu hematologie a krevní transfuze. Jako taková 

představuje největší organizovanou kampaň v České republice. Například v roce 2016 

se do ní zapojilo 59 transfúzních oddělení napříč celou Českou republikou.  

 

Počátky vzniku kampaně sahají do roku 1992, kdy se tradice odběrů 

organizovaných rozhlasem zrodila v Brně. Akce pro zpopularizování dárcovství krve a 

získávání nových bezplatných dárců probíhá ve dnech 1. až 20. června.51 

 

Zpočátku vyvolala kampaň u potenciálních dárců značný zájem krev darovat, ale 

bohužel v loňském roce tento zájem spíše upadl. Jak ukazují statistiky, v roce 2014 se 

kampaně účastnilo 625 dárců, v roce 2015 jich bylo dokonce 2 900.52 V loňském roce 

(2016) jejich počet však klesl na 1 295. Je ovšem nutné zmínit, že účastník kampaně 

ještě nemusí krev skutečně darovat. Důvodem jsou výše zmíněná kritéria pro dárce krve 

(1.5 Kdo se může stát dárcem). Pro zajímavost lze uvést, že ročníku 2016 se účastnilo  

1 295 potenciálních dárců, ze kterých ale krev skutečně darovalo necelých 400. 

 

 

                                                 
50 Daruj krev s Karlovkou. Info | Daruj krev s Karlovkou. Info | Daruj krev s Karlovkou [online]. [cit. 
07.05.2017]. Dostupné z: http://darujkrev.cuni.cz/ 
51 Ministerstvo vnitra České republiky. Daruj krev s Českým rozhlasem! Úvodní strana - Ministerstvo 
vnitra České republiky [online]. Copyright © 2017 Ministerstvo vnitra České republiky, všechna práva 

vyhrazena [cit. 07.05.2017]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/daruj-krev-s-ceskym-rozhlasem.aspx 
52 Medispot. http://www.medispot.cz/stitky~vzp-informuje/daruj-krev-s-ceskym-rozhlasem-podporilo-
petkrat-vice-lidi-nez-loni.html (stránka již není dostupná) 
 

http://darujkrev.cuni.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/daruj-krev-s-ceskym-rozhlasem.aspx
http://www.medispot.cz/stitky~vzp-informuje/daruj-krev-s-ceskym-rozhlasem-podporilo-petkrat-vice-lidi-nez-loni.html
http://www.medispot.cz/stitky~vzp-informuje/daruj-krev-s-ceskym-rozhlasem-podporilo-petkrat-vice-lidi-nez-loni.html
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Od roku 2014 se do kampaně „Daruj krev s Českým rozhlasem“ zapojila i 

Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP jakožto generální partner, který bezpříspěvkovým 

dárcům z řad svých pojištěnců umožňuje čerpat příspěvky, a tím je motivovat 

k dárcovství. 

 

Projekt s sebou nesl i různé benefity jako například Koncert pro dárce krve na 

Staroměstském náměstí v Praze, ale také speciální aplikaci JSEM DÁRCE. Díky této 

aplikaci mohli dárci na adresu www.rozhlas.cz/jsemdarce umístit své foto z odběru, 

anebo se jinak podělit o své zážitky z darování krve. 

 

Stejně jako kampaň „Daruj krev s UK“ i „Daruj krev s Českým rozhlasem“ byla 

zaměřena na prvodárce, kterým měla pomoci v překonání obav z dárcovství krve a 

podpořit je tak v odhodlání krev darovat a stát se pravidelnými dárci.53 

 

2.1.3 Valentýnská kapka krve (2017) 

Jedná se o kampaň (Valentínska kvapka krvi), která má svůj prvopočátek na 

Slovensku. Je to druhá největší kampaň na území Slovenska. Jako taková byla poprvé 

spuštěna v roce 1995. Jejím organizátorem je Slovenský červený kríž (SČK) ve 

spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenské republiky (NTR SR) a s 

hematologicko-transfúzními odděleními slovenských nemocnic (HTO). Kampaň 

každoročně začíná na sv. Valentýna – 14. února a končí prvním jarním dnem – 21. 

března. Stejně jako u předchozích dvou kampaní, je i jejím cílem oslovit především 

mladé lidi, tedy získat prvodárce, ze kterých by se stali pravidelní a dlouholetí dárci.54 

Ze Slovenska se kampaň dostala na území České republiky zřejmě díky spolupráci 

středních a vysokých škol v rámci partnerských výměnných pobytů. V některých 

regionech se tak stalo dříve, jinde později, nicméně se kampaň, stejně jako na 

Slovensku, daří zachovat. V České republice je odběrovým dnem 14. únor, nebo 

pracovní den před tímto datem, připadá-li 14. únor na víkend. 

                                                 
53 VZP ČR. Projektu „Daruj krev s Českým rozhlasem“ se zúčastnilo 1295 zájemců z celé České 

republiky. VZP ČR [online]. Copyright © 2015 VZP ČR, Všechna práva vyhrazena [cit. 07.05.2017]. 

Dostupné z: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/projektu-daruj-krev-s-ceskym-rozhlasem-se-zucastnilo-
1295-zajemcu-z-cele-ceske-republiky 
54 Valentínska kvapka krvi 2015. [online]. Copyright © 2008 [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z: http://www.redcross.sk/kampane/valentinska_kvapka_krvi_2015 
 

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/projektu-daruj-krev-s-ceskym-rozhlasem-se-zucastnilo-1295-zajemcu-z-cele-ceske-republiky
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/projektu-daruj-krev-s-ceskym-rozhlasem-se-zucastnilo-1295-zajemcu-z-cele-ceske-republiky
http://www.redcross.sk/kampane/valentinska_kvapka_krvi_2015
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2.2 Internetové vyhledávače 

K zajištění textového materiálu analyzovaných kampaní byly v této práci použity 

internetové vyhledávače Seznam a Google. Byly zvoleny, proto, že jsou v České 

republice nejoblíbenějšími a nejčastěji používanými vyhledávači. První místo na 

pomyslném žebříčku obliby stále zaujímá vyhledávač Seznam, na druhém místě je  

Google. Vysvětlením této skutečnosti může být fakt, že internetové vyhledávače jsou 

vlastněny firmami, které svým zákazníkům poskytují další doprovodné služby. Jelikož 

lidé v České republice používali a stále používají služby jako email.cz, firmy.cz nebo 

lide.cz patřící firmě Seznam, zcela automaticky používají i jiné služby té samé firmy, 

tedy i vyhledávač.55 I když firma Google poskytuje svým zákazníkům shodné služby, 

díky jazykovému prostředí je možná Seznam pro Čechy uživatelsky přístupnější než 

americký Google. 

 

2.2.1 Internetový vyhledávač Seznam 

Společnost byla založena roku 1996 Ivo Lukačovičem, velkým počítačovým 

nadšencem, a v roce 2000 se z ní stala společnost akciová. Internetový vyhledávač 

Seznam patří v České republice k prvním a zároveň i největším a nejpoužívanějším 

internetovým vyhledávačům. V počtu českých uživatelů předčil tento vyhledávač i 

americký Google.56 

 

2.2.2 Internetový vyhledávač Google 

Internetový vyhledávač společnosti Google je považován za zástupce 

nejkvalitnějších a nejpoužívanějších vyhledávačů na světě.  Mnozí tvrdí, že Google je 

tím nejlepším internetovým vyhledávačem. Jako takový nevyhledává pouze klasické 

fulltextové informace, ale nabízí i jiné doplňující služby, mezi které patří i vyhledávání 

obrázků. Tento typ vyhledávání je v dnešní době nejvíce využívaný.57 

 

                                                 
55 Vyhledavace.net. Nejpoužívanější vyhledávače. Vyhledavace.net [online]. Dostupné 
z: http://www.vyhledavace.net/nejpouzivanejsi-vyhledavace-cr/ 
56 Seznam.cz vyhledávač. Internetové vyhledávače [online]. Copyright © Copyright [cit. 07.05.2017]. 

Dostupné z: http://www.ivyhledavace.cz/seznam-cz/ 
57 Google vyhledávač. Internetové vyhledávače [online]. Copyright © Copyright [cit. 07.05.2017]. 

Dostupné z: http://www.ivyhledavace.cz/google-cz/ 
 

http://www.vyhledavace.net/nejpouzivanejsi-vyhledavace-cr/
http://www.ivyhledavace.cz/seznam-cz/
http://www.ivyhledavace.cz/google-cz/
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3 Teoretická východiska 
Pro snazší porozumění je nutné vysvětlit a vymezit nejen teoretická východiska, 

ale také pojmy a termíny, které jsou pro tuto diplomovou práci relevantní. 

 

3.1 Média dnes 

Jak již bylo mnohokrát řečeno a napsáno, média jsou neoddělitelnou a 

neoddiskutovatelnou částí společnosti. Konzumentovi slouží jako jakési „pojítko“ mezi 

dvěma světy. Mezi tím, ve kterém žije a o kterém ví vše, a tím, který je pro něj velkou 

neznámou. Je to svět jinde a v jiném čase a klíč k němu mají média. Konzument se v 

tomto světě přirozeně nemůže vyskytovat, ale prostřednictvím médií mu to je 

umožněno. Jelikož sám o tomto světě nic neví, často se spoléhá na výklad médií. Věří v 

popis událostí, protože sám nemá možnost zjistit skutečnou realitu. Média by tedy 

ideálně měla sloužit ke zprostředkování informací, možná i k onomu „propojení“ dvou 

světů, čímž by měla poskytnout svým konzumentům nejen informace, ale i obohacení 

ve formě porozumění a pochopení „toho druhého“ světa. 

 

Média ovšem ideálně nefungují. Jejich velkou nevýhodou je skutečnost, že je 

řídí lidé. Jako taková jsou tedy média ovládána mnoha společenskými mechanismy, ať 

už těmi ekonomickými, sociálními nebo politickými. To je také důvod, proč konzument 

nemůže spoléhat na objektivní vykreslení onoho „druhého“ světa. Musí si být 

především vědom toho, že média fungují spíše jako „firmy“, ne jako „strážci 

demokracie a objektivity“. Určitě je možné oponovat názorem, že ne všechna média se 

chovají jako firmy a že jsou i taková, která konzumentovi nabízejí ono objektivní 

vykreslení „druhého“ světa. Dle mého názoru tomu ale tak není. I když je možno stále 

rozlišovat mezi takzvanými komerčními a státními médii, nemyslím si, že by státní 

média byla zárukou objektivity. Všechna média, ať už komerční nebo státní, sledují 

určité zájmy. I když se může zdát, že komerční média sledují primárně zájem 

výdělečnosti, nemusí tomu tak být. Stejně jako média státní, která jsou nezisková, 

mohou i média komerční, ať už z jakéhokoli důvodu, mít zájem upřednostňovat jistou 

„verzi“ onoho „druhého“ světa, a tím zkreslovat tolik žádanou objektivitu. V dnešní 

době je tedy pro konzumenta velice složité nejen posoudit jaká informace by se mohla 

blížit objektivitě a jaké ne, ale hlavně se v obrovském množství informací zorientovat. 
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V důsledku přesycenosti informacemi proudících z různých typů médií, ať už televizí, 

rádií, mobilních a internetových aplikací a internetu ve všech podobách, konzument 

často rezignuje a vybere si jedno médium, které hodlá sledovat, protože se mu z 

nějakého důvodu jeví jako nejdůvěryhodnější. Tyto důvody mohou mít logická 

opodstatnění, např. velké procento ověřených informací, ale také mohou být zcela 

iracionální, např. nejdostupnější médium, nejpoužívanější, aj. Je také možné, že spousta 

konzumentů si zkreslení informací, které jim jejich oblíbené médium denně nabízí, 

neuvědomuje, nebo mu nepřikládá zvláštní význam. Pokud je konzument vystaven jen 

jednomu médiu, od kterého získává informace a tedy i pohled na „druhý“ svět, může se 

stát, že sám začne kopírovat i „chování“ svého média. To se projevuje tím, že se 

konzument zabývá tématy, která mu jeho médium předkládá k zamyšlení, může rovněž 

začít používat shodné vyjadřovací prostředky jako médium a v dlouhodobějším 

intervalu může přejímat i názory a postoje předkládané médiem, které mohou mít vliv i 

na jeho chování a jednání.  

 

Jak poznamenává Schneiderová58, média se nikdy netajila tím, že je jejich cílem 

konzumenta formovat, přimět jej zamyslet se nad některými tématy a nabídnout mu 

určitá řešení. V dnešním mediálním světě je situace poněkud závažnější, neboť u 

jednotlivých médií ustupuje zájem o objektivitu. Co více, mnohá média mají instrukce 

vést konzumenta k určité interpretaci dané události a netají se tím. „(…) musíme 

zpravodajství rozšířit o novou dimenzi: interpretativní a analytické zpravodajství.“59 Z 

tohoto důvodu opět zdůrazňuji nutnost přistupovat k médiím jako k firmám. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, zájmy médií mohou být různé, lze ovšem 

jednoznačně konstatovat, že převládá zájem uspět u konzumenta, nabídnout, co 

konzument žádá, a tím získat především finanční ohodnocení. Provázání společnosti s 

médii je tedy jasně patrné, především v neutuchající touze po zisku, který naši 

současnou společnost charakterizuje jako spotřebitelskou, tudíž především komerční. 

 

                                                 
58 SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Analýza diskurzu a mediální text. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
nakladatelství Karolinum, 2015. s. 91. ISBN 978-80-246-2884-4. 
59 Interní materiál MF Dnes, Jílek 2004. s. 92. citován v SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Analýza diskurzu a 

mediální text. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. s. 91. ISBN 978-80-
246-2884-4. 
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3.2 Charakteristika mediálního diskurzu 

Pojem diskurz je velmi složité definovat, neboť se používá v různých typech 

analýz. I když jednotná definice neexistuje, je možné uvést některé charakteristiky, 

které jsou diskurzu vlastní. Slovo diskurz pochází z latinského discurrere, což odpovídá 

slovům rozbíhat se, promlouvat, mluvit. V mediálních studiích se na termín diskurz 

nahlíží dvěma způsoby. První a méně obvyklý způsob je jeho širší pojetí, a sice diskurz 

komunikační události, který dále zahrnuje i aktéry, komunikační akt, užité kódy, situaci 

a kontext jako takový. Daleko častější je ale užívání jeho užšího pojetí, je tedy kladen 

důraz na slovní část komunikačního aktu – na text.  V tomto významu je diskurz chápán 

jako výsledný produkt daného komunikačního aktu.60 

 

Dle Fairclougha61 je mediální diskurz ovlivněn společností, ve které působí. Na 

druhou stranu on sám společnost, jejímž je aktivním členem, ovlivňuje. Vztah mezi 

společností a médii je tedy dialektický. Je možné jej vykreslit na příkladu zmíněném 

výše. Média mohou svým diskurzem, tedy svým jazykem v užívání, ovlivnit nejen 

vyjadřovací prostředky konzumenta, ale také jeho zvyky, témata, o kterých přemýšlí, 

nebo jeho názory a chování. Na druhou stranu, společnost, ve které média působí, 

ovlivňuje, dalo by se i tvrdit, že omezuje, média v rámci určitých pravidel, která daná 

společnost uznává. Mohou to být jak psané zákony, tak nepsaný etický kodex 

společnosti. Média se těmito zákony musí řídit, což může mít vliv nejen na chod uvnitř 

organizace, ale rovněž i na způsob jejich práce.  

 

Dalším rysem mediálního diskurzu jsou rozdíly mezi dvěma světy (viz 3.1 

Média dnes), mezi světem konzumenta a tím „druhým“, do kterého mu média umožňují 

nahlédnout. Nejen, že se zde potýkáme s otázkou takzvané objektivity, ale vstupuje zde 

na povrch i skutečnost, že diskurz vytvořený v jiném čase a v jiné zemi, může být 

konzumován opět v jiném čase a jinde než byl vytvořen. V dnešní době je zcela běžné, 

že český konzument může za pomoci internetu číst zprávy ze zapadlé vesničky ve 

Spojených státech amerických, ke kterým by se dříve vůbec nedostal. Zde Fairclough62 

zmiňuje i otázku globalizace a následné kulturní disjunkce. Jelikož jsou média ve velké 

                                                 
60 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 46. ISBN 80-7178-926-7. 
61 FAIRCLOUGH, Norman. Media Discourse. Bloomsbury Academic, 1995. s. 36-37. ISBN 978-
0340588895. (Veškerá cizojazyčná literatura je přeložena autorkou práce, pokud není uvedeno jinak.) 
62 Ibid. 
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míře vlastněna nadnárodními mediálními společnostmi, dochází, dle Fairclougha, nejen 

k šíření zpráv z jiných koutů světa, ale také k masovému „podsouvání“ hodnot Západu 

rozvojovým společnostem.  

 

Mediální diskurz je samozřejmě ovlivněn i médii samotnými. I když v dnešní 

době nemluvíme o jednosměrné komunikaci médium – konzument, neboť díky internetu 

může konzument na jakoukoli zprávu reagovat, vytvořit vlastní odpověď nebo dotaz, 

zůstává otázkou, jak velký vliv jeho reakce má. Pokud vezmeme v potaz instituci, která 

má vlastní stránky pro hodnocení svých produktů nebo služeb, je jen otázkou vnitřní 

politiky instituce, do jaké míry bude sama instituce do této konverzace zasahovat a 

případná „nelíbivá“ hodnocení odstraňovat. Zde se tedy dostáváme k otázce moci, 

kterou média oproti běžným konzumentům dozajista disponují. Argument, že i 

konzumenti mohou využít internetu a reagovat na tyto praktiky dané instituce je zcela 

jistě opodstatněný, ale obávám se, že jeho moc není v rovnováze s mocí oné instituce. 

 

Fairclough63 si v současném mediálním diskurzu všímá jeho marketizace a z ní 

vycházející konverzacionalizace. Jak již bylo zmíněno výše, mediální diskurz odráží 

naši konzumní společnost. Není tedy divu, že se i média dívají na své čtenáře a diváky 

ne jako na občany, ale jako na konzumenty svých sdělení. Tuto skutečnost Fairclough 

označuje jako marketizaci, se kterou souvisí jeho další myšlenka konverzacionalizace. 

Mediální diskurz se přibližuje soukromé sféře nejen svým přístupem ke konzumentovi, 

ale také svými výrazovými prostředky. Snaží se na konzumenta zapůsobit, donutit jej 

přečíst či zhlédnout daný klip, reklamu, film. Aby tohoto efektu dosáhl, využívá běžné 

řeči svých konzumentů. 

 

3.2.1 Mediální diskurz jako nástroj komunikace 

Aby média upoutala pozornost konzumentů, využívají ke komunikaci řadu 

různorodých prostředků. U textových médií je samozřejmostí například velikost písma, 

uspořádání textu, využití obrazů, fotografií, barev, atd. Největší účinek mohou ovšem 

mít jazykové prostředky, které jsou i předmětem analýzy této práce. Lexika jako taková  

                                                 
63 FAIRCLOUGH, Norman. Media Discourse. Bloomsbury Academic, 1995. s. 36-37. ISBN 978-
0340588895. 
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mají obrovskou moc, neboť uvozují realitu, pojmenovávají, definují a takzvaně 

„škatulkují“ skutečnost. Mnohá slova s sebou nesou i různé konotace, jichž mohou 

média využívat ve svůj prospěch. Nejedná se však pouze o slova, která mohou být 

zvolena z určitého důvodu, ale i o atributy, slovní spojení, vytyčení skupin my a oni, 

odkazování na odborníky, známé osobnosti a citování jejich názorů. Veškeré tyto 

prostředky mohou plnit persvazivní funkci, a tím konzumenta zaujmout, nasměrovat 

jeho pozornost a následně jej přesvědčit o jistém názoru, pohledu na věc nebo postoji.  

 

Na komunikační snahu médií je možné nahlížet jako na nějaké „vodítko“, které 

média používají ve formě vlastního diskurzu, aby konzumentovi umožnila se nejen 

orientovat cestou napříč různými diskurzy, ale aby jej nakonec dobře zvolenými, nejen 

jazykovými, prostředky dovedla k diskurzu svému. I zde tedy mediální diskurzy 

„soupeří“ o pozornost konzumenta. 

 

Jistě je patrný rozdíl komunikace z očí do očí a komunikace instituce směrem k 

zákazníkům. Pokud komunikujeme z očí do očí, většinou víme, s kým mluvíme, a 

pokud ne, můžeme na danou situaci okamžitě reagovat. Tato výhoda neexistuje u 

jednosměrné komunikace instituce – zákazník, což je i příklad kampaní na podporu 

dobrovolného dárcovství krve. Zde je nutnost pracovat s obecnou charakteristikou a 

představou ideálního zákazníka, v mém případě, ideálního potenciálního dárce. Musíme 

si být vědomi, s kým chceme komunikovat, a koho potřebujeme oslovit. Dle těchto 

informací následně vybíráme adekvátní médium a sdělení. Pokud zvolíme špatnou 

taktiku, nemůžeme ji okamžitě pozměnit jako v případu komunikace z očí do očí. 

Reagovat tedy můžeme, ale později, ne s takovým efektem a z ekonomického pohledu 

za použití vyšších nákladů. 

 

3.3 Cíle sociálních marketingových kampaní 

Pokud se budeme snažit určit rozdíl mezi marketingovými a sociálními 

marketingovými kampaněmi, zřejmě narazíme na mnoho společného. I když se obecně 

tvrdí, že cílem sociální marketingové kampaně je především prodej určité změny 

chování, kdežto kampaně marketingové prodej produktu či služby, není to zcela přesné. 

Zajisté by se našli oponenti, kteří by byli toho názoru, že i marketingové kampaně 
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dosahují u zákazníka změny chování. Pokud si totiž zákazník zakoupí určitý produkt 

nebo službu – např. pokud dříve zákazník neměl mobilní telefon, nepoužíval jej, ale 

nyní telefon má, může jej využívat kdykoli se mu zlíbí, dochází tak ke změně jeho 

chování. 

 

Další a možná přesvědčivější rozdíl mezi marketingovými a sociálními 

marketingovými kampaněmi může spočívat v konečném „obohacení“ koncového 

„zákazníka“. Marketingové kampaně směřují především ke generaci zisku pro svého 

majitele, kdežto sociální marketingové kampaně mají za cíl pomoci společnosti, ne 

konkrétní firmě nebo jednotlivci. Ze sociální marketingové kampaně tedy profituje 

společnost jako taková. Cílem těchto kampaní je dopomoci společnosti, potažmo světu, 

aby byl „lepší“64, aby se „lépe“ choval. Nicméně se ale nejedná o jednorázovou akci, 

neboť i když se sociálním marketingovým kampaním podaří změnit chování společnosti 

v onu „lepší“ verzi, společnost se dále vyvíjí, logicky se objevují další a další  překážky, 

na které musí sociální marketing neustále reagovat. 

 

Dle Bačuvčíka65, se sociální marketingové kampaně vesměs snaží, aby 

veřejnost: 

 věnovala pozornost problému (např. nutnosti darovat krev) 

 provedla akci (přišla k odběru krve) 

 změnila své chování (nebyla líná a darovala krev pravidelně) 

 změnila názory, hodnoty a postoje, zbavila se předsudků (pochopila, že 

dárcovství nebolí a není nebezpečné, ale prospěšné ostatním, kteří krev nutně 

potřebují) 

 

V sociálním marketingu tedy není naším soupeřem jiná firma, která nabízí 

podobný produkt nebo službu jako my, ale stávající zvyky, životní styl, nebo chování 

společnosti a vnímané benefity, které jsou s tímto chováním spojeny. Sociální 

marketing tedy nejvíce „bojuje“ s tím, že musí přesvědčit určitý segment společnosti, 

nebo společnost jako takovou, že změna, kterou se snaží komunikovat, bude mít v 

                                                 
64 Na přídavné jméno “lepší” nahlížím z pohledu konkrétní společnosti. To co je v jedné společnosti 

považováno za “lepší”, nemusí být jinde hodnoceno stejně. 
65 BAČUVČÍK, Radim a Lenka HARANTOVÁ. Sociální marketing. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 
2016. s. 39. ISBN 978-80-87500-80-4. 
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budoucnu větší přínos než oběť, kterou k realizaci této změny musí společnost 

poskytnout. Pokud si tuto myšlenku aplikujeme na bezpříspěvkové dárcovství krve, je 

oním soupeřem nejen stávající netečné chování potenciálních dárců/společnosti, ale také 

plazmaferetická centra (viz výše), která stejně jako transfúzní oddělení nabádají dárce k 

odběru, ovšem za finanční odměnu, kterou oproti transfúzním oddělením dárcům 

mohou nabídnout. Je tedy logické, že transfúzní oddělení, která dárcům za odběr krve 

nic hmotného nabídnout nemohou, „prohrávají“ tento „závod“ hned na „startovní čáře“. 

 

Jak zmiňují Lee a Kotler66, s ohledem na problematiku bezpříspěvkového 

dárcovství se sociální marketingové kampaně snaží společnost ovlivnit následujícím 

způsobem, dožadují se: 

 změny dosavadního pohodlného životního stylu jedince (udělej něco pro druhé, 

ne jen pro sebe) 

 takzvaného vystoupení z komfortní zóny (vydrž píchnutí jehlou) 

 utvoření nových návyků (daruj pravidelně) 

 volného času jedince (udělej si na dárcovství čas) 

 času, který jedinec věnuje sobě (nechoď nakupovat, běž na transfúzní oddělení) 

 změny přístupu k problému (uvědom si, že můžeš v budoucnu také potřebovat 

transfúzi) 

 

3.3.1 Publikum sociálních marketingových kampaní 

Sociální marketingové kampaně mohou cílit na kohokoli, neboť se mohou 

zabývat tématy, která oslovují všechny občany dané společnosti. Z tohoto důvodu je 

nejčastější cílovou skupinou veřejnost jako taková. Kampaně se ale také mohou 

soustředit na určitý segment veřejnosti, například na určitou skupinu, komunitu, 

jednotlivce, státní správu nebo na soukromé firmy. 

 

Stejně jako u kterékoli marketingové kampaně je také u sociální marketingové 

kampaně dobré, vymezit cílovou skupinu. Jak uvádí Bačuvčík67, protikuřácké kampaně 

                                                 
66 KOTLER, Philip, a Nancy LEE. Social marketing: influencing behaviors for good. SAGE 
Publications, Inc., 2011. s. 15. ISBN 978-1-4129-8149-1. 
67 BAČUVČÍK, Radim a Lenka HARANTOVÁ. Sociální marketing. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 
2016. s. 36. ISBN 978-80-87500-80-4. 
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mohou být zaměřeny na těhotné ženy a matky, teenagery, atd. Stejně tak kampaně na 

podporu bezpečnosti silničního provozu nemusí být zaměřeny jen na řidiče, ale také 

třeba na spolujezdce, rodiče, kteří vozí své děti autem nebo na různé typy řidičů – např. 

řidiče motocyklů. 

 

Obecně lze ale konstatovat, že je vhodné zvolit si cílovou skupinu, která by byla 

nejpřístupnější požadované změně. Takovou skupinou jsou především mladí lidé, ať už 

v období spodní (11-13 let) nebo horní (do 21 let) adolescence, kteří dozrávají nejen 

fyzicky, ale i rozumově. V období dospívání si formují pohled na svět, proto na ně 

sociální marketing nahlíží jako na snáze formovatelné. Zároveň je ovšem nutné 

poznamenat, že právě tito mladí představují nejohroženější skupinu z hlediska různých 

sociálně-patologických jevů – experimenty s legálními a nelegálními drogami, pokusy o 

sebevraždy plynoucí z životních nejistot, atd. Z tohoto důvodu je nutné tato sociální 

témata veřejně otevírat, poskytovat pozitivní vzorce jednání, což je dozajista úkol 

sociálního marketingu.68 

 

3.4 Dárcovství krve jako výsledek sociálního marketingu a 

sociální reklamy 

Jelikož téma podpory dobrovolného dárcovství krve má ryze společenský 

charakter, neboť je z výše zmíněných důvodů velkým přínosem pro společnost, práce 

využívá nástroje sociálního marketingu a rovněž se pokouší použít jeho nejnovější 

trendy. 

 

Sociální marketing se od klasického marketingu liší tím, že se vztahuje k 

sociální nikoliv ke komerční oblasti. Sociální marketing tedy z marketingu klasického 

neboli komerčního vychází a využívá jeho techniky pro zlepšení určitého společenského 

problému. Hlavní cíl tedy není přesvědčit spotřebitele ke koupi výrobku nebo služby, 

ale přesvědčit jej, aby začal dělat něco, z čeho by v konečném důsledku profitovala celé 

společnost. Nejedná se tedy o jednorázové ovlivnění příjemce k obchodní transakci, ale 

o snahu dlouhodobě působit a pokud možno pozitivním způsobem změnit postoje, 

                                                 
68 BAČUVČÍK, Radim a Lenka HARANTOVÁ. Sociální marketing. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 
2016. s. 37. ISBN 978-80-87500-80-4. 
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chování, hodnoty nebo názory členů dané společnosti. Důležitým aktérem je zde 

jednotlivec, ale ještě důležitějším společnost. Díky změněnému chování jednotlivce, 

jemuž je určitá věc vysvětlena, např. protikuřácké, protidrogové a jiné kampaně, 

profituje celá společnost například tím, že nefinancuje léčbu takto nemocných lidí z 

peněz všech daňových poplatníků, tedy ne jen těch, kteří kouří, nebo pijí. Dovolím si 

tvrdit, že u komerčního marketingu je tomu obráceně. I když i zde je důležitým aktérem 

jednotlivec, společnost díky jeho chování spíše „trpí“. Jednoduchým příkladem mohou 

být opět ony zmíněné cigarety nebo alkohol. Krom zvýšených výdajů na léčbu 

závislých na těchto látkách, musí například celá společnost trpět kouř z cigaret na 

veřejných místech, nekuřáci mohou díky kuřákům onemocnět, nemluvě o skutečnosti, 

že musí vynaložit další finanční částky na úklid nedopalků a lahví z veřejných 

prostranství. Existuje samozřejmě celá řada negativních faktorů spojených s těmito 

závislostmi, pro ilustraci však uvádím pouze tyto. Sociální marketing tedy představuje 

„… soubor společenských aktivit, motivovaných profity ležícími převážně v morální a 

etické rovině, jejichž cílem je změnit chování, postoje, hodnoty či předsudky jednotlivců 

a společnosti.“69 

 

Sociální reklama je na rozdíl od sociálního marketingu vnímána jako 

komunikace, která se snaží dostát cílům sociálního marketingu. Jedná se tedy o  

 

„… výsledek veřejně prováděné činnosti v intencích vymezených zadavatelem 

prostřednictvím médií, která je zaměřena na cílovou skupinu populace jako celku, nebo 

na její segmenty, jejímž smyslem je vyvolat zájem o zkvalitnění života transformací 

nežádoucího chování a minimalizací jeho negativních důsledků a /nebo maximalizací 

žádoucích pozitivních postojů a následného proaktivního jednání. “70  

 

Sociální reklama tedy představuje konkrétní realizaci sociálního marketingu. 

 

                                                 
69 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2011. s. 
27. ISBN 978-80-87500-01-9. citováno v BAČUVČÍK, Radim a Lenka HARANTOVÁ. Sociální 

marketing. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. s. 43 ISBN 978-80-87500-80-4. 
70 HARANTOVÁ, Lenka. Vnímání sociální reklamy vysokoškolskými studenty. Zlín. VeRBum, 2014, s. 
124. ISBN 978808750052. citováno v BAČUVČÍK, Radim a Lenka HARANTOVÁ. Sociální marketing. 
Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. s. 44 ISBN 978-80-87500-80-4. 
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3.4.1 Nástroje sociálního marketingu 

Jelikož výsledkem transakce podpořené sociálním marketingem není produkt 

nebo služba, ale změna chování jedince, která je často doprovázena jistým omezením, 

např. člověk se musí vzdát své oblíbené aktivity, netelefonovat během jízdy, nebo musí 

změnit své chování, začít darovat krev, atd., aby bylo dosaženo výhodné situace nejen 

pro jedince, ale i pro celou společnost, snaží se sociální marketing „prodat“ tento nový 

způsob života většinou za pomocí celebrit a emocí. Celebrity jsou vděčnými 

marketingovými aktéry, neboť pro většinu z nás představují takzvané názorové vůdce71, 

tedy „role models“. Jinými slovy to jsou lidé, kteří jsou na očích, rádi je posloucháme, 

čteme o nich, sledujeme je, protože si jich z různých důvodů vážíme, nebo se nám 

prostě jen líbí, zkrátka přejeme si být jako oni. Takovými příklady mohou být lidé 

známí z médií, různé sportovkyně a sportovci, modelky a modelové, herečky a herci, 

zpěvačky a zpěváci, ale také političky a politikové.  

 

Sociální marketingové kampaně pracují ve velké míře také s emocemi, neboť se 

dotýkají témat, která jsou emotivní. Jako takové se sociální marketingové kampaně 

snaží „prodat“ myšlenku, jiný pohled na danou problematiku, kterou v současném světě 

plném reklam „halí“ ať už do kladného nebo záporného emocionálního hávu. Není tedy 

výjimkou, že nás tyto kampaně dokáží rozesmát, některé jsou koncipovány jako 

umělecká díla, a jiné nás zase překvapí svou drsností a surovostí. Jedná se tedy o 

kombinaci smíchu a slz, která je zde přípustná a obhajitelná díky vyšším a ušlechtilým 

cílům, kterých se sociální marketingová komunikace snaží ve společnosti dosáhnout. 

Ukázkovým příkladem užití negativních emocí k šokování konzumenta jsou kampaně 

odrážející bezpečnost silničního provozu. U nás je to například kampaň „Nemyslíš, 

zaplatíš!“ z roku 2008. Jednalo se o největší celostátní kampaň Ministerstva dopravy, 

která byla zaměřena na mladé řidiče do 25 let a která se metodou vyvolávání 

negativních emocí zaměřila na nejčastější příčiny dopravních nehod této skupiny 

řidičů.72 Díky drastickým záběrům, které byly použity zejména u televizních spotů73, se 

kampani podařilo zapsat se do povědomí české společnosti.  

                                                 
71 LAZARSFELD, Paul F., Bernard BERELSON, a Hazel GAUDET. The peopleʼs choice; how the voter 
makes up his mind in a presidential campaign. New York: Columbia Univ. Press, 1948. 
72 BESIP. [online]. Copyright © Copyright [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z: http://www.ibesip.cz/cz/aktivity/archiv-kampani/nemyslis-zaplatis 
73 BESIP - Reklamy na TVspoty.cz. Televizní reklamy na TVspoty.cz [online]. Dostupné 

z: http://www.tvspoty.cz/znacka/besip/ 

http://www.ibesip.cz/cz/aktivity/archiv-kampani/nemyslis-zaplatis
http://www.tvspoty.cz/znacka/besip/
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Obr. č. 6 Spot „Nevěsta“, kampaň „Nemyslíš, 

zaplatíš!“ 

 

 

 

 

 

 

Například spot „Nevěsta“ vypráví příběh čerstvě 

sezdaného páru, který odjíždí ze svatby s dalším 

párem v automobilu. Ženich řídí, nevěsta sedí na 

sedadle spolujezdce, druhý pár se nachází na zadních 

sedadlech automobilu. Ženich s nevěstou se ovšem 

věnují více než jízdě kouření marihuany, díky čemuž ženich přehlédne značku „Dej 

přednost v jízdě“ a vjede přímo pod kola rozjetého autobusu. Kamera zabírá nevěstu 

ležící na silnici a jejího muže, který se nad ní sklání a dýcháním z úst do úst se ji snaží 

oživit. 

 

Dalšími spoty kampaně „Nemyslíš, zaplatíš!“ byly: Manažer, Hecování, 

Blázinec, Disco nehoda a Ego. 

 

Cílem kampaně „Nemyslíš, zaplatíš!“ bylo zlepšit bezpečnostní situaci na 

českých silnicích a snížit tak počet usmrcených osob při dopravních nehodách. Toto 

úsilí vycházelo z dlouhodobých statistik, které před rokem 2008 v celoevropském 

srovnání řadily Českou republiku na 18. příčku s nejvíce zmařenými životy při 

dopravních nehodách.74 Zadavatelem reklamy bylo již zmíněné Ministerstvo dopravy, 

tvůrcem agentura Euro RSCG. Myšlenka pojmout kampaň šokujícím a pro někoho 

drsným způsobem vycházela ze skutečnosti, že dosavadní způsob komunikace daného 

problému veřejnost neovlivnil. Aby lidé změnili svůj postoj a myšlení v dopravní 

otázce, bylo zapotřebí změnit komunikační strategii. Komunikace tedy byla vedena 

                                                                                                                                               
 
74 Ve srovnání s ostatními členy EU se ČR v roce 2008 pohybovala z 27 zemí na 18. příčce (zdroj - 

statistiky ETSC). 
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záměrně tak, aby šokovala, aby se o ní mluvilo, a tím se dostala do povědomí široké 

veřejnosti. Cíl byl splněn. Od října do 31. prosince 2008 se s kampaní setkalo: 

4 943 000 televizních diváků, 4 868 000 posluchačů rádií, 301 620 návštěvníků kin a 

2 291 909 uživatelů internetu. Díky různým médiím se kampani podařilo zacílit již 

v prvním roce (2008) 95-100 procent cílové skupiny. Co více, kampaň během prvních 

třech měsíců vyvolala živé diskuse a masivní zájem médií a jako vůbec první reklamní 

kampaň v historii se stala tématem televizního pořadu Michaely Jílkové „Máte slovo“.75 

 

Kampaň rovněž dostála svému cíli ve zlepšení bezpečnostní situace na českých 

silnicích a snížení počtu usmrcených osob při dopravních nehodách. Dle statistik 

nehodovosti Police ČR76, bylo již v říjnu 2008 zaznamenáno o 14,5 procent méně 

usmrcených osob v porovnání s rokem 2007. Rok 2009 poté znamenal velký zvrat, 

neboť statistiky nehodovosti z počátečních pěti měsíců roku ukazují, že počet 

usmrcených stejně jako těžce zraněných osob byl nejnižší od roku 1990.77 

 

3.4.2 Etické hranice sociálních marketingových kampaní 

V návaznosti na způsob komunikace kampaně „Nemyslíš, zaplatíš!“ vyvstává 

otázka etiky. Tato kampaň byla hodně diskutována především pro svou realistickou, pro 

někoho až brutální podobu. Jak již bylo zmíněno výše (3.4.1 Nástroje sociálního 

marketingu), sociální marketingové kampaně vytváří myšlenky, které adresují konkrétní 

problém, upozorňují na něj a nabízí řešení pozitivně ovlivňující celou společnost. V 

tomto důsledku využívají takovou formu komunikace, která bude úspěšná, jedince 

zaujme, donutí jej se nad problémem zamyslet a ideálně změnit své dosavadní chování. 

Z hlediska dosažení „vyššího zájmu“ – pozitiva pro celou společnost – nejsou ve své 

komunikaci omezeny. Mohou tedy daný problém komunikovat jak zábavnou, tak 

uměleckou, ale rovněž i realistickou, pro někoho brutální, formou.  

 

                                                 
75 Economia, a.s., Trend Marketing. Nejefektivnější české kampaně. 17. prosinec 2009 [online]. [cit. 

07.05.2017]. Dostupné z: http://trendmarketing.ihned.cz/c1-39522040-nejefektivnejsi-ceske-kampane 
76 Policie České republiky. Statistiky nehodovosti - Policie České republiky [online]. Copyright © 2017 

Policie ČR, všechna práva vyhrazena [cit. 07.05.2017]. Dostupné z: http://www.policie.cz 
77 Economia, a.s. Ibid. 

http://trendmarketing.ihned.cz/c1-39522040-nejefektivnejsi-ceske-kampane
http://www.policie.cz/
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Jak uvádí Andreasen78, sociální marketingové kampaně, stejně jako kampaně 

marketingové, se při způsobu své komunikace mohou dostat do konfliktu s etickými 

normami dané společnosti. Aby se tak nestalo, měly by přihlédnout k následujícím 

otázkám: 

 Je to, co komunikujeme přesné, pravdivé, kompletní a nepřehnané?  

 Narušujeme soukromí jedince nebo skupiny, popř. odhalujeme skutečnosti o 

lidech, které ostatní nepotřebují znát? 

 Vytváříme, ať už vědomě nebo ne, společensky škodlivé chování, kterým 

vlastně učíme nebo podněcujeme společnost chovat se negativně? 

 Ukazujeme nebo propagujeme chování, které společnost považuje za ofensivní?  

 Jsme vyvážení a spravedliví ke všem subjektům naší kampaně?  

 Neznázorňujeme některé skupiny nepřesně a škodlivě v závislosti na 

historických stereotypech?  

 Vystavujeme děti kampaním, které jsou v důsledku jejich věku pro ně 

nevhodné? 

 

I když mohou sociální marketingové kampaně využít jakýkoli styl komunikace, 

měly by vždy zhodnotit, jak bude jejich sdělení působit nejen na cílovou skupinu, ale 

rovněž na ostatní příjemce. Jinými slovy, pokud budeme propagovat dobrovolné 

dárcovství krve, nemůžeme ve své kampani zaujímat negativní postoj k těm, kteří krev 

nedarují, neboť nevíme, z jakého důvodu tak činí. Může se jednat o jedince, jimž jejich 

zdravotní stav dárcovství neumožňuje, ne o ty, kterým se darovat prostě nechce. V 

kampani na podporu dobrovolného dárcovství krve bychom také měli myslet na onu 

„trpící“ stranu, na ty, kteří jsou nemocní, nebo na blízké, kteří s nimi tuto skutečnost 

prožívají. Z tohoto důvodu bychom neměli používat například fotky takto nemocných 

lidí. 

 

3.5 Nové způsoby komunikace v sociálním marketingu 

Jelikož není jednoduché neustále efektivně komunikovat sociálně marketingová 

témata, snaží se sociálně marketingové kampaně hledat nové a efektivnější způsoby 

                                                 
78 ANDREASEN, Alan R. Ethics in social marketing. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 
c2001. s. 3. ISBN 0878408207. 
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oslovení veřejnosti. Tyto způsoby se týkají jak vývoje marketingu, tak médií, která 

marketingová sdělení šíří. 

 

3.5.1 Guerilla marketing 

Slovo „guerilla“ znamená v anglickém jazyce „partyzán“, nebo „partyzánská 

válka“. V marketingu si tedy můžeme domyslet, že se jedná o takový způsob 

komunikace, který je založen na momentu překvapení, na doslovném „napadení“ 

konzumenta sdělení způsobem, kterému se nebude moci vyhnout a bránit. Tento typ 

marketingu nemá za cíl zvýšit obrat nebo zapracovat na známosti společnosti, ale 

generovat zisk. Jak zmiňuje J. C. Levinson79, „otec“ guerilla marketingu, „Vryjte si do 

mysli fakt, že ve svém jádru je marketing podnikání. A smyslem podnikání je zisk“. Dle 

Levinsona, může tedy i malá společnost s pomocí guerilla marketingu dosáhnout 

úspěchu na úkor společnosti velké.  

 

V souvislosti s dárcovstvím krve, je možné zmínit britskou sociální kampaň 

„Blood doesnʼt Grow on Trees“ („Krev neroste na stromech“) viz obrázek č. 7. Tato 

kampaň na podporu dobrovolného dárcovství a získání nových dárců vytvořená v roce 

2014 organizací NHS Blood and Transplant byla obohacena o guerilla marketingovou 

komunikaci. Ke zvýšení povědomí o nutnosti darovat krev se NHSBT rozhodla využít 

pletených vlněných kapek krve, které rozmístila na stromy na hojně navštěvovaných 

veřejných prostranstvích. S pletením v konečném důsledku pomohlo více jak tisíc lidí, 

kteří vytvořili přes 8 000 kapek krve šířících vzkaz „Krev neroste na stromech“. Mluvčí 

NHSBT, Donna Batty, potvrdila obrovský zájem o tuto akci, o čemž svědčilo i množství 

lidí, kteří kapky krve upletli. NHSBT tedy pro svou kampaň využila tzv. yarnstorming, 

známý též jako guerilla knitting – druh pouličního umění, které zdobí budovy a jiná 

veřejná místa nápaditými pletenými předměty – zde kapky krve – aby upozornila na 

určitou problematiku a tím zvýšila zájem veřejnosti.80 

 

 

                                                 
79 LEVINSON, Jay Conrad. Guerilla marketing: nejúčinnější a finančně nenáročný marketing. Vyd. 2. 
Přeložil Lucie SCHÜREROVÁ. Brno: Computer Press, 2011. s. 6. ISBN 978-80-251-3546-4. 
80 NHSBT. Blood doesn’t grow on trees. Healthcare News – NHS News – Health News | National Health 
Executive [online]. [cit. 07.05.2017]. Dostupné z: http://www.nationalhealthexecutive.com/Health-Care-
News/blood-doesnt-grow-on-trees--nhsbt 

http://www.nationalhealthexecutive.com/Health-Care-News/blood-doesnt-grow-on-trees--nhsbt
http://www.nationalhealthexecutive.com/Health-Care-News/blood-doesnt-grow-on-trees--nhsbt
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Obr. č. 7 Kampaň „Blood doesnʼt grow on trees“ („Krev neroste na stromech“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Ambientní média 

Kampaň „Blood doesnʼt Grow on Trees“ („Krev neroste na stromech“) pro svou 

propagaci využila nejen sociální média, která v dnešní době představují standardní 

způsob komunikace, ale hlavně také média ambientní. Slovo „ambient“ je ekvivalentem 

českého přídavného jména „okolní“, „obklopující“. Jedná se tedy o neobvyklé nosiče 

reklamního sdělení, které se nachází mimo domov cílové skupiny. Jako takové dokáží 

zaujmout, přilákat pozornost a především svou netradičností vzbudit zvědavost.81 

Ambientním médiem kampaně byly v tomto případě chytře zvolené všudypřítomné 

stromy.  

Další neméně zajímavý nápad představuje mezinárodní kampaň „Missing Type“ 

(Chybějící typ/písmeno nebo Chybí typ/písmeno), která probíhala od 16. do 21. srpna 

2016 v jednadvaceti zemích světa.82 Jako důkaz podpory dárcovství krve a upozornění 

na její nedostatek se na celém světě z názvů firem, měst a institucí vytratila písmena 

představující hlavní krevní typy A, B a O. Firmy, které se na kampani podílely byly 

například Microsoft = Micr s ft, Tesco = Tesc , z měst to bylo Toronto = T r nt , 

Amsterdam =  msterd m, atd. Kampaň byla zaměřena na získávání nových dárců krve, 

chytře zvolený text videa, které je ke zhlédnutí na YouTube, zní: „Bez A, O a B jsme v 

                                                 
81 Media Guru. Ambient(ní) média. MediaGuru - reklama, marketing a média očima Gurua [online]. 
Copyright © 2017 PHD, a.s., všechna práva vyhrazena. [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z: https://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/ambient-ni-media/ 
82 NHSBT. Missing Type | Blood Donation. NHSBT Blood Donation | Blood Donation [online]. 
Copyright © 2017 [cit. 07.05.2017]. Dostupné z: https://www.blood.co.uk/news-and-
campaigns/campaigns/missing-type/ 
 

https://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/ambient-ni-media/
https://www.blood.co.uk/news-and-campaigns/campaigns/missing-type/
https://www.blood.co.uk/news-and-campaigns/campaigns/missing-type/


   

 

46 

  

prázdnotě. Pomozte vyplnit mezery – zachraňte životy tím, že se zaregistrujete jako 

noví dárci.“83 

3.5.3 Virální marketing 

Dalším hojně využívaným způsobem komunikace sociálního marketingu jsou 

takzvané „virály“. Jedná se o marketingovou strategii, která k propagaci produktu, 

služby, nebo myšlenky (sociální marketing) využívá uživatelů internetu. Na základě 

vytvoření poutavého, vtipného, drastického nebo jinak pro uživatele zajímavého videa, 

obrázku, písně, atd., šíří sami uživatelé tuto zprávu internetem, sdílí ji na sociálních 

médiích, odkazují na ni v emailové komunikaci, atd.84 I zde, stejně jako u ambientních 

médií a guerilla marketingu jde především o nápad, o zajímavou kombinaci myšlenky s 

cílem zaujmout, oslovit a přinutit ke konzumaci sdělení. 

 

Příkladem trefného využití virálního marketingu pro šíření zprávy proti 

domácímu násilí, je kampaň Armády spásy s názvem „The Dress“ (Šaty) z roku 2015, 

viz obrázek č. 8. Organizace využila mediálně diskutovanou kauzu, kterou odstartovala 

zpěvačka Caitlin McNeill, když se přes internet dotazovala na barvu šatů na obrázku. 

Lidé se nedokázali na barvě shodnout. Jedni je viděli jako černo-modré, jiní jako bílo-

zlaté. Tento fakt byl následně odborníky vysvětlen tak, že fotografie je nekvalitní a 

zároveň je na jejím pozadí světlo, které mate náš mozek. Z tohoto důvodu je možné, že 

každý z nás vidí jiné barvy.85 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 YouTube. International Missing Type Campaign: Around the world, As, Bs and Os disappeared. - 
YouTube. YouTube [online]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=j5TehHfYD6o 
84 Média Guru. Virální marketing. MediaGuru - reklama, marketing a média očima Gurua [online]. 
Copyright © 2017 PHD, a.s., všechna práva vyhrazena. [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z: https://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/viralni-marketing/ 
85 BAČUVČÍK, Radim a Lenka HARANTOVÁ. Sociální marketing. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 
2016. s. 180. ISBN 978-80-87500-80-4. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j5TehHfYD6o
https://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/viralni-marketing/
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Obr. č. 8 Kampaň „The Dress“ (Šaty) 

 

Armáda spásy tedy využila diskuze nad barvami šatů a v jejím důsledku 

vytvořila obraz ležící mladé ženy, která má na sobě kromě zmíněných bílo-zlatých šatů 

také spoustu modřin. Reklamu následně doplnila textem „Why is it so hard to see black 

and blue“ (Proč je tak těžké vidět černou a modrou), pod nímž malým písmem uvedla 

„The only illusion is if you think it was her choice. One in six women are victims of 

abuse. Stop abuse against women.“ (Jediným klamem je, si myslet, že to byla její volba. 

Jedna ze šesti žen je obětí násilí. Zastavme násilí páchané na ženách).86 

 

Armáda spásy svou kampaní okamžitě reagovala na diskusi ohledně šatů, kterou 

nápaditým způsobem využila jako základ pro upozornění na důležitou problematiku 

týkající se násilí páchaného na ženách. Tímto postupem dosáhla nejen zajímavého 

propojení aktuálního tématu, ale rovněž pohotově využila jeho mediální „ohlas“ pro 

zviditelnění vlastního sdělení. 

 

                                                 
86 Independent. The Independent | News | UK and Worldwide News | Newspaper [online]. [cit. 

07.05.2017]. Dostupné z: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/the-dress-returns-in-
powerful-campaign-against-domestic-violence-for-salvation-army-10091066.html 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/the-dress-returns-in-powerful-campaign-against-domestic-violence-for-salvation-army-10091066.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/the-dress-returns-in-powerful-campaign-against-domestic-violence-for-salvation-army-10091066.html
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3.6 Sociální marketing a propaganda 

Jak již bylo zmíněno výše (3.4 Dárcovství krve jako výsledek sociálního 

marketingu a sociální reklamy), sociální marketing se snaží dlouhodobě působit na 

jednotlivce, aby pozitivním způsobem změnil postoje, chování, hodnoty nebo názory 

členů dané společnosti. Lze konstatovat, že se v určitém slova smyslu jedná o typ 

reklamní komunikace, která se snaží dosáhnout svých cílů – např. zvýšit počet dárců 

krve v České republice – a za tímto účelem pečlivě vybírá podobu reklamního sdělení, 

aby příjemce tohoto sdělení přemluvila k určitému kroku – darovat krev. Z pohledu 

přesvědčování lze také konstatovat, že kampaně na podporu dobrovolného dárcovství 

krve mohou být i určitou propagandou, neboť i zde je patrné sociální ovlivňování. Co 

více, pokud sociální marketing „přemlouvá“ občany, aby v zájmu celé společnosti dělali 

něco jinak (začali s dobrovolným dárcovstvím krve) nebo naopak něco nedělali (přestali 

darovat plazmu za finanční odměnu), zůstává otázkou, kdo určuje onen zájem celé 

společnosti, přesněji kdo je skutečným autorem tohoto sdělení a proč tak činí. 

 

3.6.1 Propaganda a persvaze 

Jelikož má práce za cíl poukázat na roli propagandy ve vybraných online 

kampaních na podporu dobrovolného dárcovství krve, přesněji se pokouší popsat 

persvazivní jazykové prostředky těchto kampaní, je nutné zmínit, jak jsou propaganda a 

persvaze v tomto kontextu vnímány.  

 

Není snadné jednoduše vysvětlit termín „propaganda“, neboť existuje 

nepřeberné množství definic. Někteří vidí propagandu především jako negativní formu 

manipulace mas – např. válečná propaganda, totalitní propaganda, atd., jiní zase 

poukazují na skutečnost, že propaganda nemusí být vnímána pouze negativně. Jelikož i 

já jsem onoho druhého názoru, nevnímám propagandu z pohledu negativních konotací, 

ale ztotožňuji se s definicí  Jowett a O´Donnell87, kteří tvrdí, že propaganda představuje 

„úmyslný a rovněž systematický pokus formující vnímání, manipulující poznání a přímé 

chování, za účelem dosažení odezvy, která šíří propagandistův záměr“. Existují také 

různá dělení propagandy dle určitých kritérií. Ve své práci se zaměřuji na dělení dle 

                                                 
87 JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda & persuasion. Vyd. 6. Los Angeles: SAGE, 
2015. s. 7. ISBN 978-1452257532. 
 



   

 

49 

  

Jowett a O´Donnell, podle nichž je možné dělit propagandu dle její formy na černou, 

šedou a bílou. Rozlišení vychází z konkrétního stupně důvěryhodnosti a transparentnosti 

předložených informací. Jak uvádí Jowett a O´Donnell: 

 

„Bílá propaganda vychází ze zdroje, který je správně identifikovatelný a nese s 

sebou informace, které mají tendenci být co nejpřesnější… Ačkoli to, co příjemce 

sdělení slyší je bezpochyby pravdivé, způsob prezentace tohoto sdělení se snaží 

přesvědčit příjemce, že tvůrce sdělení je „dobrý člověk“ s těmi nejlepšími názory a 

politickou ideologií. Bílá propaganda se tedy snaží u příjemců sdělení vybudovat 

důvěru, ze které by mohla v budoucnu těžit“.88   

 

Jelikož Jowett a O´Donnell nevnímají bílou propagandu jako čistě politickou, ale 

připouští, že této formy propagandy mohou využívat také národní oslavy a mezinárodní 

sportovní utkání, vidím zde jistou spojitost i s dobrovolným dárcovstvím krve. Ve své 

práci tedy vnímám bílou propagandu jako nejvíce morální formu přesvědčování 

jedince/společnosti, a proto z ní budu v analyzovaném diskurzu vycházet. 

 

Předpokládám, že bílá propaganda, pokud bude přítomna, bude v analyzovaném 

diskurzu realizována pomocí persvaze, tedy určitého druhu přesvědčování. Persvazi zde 

chápu v širokém slova smyslu jako „pokus o ovlivnění názorů, postojů, záměrů, 

motivací nebo chování příjemce“.89 

 

Během analýzy vybraných online kampaní na podporu dobrovolného dárcovství 

krve, se zaměřím především na persvazivní lingvistické prostředky, kterých je využito k 

šíření výše zmíněné bílé propagandy. Persvazivní lingvistické prostředky tedy chápu 

jako prostředky jazyka, které jsou použity k přesvědčování příjemce sdělení. Jelikož se 

záměrem přesvědčit může být v diskurzu použito jakýchkoli jazykových prostředků, ať 

už to jsou podstatná jména, slovesa, zájmena, přídavná jména, atd., budu vycházet z 

konkrétního diskurzu, na jehož základě tyto persvazivní jazykové prostředky popíši. 

 

                                                 
88 JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda & persuasion. Vyd. 6. Los Angeles: SAGE, 
2015. s. 20. ISBN 978-1452257532. 
89 GASS, Robert H. a John S. SEITER. Persuasion, social influence, and compliance gaining. Vyd. 4. 
Boston: Allyn & Bacon. s. 33. 2010. ISBN 978-0205698189 
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3.7 Analýza propagandy v mediálním diskurzu 

Aby bylo možné propagandu analyzovat, musíme si být jisti, že jsme schopni 

propagandu rozpoznat. Zajímá nás především jaká informace je předkládána, komu je 

určena, kdo je původcem tohoto sdělení, proč takto koná a jakého média k této činnosti 

využívá. Jowett a O´Donnell90 nabízejí pro analýzu propagandy desetistupňový model, z 

něhož budu ve své analýze vycházet. Desetistupňový model k odhalení propagandy 

zahrnuje: 

1. ideologii a záměr propagandistické kampaně 

2. kontext, ve kterém se propaganda vyskytuje 

3. identifikaci propagandisty 

4. strukturu propagandistické organizace 

5. cílového adresáta nebo cílové adresáty 

6. použitá média 

7. zvláštní techniky pro maximalizaci účinku 

8. reakce cílových adresátů na různé techniky 

9. kontra-propagandu, pokud se vyskytuje 

10. účinky a hodnocení 

 

Pro účely analýzy propagandy v online diskurzu kampaní na podporu 

dobrovolného dárcovství krve jsou relevantní především některé výše zmíněné body. 

Například je nutné identifikovat ideologii a záměr dané kampaně. Jak bylo zmíněno 

výše, vycházím ze skutečnosti, že cílem propagandy je, aby byla propagandistova 

ideologie přijata cílovými adresáty. Tedy, aby lidé začali darovat krev, protože 

pochopili, že nemocní jejich krev potřebují. 

 

Následně je pro mne důležitý kontext, ve kterém se propaganda objevuje. Zde je 

nutno vymezit specifika dané společnosti – tedy vztah k dárcovství krve, jeho tradici, 

vývoj a případné obavy a mýty s dárcovstvím spojené.  

 

Dále se zaměřím na identifikaci propagandisty. Bude mne zajímat, zda je ve 

všech analyzovaných kampaních tentýž propagandista, sice instituce Český červený 

                                                 
90 JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda & persuasion. Vyd. 6. Los Angeles: SAGE, 
2015. s. 314. ISBN 978-1452257532. 
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kříž, nebo zda se objevuje instituce jiná a s jakými specifiky. V této souvislosti je 

možné zmínit i strukturu dané instituce, která může rovněž poskytnout cenné informace 

nejen o instituci jako takové, ale také o jejím vedení, o podmínkách členství a následně 

může odhalit její dlouhodobé cíle a prostředky, jak těchto cílů dosáhnout.  

 

Dalším bodem bude definování cílových adresátů, na něž se propaganda 

zaměřuje, jelikož i výběr adresátů určuje podobu propagandy. Z charakteristiky 

zvolených kampaní se bude jednat především o mladé a zdravé dospělé, kteří mají 

potenciál darovat krev. Nicméně, z pohledu šíření kampaní v prostředí internetu, je 

možné zacílit na daleko různorodější publikum. Pokud některá z kampaní využívá pro 

svou propagaci sociálních médií, může zase naopak okruh svých adresátů úžeji 

specifikovat, tím se zaměřit na menší a o to konkrétnější skupinu potenciálních dárců, 

např. na základě věku, bydliště, zájmů, studia nebo povolání, atd.  

 

Dále mne budou zajímat prostředky šíření propagandy, tedy přesněji média, 

kterých bylo ke komunikaci propagandy využito. Je možné, že se bude jednat především 

o internet, ale může se stát, že se v kampaních vyskytnou i média ambientní (viz 3.5.2 

Ambientní média).  

 

Ze speciálních technik, které Jowett a O´Donnell ve svém modelu91 zmiňují, 

mne bude zajímat především užití jazyka a emocí, které považuji v problematice 

dobrovolného dárcovství za stěžejní.  

 

Co se týče kontra-propagandy, nejsem si jista, zda propaganda dobrovolného 

dárcovství není vlastně kontra-propagandou sama o sobě. Dle mého názoru totiž 

představuje protipól ke dvěma „propagandám“. Jednou, dalo by se konstatovat přímou 

propagandou, je diskurz plazmaferetických center, který komunikuje zpoplatněné 

dárcovství krevní plazmy, čímž podporuje ideologii komerce a konzumní společnosti. 

Druhou propagandou je naše konzumní společnost jako taková. Propaganda nebo 

kontra-propaganda dobrovolného dárcovství krve se tedy jako jediná snaží komunikovat 

                                                 
91 JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda & persuasion. Vyd. 6. Los Angeles: SAGE, 
2015. s. 314-331.  ISBN 978-1452257532. 
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bezplatné dárcovství a pomoc bez odměny, čímž představuje opozici současnému 

myšlení naší společnosti, které za vše požaduje úplatu.92 

 

V závěru se pokusím zhodnotit účinky propagandy zvolených kampaní dle 

úspěšnosti té či oné kampaně ve zvýšení počtu dobrovolných dárců krve. Jelikož budu 

odkázána na veřejně dostupná data, bude toto hodnocení plně závislé na dostupných 

informacích o těchto datech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Pokud tedy diskurz kampaní na podporu dobrovolného dárcovství krve představuje kontra-propagandu, 

je, dle Jowett a O´Donnell,(Ibid.) možné jej charakterizovat stejně jako diskurz propagandistický. 
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4 Vlastní analýza 
Jelikož je analýza persvazivních lingvistických prostředků propagandy analýzou 

kvalitativní, považuji za nutné zmínit, že jako taková je ovlivněna mou osobou, tedy 

mým pohlavím, věkem, vzděláním, společenským postavením a snad i skutečností, že 

jsem sama dárcem krve. Z tohoto důvodu má analýza nepředstavuje jediný možný 

pohled na diskurz online kampaní na podporu dobrovolného dárcovství krve, ale 

pokouší se odhalit formy propagandy, které mohou být v tomto diskurzu přítomny. 

 

4.1 Vybrané online kampaně na podporu dobrovolného 

dárcovství krve 

Jak již bylo zmíněno výše, analýza jazykových prostředků propagandy 

vybraných kampaní vychází z online diskurzu těchto kampaní. Online verze kampaní 

jsou pro analýzu vybrány záměrně. V prvním případě se jedná o jejich charakter, díky 

němuž mohou oslovit větší segment adresátů, tedy dárců krve. Další hledisko je zcela 

praktické, neboť online verze kampaní představují díky výše zmíněným vyhledávačům 

Seznam a Google lehce dostupný korpus vhodný k analýze. Ve své práci vycházím z 

analýz diskurzu domovské stránky kampaní, neboť ta slouží k upoutání pozornosti 

adresáta. Z tohoto důvodu předpokládám, že bude obsahovat nejvíce persvazivních 

jazykových prostředků.  

 

Všechny kampaně jsou analyzovány dle desetistupňového modelu Jowett a 

O´Donnell (viz 3.7 Analýza propagandy v mediálním diskurzu), který je pro potřeby 

práce mírně upraven. Důraz je kladen především na persvazivní jazykové prostředky. 

Analýzy se nesoustředí na grafickou podobu kampaní, i když ji mohou okrajově zmínit.  

 

4.1.1 Analýza kampaně Daruj krev s UK (2015) 

Online prezentaci této kampani zajišťovala webová stránka 

www.darujkrev.cuni.cz a facebookový profil Daruj krev s Karlovkou. Jelikož profil již 

není aktivní, zaměřím se na webovou stránku kampaně.93 Stránka je vyobrazena v 

odstínech červené, růžové a bílé, zřejmě z důvodu evokování barvy krve. Co je na první 

                                                 
93 viz příloha č. 1 



   

 

54 

  

pohled viditelné, je velké množství textu, jasné uspořádání a žádný obrázkový materiál. 

Stránka, kromě odkazu na facebookový profil kampaně, obsahuje horní lištu se čtyřmi 

záložkami: „o co jde“, „přihlášení“, „partneři“ a „soutěž“, které jsou na spodní liště opět 

zopakovány. 

 

První záložka „o co jde“ obsahuje pětistránkový text, který je rozdělen do pěti 

bodů – Daruj krev s UK, Průvodce akcí bod po bodu, Kde je možno darovat?, Proč 

darovat a Zdravotní způsobilost. Z mého pohledu se jedná o nezajímavý tok informací, 

text, který nezaujme a spíše nudí. Bez obrázkového materiálu s minimem práce s 

písmem a bez jakékoli nápaditosti připomíná skripta. Nemohu se ubránit dojmu, že je 

vše vytvořeno na poslední chvíli nebo s minimem přípravy. O tom také vypovídá 

především bod Zdravotní způsobilost, který podává vysvětlení formou odkazů na 

zajímavá videa WHO a webů pojednávajících o této problematice. 

 

První bod, Daruj krev s UK, popisuje ideologii a záměr kampaně, sice zvýšení 

počtu pravidelných dárců krve, přesněji prvodárců z řad studentů Univerzity Karlovy.  

 

Kontext, ve kterém se kampaň objevuje, představuje české vysokoškolské 

prostředí. Jelikož má kampaň za cíl „přilákat na transfúzní oddělení PRVODÁRCE z 

řad studentů UK“94, může být školským prostředím ovlivněn i jazyk, kterého bude k 

dosažení cíle využívat. Kampaň rovněž pracuje s motivem strachu, kdy je v textu 

čtyřikrát zdůrazněno, že se není proč bát. 

 

Hlavním iniciátorem celé kampaně je s největší pravděpodobností tehdejší 

student přírodovědecké fakulty Jiří Sokol, sám inspirován podobnou akcí, které se 

zúčastnil už na střední škole. Jako člen Studentské unie Univerzity Karlovy (dále jen 

SUUK) podal návrh na vznik kampaně, který byl na přelomu února a března 

odsouhlasen. Po vyjednání termínů kampaně s jednotlivými transfúzními odděleními 

nejen v Praze, ale i v Hradci Králové a Plzni a po domluvě se sponzory a partnery, jimiž 

byli: Vydavatelství FF UK, JumpPark Praha a Nakladatelství Karolinum, byla kampaň 

                                                 
94 Daruj krev s Karlovkou. Info | Daruj krev s Karlovkou. Info | Daruj krev s Karlovkou [online]. [cit. 
07.05.2017]. Dostupné z: http://darujkrev.cuni.cz/ 

http://darujkrev.cuni.cz/
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připravena ke spuštění na konci dubna.95 SUUK měla bezpochyby potenciál učinit 

takový krok, neboť z institucionálního hlediska představuje pro Univerzitu Karlovu 

spolkového partnera a je tvořena spolky působící napříč univerzitou.96 SUUK tedy 

disponuje možnostmi a prostředky k zorganizování celo-univerzitní akce na podporu 

dárcovství krve.  

 

Jak již bylo zmíněno výše, adresáty kampaně byli původně všichni studenti 

Univerzity Karlovy. Po rozšíření kampaně na sociální médium Facebook mohl být k 

akci přizván kdokoli, kdo byl na kampaň upozorněn a komu byla k účasti na kampani 

odeslána pozvánka. Webové stránky kampaně ovšem pro přihlášení k odběru vyžadují, 

aby potenciální dárce uvedl, na které fakultě studuje. Obecně lze tedy konstatovat, že 

byla kampaň zaměřena na mladé a zdravé vysokoškoláky, dospělé starší 18 let, kteří 

budou darovat poprvé a kteří ideálně u dárcovství zůstanou. 

 

Kampaň se šířila pouze díky webovým stránkám a facebookovému profilu a ke 

svému zviditelnění nevyužila virálních videí, nebo jiných poutavějších forem 

propagace. Je možné, že využití standardních médií odráželo časovou dotaci, která byla 

na tvorbu kampaně vymezena. Díky použitým médiím je ale nutné si uvědomit, že 

„zásah“ cílového publika zřejmě nebyl nikterak valný. Pokud potenciální dárce nebyl 

přímo odkázán na webovou stránku kampaně, nebo mu nebyla poslána pozvánka na 

jeho facebookový účet, nebo sám facebookový účet nevlastnil, je velice pravděpodobné, 

že se o kampani nedozvěděl. 

 

Jazyk kampaně je velice specifický. Při analýze diskurzu této kampaně mne na 

první pohled zarazil její instruktážní až direktivní charakter. Dala by se charakterizovat 

jako jakýsi manuál, popis postupu, jak darovat krev. Bezpochyby obsahuje zajímavé 

informace o průběhu odběru, ale svou formou nepředstavuje sociální marketingovou 

kampaň.   

 

                                                 
95 Ukáčko.cz. Pravidelné dárce krve pomáhá hledat nový projekt UK. UKáčko.cz - Portál studentů 

Univerzity Karlovy [online]. [cit. 07.05.2017].  Dostupné z: http://www.ukacko.cz/pravidelne-darce-krve-
pomaha-hledat-novy-projekt-uk 
96 SUUK. O Unii: SUUK [online]. Copyright © 2016 Studentská unie UK, z. s. [cit. 07.05.2017]. 

Dostupné z: http://suuk.webnode.cz/o-unii/ 
 

http://www.ukacko.cz/pravidelne-darce-krve-pomaha-hledat-novy-projekt-uk
http://www.ukacko.cz/pravidelne-darce-krve-pomaha-hledat-novy-projekt-uk
http://suuk.webnode.cz/o-unii/
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Akce „Daruj krev s UK“ je popsána za pomocí přídavných jmen jako „velká“ a 

„celouniverzitní“, což odráží zamýšlený charakter, neboť se do ní měli zapojit studenti 

všech fakult UK. Co je zajímavé, je ovšem náhled a přístup k dárcovství jako takovému. 

Dárcovství je totiž vyobrazeno jako poměrně zásadní krok, ze kterého plynou 

povinnosti a který má rovněž celou řadu zdravotních překážek. Rozhodnutí krev darovat 

je tedy potřeba pečlivě zvážit. Dle mého názoru již takový úvod vyvolává spoustu 

dalších otázek a dokáži si představit, že spíše potenciálního dárce odradí, než aby se 

zvědavě začetl do následujících řádků. 

 

I když text popisuje celý proces dárcovství v sekci Průvodce akcí bod po bodu, 

není mi jasné, jaký záměr zde byl sledován. Potenciální dárce, student, je totiž onou akcí 

provázen formou různých úkolů, nařízení, příkazů, zákazů a hrozeb plynoucích z jejich 

nedodržení. Nejsem si jista, zda tento diskurz nevychází právě ze školského prostředí, 

kdy svým charakterem připomíná spíše školní řád. Lexika jsou rovněž zvolena v tomto 

duchu, např. dárce má být ukázněný, důrazně se na něj apeluje, atd. 

 

V diskurzu se klade velký důraz na aktivitu potenciálního dárce, studenta, který 

je, někde až nesmyslně instruován, co má dělat. Hned v úvodu je upozorněn na nutnost 

opravdu pečlivě zvážit dárcovství krve, neboť z něj plynou povinnosti – student bude 

muset transfúzní oddělení pravidelně navštěvovat a tím pádem se bude muset 

přizpůsobovat. Očekává se, že nebude pouze pravidelným dárcem, ale i dárcem 

ukázněným. Student se musí podrobně seznámit s pravidly dárcovství dopředu, dokonce 

je na něj důrazně apelováno, aby tak učinil. V případě nepochopení tohoto příkazu, 

přichází nejen hrozba v podobě odmítnutí k odběru, ale je také zdůrazněno, že takovým 

chováním student plýtvá nejen časem svým, ale i časem transfúzního oddělení. Z tohoto 

důvodu a proto, že je student prvodárce, se kterým je vždy více práce než s dárcem 

pravidelným97 je nutné se předem k odběru zaregistrovat na volné datum. I v tomto 

případě je student instruován, aby volil termín s rozmyslem a aby počítal s délkou 

odběru, seznámil se s pokyny co dělat před odběrem, především, co by neměl den před 

odběrem jíst a pít. Je mu rovněž opět připomenuto, že je zásadní dodržet veškeré 

                                                 
97 Odběr a vyšetření krve před samotným odběrem trvá u prvodárce logicky déle, než u dárce 

pravidelného, neboť se u něj musí udělat více kontrolních vyšetření, než u dárce pravidelného, 

kterého transfúzní oddělení zná. 
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náležitosti odběru. Pokud tak neučiní, opět následuje hrozba v podobě možnosti, že mu 

nemusí být krev odebrána! Zde je dokonce použit i vykřičník, zřejmě pro větší důraz. 

 

Po dodržení výše zmíněného, je studentovi dovolenou přistoupit k návštěvě 

transfúzního oddělení. Zde opět následují příkazy typu: zaregistrujte se a vyplňte 

dotazník. Dále je student informován o odběru vzorku krve a podstoupení drobného 

vyšetření u lékaře, kterého se není třeba bát. Nerozumím proč je zrovna zde zmíněn 

strach a ujištění, že jej není třeba mít. Právě zde se mi tato strategie jeví jako 

kontraproduktivní. Text si také odporuje, když ono drobné vyšetření u lékaře následně 

popisuje jako obsáhlejší rozhovor s lékařem. Osobně si nejsem jista, co je obsáhlejším 

rozhovorem s lékařem myšleno, neboť vyšetření a onen krátký rozhovor zabere 

maximálně pět minut. I v tomto bodě je student upozorněn, že lékař rozhodne, zda může 

v daném dni krev darovat nebo ne. Pokud ne, student odchází domů, ale je, poprvé v 

celém textu, požádán o vyplnění dotazníku, který bude sloužit k vyhodnocení dopadu 

akce. 

 

Následuje popis odběru, kde je ústředním motivem strach. Student je opět 

ujištěn, že se není třeba bát. Negativní dojem je ovšem umocněn tvrzením, že ne všichni 

prvodárci snášejí odběr dobře, nicméně se však spíše jedná o psychologický efekt – 

strach z něčeho nového, není se však čeho bát, nebojte se odběru – myslete na něco 

pěkného a plně se řiďte pokyny ošetřujících. Jen v této části je motiv strachu zmíněn 

čtyřikrát a rada „myslete na něco pěkného“ působí velmi laciným dojmem. Nejsem si 

jista, proč je tato část pojata zrovna tímto způsobem. Z mého pohledu si však nedovedu 

představit, že by někoho k odběru navnadila, neboť na mne působí spíš opačně – 

začínám mít strach. Student se má opět nějakým způsobem chovat, přesněji plně se řídit 

pokyny ošetřujících. Dále je nutné, aby po samotném odběru student počkal nějakou 

chvíli na transfúzním oddělení, pak může odejít, ale pozor, není vhodné řídit. Návštěva 

je ukončena vyzvednutím potvrzení, se kterým má student opět něco udělat, sice doplnit 

o zkratku své fakulty a vhodit do připravené sběrné krabice. Je zajímavé, že na to, jak je 

popis celého procesu darování krve podrobný, v něm chybí zmínka o „pozitivních“ 

věcech. Není třeba vůbec zmíněno občerstvení před odběrem, kdy je dárci poskytnut 

minimálně čaj v jakékoli míře, čerstvé pečivo a samozřejmě jakákoli káva, cappuccino 

nebo čokoláda. Dále také není zmíněno občerstvení přímo po odběru, kdy dárce obdrží 

džus, čokoládu a stravenku do nemocniční jídelny (viz Obr. č. 4 Pohoštění po odběru 
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krve). Není ani zmíněno tolik oblíbené ocenění „Krůpěj krve“, které prvodárce obdrží 

společně s průkazem dárce krve po prvním odběru přímo na transfúzním oddělení. 

Rovněž jsou mu poskytnuty vitamíny a případné doplňky stravy, které mu věnuje jeho 

pojišťovna. 

 

V textu je čtyřikrát zmíněno, že se jedná o akci pro prvodárce: „akce je 

namířena na prvodárce“, dvakrát větou „chceme přilákat PRVODÁRCE“ a „opět 

opakujeme, že chceme prvodárce“. Slova typu „namířit“ a „přilákat“ se mi pro tento typ 

diskurzu nezdají příliš vhodná. Z mého pohledu evokují spíše diskurz hry nebo boje. 

Vidím v nich také náznak lsti a určitou nedobrovolnost toho, koho chceme přilákat. 

Poslední věta, která pracuje i s lexikálním důrazem a repeticí „opět opakujeme, že 

chceme prvodárce“ klade důraz na naše požadavky, ne na požadavky těch, kteří budou 

dělat něco dobrovolně – darovat krev. Z mého pohledu jde o splnění našich cílů, chceme 

prvodárce, protože primárně hledáme prvodárce. Jestli se z těchto prvodárců stanou 

postupem času pravidelní dárci, zde není zdůrazněno, takže to zřejmě není důležité, 

nepředstavuje to náš cíl. 

 

Na páté straně textu se dostáváme k bodu Proč darovat. Tento jediný odstavec je 

možné charakterizovat jako příklad bílé propagandy, neboť jsou zde zmíněny pouze 

pozitivní důvody ospravedlňující dárcovství. Mezi klasickými argumenty zmiňujícími 

pravidelnou kontrolu zdravotního stavu, jsou zde zmíněny i možnosti využití programů 

pro dárce krve, které nabízejí zdravotní pojišťovny. Dva argumenty, které zdůrazňují 

skutečnost, že jako dárce se člověk řadí mezi lidi, kteří pomáhají zachraňovat životy 

často visící na vlásku a že se jako dárce stává členem elitního klubu lidí, kteří svým 

činem pomohli zachránit někomu život, působí jako klišé. Z mého pohledu jsou špatně 

zvoleny, nešikovně umístěny a po sérii negativních tvrzení, definování dárcovství jako 

něčeho, co s sebou nese především povinnosti, a motivu strachu, působí až úsměvně. 

Argumenty tedy postrádají jakoukoli výpovědní hodnotu a čiší z nich nepropracovanost, 

nepromyšlenost a práce na poslední chvíli. 

 

Jak již bylo zmíněno výše, poslední bod Zdravotní způsobilost, který obsahuje 

pouze odkazy vztahující se k této problematice, nezapomene studentovi připomenout, že 

je důrazně doporučeno si tyto weby projít. Řada odkazů je zakončena větou „Děkujeme, 

že darujete krev – zachraňujete životy!“. Stejně jako v předchozím bodu Proč darovat, 
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je toto poděkování nesmyslně zakomponováno do textu. Nerozumím jeho funkci a opět 

mám pocit nesourodosti diskurzu a zmatečnosti ve vyjadřování. 

 

Celá prezentace kampaně je zakončena popisem soutěže o největší počet dárců. 

Je nutno zmínit, že v této části se vyskytuje značné množství chyb, nejen překlepového 

charakteru, ale rovněž gramatického. Již tato skutečnost se mi jeví jako přinejmenším 

nevhodná a není mi jasné, jak je možné, že je v této podobě publikovaná na webu. 

Jediným vysvětlením je zřejmě nedostatek času pro spuštění kampaně, ale i to mi 

připadá jako chatrný a stěží omluvitelný argument. Jazyk soutěže se ničím neliší od 

jazyka kampaně. Soutěž tedy vyhraje ta fakulta, která „dostane“ co nejvíce svých 

studentů na odběr. Samozřejmě nebude chybět cena, ale tu si na galavečeru vyzvedne 

děkan příslušné fakulty. Studenti mohou rovněž posílat fotky a videa s tématikou krev a 

dárcovství. Opět se nemohu ubránit dojmu, že se vlastně vůbec nejedná o zviditelnění 

dárcovství krve jako takového, ale že se za pomoci dárcovství zviditelňuje činnost 

SUUK, potažmo instituce UK. I přístup ke studentům – dárcům se mi jeví jako 

nevyhovující. Pokud se i přes diskurz příkazů, rozkazů, povinností a popsaných 

nepříjemností studenti rozhodli krev darovat a soutěž vyhráli, nemají nárok zúčastnit se 

galavečeru, neboť ten je organizován pouze pro výše postavené, pro děkany fakult.  

 

Jak již bylo zmíněno, kampaň využívá emoce, ale spíše ve svůj neprospěch než 

prospěch. Motiv strachu je zde zmíněn pětkrát, nejvíce poté v části věnované popisu 

samotného odběru krve. Dárce je neustále ujišťován, že není třeba mít strach, že se není 

třeba bát, a že se jedná pouze o psychologický efekt. Dále je mu sděleno, že ne všichni 

prvodárci snášejí odběr dobře, což je přisuzováno strachu z něčeho nového. Tato taktika 

se mi jeví jako nešťastná, neboť potenciální dárce je upozorňován a dopředu 

znervózňován věcmi, které se jej v konečném důsledku vůbec nemusejí týkat. Toto 

upozornění plní funkci onoho popisovaného psychologického efektu a jako takové může 

vést ke skutečnosti, že dárce bude už dopředu vystresován a odběru se bude 

prvoplánově a v podstatě bezdůvodně bát.   

 

Z marketingového hlediska musím konstatovat, že kampaň „Daruj krev s UK“ 

žádnou sociální kampaní není. Nedokáži si představit, že by tato forma propagace 

mohla někoho oslovit. Diskurz bezpochyby odráží mocenský vztah instituce – student, 

kdy se studentovi formou příkazů, zákazů, povinností a také hrozeb, sděluje nějaká 
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skutečnost, v tomto případě „prosba“ darovat krev. Pokud někoho žádáme, aby něco 

vykonal, navíc bez úplaty, musíme takovému člověku samozřejmě přizpůsobit nejen 

diskurz, ale musíme k němu změnit hlavně postoj. To platí i za předpokladu, že se jedná 

o studenta. Z tohoto hlediska je pro získávání dárců krve tento typ diskurzu zcela 

nevhodný. Instituce zde těží pouze ze svého mocenského postavení vůči studentům, 

které by mimo tuto instituci nefungovalo.  

 

Co se týče zhodnocení výsledku a přínosu kampaně, velice mne mrzí, že není 

možné dohledat žádná data. Bylo by jistě velice zajímavé zjistit, kolik, a možná i 

zajímavější, jakých studentů tato kampaň oslovila. Vypovídající hodnotu o úspěšnosti 

kampaně však může mít skutečnost, že proběhly pouze dva ročníky, z nichž 

analyzovaná kampaň představuje ročník druhý.  

 

4.1.2 Analýza kampaně Daruj krev s Českým rozhlasem (2016) 

Online propagaci této pravidelné a dlouholeté kampani zajišťoval web 

www.darujkrev.rozhlas.cz, totožný s www.rozhlas.cz/informace/darujkrev,  

facebookový profil www.facebook.com/darujkrev, internetová aplikace 

www.rozhlas.cz/jsemdarce, dále také virální videa zaměstnanců Českého rozhlasu, která 

byla umístěna na sociální médiu YouTube, byla rovněž součástí aplikace, a v pozměněné 

formě98 se objevovala na webových a facebookových stránkách kampaně. Kampaň bylo 

možné sledovat i na sociálním médiu Twitter, pro zodpovídání dotazů potenciálních 

dárců byl také zřízen e-mail darujkrev@rozhlas.cz a infolinka s číslem 221 551 313. 

 

Ve své analýze se primárně zaměřím na webové stránky kampaně a bude mne 

samozřejmě zajímat i obsah tzv. videospotů tváří Českého rozhlasu umístěných na 

kanálu YouTube a na aplikaci JSEM DÁRCE.  

 

Obr. č. 9 Webové stránky kampaně Daruj krev s Českým rozhlasem 

 

                                                 
98 Fotka konkrétního zaměstnance doplněna o vzkaz dárcům, který vycházel z videomedailonku. 

http://www.darujkrev.rozhlas.cz/
http://www.rozhlas.cz/informace/darujkrev
http://www.facebook.com/darujkrev
http://www.rozhlas.cz/jsemdarce
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Webové stránky kampaně jsou přehledné (viz Obr. č. 9 Webové stránky 

kampaně Daruj krev s Českým rozhlasem). Na levé straně nahoře je viditelné logo 

kampaně – přerušovaného srdce, které může představovat radiové vlny, tedy 

symbolizovat propojení Českého rozhlasu99 s dárcovstvím krve. Dále jsou patrné 

záložky „o projektu“, „chci darovat krev“, „informace pro dárce“, „o krvi“, „odběr 

krve“ a „FAQ“. Záložka „o projektu“100 obsahuje text kampaně, který následně využiji 

ke své analýze. Záložka „chci darovat krev“ odkazuje k přihlášení k odběru (viz níže). 

Záložka „informace pro dárce“ se týká informací o dárcovství, kde se potenciální dárce 

dočte nejen o pravidlech darování krve, ale také o rizicích darování krve, o výhodách 

pro dárce a o využití darované krve. Stránky uvádějí i zdroje, kterými jsou, Daruj život 

a ÚHKT. Záložka „o krvi“ podává vysvětlení o složení krve. Zde je uveden obrázek 

červených krvinek. I zde je čerpáno ze zdrojů ÚHKT, Českého registru dárců 

krvetvorných buněk a ČČK. Záložka „odběr krve“ pak podává informace o průběhu 

odběru jako takového, včetně informací co je vhodné před odběrem konzumovat, jak se 

na odběr připravit a co dělat po něm. Zdrojem pro tyto informace je Společnost pro 

transfúzní lékařství ČLS JEP. Poslední záložka „FAQ“ obsahuje devět nejčastěji 

kladených dotazů a rovněž i kontakt na infolinku, e-mail a facebookový profil kampaně.  

 

                                                 
99 Logo Českého rozhlasu představuje velké přerušované písmeno R. 
100 viz příloha č. 2 
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I když jsou informace v záložkách přehledné, obsáhlé a užitečné, myslím, že by 

nebylo na škodu začlenit do textu více obrázků a tím jej udělat zajímavějším i pro 

čtenáře. Ideálním řešením, dle mého názoru, je využití takzvaných infografik, tedy 

názorných obrázků, které jsou kombinovány se slovy a údaji a vytváří tak poutavé a 

čtivé texty. Tato praxe je hojně využívaná v zahraničí a já bych ji ráda použila i ve své 

kampani, neboť věřím, že k oslovení mladší generace je ideální (viz Obr. č. 10 

Infografika dárcovství krve).  

 

Obr. č. 10 Infografika dárcovství krve101 

 

Pod horní lištou se střídavě zobrazují zaměstnanci Českého rozhlasu, kteří 

propůjčili své tváře a prohlášení (viz videospoty) kampani. Vždy se zobrazí člověk, jeho 

pozice v rozhlase, jeho krevní skupina s Rh faktorem a citace, kterou ve videospotu 

uvedl. Citací je pět a jsou to: „Všechny strachy hoďte za hlavu.“, „To „příště“ je právě 

teď.“, „Když dávám lidem hudbu, tak proč ne i krev.“, „Můžete zachránit život – a to 

není klišé!“ a „Dárců krve, kteří mohou i chtějí, není nikdy dost.“. Všechny citace 

vystihují názor a pohled konkrétního zaměstnance na dárcovství krve. Pod obrázky 

zaměstnanců jsou dvě ikony „chci darovat krev“ a „přidej zážitek z odběru“. Ikona 

„chci darovat krev“ vlastně funguje jako přihlášení prvodárce na vhodný termín k 

prvnímu odběru. Jelikož kampaň momentálně neprobíhá, nelze se k odběru přihlásit (viz 

Obr. č. 11 Ikona „chci darovat krev“).  

 

                                                 
101 Medindia. Blood Donation Due Date Calculator. Medindia - Health & Wellness News, Information, 
Apps on Mobile & Web [online]. Copyright © All Rights Reserved 1997 [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z: http://www.medindia.net/patients/calculators/blood-donation-date-calculator.asp 
 

http://www.medindia.net/patients/calculators/blood-donation-date-calculator.asp
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Obr. č. 11 Ikona „chci darovat krev“ 

 

Tuto skutečnost považuji za limitující, neboť jsem toho názoru, že by nijak 

nevadilo, kdyby se potenciální dárci krve mohli k odběru přihlásit i mimo hlavní část 

kampaně. Druhá ikona „přidej zážitek z odběru“ odkazuje na aplikaci JSEM DÁRCE 

(viz Obr. č. 12 Aplikace JSEM DÁRCE). Zbytek stránky tvoří v její levé části aktuální 

zprávy týkající se kampaně. V pravé části je pak zobrazena anketa dotazující se na 

důvod,102 proč lidé krev zatím nedarovali a níže jsou uvedeni partneři kampaně – VZP 

jako partner generální a Mattoni jako partner. Zmíněni jsou také ÚHKT, ČČK103, 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, WHO a Radioteka.cz, kteří kampani poskytli záštitu. V 

pravém dolním rohu stránky je odkaz na facebookový profil kampaně, napravo poté 

možnost sdílení přes Facebook, Twitter a Google+. 

 

Jak již bylo zmíněno výše, záložka „o projektu“ odkazuje na text, který 

představuje start kampaně, a který využiji pro svou analýzu.  

 

Ideologie a záměr kampaně je jasný. Kampaň se stejně jako kampaň „Daruj krev 

s UK“ zaměřuje na prvodárce, ovšem ne z řad studentů Univerzity Karlovy, neboť její 

zacílení je na jakéhokoli dospělého, kterému jeho zdravotní stav dovoluje krev darovat. 

Dalším cílem kampaně je i zvýšení zájmu o dárcovství krve jako takového, čímž se od 

výše zmíněné kampaně liší. 

 

                                                 
102 Výsledky ukazují, že hlavním důvodem je pohodlnost (52% dotázaných), dále pak strach z bolesti 

(38% dotázaných) a obava z nákazy (10% dotázaných). 
103 Je zajímavé, že se ČČK v kampani nijak více neangažuje. Všeobecně lze konstatovat, že problém 

dárcovství krve není v České republice jeho hlavní doménou, neboť se spíše soustředí na humanitární 

akce v zahraničí (viz stránky ČČK). 
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Kontext výskytu kampaně uvozuje prostředí rádia, ze kterého kampaň vychází, 

ale také česká společnost, která je především díky videospotům charakterizována svými 

nejčastějšími překážkami v dárcovství krve. Z mého pohledu se právě ony videospoty, 

díky skutečným příkladům v podobě zaměstnanců rozhlasu, snaží zdůraznit značné 

množství „zakořeněných“ pohledů na dárcovství, např. mýtus bolesti a strachu, nebo 

překážku nedostatku času, snad i zájmu, která o naší uspěchané a sebestředné 

společnosti také něco vypovídá. Videospoty nejenže upozorňují na nejčastější překážky, 

které většině zdravých lidí brání v dárcovství, ale následně je i vyvracejí zkušenostmi 

svých zaměstnanců, kteří se rozhodli překonat a krev darovali.104 

 

Ani v této kampani není hlavním iniciátorem Český červený kříž. 

Propagandistou je Český rozhlas, který představuje státní instituci podléhající českým 

zákonům. Český rozhlas je mimo projektu „Daruj krev s Českým rozhlasem“ aktivní i v 

projektech „Světluška“, „Pomáhejte s námi Nepálu“ a „Den pro Pustevny“.105 Své 

poslání vidí Český rozhlas hlavně ve službě veřejnosti, v poskytování kvalitních 

informací, vzdělávání, kultury i zábavy a v ochraně a rozvoji základních hodnot 

demokratické společnosti. Jako instituce klade důraz na rozvoj společné firemní kultury 

založené na vzájemné spolupráci a důvěryhodnosti, jejímž středobodem jsou společné 

hodnoty. Český rozhlas zde zmiňuje především myšlení, chování a kvalitu mezilidských 

vztahů. Jelikož je jeho cílem především orientace na posluchače, snaží se výše zmíněné 

hodnoty „… sdílet, dlouhodobě udržovat a především jednat v souladu s nimi. Čím 

pevněji budeme naše hodnoty prosazovat, tím větší pozitivní vliv budou mít na naši 

společnost i posluchače.”106 V souladu s tímto prohlášením je pochopitelné, že Český 

rozhlas šíří osvětu důležitosti dárcovství krve, tedy nezištné pomoci druhému, čímž se 

snaží pozitivně ovlivnit nejen své posluchače, ale českou společnost jako takovou. 

 

Cílový adresát kampaně je dospělý člověk, starší 18 let, který je zdravotně 

způsobilý k dárcovství krve, a který krev ještě nedaroval. Kampaň tedy úžeji potenciální 

dárce nespecifikuje, což jí umožňuje oslovit daleko širší skupinu potenciálních dárců, 

                                                 
104 Podrobnější analýza videospotů viz níže. 
105 Český rozhlas. Nadační fond Českého rozhlasu. [online]. Copyright © 1997 [cit. 07.05.2017]. 

Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/nadacnifond/portal/ 
106 Český rozhlas. Mise a vize | O rozhlase. [online]. Copyright © 1997 [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z: http://www.rozhlas.cz/informace/misevize/ 
 

http://www.rozhlas.cz/nadacnifond/portal/
http://www.rozhlas.cz/informace/misevize/
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než kampani „Daruj krev s UK“. Tuto skutečnost bude zřejmě reflektovat i jazyková 

podoba kampaně. 

 

Média, která jsou v kampani použita, zahrnují jednak webové stránky kampaně, 

aplikaci JSEM DÁRCE, facebookový profil kampaně a videospoty umístěné na kanál 

YouTube. Kampaň bylo možné sledovat pomocí médií Twitter a Google+. Pro 

komunikaci s potenciálními dárci byl zřízen i e-mail a infolinka. Za speciální využití 

médií je možné považovat ony videospoty, tedy virální videa, která byla vytvořena za 

účelem komunikace a vyvrácení hlavních překážek, které česká společnost spatřuje v 

darování krve.   

 

Videospoty tváří Českého rozhlasu, kterými v roce 2016 byli Barbora 

Šichanová, Petr Král, Jana Švadlenková, Ondřej Vančura a Andrea Kratochvílová, jsou 

přístupné na kanálu YouTube a rovněž přes aplikaci JSEM DÁRCE. Aplikace slouží 

také pro dárce samotné, kteří mohou v sekcích „Fotografie dárců“ nahrát vlastní fotku 

při odběru a připojit k ní vzkaz. 

 

Obr. č. 12 Aplikace JSEM DÁRCE 
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Barbora Šichanová, moderátorka Radia Wave, spot "Daruj krev 2016 – Bára 

Šichanová", délka 1,17 min, 5 788 zhlédnutí.107 Spot začíná procházkou Báry v parku, 

pokračuje návštěvou v tetovacím salonu, kde si Bára prohlíží časopisy s různými 

tetováními a končí opět procházkou v parku. Bára spot provází slovy:  

 

„Darování krve je jedna z věcí v mém životě, o kterých jsem přesvědčena, že 

rozhodně dávají smysl. Krev už jsem darovala třikrát a určitě v tom hodlám pokračovat. 

Nedávno se mi stala jedna taková příhoda, volali mi z Ústavu hematologie a krevní 

transfúze, kam chodím darovat krev, že by potřebovali, abych darovala krev jednomu 

dětskému pacientovi. Jenomže já jsem si krátce předtím nechala vyrobit na kůži tuhle 

lišku, no, a když se necháte potetovat, tak to znamená, že potom půl roku nemůžete 

darovat krev. I když mám obrázky na kůži hodně ráda, tak tohle byl moment, který mě 

hodně mrzel, a byla jsem z toho dost smutná, protože to znamenalo, že tomu dítěti 

nemůžu pomoct. Nicméně pozitivní na tom všem je, že pokud třeba Vy máte strach z 

toho, že pokud budete darovat krev, tak Vám může při samotném odběru hrozit třeba 

nějaká infekce anebo nemoc, tak není důvod mít strach, protože jak vidíte, je to všechno 

velmi dobře hlídáno a ošetřeno. Takže všechny strachy hoďte za hlavu. Jednou Vaše 

krev může třeba pomoct někomu dalšímu nebo někdo další může zase pomoct Vám. 

Darujte krev s Českým rozhlasem.“ 

 

 Petr Král, moderátor Radiožurnálu, spot „Daruj krev 2016 – Petr Král“, délka 

0,58 min, 2 229 zhlédnutí.108 Spot začíná jízdou Petra Krále v kabrioletu. Během jízdy 

hovoří, následně zastaví na pražské Náplavce a v závěru krmí labutě.  

 

„Rádio je můj život. Začal jsem v něm pracovat už na začátku devadesátých let a 

do Českého rozhlasu jsem vlastně přišel před sedmi lety. Co se krve týče, tak už jsem se 

jednou odhodlal, je to asi deset let, ale při kontrolním odběru mi tenkrát řekli, že 

bohužel. Nedopadlo to dobře, poslali mě domů. Je pravda, že jsem si tenkrát řek, že se 

určitě jednou vrátím a tu krev daruju, jenže, to tak chodí vždycky, mi do toho něco 

přišlo. Ale tentokrát to myslím zcela vážně, protože nedávno můj kolega daroval kostní 

dřeň a tak jsem si řek, že to někdy, je právě teď. Odhodlal jsem se, chci krev dát. Měl 

jsem jít darovat teď, ale bohužel jsem třetí den na antibiotikách. Takže teď veřejně 

                                                 
107 Jedná se o počet zhlédnutí k datu 21. 4. 2017. 
108 Jedná se o počet zhlédnutí k datu 20. 4. 2017. 
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slibuju, že až se mi krev vyčistí, tak tu krev opravdu půjdu dát tomu, kdo ji potřebuje. 

Darujte krev s Českým rozhlasem.“ 

 

 Jana Švadlenková, v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu hraje na lesní 

roh, spot „Daruj krev 2016 – Jana Švadlenková“, délka 0,55 min, 9 542 zhlédnutí.109 

Spot začíná v parku, kde se Jana prochází s lesním rohem. V momentě kdy začne Jana 

mluvit o odběru ji i my vidíme na transfúzním oddělení při samotném odběru, usmívá 

se, mluví se sestřičkou a po úspěšném odběru si připichuje na kabát ocenění „Krůpěj 

krve“ a se vztyčeným palcem se usmívá na kameru. Závěr spotu se opět přesouvá do 

parku.  

 

„Když jsem byla malá, rodiče chodili dávat krev. Jako holčička jsem jim 

záviděla, že po každym odběru dostali sušenku. Dneska už jsem taky máma dvou dětí a 

vím jaké to je mít o někoho strach. Napadlo mě, když dávám lidem hudbu, tak proč ne i 

krev. Jenže jsem se bála, že mi rozpíchají celou ruku. Dnes jsem to zkusila poprvé s 

Českým rozhlasem a nebolelo to. Zkuste to taky. Třeba nedostanete sušenku, ale tam 

nahoře Vám za to přičtou plusový body do života. Darujte i Vy krev s Českým 

rozhlasem.“ 

 

 Ondřej Vaňura, redaktor zpravodajství, Hradec Králové, spot „Daruj krev 2016 – 

Ondřej Vaňura“, délka 0,47 min, 7 940 zhlédnutí.110 Spot začíná na letišti u vrtulníku 

záchranné služby, kde Ondřej točí rozhovor s leteckým záchranářem a zároveň na 

kameru říká následující:  

 

„Jako reportér zpravodajství Českého rozhlasu točím i o akčních věcech a často 

také o práci leteckých záchranářů. A hlavně díky nim vím, jak moc je důležité, aby 

člověk daroval krev. A vlastně i díky práci jsem se stal dárcem krve, protože před lety 

mě poslali natočit reportáž o projektu „Daruj krev s Českým rozhlasem“ a já jsem si 

řekl, že nejlépe tu reportáž natočím tak, že se opravdu tím prvodárcem stanu. Takže 

jsem celý ten proces absolvoval se zapnutým diktafonem. Ta reportáž dopadla celkem 

dobře a od té doby chodím krev darovat pravidelně. Nic to není, zabere to jen pár minut 

                                                 
109 Jedná se o počet zhlédnutí k datu 20. 4. 2017. 
110 Jedná se o počet zhlédnutí k datu 20. 4. 2017. 
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a můžete tím opravdu, bez nadsázky, někomu zachránit život. Darujte i Vy krev s 

Českým rozhlasem.“  

 

V momentě, kdy začíná mluvit o reportáži, se přesouváme na transfúzní oddělení 

a vidíme Ondřeje, jak úspěšně absolvuje odběr. Ondřej se stále usmívá a po odběru 

rovněž ukazuje na kameru vztyčený palec. Ke konci spotu se opět vracíme na letiště, 

kde Ondřej dokončuje svou řeč. V pozadí je opět zabírán záchranářský vrtulník.   

 

 Andrea Kratochvílová, redaktorka zpravodajství, Jihlava, spot „Daruj krev 2016 

– Andrea Kratochvílová“, délka 1,13 min, 2 500 zhlédnutí.111 Spot začíná v lese, kde se 

Andrea prochází a následně vystupuje na rozhlednu. Když začíná mluvit o rozhodnutí 

darovat krev, vidíme ji, jak vyplňuje vstupní dotazník pro dárce na transfúzním 

oddělení. Dále ji prostřihem opět vidíme na rozhledně a následně na transfúzním 

oddělení, kde jí zdravotní sestra odebírá kontrolní vzorek. Andrea je jako dárce 

odmítnuta, odchází z transfúzního oddělení ven, kde dokončuje svou řeč. 

 

„Snažím se žít zdravě. Miluju kolo, běh, lezení po skalách, po stěnách a turistiku, 

hlavně tady ve Žďárských vrších. Vždycky jsem obdivovala svého tátu za to, že chodí 

darovat krev a nikdy se tím nechlubil, bral to jako samozřejmost. A potom jednou 

zachránila cizí krev jeho život. Tak jsem se rozhodla, že se taky přestanu bát těch 

hadiček, injekčních stříkaček a jehel a že budu také darovat krev, protože dobré věci 

přece neděsí. Tak já jsem se dozvěděla, že darovat krev dneska nemůžu, protože mám 

málo bílých i červených krvinek a zklamalo mě to, protože jsem se na to těšila, i když 

jsem byla trochu nervózní a trochu jsem se bála, tak přece jenom ta motivace z toho, že 

někomu pomůžu, byla taková silnější. Ale paní doktorka mi řekla, že to za rok, za dva 

můžu zkusit znova, že se ta situace může změnit a já to určitě zkusím a Vy to zkuste také. 

Darujte krev s Českým rozhlasem.“ 

 

Všechny videospoty jsou podbarveny stejnou hudbou, která je při promluvách 

zúčastněných ztišena. Délka videospotů je kolem jedné minuty a všechny končí 

doporučením „Darujte (i Vy) krev s Českým rozhlasem.“. V posledních vteřinách se 

                                                 
111 Jedná se o počet zhlédnutí k datu 20. 4. 2017. 
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rovněž zobrazuje název kampaně s odkazem na její webové stránky a s logy dvou 

partnerů VZP a Mattoni. 

 

Obecně lze konstatovat, že i když Český rozhlas pro kampaň použil jen pět 

videospotů, obsáhl v podstatě ty nejčastější důvody, proč lidé krev nedarují. Těmito 

důvody jsou většinou strach, nedostatek času, možné zdravotní komplikace, díky 

kterým darovat nemohou, tetování, obava z nakažení se nemocemi při odběru a vlastně, 

i když nepřímo, neinformovanost. Z pěti zaměstnanců (tři ženy, dva muži) krev nakonec 

darovali tři (dvě ženy, jeden muž). Důvody, proč chtěli krev darovat, byly ve dvou 

případech kvůli rodičům, kteří krev darovali, v dalších dvou díky zaměstnavateli, 

přesněji díky kampani „Daruj krev s Českým rozhlasem“ a v jednom případě byl 

důvodem kamarád, který daroval kostní dřeň. Dvě ženy rovněž zmiňovaly tolik obávaný 

strach z jehel, z rozpíchání celé ruky a bolesti. Následně tyto obavy vyvracely a 

zdůrazňovaly, že strach o druhé a motivace pomoci je přece jen silnější. Další obava, 

sice z případného nakažení při odběru, byla vyvrácena konkrétní zkušeností Báry 

Šichanové, která kvůli tetování nemohla splnit požadavek transfúzní stanice a dostavit 

se k odběru. Tato příhoda poukazuje jasně na skutečnost, že vše je hlídáno a možnost 

nakažení je při odběru nulová. Vesměs všichni aktéři videospotů opakovali víru v to, že 

krev někomu pomůže, a tím pádem může zachránit i život. V jednom případě byl 

zmíněn i názor, že dárcovství krve přičítá dárcům plusové body do života. Osobně si 

myslím, že vytvoření videospotů vlastních zaměstnanců, tedy skutečných lidí, působí 

velice reálně a tím pádem i uvěřitelně. Potenciální dárce totiž vidí konkrétní osoby, 

které se mu svěřují s jejich vlastními zkušenostmi, obavami a následným rozhodnutím 

krev darovat. Jelikož jsou tyto příběhy reálné, například strach z jehel, který byl 

překonán, nebo nedostatek času, který byl v konečném důsledku vyřešen rozhodnutím 

jít darovat, atd., může se v nich potenciální dárce snáze poznat a zareagovat stejně jako 

zaměstnanci Českého rozhlasu – rozhodnout se jít darovat krev. Zaměstnanci Českého 

rozhlasu zde také plní funkci „názorových vůdců“, neboť představují známé osobnosti, 

se kterými se potenciální dárci nejenže mohou ztotožnit, ale z důvodů sympatií se 

mohou rozhodnout udělat to, co oni, tedy darovat krev. 

 

Maximalizace účinku kampaně je zcela jistě podnícena použitým diskurzem a 

následně emocemi z něj vyplývajícími. Na první pohled je diskurz svým charakterem 

zcela odlišný od diskurzu kampaně „Daruj krev s UK“. Nefigurují v něm totiž žádné 
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zákazy, příkazy, potažmo hrozby. Vztah k potenciálnímu dárci je tedy jiný, neboť dárce 

je vnímán jako partner, jako někdo, kdo je požádán o určitou pomoc – darovat krev. Již 

v úvodu je změna patrná, dárce totiž nechceme „přilákat“, ale chceme je „oslovit“. 

Dárcům jsou videospoty a důležité informace „k dispozici“, není jim tedy přikazováno, 

co si mají přečíst, na co se mají podívat. Dárcům chceme rovněž „pomoci“ odstranit 

obavy, které většinou odběr krve provázejí. Aktivita je tedy spíše na straně kampaně než 

na straně dárce. Kampaň je ta, která se snaží oslovit především prvodárce, která vyvrací 

mýty a stereotypy o dárcovství, pomáhá odstranit různé strachy a dodává dárcům 

odvahu krev darovat. Dárci si dále mohou vybrat termín odběru, registrovat se na něj za 

pomocí webu a mohou si rovněž vybrat konkrétní transfúzní oddělení, kam půjdou krev 

darovat. Dárci, pokud mají zájem, mohou, ale nemusí, vložit svou fotografii z odběru 

přes aplikaci JSEM DÁRCE. Diskurz tedy vnímá potenciální dárce jako sobě rovné, 

komunikuje s nimi s úctou a vědomím, že od nich něco požaduje.  

 

Kampaň sebe samu vidí jako „tradiční“ projekt a upozorňuje na start „dalšího 

ročníku“. Z tohoto hlediska je patrná kontinuita kampaně a vybudované jméno, které je 

veřejnosti již známé. V závěru textu se kampaň vrací ke svým kořenům a roku 1992, 

kdy se projekt zrodil v Brně. Připomíná tak nejen svou historii, ale také cíl informovat o 

dárcovství krve a oslovovat především prvodárce. Kampaň rovněž upozorňuje na 

tradiční vizuální znak celého projektu, jímž je „vyhrnutý rukáv na pravé ruce“.  

 

Kampaň nezapomíná zmínit svého generálního partnera, jímž je Všeobecná 

zdravotní pojišťovna. Součástí textu kampaně je i citace ředitele VZP Zdeňka Kabátka, 

který zmiňuje zdvojnásobení speciálního příspěvku svým pojištěncům – dárcům jako 

výraz obětavosti a ochoty, kterou VZP považuje za „mimořádně důležitou a 

prospěšnou“. Rovněž vyjadřuje uspokojení nad skutečností, že od doby, kdy VZP do 

kampaně „Daruj krev s Českým rozhlasem“ vstoupila,112 vzrostly počty účastníků o více 

než 50%.  

 

Text kampaně dále upozorňuje na hlavní část projektu, období od 1. do 20. 

června 2016, kdy bude možné krev darovat na většině transfúzních oddělení v České 

                                                 
112 Jak bylo zmíněno výše (viz 2.1.2 Daruj krev s Českým rozhlasem, 2016), jedná se o rok 2014. 
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republice.113 Tato informace je v textu zmíněna dvakrát, zřejmě z důvodu své 

důležitosti. Potenciální dárci jsou také upozorněni na skutečnost, že je možné darovat i 

po 20. červnu 2016, záleží na domluvě s konkrétním transfúzním oddělením. Dále 

přidává konkrétní popis, jak postupovat při přihlášení se k odběru. 

 

Text kampaně odkazuje dárce i na její vyvrcholení, které proběhne 19. června na 

Staroměstském náměstí koncertem pro dárce krve. V této souvislosti zmiňuje svého 

druhého partnera společnost Mattoni, se kterou tuto akci pořádá. Za tuto informaci řadí 

poznámku, že záštitu projektu poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Světová 

zdravotnická organizace WHO, Ústav hematologie a krevní transfuze a Český červený 

kříž. 

 

Kampaň upozorňuje i na novinku ročníku 2016, kterou je aplikace JSEM 

DÁRCE, popisuje její funkci a dostupnost. 

 

Oproti kampani „Daruj krev s UK“ chybí v textu jakákoli poděkování dárcům a 

fráze typu „Daruj krev – zachráníš život“. Tuto skutečnost je možné vysvětlit tím, že 

motivační charakter krev darovat mají spíše videospoty. Text kampaně má tedy 

informační charakter a na další média, kterých využívá k šíření své zprávy, pouze 

odkazuje. 

 

I když kampaň zpočátku u potenciálních dárců krve vyvolala značný zájem, v 

porovnání s rokem 2016 již na intenzitě ztratila. Rok 2015 představoval účast 2 900 

dárců, rok 2016 pak pouze 1 295, což odpovídá zhruba 45 procentům. Je samozřejmé, 

že uvedená čísla nepředstavují skutečné dárce, tedy ty, kteří krev opravdu darovali, 

představují pouze ty, kdo byli ochotni krev darovat, a za tímto účelem se kampaně 

zúčastnili. Skutečných dárců, které kampaň za rok 2016 „vyprodukovala“ bylo necelých 

400 (viz. 2.1.2 Daruj krev s Českým rozhlasem, 2016). I když je toto číslo určitě skvělé, 

musíme opět počítat s tím, že nemáme žádné údaje o tom, kolik se z těchto 400 

prvodárců stalo i dárci pravidelnými. Reálně to jistě bude ještě nižší číslo. Z výše 

zmíněných údajů, dle mého názoru, vyplývá základní pravidlo sociálního marketingu. 

Tedy, i když je kampaň úspěšná, má jistou tradici, je známá a nese s sebou i nějaké 

                                                 
113 Je zajímavé, že se do akce zapojila jen většina transfúzních oddělení v ČR (viz 2.1.2 Daruj krev s 

Českým rozhlasem, 2016) a ne všechny. 
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novinky (zde např. aplikace JSEM DÁRCE), musí vždy reagovat na dobu, na cílové 

adresáty a musí se vždy snažit maximálně zaujmout. Jak již bylo zmíněno výše (3.4 

Dárcovství krve jako výsledek sociálního marketingu a sociální reklamy), i v 

komunikaci problematiky dárcovství krve by se nemělo jednat o jednorázovou akci, o 

jednorázové ovlivnění příjemce. Mělo by jít o soustavné a dlouhodobé působení na 

jednotlivce/společnost, neboť jen tímto způsobem je možné „vychovávat“, tedy 

pozitivním způsobem ovlivňovat vnímaní, názory, postoje a činy daného 

jedince/společnosti. Právě v tomto důsledku vidím limitující období trvání kampaně – 1. 

- 20. červen – kdy po tomto datu není možné se k odběru registrovat. Dále je nutné být v 

komunikaci sociálně marketingových témat efektivní, „sršet“ nápady, snažit se 

veřejnost zaujmout a oslovit. Sociální témata totiž sama o sobě „neprodávají“, chovají 

se jako jakákoli jiná služba nebo produkt, lidé si jich sami od sebe nevšimnou. Proto je 

nutné na ně upozorňovat, soustavně o nich mluvit a chytře využívat jakékoli možnosti je 

chytlavou, vtipnou, šokující, nebo uměleckou formou znovu a znovu předkládat 

veřejnosti k zamyšlení. Ideální formu pro mne představuje Armáda spásy a její reakce 

na kauzu s barvou šatů, které mistrně využila ve svůj prospěch, tedy k připomenutí 

problému násilí páchaného na ženách (viz Obr. č. 8 Kampaň „The Dress“ (Šaty)). 

 

4.1.3 Analýza kampaně Valentýnská kapka krve (2017) 

Rok 2017 představuje v České republice již 14. ročník této kampaně, která u nás 

probíhá na svátek svatého Valentýna již od roku 2003. Jelikož toho o kampani není 

mnoho známo, 14. ročník v internetovém prostředí zastupuje pouze pozvánka 

Oblastního spolku ČČK Zlín (viz Obr. č. 13 Valentýnská kapka krve, 2017).   

 

Obr. č. 13 

Valentýnská 

kapka krve, 

2017 
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Kampaň je realizována Českým červeným křížem, přesněji jeho oblastními 

spolky, které kampaň propagují vlastními silami. Jak je patrné z pozvánky, informace, 

které se zde dárcům nabízejí, zahrnují pouze název kampaně, datum, čas a místo. Dále 

je viditelně umístěno logo kampaně, v levém dolním rohu se nachází logo Oblastního 

spolku ČČK Zlín a věta „Český červený kříž Zlín vám děkuje!“. Musím konstatovat, že 

pro laika neznalého problematiky a historie kampaně, musí být velice složité 

identifikovat důvod a pochopit obsah tohoto sdělení. Myšlenka, která byla na počátku, 

je určitě zajímavá a z pohledu svátku svatého Valentýna krásně propojuje lásku s darem, 

tím pádem s dárcovstvím krve. Nicméně i zde, ovšem v daleko větší míře než u 

předešlých kampaní, chybí konzistence, stálé připomínání a hlavně využití 

ekvivalentních médií a strategií. Tato kampaň, která je velice strohá, a bohužel pro 

mnohé nicneříkající, nebere v potaz žádná pravidla sociálního marketingu. Dokonce na 

mne působí dojmem, že plakát, který kdysi visel na nástěnce v nemocnici, se zkopíroval 

a dal na nástěnku někam na internet. Bohužel ona internetová nástěnka byla špatně 

zvolena. Hlavními nedostatky tedy nejsou pouze nevhodně zvolená média k šíření 

tohoto sdělení, ale především sdělení samo o sobě. Bohužel i zde musím konstatovat, že 

se jedná o naprosto nevyhovující, nezajímavou a vlastně i zbytečnou formu propagace, 

která v žádném případě dárcovství krve nepomůže, spíše mu uškodí. Nejsem si jista, zda 

tato kampaň ve svém výsledku odráží onu propagandistickou instituci, kterou je Český 

červený kříž, potažmo jeho oblastní spolky, ovšem je evidentní, že cíl získat dárce není 

podpořen promyšlenou a efektivní sociální marketingovou kampaní. Osobně nabývám 

dojmu, že Český červený kříž v problematice šíření osvěty dárcovství krve a získávání 

nových, či udržení si stávajících dárců krve, zaujímá spíše pasivní postoj. Zřejmě svou 

pomoc soustřeďuje do zahraničí, což je z mého pohledu škoda, protože by se měl 

především zajímat o situaci v České republice. Data o přínosu kampaně nejsou 

dostupná, tudíž není možné vyhodnotit její úspěšnost, potažmo vývoj po dobu třinácti 

let. Z hlediska propagandy bohužel není co analyzovat, neboť 14. ročník kampaně s 

sebou nepřinesl žádný jiný propagační online materiál než výše zmíněnou pozvánku. 

 

4.2 Srovnání persvazivních lingvistických prostředků 

vybraných kampaní na podporu dárcovství krve 

Při srovnání jazykových prostředků dvou výše zmíněných kampaní „Daruj krev 

s UK“ a „Daruj krev s Českým rozhlasem“ jsem dospěla k názoru, že tzv. bílou 
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propagandu je možné odhalit v obou, ale v jiné míře a rozsahu. Zatímco kampaň „Daruj 

krev s UK“ vsadila na čistě popisný charakter, kdy „bez obalu“ komentovala proces 

odběru krve, kampaň „Daruj krev s Českým rozhlasem“ se určitých pravidel bílé 

propagandy držela, neboť nebyla tak přímá a některé informace nezmínila.  

 

I když by se mohlo zdát, že kampaň „Daruj krev s UK“ neobsahuje žádné 

prostředky bílé propagandy, bod Proč darovat některé z nich odkrývá. Jak již bylo 

zmíněno výše, tato část kampaně představuje protipól ke zbytku textu, neboť jsou zde 

vyjmenovány pouze pozitivní důvody, které dárcovství krve ospravedlňují. Argumenty, 

které jsou zde použity, aby potenciálního dárce přesvědčily a přiměly k odběru, 

vyzdvihují pravidelnou kontrolu jeho zdravotního stavu, benefity od zdravotních 

pojišťoven a skutečnost, že se díky dárcovství řadí mezi lidi, kteří pomáhají zachraňovat 

životy, tím pádem se stává členem elitního klubu společnosti. Najednou zde není 

zmínka o strachu, o nevolnostech prvodárců po prvním odběru, není zde náznak 

povinnosti krev pravidelně darovat, atd. Z tohoto hlediska by se dalo konstatovat, že 

kampaň v sobě obsahuje jak propagandu (bod Proč darovat), tak kontra-propagandu 

(ostatní text kampaně) dárcovství krve. Je evidentní, že účinná sociální marketingová 

kampaň si nemůže odporovat, nemůže tvrdit něco, co níže v textu popře, protože tímto 

způsobem adresáta svého sdělení zmate. Potenciální dárce v tomto důsledku nemusí 

pochopit cíl celé kampaně, což je primární nedostatek a znak špatně vytvořené 

kampaně. Chápu, že ve snaze popsat proces dárcovství krve, se autoři kampaně snažili 

do textu zahrnout vše (některé věci ovšem i tak chybí, viz výše), nicméně výsledek 

jejich snažení je nevalný. Jazykem kampaně pouze dosáhli toho, že se potenciální dárci 

cítí zmatení, v konečném důsledku tedy neví, jestli mají mít strach, neví, jestli 

dárcovství krve představuje dobrý skutek nebo je to především povinnost a zřejmě ani 

nechápou, proč by měli krev darovat. V hlavním textu kampaně totiž chybí jakákoli 

zmínka o užitečnosti tohoto činu. Formulace, že dárce patří do pomyslného elitního 

klubu, a generalizace o záchraně života zajisté fungovat může, ale ve vhodně zvoleném 

kontextu, který zde bohužel chybí.  

 

Dle mého názoru nebyla kampaň vůbec připravena, neboť její tvůrci absolutně 

netuší, kdo je cílový adresát. Jediné co o něm ví, je, že se jedná o studenta a proto k 

němu tímto způsobem přistupují. Velkým negativem je zde právě pohled na 

potenciálního dárce krve, neboť není možné k němu přistupovat jako ke studentovi, 
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který musí poslouchat. Potenciální dárce není zvědavý na příkazy, pokyny a hrozby. 

Potenciální dárce má možná zájem udělat něco pro společnost, ale pokud v něm tento 

zájem sociální kampaň nevyvolá onou správnou formou, kterou zákazy rozhodně 

nepředstavují, nadobro jej ztratí. Jak již bylo zmíněno výše, sociální marketingové 

kampaně stejně jako bílá propaganda si musí v prvé řadě s adresátem sdělení vybudovat 

kladný vztah, kterého budou v budoucnu využívat, a který se příkazy a hrozbami určitě 

nevybuduje. 

 

Kampaň „Daruj krev s Českým rozhlasem“ představuje bílou 

propagandu/kontra-propagandu, neboť se snaží šířit osvětu o dárcovství krve a svými 

videospoty vyvracet nejčastější mýty a stereotypy s dárcovstvím krve spojené.  Reaguje 

tedy na určitou situaci ve společnosti, na představy lidí, které je třeba změnit, a tím je 

přesvědčit, že dárcovství krve je potřebná věc. Jak již bylo zmíněno výše, kampaň 

„Daruj krev s Českým rozhlasem“ přistupuje k potenciálnímu dárci jako k sobě 

rovnému, vidí v něm partnera, kterého prosí o pomoc. Tato skutečnost, je patrná již v 

cílech kampaně, která se snaží „oslovit“ prvodárce, ne „přilákat“, jak tomu je u 

kampaně „Daruj krev s UK“. Sloveso „oslovit“ tedy znázorňuje navázání hovoru, 

navázání vztahu, který je velice důležitý, pokud po někom něco požadujeme. Naproti 

tomu sloveso „přilákat“, tedy lákáním přivolat, evokuje lest. Jako takové není založeno 

na upřímném a rovnocenném vztahu autora sdělení a adresáta (autora/autorů kampaně 

„Daruj krev s UK“ a studentů), což se samozřejmě odráží i v daném diskurzu.  

 

Potenciální dárci jsou v kampani „Daruj krev s Českým rozhlasem“ 

rovnocennými partnery, co více, kampaň k nim přistupuje opatrně. Videospoty a 

důležité informace jsou jim „k dispozici“, pokud je budou chtít využít, mohou, ale 

nemusí. Kampaň se sama snaží potenciálním dárcům „pomoci“. Vnímá tedy důležitost 

nápodoby a to co od dárců požaduje, se pokouší dělat sama. Pomáhá odstraňovat obavy 

z odběru a dodává dárcům odvahu konkrétními příběhy svých zaměstnanců, kteří krev 

darovali a kteří jsou dárcovstvím nadšeni. Zde je možné si opět všimnout toho, co v 

kampani není. Všechny videospoty, tedy zkušenosti z odběrů zaměstnanců rozhlasu, 

jsou pouze pozitivní. Nikdo ze zmíněných dárců nepopisuje negativní zážitky z odběru, 

jakými mohou být například nevolnost, malátnost, nepříjemný personál, špatný vpich do 

žíly a následná modřina, atd. Je samozřejmé, že takové informace v kampani, která má 

za cíl vyvracet mýty a stereotypy s dárcovstvím spojené, nemohou být zmíněny právě z 
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těchto důvodů. Potenciální dárci tedy obdrží jasné a konzistentní sdělení, které není 

matoucí a nevede k nedorozumění.  

 

Kampaň samozřejmě zmiňuje i benefity pro dárce, kteří se akce zúčastní. Jedná 

se o speciální příspěvek pro pojištěnce VZP, generálního partnera kampaně. Protože ne 

všichni prvodárci jsou klienty této pojišťovny, je zmíněn benefit další, a sice Koncert 

pro dárce, který proběhne v předposlední den kampaně. Koncert je z marketingového 

hlediska chytrým prostředkem propagace celé akce, neboť lze předpokládat, že bude 

medializován, dále na něj nepřijdou pouze dárci, ale také přátelé prvodárců, lidé, kteří o 

dárcovství uvažují nebo náhodní chodci. Z tohoto hlediska představuje koncert nejen 

poděkování a benefit pro prvodárce, ale i propagační prostředek k oslovení dalších 

potenciálních dárců a k šíření povědomí o dárcovství. 

 

Je možné konstatovat, že pobídky k dárcovství krve jsou obsaženy ve 

videospotech, nenacházejí se tedy v hlavním textu kampaně. I toto rozhodnutí 

představuje z marketingového hlediska chytrý krok, neboť je zde využíváno více médií 

nejen k zacílení na větší množství potenciálních dárců, ale také z důvodu širšího pojetí 

problematiky a jejího zpracování. Videospoty cílí na morální hodnoty adresátů, 

přesvědčují je o vlastní pravdě a vlastním pozměněném přístupu k dárcovství. Frází 

„Darujte (i Vy) krev s Českým rozhlasem“ pak nepropagují pouze ušlechtilou činnost 

dárcovství krve, ale také svého zaměstnavatele Český rozhlas. 

 

4.3 Vlastní kampaň jako součást unikátního projektu na 

podporu dárcovství krve v České republice 

Jelikož mne situace českého dárcovství krve mírně znepokojuje, rozhodla jsem 

se, že se ji pokusím změnit. Díky této práci jsem si celou problematiku ujasnila. 

Především jsem ovšem pochopila, že hlavními důvody, proč u nás propagace dárcovství 

nefunguje tak, jak by měla, je v prvé řadě skutečnost, že dárcovství je věnována příliš 

malá pozornost nejen ze strany veřejnosti, ale hlavně ze strany Českého červeného 

kříže. Dle názorů odborníků a analýz výše zmíněných kampaní na podporu dárcovství 

krve, jsme přesvědčena, že podpora dárcovství se nemůže spoléhat na kampaň, která 

trvá jeden měsíc v roce, ale musí působit dlouhodobě a trvale. Ideálně by také měla 

vycházet z výuky a výchovy k dárcovství.  
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Z těchto důvodů jsem tedy začala přemýšlet nad tím, jakými způsoby by bylo 

možné stávající situaci změnit. Se znalostí základů sociálního marketingu, české 

společnosti, hlavních propagátorů dárcovství krve a českých kampaní na podporu 

dárcovství krve, jsem vymyslela možné řešení, které by nemuselo být finančně náročné, 

mělo by výchovný charakter a samozřejmě přidanou hodnotu ve formě osvěty a 

získávání dobrovolných dárců krve.  

 

Projekt vychází ze skutečnosti, že potenciální dárci se vlastně k dárcovství krve 

budou vychovávat sami. Jinými slovy, mým cílem je oslovit především mladé lidi, kteří 

jsou nejen nejpřístupnější nějaké změně, ale kteří jsou rovněž kreativní, plni nápadů a 

ideálů, čímž mohou celému projektu jen pomoci. Z tohoto důvodu mne napadlo zaměřit 

se na studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol (většině je 18 let, jsou to 

převážně zdraví lidé a je u nich vysoká pravděpodobnost, že budou vhodnými, 

ideálně dlouholetými, dárci krve). Snažila jsem se proto přijít na to, jak nejlépe zacílit, 

a jakým způsobem oslovit tuto, dle mého názoru, klíčovou skupinu potenciálních 

dárců. Vzhledem ke skutečnosti, že studenti v tomto věku snáze přijímají informace od 

svých vrstevníků než od svých pedagogů nebo rodičů, mne napadlo, že by nemuselo 

být špatné tyto studenty do projektu aktivně zapojit způsobem podobným programům 

„peer“. Skupinky proškolených studentů by tedy jezdily po středních školách a zábavnou 

formou šířily osvětu dobrovolného dárcovství krve prostřednictvím „workshopů“  

obsahujících zajímavé informace o dárcovství, formou různých her a jiných aktivit. 

Jelikož je pravděpodobné, že přednášející studenti budou vrstevníky nebo jen o málo 

starší než studenti účastnící se těchto „workshopů“, myslím si, že právě z tohoto důvodu 

budou i dobrými „názorovými vůdci“, neboť mohou svým vrstevníkům sdělit vlastní 

zážitky z transfúzních oddělení, podělit se o svůj pocit z dárcovství, a tím je motivovat k 

odběru. 

 

Projekt jako takový by měl ve své konečné fázi obsahovat vypracování šesti 

„workshopů“, zaškolení studentů, jednotlivé propagační materiály (fotografie,  

infografiky, videa, fotoreportáže, atd.) a samozřejmě komplexní PR kampaň. Z 

tohoto pohledu se může zdát, že se jedná o nákladný projekt, nicméně opak je pravdou. 

Do veškerých aktivit by totiž byli zapojeni přímo sami studenti. Například se mi 
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nabízí spolupráce se Střední školou oděvní a služeb Vizovice,114 kde se kromě kadeřnic a 

kosmetiček vyučuje i studijní program „Fotograf“. Ráda bych tedy dala studentům 

„volnou ruku“ při pořízení fotoreportáží, rozhovorů, nebo vytvoření krátkého 

filmu/videa z prostředí transfúzního oddělení. Veškerý tento materiál by následně 

sloužil potřebám projektu, tedy pro přiblížení prostředí transfúzních oddělení a pro 

vyvrácení strachu z darování krve. Studenti by se mohli také aktivně zapojit do tvorby 

infografik, hesel, sloganů, atd. Veškeré jejich materiály pak budou využity v 

projektu a pomohou k získávání nových dárců krve nebo k udržení těch stávajících. 

Další střední škola, která by do projektu mohla být zapojena, je Střední policejní 

škola Ministerstva vnitra v Holešově, Střední průmyslová škola Zlín a teoreticky i 

Střední zdravotnická škola Zlín. Věřím, že tyto školy by daly projektu další 

rozměr. Například Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově má 

potenciál cílit nejen na budoucí policisty, ale může, v případě úspěšnosti projektu, 

oslovit i starší studenty z Vyšší odborné školy, která při této SPŠ působí. Budoucí 

policisté rovněž představují cennou skupinu potenciálních dárců krve, neboť, dle mého 

předvýzkumu (viz níže), se u nich ochota pomáhat objevuje ve větší míře. Střední 

zdravotnická škola může být rovněž nápomocná při tvorbě a hlavně realizaci šesti 

seminářů, ve kterých by se mohla pokusit vyvrátit tolik rozšířený strach z jehel. V 

projektu se mi samozřejmě jedná o fakta, čísla, a následně apel na sociální cítění. Celý 

projekt by měl být realizován s pomocí střední školy/středních škol ve Zlínském kraji, 

transfúzního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati a popřípadě za podpory Českého 

červeného kříže. Z hlediska kreativity a tvorby materiálů projektu by byla možná i 

spolupráce s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 

tím pádem by projekt mohl mít i univerzitní přesah a oslovit tak i studenty UTB. 

 

Při propagaci projektu bych se pokusila využít stávajících médií jako je rádio, 

tisk a možná i regionální televizní zpravodajství. Ve městě Zlín se nabízejí např. Radio 

Zlín, Radio Čas, Zlínský deník a možná i Česká televize. Také by bylo možné využít 

i  zlínské multikino „Golden Apple Cinema“, se kterým jsem již spolupracovala 

na propagaci sledge hokejového mezinárodního turnaje, a o kterém vím, že 

preferuje propagaci charitativních akcí. Dále bych samozřejmě využila internet. Od 

                                                 
114 Ve svém projektu se zaměřuji na  Zl í ns k ý  kraj, p ro to že  z  něj pocházím a  proto, že  jsem  
tamějším dlouholetým dárcem krve. Z  těchto d vo u  d ůvo d ů  mám nemalé ko n ta k t y  jak na  transfúzní 
oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve  Zlíně, tak na  učitele středních škol, kteří jsou velice  
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klasické facebookové stránky projektu po zařazení názvu projektu jako hesla 

Wikipedie s odkazy na projekt samotný. Je také možné umístit propagační videa o 

dárcovství krve na kanál Youtube. Dále je samozřejmostí buď na facebookové s tránky 

projektu nebo na internetové stránky projektu umístit veškeré materiály (vytvořené 

studenty či pedagogy a mnou) nutné pro podporu dárců a dárcovství krve. Velice ráda 

bych využila i ambientní média, která jsou schopna originálním způsobem upozornit na 

danou problematiku, dokáží vzbudit zájem a hlavně generují diskuzi. Zde bych se po 

vzoru Anglie pokusila vymyslet podobnou formu propagace, jakou použila kampaň 

„Blood doesnʼt Grow on Trees“ (viz 3.5.2 Ambientní média). Jelikož by do projektu byla 

s největší pravděpodobností zapojena Střední škola oděvní a služeb Vizovice, bylo by 

možné využít studentek oboru „Krejčová“, které by v rámci praxe mohly pomoci s 

takzvaným „guerilla knitting“. Jinými slovy, by mohly uplést, uháčkovat nebo ušít kapky 

krve, které by se rozmístily v prostředcích hromadné dopravy, aby upozornily na 

dárcovství krve. Další možností je využít tvar a podobu červených krvinek, které by 

studentky mohly také ušít a využít je na veřejných prostranstvích jako polštářky k sezení. 

Dalším nápadem by mohla být spolupráce s firmou mmcité115 z Bílovic, která se zabývá 

výrobou designového městského mobiliáře, a která je velice známá nejen ve Zlíně, ale 

také ve světě. Zde vidím možnost využití jejích výrobků jako ambientních médií šířících 

osvětu dárcovství krve převážně formou nálepek na zastávkách, koších, atd. Pokud by 

měl projekt podporu a šířil se do dalších měst, dokážu si představit využití např. vozů 

metra jako ambientních médií. K propagaci dárcovství krve by bylo možno nakreslit na 

vnitřní stropy vozů vaky s krví a graficky je spojit s úchytnými tyčemi, které jsou 

červené. Z cestujících držících se úchytné tyče se poté symbolicky pomocí grafiky 

stávají dárci krve. 

 

Bylo by namístě získat pro podporu projektu a kampaně i známe osobnosti 

Zlínského kraje, především tedy sportovce, nebo podporu známé firmy. Pro účely 

dárcovství krve by se mi nejlépe zamlouvalo spojení s firmou Coca-Cola, neboť je zde 

nejen spojitost v podobě červené barvy a symbolu kapky, ale firma cílí především na 

morální hodnoty a rodinu, podporuje sounáležitost, což resonuje s hodnotami dárcovství.  

 

                                                 
115 mmcité - městský mobiliář. mmcité - městský mobiliář [online]. Copyright © 2017 mmcité a.s. [cit. 

07.05.2017]. Dostupné z: http://www.mmcite.com/vyrobky 
 

http://www.mmcite.com/vyrobky
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Napadlo mne také účelné spojení projektu s jinými znevýhodněnými skupinami. 

Bylo by oboustranně prospěšné, kdyby projekt mohl pomoci například sledge 

hokejovému klubu SHK LAPP Zlín, který i přes své úspěchy, třikrát v řadě mistr 

republiky a účastník zahraničních soutěží, není veřejnosti dostatečně známý. Tato 

skutečnost se projevuje na málo navštěvovaných zápasech, což by se projekt mohl 

pokusit, opět formou výchovy, změnit.  

 

V projektu bych ráda podpořila nejen dárcovství krve, ale rovněž se pokusila 

zviditelnit dárce krve samotné. Ráda bych upoutala pozornost na jejich činnost, z 

tohoto důvodu bych uveřejnila jména dárců na stránkách projektu. Kdyby byl projekt 

úspěšný, realizoval se a byl přínosný nejen jako podpora dárcovství krve, ale pomohl 

by i ve výchovně-vzdělávacím procesu studentů, ráda bych ono „know-how“ šířila za 

hranice Zlínského kraje. Do budoucna se rovněž nebráním pokusu realizovat podobný 

výchovně-vzdělávací projekt na základních školách. Tady by ovšem bylo nutné projekt 

více rozpracovat. Na prvním stupni by bylo šíření povědomí o dárcovství realizováno 

formou příběhu. Na druhém stupni by ten samý cíl plnily vzdělávací hry, úkoly, atd. 

Dalším možným výstupem z projektu může být i podpora dárcovství kostní dřeně, 

kde je možné cílit nejen na studenty středních, ale i vysokých škol. 

 

4.3.1 Specifika vlastní kampaně 

Kampaň, která by měla být součástí výše zmíněného projektu, vychází nejen z 

výše zmíněného popisu stávající situace dárcovství krve v České republice, ale rovněž 

čerpá z analýz vybraných kampaní, díky nimž odkrývá nejen marketingové, ale i 

jazykové prostředky a zamýšlí se nad jejich účinností.  

 

Jelikož je pro vytvoření jakékoli úspěšné kampaně nutností znát cílového 

adresáta, v mém případě potenciálního dárce, oslovila jsem pro tyto účely studenty 

třetích a čtvrtých ročníků dvou zlínských středních škol.116 Pomocí dotazníkového 

šetření117 jsem se pokusila pochopit a porozumět jejich pohledu na dárcovství krve, zjistit 

jaké jsou názory a motivace středoškoláků stát se dobrovolnými dárci krve, nebo 

jaké mají obavy. Jinými slovy jsem se snažila zmapovat jejich povědomí o této 

                                                 
116 Střední škola oděvní a služeb Vizovice a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 
117 viz příloha č. 3 
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problematice. Získané informace mi posloužily k vytvoření kampaně, která lépe cílí na tuto 

skupinu lidí, má potenciál je oslovit, a tím pádem i přesvědčit k dárcovství krve. 

 

Dle odpovědí studentů Střední školy oděvní a služeb Vizovice vycházejících z 

dotazníkového šetření, kterého se účastnili respondenti ve věku 17 až 25 let, je zřejmé, že 

zájem darovat krev je znatelný. Ze 109 respondentů je v současné době 8 studentů dárci krve 

a 57 studentů, tedy více než 50 procent dotazovaných, by se dárci chtělo stát.118 

 

Na Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově, kde byl stejný dotazník 

distribuován mezi studenty ve věku 16 až 20 let, byl zájem o dárcovství krve ještě větší. Z 91 

respondentů je v současné době 10 studentů dárci krve a 58 studentů, tedy téměř 64 procent, 

by se dárci rádo stalo. 

 

Dotazník byl samozřejmě zaměřen i na otázku, která se týkala motivace proč 

krev darovat. Z odpovědí vyplývá, že největším „hnacím motorem“ je pomoc druhému, 

dále pak záchrana života a nutnost pomoci nemocným a operovaným. Studenti policejní 

školy rovněž zmínili, že dárcovství krve je dobrá věc, charakterizovali ji jako dobrý 

skutek a pět z nich si dokonce bylo vědomo skutečnosti, že nikdy nevíme, kdy budeme 

krev sami potřebovat.  

 

Cirka 50 studentů z obou škol krev darovat nechce. Nejčastější důvody jsou, 

kromě zdravotních bariér, fobie z jehel, závratě a celková obava, která dle mého názoru 

může pramenit z nedostatečné informovanosti potenciálního dárce. Je tedy docela dobře 

možné, že se studenti bojí, ale vlastně neví čeho. Pokud by byli lépe informovaní nebo 

měli možnost se na konkrétní věci zeptat a například pomocí fotoreportáže, videa, 

rozhovorů, atd. vidět, jak konkrétní odběr probíhá, možná by se jejich názor a pohled na 

celou věc změnil. 

 

Na základě získaných informací se mi tedy ve vlastní kampani jedná především 

o odbourání strachu nejen „z jehel“, přiblížení transfúzního oddělení běžným 

návštěvníkům, zamyšlení se nad tématy „čas“, „nezištná pomoc druhému“, a 

                                                 
118 Střední škola oděvní a služeb Vizovice. Dárcovství krve. Střední škola oděvní a služeb 

Vizovice [online]. Copyright © 2016 Střední škola oděvní a služeb Vizovice [cit. 07.05.2017]. Dostupné 

z: http://www.souviz.cz/darcovstvi-krve 

http://www.souviz.cz/darcovstvi-krve
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hodnotami současné české společnosti. Jak již bylo zmíněno výše, ráda bych se také 

inspirovala v zahraničí, protože si myslím, že se v České republice nevyužívají stejné 

metody pro upoutání pozornosti a pro následné získávání dárců. Osobně vidím 

nedostatky hlavně v nevýrazné grafické propagaci, prezentaci faktů a šíření jasných a 

srozumitelných informací. 

 

4.3.2 Realizace vlastní kampaně 

Cílem kampaně je v prvé řadě dlouhodobě a kontinuálně šířit povědomí o 

problematice dárcovství krve v České republice. Dále pak oslovit především mladé 

potenciální dárce a vychovat je k dárcovství pravidelnému. Neméně důležitým cílem je 

poté vyzdvižení činnosti pravidelných dárců krve jako nezištných jedinců, kteří bez 

odměny a s touhou pomoci zachraňují životy občanů České republiky. Jelikož v české 

společnosti není dostatečné množství dárců krve, cílem kampaně je rovněž přinutit 

občany, aby si této problematiky začali všímat, aby si uvědomovali rizika vyplývající z 

nedostatečného množství krve a aby chtěli tuto situaci sami změnit. Kampaň chce všemi 

možnými prostředky vyvolat zájem, reakce, diskusi, a především udržet u této 

problematiky pozornost. 

 

Primární cílovou skupinu tvoří mladí lidé, přesněji studenti třetích a čtvrtých 

ročníků středních škol, neboť je u nich největší pravděpodobnost, že budou k odběru 

zdravotně způsobilí. Zároveň se také pohybují ve věku, kdy by měli být nejpřístupnější 

změnám, měli by si formovat pohled na svět, na morální hodnoty, měli by být tedy 

snáze ovlivnitelní než například starší občané. 

 

Komunikační strategie vychází z „workshopů“, které budou mít nejen 

informační, ale také edukační charakter. Workshopy, které povedou sami proškolení 

studenti, budou vycházet z předem připraveného materiálu.119 Bude se tedy jednat o 

propagační a informační videa nebo fotoreportáže z prostředí transfúzních oddělení, 

infografiky soustřeďující se na zajímavá fakta o dárcovství, kvízy, hry, úkoly, atd.  

 

 

                                                 
119 Zřejmě jediná věc, kterou netvoří sami studenti, ale autoři projektu. 
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Workshopy mohou také generovat edukační materiál, který vytvoří sami účastnící 

workshopů v rámci úkolů a her, tedy potenciální dárci. Takový materiál představuje 

cenný zdroj informací, kterých může projekt do budoucna využívat ve svůj prospěch. 

Komunikační strategie tedy těží z nápadů studentů, z jejich kreativity, zaměření, 

potažmo uměleckých schopností. Aby se v ní mohly uplatnit všechny nápady, je možné 

komunikaci realizovat třemi způsoby, pomocí humoru, smutku nebo umění. Jednotícími 

prvky sdělení by měly být strach, záchrana života a morální hodnoty. Aby byla co 

nejvíce věrohodná, a aby dokázala oslovit co největší množství potenciálních dárců, 

měla by komunikace využívat skutečných situací ze života. Měla by se tedy zaměřit na 

konkrétní příběh jedince, ať už z pohledu nemocného nebo dárce. Způsob může být opět 

humorný, šokující nebo umělecký. Z důvodu udržení pozornosti adresátů, je ideální, aby 

se tyto způsoby komunikace střídaly. Jelikož by kampaň měla být aktivní po celý rok, 

mohou se komunikační strategie inspirovat ročním obdobím. Bylo by také velice 

přínosné, kdyby komunikační strategie reagovaly na aktuální dění ve společnosti. 

Ústředním médiem je internet, neboť se jedná o relativně levné médium s relativně 

velkým zásahem mladých lidí – potenciálních dárců. Internet, především sociální média 

jako je Facebook nebo YouTube, mohou pomocí virálů šířit povědomí o dárcovství krve 

napříč společností. Aktivní setkání s kampaní tedy probíhá ve školách, pasivní na 

internetu. 

 

Společný motiv, který by mohl propojovat celou komunikaci, by mohl být 

slogan „Poznej svou krevní skupinu“, který vychází nejen ze skutečnosti, že se dárce při 

odběru dozví jaká je jeho krevní skupina, ale zároveň je zde slovní hříčkou vytvořen i 

přesah tohoto sdělení. Ve druhém významu je tedy dárce řazen do komunity lidí 

sdílejících stejné morální hodnoty, lidí stejné „krevní skupiny“. 

 

Jelikož bude kampaň zcela neznámá a bude pracovat s minimálními finančními 

prostředky, nebylo by na škodu připojit se, alespoň ze začátku, ke kampani, která jistou 

tradici má, a která může být v počátcích nově-vznikající kampani nápomocná. Jako 

ideální se mi pro tyto účely jeví kampaň „Daruj krev s Českým rozhlasem“. Nejenže 

sama cílí na provdárce a snaží se rovněž šířit osvětu dárcovství krve, ale sama je 

zaštítěna zavedenou státní institucí Český rozhlas, tedy médiem, které by mohlo sloužit  

k primární propagaci. Kampaň „Poznej svou krevní skupinu“ by se prezentovala jako 

doplněk a potenciální rozšíření kampaně „Daruj krev s Českým rozhlasem“. 
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Jazyková stránka kampaně představuje klíč k oslovení potenciálních dárců. 

Jelikož jsem toho názoru, že studenti budou sami tím nejlepším zdrojem nápadů, 

nechala bych jim prostor, aby mohli vymýšlet slogany, hesla, navrhovat obsahy klipů, 

videí, atd. Je samozřejmé, že bude nutné jejich tvorbu korigovat, čehož se z počátku 

velice ráda ujmu. Nicméně si myslím, že sami studenti budou nejlépe vědět, jaký typ 

komunikace by mohl jejich vrstevníky zaujmout a jaký ne. Protože se návrhem projektu 

zabývám již delší dobu, přikládám vlastní nápady sloganů a celého projektu, tedy 

jakousi „nápadovou mapu“120, která by mohla sloužit jako výchozí bod kampaně. Po 

lingvistické stránce se budu, z výše zmíněných důvodů, samozřejmě řídit pravidly užití 

bílé propagandy, neboť ji považuji za nutnost při komunikaci jasného a konzistentního 

sdělení.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 viz příloha č. 4 
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo analyzovat a následně popsat jazykové 

prostředky bílé propagandy, které jsou přítomny v online diskurzu vybraných kampaní 

na podporu dobrovolného dárcovství krve v České republice. Analyzovanými 

kampaněmi byly „Daruj krev s UK“ z roku 2015, „Daruj krev s Českým rozhlasem“ 

z roku 2016 a „Valentýnská kapka krve “ z roku 2017. Na základě zjištěných jazykových 

prostředků bílé propagandy měla být navržena vlastní kampaň na podporu dobrovolného 

dárcovství krve.  

 

Díky analýzám bylo možné pozorovat rozdílnou jazykovou úroveň výše 

zmíněných kampaní. Musím připustit, že jsem byla překvapena, jak málo kampaně 

využívaly znalostí pravidel sociálního marketingu. Tato skutečnost může být vysvětlena 

tím, že kampaním nebyl věnován dostatečný čas, prostor, prostředky a v neposlední řadě 

odborníci, díky kterým by bylo možné potenciální dárce skutečně oslovit. Dalším 

vysvětlením by mohl být i nedostatečný zájem o výše zmíněnou problematiku, nebo 

prosazování jiných zájmů. Kampaň „Daruj krev s UK“ více než dárcovství krve 

podporovala svůj cíl, tedy soutěž o nejvíce dárců z určitých fakult. Idea dárcovství 

z kampaně vymizela a zůstala pouhá hra o ceny. Jinými slovy, tvůrcům kampaně se 

nezdařilo přenést do diskurzu myšlenku bezúplatného „dárcovství“, naopak, sami svou 

kampaní přispěli ke konzumnímu smýšlení naší společnosti. Co více, v diskurzu se 

rovněž odrážel nerovnocenný vztah tvůrců kampaně a studentů. Studenti zde byli, 

z pozice moci, instruováni, co mají a nemají dělat. V případě neuposlechnutí zde byl 

dokonce použit i motiv zastrašování ve formě hrozeb. Obecně lze konstatovat, že autoři 

kampaně nepochopili, kdo je jejich cílovým adresátem. Neporozuměli potřebám 

potenciálních dárců krve, ke kterým přistupovali s myšlenkou, že jako studenti jsou 

zvyklí ve škole poslouchat, takže budou poslouchat i mimo ni. Přístup, který je možná 

osvědčený ve školním prostředí ovšem v oblasti dobrovolného dárcovství fungovat 

nemůže. Kampaň se ani v nejmenším nepokusila vybudovat s příjemci svého sdělení 

vztah. Je velice pravděpodobné, že vztah ani budovat nechtěla, protože se přece jednalo o 

studenty, pro které jejich škola něco znamená. Z tohoto důvodu mohlo být 

předpokládáno, že studenti budou dělat, co jim škola řekne. Ať již byl záměr jakýkoli, 

rozhodně se zde nejednalo o cílenou pomoc zvýšení počtu dárců krve.  
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Kampaň „Daruj krev s Českým rozhlasem“ byla skutečnou sociální 

marketingovou kampaní. Jako taková poskytovala velké množství jazykových prostředků 

bílé propagandy. Na rozdíl od kampaně „Daruj krev s UK“, zde byl markantní rozdíl 

v přístupu k příjemci sdělení. Potenciální dárce byl v diskurzu vnímán nejen jako 

rovnocenný partner, ale jako někdo, kdo by mohl disponovat sociálním cítěním a 

morálními vlastnostmi, díky kterým by mohl mít zájem darovat krev. Potenciální dárce 

je tedy žádán o pomoc, není mu nic přikazováno a už vůbec není ničím zastrašován. 

Kampaň velice efektivní metodou, tzv. videospoty, adresuje a zároveň vyvrací nejčastější 

obavy, které potenciálním dárcům brání v rozhodnutí krev darovat. V tomto důsledku se 

adresát necítí zmaten, jelikož mu je předložena jasná, stručná a výstižná zpráva 

s neoddiskutovatelným cílem – zvýšit počet dárců krve v České republice. 

 

Velkým zklamáním pro mne byla online prezentace kampaně „Valentýnská 

kapka krve“, která pro svou propagaci mnohé neudělala. Jelikož nebylo možné nalézt nic 

víc než datum, čas a místo, kde kampaň probíhá, nemohla být analyzována stejným 

způsobem jako kampaně předešlé. Obávám se, že důvodem, proč se této kampani, která 

má úžasnou myšlenku, sice propojení lásky a dárcovství, což nabízí nepřeberné množství 

nápadů, nedostává lepší propagace, je opět v propagandistovi samotném, zde Českém 

červeném kříži. Jak již bylo v práci zmíněno, i lékaři jsou si vědomi málo efektivní a 

soustředěné práce ČČK v podpoře dobrovolného dárcovství krve. Není mi zcela jasné, 

jaké k tomu má ČČK důvody, ale obecně lze říci, že propagaci dárcovství krve nevěnuje 

velkou pozornost. ČČK nepracuje na stálé a dlouhodobé propagaci dárcovství, nezabývá 

se aktuálními trendy v oblasti sociálního marketingu, kterých by mohl ve svých 

kampaních využít, je tedy v této problematice spíše pasivní. 

 

Jelikož se mi situace propagace dobrovolného dárcovství v naší zemi jeví jako 

nedostačující, snažila jsem se vymyslet projekt, který by mohl přinést nějaké změny. 

Velice ráda bych využila aktivity, kreativity a nadšení mladých lidí, převážně studentů 

středních škol, kteří by se sami podíleli na šíření osvěty dárcovství krve formou různých 

workshopů, seminářů, her a jiných aktivit. Myslím si, že touto nenásilnou formou se 

dárcovství krve dostane, minimálně jako téma hovoru, do povědomí naší společnosti. Co 

více, studenti svou znalostí médií a zapálením pro veškeré mobilní, internetové a jiné 

aplikace mohou sami sobě vytvářet obsahy, které rádi konzumují, a o kterých ví, že je 

samotné by oslovily. Kromě dobré věci – šíření osvěty dárcovství krve, mohou tedy 
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studenti vytvářet mediální obsahy, zdokonalovat se v cíleném užívání médií, pochopit 

zásady (sociálního) marketingu a především dát prostor svým nápadům, kreativitě a 

představivosti. Z těchto důvodů nahlížím na projekt jako na výchovně-vzdělávací 

koncept, který je schopen kromě propagace dárcovství krve poskytnout mnohem více. S 

pomocí médií, marketingu, her a jiných aktivit, je schopen studenty „donutit“ vystoupit 

ze své komfortní zóny a naučit je se spíše než na sebe soustředit na ty, kteří tuto 

pozornost potřebují více než oni sami. V konečném důsledku nezapomínám, že žijeme 

v konzumní společnosti, proto i tento projekt nabízí něco na oplátku, sice, onu cennou 

zkušenost poznání vlastního já.  

 

Summary 
The aim of this thesis was to analyze and subsequently describe linguistic means 

of white propaganda present in the online discourse of selected blood donation 

campaigns in the Czech Republic. The campaigns analyzed were „Daruj krev s UK“ year 

2015, „Daruj krev s Českým rozhlasem“ year and „Valentýnská kapka krve “ year 2017. 

A new blood donation campaign was designed on the basis of linguistic means of white 

propaganda uncovered in the discourse.  

 

The thesis discovered that not all the analyzed campaigns can be classified as 

social marketing campaigns as they do not follow the rules of social marketing. „Daruj 

krev s Českým rozhlasem“ campaign was the only one conforming to the rules, hence 

perceived as a social marketing campaign. As such the campaign made use of white 

propaganda linguistic means. It stressed the positive relationship with its readers – 

potential blood donors. As opposed to the „Daruj krev s UK“ campaign, it focused on the 

idea of help rather than threat. The campaign made also use of video-spots by which it 

cleverly addressed the threats potential donors often need to overcome to donate blood. 

Moreover, it also discouraged potential donors from having these ideas and highlighted 

the need of blood donation. The „Valentýnská kapka krve “ campaign represented a 

project coordinated solely by the Czech Red Cross. Since the campaign was not designed 

in a proper social marketing manner, moreover, the text was missing, it could not be 

analyzed. 
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The analyses of the above mentioned campaigns as well as the fact that blood 

donation is not sufficiently promoted in the Czech Republic, led to the idea of creating a 

new blood donation campaign. This campaign represents a unique approach in blood 

donation promotion as it is a part of a project aimed at and designed mainly by high 

school students. The key benefits of this project are therefore students themselves as they 

represent the main source of materials, e.g. video-spots, photo stories, pictures, slogans, 

etc., for the campaign. Furthermore, they also actively participate in spreading the idea of 

blood donation among the high school students in the Czech Republic highlighting the 

need to change the approach towards this issue and give blood. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Kampaň Daruj krev s UK (text) 
Daruj krev s UK 
Daruj krev s UK je velká celouniverzitní akce pořádaná Studentskou unií UK a 

některými dalšími studentskými spolky na UK ve spolupráci s transfuzními oddělení 

pražských nemocnic, transfuzním oddělením fakultní nemocnice v Plzni a transfuzním 

oddělením fakultní nemocnice v Hradci Králové. Akce probíhá od 19.10.2015 do 
20.11.2015.  Cílem projektu je přilákat na transfuzní oddělení PRVODÁRCE z řad 

studentů UK. 
DŮLEŽITÉ: Prosíme pravidelné dárce příslušných transfuzních oddělení, aby se akce 
účastnili pouze v případě, že mají na termín akce již naplánovaný pravidelný odběr a že 

je jejich krev aktuálně potřeba (možno zjistit dle krevního barometru na webu příslušné 

transfuzní stanice). Akce je namířena na prvodárce! PO ODBĚRU NEZAPOMEŇTE 

VHODIT LÍSTEK DO PŘIPRAVENÉ URNY S LOGEM DARUJ KREV!! 

POTVRDÍTE TÍM SVOJI ÚČAST!!! 
Průvodce akcí bod po bodu 
Rozhodnutí o darování krve – Vaše rozhodnutí o tom, že chcete darovat krev je to první, 

co je potřebné k tomu, abyste se mohli akce zúčastnit. Rozhodnutí pečlivě zvažte, 

darování krve je poměrně zásadní krok, z kterého kromě pocitu z dobrého skutku 

plynou i jisté povinnosti. Především pak zvažte zda-li se chcete opravdu stát 

pravidelným dárcem krve. Tedy, že budete transfuzní oddělení navštěvovat pravidelně a 

datum svého odběru budete přizpůsobovat aktuální potřebě krve. V případě, že s výše 

uvedeným souhlasíte můžete přistoupit k dalšímu bodu. V případě, že ne, prosíme Vás 

abyste se akce neúčastnili, naším cílem je přilákat prvodárce, kteří se následně stanou 
pravidelnými a ukázněnými dárci. 
Zdravotní způsobilost – Darování krve má celou řadu zdravotní překážek (např. 

prodělaná operace v minulých 6-ti měsících). Proto je nutné se před návštěvou 

příslušného transfuzního oddělení předem seznámit s pravidly pro darování krve, v 

kterých jsou jednotlivé překážky pro darování uvedeny. Důrazně na Vás apelujeme 

abyste před návštěvou příslušného transfuzního oddělení navštívili web vámi vybraného 

oddělení a zde se podrobně seznámili s pravidly pro darování. V případě, že přijdete 

darovat  bez informace o překážkách v darování, může se vám s velkou 

pravděpodobností stát, že budete ze zdravotních důvodů odmítnuti (např. pro probíhající 

chřipkové onemocnění). Takovéto darování je poté plýtváním časem jak pro Vás, tak 

pro transfuzní oddělení. 
Zaregistrujte se na volné datum odběru. Registrace provádíme, protože jednotlivé 

transfuzní stanice jsou schopny přijmout jen omezený počet prvodárců za den a 

nechceme zbytečně překračovat jejich kapacitu. Prosíme Vám, abyste se v případě 

obsazení vámi žádaného termínu na transfuzní stanici nechodili a zvolili se jiné datum 

odběru. Termín návštěvy volte s rozmyslem a počítejte s délkou odběru přibližně 1-2 
hodiny. Seznamte se též s pokyny o tom co dělat před odběrem (např. byste neměli 

večer před odběrem konzumovat alkoholické nápoje nebo větší množství tučné stravy). 

Tak jak již bylo výše zmíněno je zásadní abyste dodrželi veškeré náležitosti odběru – 
tedy i časové. V případě, že přijdete v jiný termín nebo čas než příslušné transfuzní 

oddělení vyžaduje nemusí vám být krev odebrána! 
Návštěva transfuzního oddělení – Nyní již můžete přistoupit k samotné návštěvě 

transfuzního oddělení. Po příchodu se zaregistrujete u "okénka", kde již obdržíte 

veškeré potřebné informace. Vyplníte obsáhlejší dotazník ohledně vašeho zdravotního 

http://darujkrev.cuni.cz/prihlaseni/
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stavu a následně vám bude odebrán malý testovací vzorek krve. Vzorek bude podroben 

analýze a následně podstoupíte drobné vyšetření u lékaře – vyšetření se není třeba bát. 

Jedná se o několik základních vyšetření (např. měření tlaku) a následně obsáhlejší 

rozhovor s lékařem o vašem zdravotní stavu. Lékař s vámi probere i výsledky vašich 

krevních testů. Následně na základě zjištěných dat rozhodne o tom, zda-li můžete v 

daném dni darovat krev. V případě, že ano následuje již samotný odběr krve. V případě, 

že ne odcházíte domů s informací o tom, zda-li můžete krev darovat někdy jindy 

(odmítnuti jste byli např. z důvodu doznívajícího chřipkového neonemocnění), nebo 

zda-li jste jako dárce zkrátka nevhodný. I v případě, že jste byli u odběru odmítnuti 

vyplňte prosím krátký formulář, který bude umístěn v blízkosti sběrné krabice s 

nápisem "Daruj krev s UK". Získaná data nám budou sloužit k vyhodnocení dopadu 

akce. 
Odběr – Nyní již přistupujeme k samotnému odběru. Odběru se není třeba bát, trvá 

přibližně 10 až 15 minut a po celou dobu se o vás stará tým velmi dobrých ošetřovatelek 

z řad sestřiček. Je nutno poznamenat, že ne všichni prvodárci snášejí odběr dobře – 
jedná se však spíše o psychologický efekt – strach z něčeho nového. Není se však čeho 

bát, odebrané množství krve, tedy standardně 450 ml, je množství krve s jehož ztrátou 

se dokáže organismus bezproblémově vyrovnat. Odběru se proto nebojte – myslete na 
něco pěkného a plně se řiďte pokyny ošetřujících. Po odběru samotném budete nutno 

ještě počkat nějakou chvíli na transfuzním oddělení. Poté již odcházíte domů. Po odběru 

není vhodné řídit. 
Ještě před odchodem si nezapomeňte vyzvednout potvrzení o darování krve, v případě, 

že ho nebudete potřebovat např. jako omluvu do práce či školy, dopiště na potvrzení 

zkratku vaší fakulty a potvrzení vhoďte do připravené sběrné krabice s nápisem "Daruj 

krev s UK". V případě, že potvrzení budete potřebovat budou připraveny malé 

formuláře, kam vyplníte informace o tom, z které jste fakulty a ročníku. S veškerými 

sesbíranými potrzeními budeme nakládat jako s citlivým materiálem, v případě, že byste 

však chtěli své potvrzení anonimizovat zaškrtáním jména a dalších identifikačních 

údajů, můžete tak učinit. Sesbírané informace nám budou sloužit jako zpětná vazba o 

tom, jak se celá akce vydařila. A také budou sloužit k vyhodnocení fakulty, která 

vyslala procentuálně nejvíce dárců (opět opakujeme, že chceme prvodárce!). 
Kde je možno darovat? 
Transfuzní oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze 
U Nemocnice 2094/1 
Praha 2 
mapa 
Po – Pá 7:00 – 10:30 (prvodárci 7:00 – 10:00) 
metro: stanice Karlovo náměstí 
tramvaj: zastávka Moráň 
informace pro dárce 
Fakultní transfuzní oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 
Areál Všeobecné fakultní nemocnice 
U Nemocnice 2 
Praha 2 
mapa 
Po-Pá: 7:00 – 12:00 (prvodárci 7:00 – 11:00) 
metro: stanice Karlovo náměstí 
tramvaj: zastávka Moráň 
informace pro dárce 
Fakultní transfuzní oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Zbraslav 

http://www.uhkt.cz/darci/
http://mapy.cz/zakladni?x=14.4209635&y=50.0735074&z=17&source=firm&id=429150
http://www.uhkt.cz/darci/darovani-krve
http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/fakultni-transfuzni-oddeleni/
http://mapy.cz/zakladni?x=14.4203978&y=50.0731684&z=17&source=firm&id=402289
http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/fakultni-transfuzni-oddeleni/informace-pro-darce-krve/
http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/fakultni-transfuzni-oddeleni/
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K Interně 640 
Praha 5 – Zbraslav 
mapa 
Po-Čt: 7:00 – 13:00, Pá: 7:00 – 12:00 
autobus: zastávka Most Závodu míru 
informace pro dárce 
Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
Šrobárova 1150/50 
Praha 10 
mapa 
Po – Čt 7:00 – 12:00, Pá 7:00 – 11:00 
metro: stanice Želivského 
autobus: zastávka Nemocnice Vinohrady 
informace pro dárce 
Transfuzní oddělení Thomayerovy nemocnice 
Vídeňská 800/5 
Praha - Krč 
mapa 
Po – Pá 7:15 – 10:00 
autobus: zastávka Nemocnice Krč 
informace pro dárce 
Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice Praha 
U Vojenské nemocnice 1200 
Praha - Břevnov 
mapa 
Po – Pá 7:00 – 10:30 
tramvaj: zastávka Vojenská nemocnice 
autobus: zastávka Vojenská nemocnice 
informace pro dárce 
Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Areál Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Sokolská 581 
Hradec Králové 
mapa 
Po – Pá 7:00 – 11:00 ve St i 14:00 – 17:00 
autobus: zastávky Fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice 
Prvodárci bez objednání. Pravidelní dárci pouze po objednání (a potvrzení objednaného 

termínu) přes e-mail odberkrve@fnhk.cz nebo telefonicky (495833420) 
informace pro dárce 
Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň 
ul. 17. listopadu 12 
Plzeň - Bory 
mapa 
Po, Út, Čt, Pá 6:30 – 12:00, St 6:30 – 17:30 a také první sobota v měsíci 8:00 – 12:00 
autobus: zastávka Adelova nebo Nemocnice Bory 
trolejbus: zastávka Adelova nebo Nemocnice Bory 
informace pro dárce 
Proč darovat 
Darováním krve se řadíte mezi lidi, kteří pomáhají zachraňovat životy. Životy, které visí 

často na vlásku díky rozličným zdravotním komplikacím počínaje úrazovými stavy, 

http://mapy.cz/zakladni?x=14.3922781&y=49.9702643&z=17&source=firm&id=2291171
http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/fakultni-transfuzni-oddeleni/informace-pro-darce-krve/
http://www.fnkv.cz/transfuzni-oddeleni-uvod.php
http://mapy.cz/zakladni?x=14.4753998&y=50.0759003&z=17&source=firm&id=2562247
http://www.fnkv.cz/zdravotni-zpusobilost.php
http://www.ftn.cz/pacientum-a-verejnosti/oddeleni-a-kliniky/transfuzni-oddeleni/
http://mapy.cz/zakladni?x=14.4574804&y=50.0292305&z=17&source=firm&id=2574132
http://www.ftn.cz/pacientum-a-verejnosti/oddeleni-a-kliniky/transfuzni-oddeleni/informace-pro-darce/
http://www.transfuze-uvn.cz/
http://mapy.cz/zakladni?x=14.3624535&y=50.0898234&z=17&source=firm&id=2556215
http://www.transfuze-uvn.cz/kde_zacit.html
http://www.fnhk.cz/transf
http://mapy.cz/zakladni?x=15.8272161&y=50.1993477&z=17&source=firm&id=2557900
http://www.fnhk.cz/transf
http://www.fnplzen.cz/pracoviste_detail.asp?klinodd_cislo=51
http://mapy.cz/zakladni?x=13.3751927&y=49.7290521&z=18&source=addr&id=9070731
http://www.fnplzen.cz/transfuzni_oddeleni.asp
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pokračuje přes nejrůznější operační výkony a konče např. hematom-onkologickými 

onemocněními (např. leukémie). Mimo to se vám v pravidelných intervalech dostává 

zpráva o vašem vlastním zdraví, díky provedeným klinickým testům vámi darované 

krve. Další nespornou výhodou je možnost využití programů pro dárce krve, které 

nabízejí zdravotní pojišťovny (např. proplacení poukazu do fitness centra – více na 

webu jednotlivých pojišťoven). Ale především se stáváte členy onoho elitního klubu 

lidí, kteří svým činem pomohli zachránit někomu život. 
Podívejte se na některá zajímavá videa: 
WHO: Every blood donor is a hero 
Spot Daruj krev, zachráníš život 
WHO: Give the gift of life, donate blood 
Užitečné odkazy na weby pojednávající o zdravotní způsobilosti 
Důrazně doporučujeme si projít celé weby příslušných transfuzních oddělení a 

především níže uvedené odkazy pojednávající o zdravotní způsobilosti k odběru. 
Zdravotní způsobilost - transfuzní oddělení FN Královské Vinohrady 
Transfuzní oddělení ÚVN 
Transfuzní oddělení VFN 
Transfuzní oddělení Thomayerovy nemocnice [pdf] 
Transfuzní oddělení FN Plzeň 
Transfuzní oddělení FN HK [pdf] 
Děkujeme, že darujete krev – zachraňujete životy! 
Soutěž s Daruj krev 
Soutěžit můžete ve třech kategoriích!!! 
1) První kategorie je fakultní. 
Jednotlivé fakulty UK budou soutěžit o největší počet dárců. Je to jednoduché!! Vítězná 

fakulta musí dostat co nejvíce svých studentů na odběr. Děkan vítězné fakulty si příjde 

vyzvednout ocenění na galavečer koncem listopadu. 
JAK BUDEME MĚŘIT VÝSLEDKY? 
Následujícím způsobem: 
Přihlašování na odběry je možné pomocí našeho registračního formuláře- je na této 

stránce v kolonce přihlášení. Slouží výhradně pro statistické účely, abychom věděli 

kolik dárců v průměru na odběry dorazí. 
Na odběrných místech naleznete lístečky, které hodíte do připravených sčítacích uren. 
Ta fakulta z které bude nejvíce dárů vyhraje! Prosíme, nezapomeňte lístečky vhodit do 

sčítací urny před odchodem z odběru!! Na základě součtu lístečků určíme fakultu, která 

vyhraje. 
2) Fotka nebo video na téma téma krev. 
- Soutěžnící se mohou vyfotit nebo natočit video jednotlivě nebo ve skupině. Můžete 

využít různé kostými či jiné rekvizity. Fantazii se meze nekladou!!! 
3) Fotka s nejvíce dárci, kteří půjdou darovat. 
Nemusí být vytvořena v jeden den. Buďte kreativní. Prostředí si potenciální dárci 

mohou vybrat podle svého gusta :-) 
Fotky nám můžete posílat na darujkrevskarlovkou@gmail.com 
Vyhlášení vítězů proběhne po skončení akce Daruj krev. 
Těšíme se na Vás u odběrů!! 
Váš tým organizátorů projektu Daruj krev :-) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Af0gk_kiGac
https://www.youtube.com/watch?v=Rc57j-T3RA4
http://https/www.youtube.com/watch?v=opariZWbuCY
http://www.fnkv.cz/zdravotni-zpusobilost.php
http://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=600&Itemid=560&limitstart=2&lang=cs
http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/fakultni-transfuzni-oddeleni/informace-pro-darce-krve/
http://www.ftn.cz/fileadmin/ftn/Kliniky/Transfuzni_odd/Dokumenty/info_darce.pdf
https://www.fnplzen.cz/pracoviste/to/pouceni_novy.pdf
http://www.fnhk.cz/transf


   

 

99 

  

 

Příloha č. 2: Kampaň Daruj krev s Českým rozhlasem (text) 
Startuje další ročník projektu „Daruj krev s Českým rozhlasem“ 

 
Daruj krev s Českým rozhlasemFoto: Český rozhlas 
Ve středu 1. června startuje hlavní část projektu „Daruj krev s Českým 

rozhlasem“. Cílem akce je šířit povědomí o dárcovství krve a oslovit především ty, 

kteří dosud krev nedarovali. Také v letošním roce se tvářemi kampaně stali 

zaměstnanci Českého rozhlasu. 

„Akce ‚Daruj krev‘ patří mezi naše tradiční projekty. V současné době se zaměřujeme 

především na oslovování prvodárců. I proto jsou důležitou součástí akce propagační 

aktivity, kterými se snažíme vyvracet nejčastější mýty a stereotypy o dárcovství krve. 

Těší mě, že se do tohoto přínosného projektu pravidelně zapojují i naši zaměstnanci. 

Jejich příběhy a překážky, které překonali, mají prvodárcům pomoci odstranit obavy, 
které většinou odběr krve provázejí,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René 

Zavoral. 

Tvářemi kampaně se pro letošní rok stali například moderátor Radiožurnálu Petr Král 

nebo moderátorka Radia Wave Bára Šichanová. Český rozhlas s nimi natočil 

videospoty, které je zachycují v prostředí transfúzních stanic při odběru krve. Videa 

budou akci propagovat na internetu a sociálních sítích. K dispozici bude dárcům také 

aplikace „JSEM DÁRCE“. Na podporu dárcovství krve zde mohou zájemci vložit svou 

fotografii nebo použít aplikaci Instagram, aplikaci lze obsluhovat také z mobilních 

zařízení. Vizuálním znakem kampaně a projektu zůstává vyhrnutý rukáv na pravé ruce. 

Generálním partnerem akce je Všeobecná zdravotní pojišťovna, která bezpříspěvkovým 

dárcům umožňuje čerpat příspěvky až ve výši 1000 Kč.  

Barbora Šichanová, moderátorka Radia Wave 
Petr Král, moderátor Radiožurnálu 
Jana Švadlenková, lesní roh - Symfonický orchestr ČRo 
Ondřej Vaňura, redaktor zpravodajství, Hradec Králové 
Andrea Kratochvílová, redaktorka zpravodajství, Jihlava 

Vizuálním znakem kampaně a projektu zůstává vyhrnutý rukáv na pravé ruce.  

http://www.rozhlas.cz/
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Čtěte také: I v letošním roce bude probíhat projekt „Daruj krev s Českým rozhlasem“ 

„Ještě loni vyplácela VZP dárcům speciální příspěvek 500 korun, od letoška jsme jeho 

výši zdvojnásobili. I to je důkaz toho, že jejich ochotu a obětavost považujeme za 
mimořádně důležitou a prospěšnou. Generální partnerství na akci Daruj krev s Českým 

rozhlasem je pak další cestou, která nám umožňuje darování krve podpořit. Velice mne 

těší, že od té doby, kdy VZP do projektu vstoupila, počty účastníků vzrostly o více než 

50 %,“ uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek. 

Hlavní část projektu potrvá do 20. června. Právě v období od 1. do 20. 6. bude možné 

darovat krev, respektive si s transfuzní stanicí domluvit konkrétní termín návštěvy. 

Zájemci se mohou registrovat na webových stránkách www.darujkrev.rozhlas.cz, kde 

vyplní registrační formulář a mohou si vybrat konkrétní transfuzní stanici. K aktivní 

spolupráci na projektu se přihlásila většina transfuzních stanic v České republice. 

V neděli 19. června se na Staroměstském náměstí v Praze uskuteční Koncert pro dárce, 

který Český rozhlas pořádá ve spolupráci s partnerem projektu, společností Mattoni. 

Záštitu projektu poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Světová zdravotnická 

organizace WHO, Ústav hematologie a krevní transfuze a Český červený kříž. 

Aktivní část projektu bude probíhat do 20. června. Právě v období projektu bude možné 

darovat krev na většině transfuzních stanic v České republice, resp. si s transfuzní 

stanicí domluvit konkrétní termín, který bude moci být i později než do 20. června. K 

aktivní spolupráci na projektu se přihlásila většina transfuzních stanic v České 

republice. 

Zájemci se mohou registrovat vyplněním formuláře, kde si mohou vybrat konkrétní 

lokalitu. Po vyplnění všech nezbytných údajů přijde potvrzovací e-mail s podrobnými 

informacemi, včetně kontaktů na vybranou transfuzní stanici. Pro sjednání termínu k 

odběru je nutné se telefonicky objednat. 

Novinkou v letošním roce je také aplikace JSEM DÁRCE. Na podporu dárcovství krve 

zde mohou zájemci vložit svou fotografii nebo použít aplikaci Instagram. Aplikaci lze 

obsluhovat i z mobilních zařízení. 

Svou podporu můžete vyjádřit také na facebookovém profilu projektu. 

Projekt Daruj krev s Českým rozhlasem se zrodil v Brně v roce 1992 a od té doby se k 

posluchačům pravidelně vrací. Jeho cílem je zvýšit zájem o dárcovství krve a především 

oslovit prvodárce, tedy lidi, kteří dosud krev nikdy nedarovali.  

Daruj krev s Českým rozhlasem - kontakty 

infolinka: 221 551 313 
e-mail:darujkrev@rozhlas.cz 
web: www.darujkrev.rozhlas.cz 
aplikace: www.rozhlas.cz/jsemdarce 
facebook: www.facebook.com/darujkrev 

http://www.rozhlas.cz/informace/darujkrev/_zprava/i-v-letosnim-roce-bude-probihat-projekt-daruj-krev-s-ceskym-rozhlasem--1614775
http://www.rozhlas.cz/informace/registrace
http://aplikace.rozhlas.cz/special/darujkrev
http://www.facebook.com/darujkrev
mailto:darujkrev@rozhlas.cz
http://www.darujkrev.rozhlas.cz/
http://www.rozhlas.cz/jsemdarce
http://www.facebook.com/darujkrev
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Příloha č. 3: Dotazník pro střední školy (obrázek) 
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Příloha č. 4: Nápadová mapa (obrázek) 
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