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Anotace 

Hlavním tématem této bakalářské práce je představení šéfkuchaře jako značky a jeho 

marketingové komunikace. Cílem práce je porovnat komunikaci významných šéfkuchařů 

a pomocí expertních rozhovorů najít vhodný komunikační mix, který by začínajícím 

šéfkuchařům zajistil silné postavení na gastronomické scéně a mediální známost. 

V teoretické části se autorka zabývá souvisejícími pojmy z oblasti marketingu a PR, které 

jsou pro práci stěžejní, a historickým vývojem gastronomie ve světě i České republice. 

V praktické části pak autorka analyzuje a porovnává komunikační aktivity českého 

šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha a britského šéfkuchaře Gordona Ramsayho. V této části 

se věnuje přístupu šéfkuchařů nejen k offline komunikaci, ale také k online komunikaci, 

jejíž součástí jsou například sociální sítě, eventy či spolupráce se značkami. V závěru 

je vypracován úspěšný vzorec komunikace, který vznikl díky expertním rozhovorům 

s předními českými šéfkuchaři, kterými jsou Ondřej Slanina, Jan Punčochář a Roman 

Vaněk. 

 

 

Annotation 

The main topic of this bachelor thesis is introduction of the chef as a brand and his 

marketing communication. The aim of the thesis is to compare communication of two best 

chefs and to find a suitable communication mix using expert interviews, which has ensured 

a strong position on the gastronomic scene and media acquaintance for the beginning 

chefs. In theoretical part, the author deals with the related terms from marketing and PR, 

which are fundamental for the thesis. The author also describes historical development 

of gastronomy in the world and in the Czech Republic. In practical part, the author 

analyzes and compares the communication activities of Czech chef Zdeněk Pohlreich 

and British chef Gordon Ramsay. This part focuses on chef’s approach not only to offline 

communication, but also online communication that includes, for example, social 

networks, events or branding. At the end there is worked up a successful formula 

of communication, which has been created thanks to expert interviews with leading Czech 

chefs, such as Ondřej Slanina, Jan Punčochář and Roman Vaněk. 
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Úvod 

 

 Život dnes již tolik nezáleží na vlastních rozhodnutích – o tom, kým být, jak žít a co 

kupovat, jak tvrdil Karl Marx. Dnešní doba funguje za okolností vytvořených reklamou, 

marketingem a publicitou značek. Právě značky v našem životě hrají větší roli než v 80. 

a 90. letech minulého století. Stále se však snažíme věřit tomu, že jsme proti jejich vlivu 

odolní a nepodléháme jim. Přesto nás obklopují na každém našem kroku a dnešní svět si 

bez nich nedokážeme představit. Jsou to naše vzory, modly, pomocí nichž dáváme najevo 

svůj názor.  Značky můžeme najít v každém oboru a stejně tak je tomu v gastronomii, 

která by se bez slavných jmen kuchařů a šéfkuchařů jen těžko obešla. Gastronomie se již 

několik let stále více profesionalizuje a i v České republice se zájem o jídlo těší každým 

rokem stále větší oblibě, než tomu bylo například za dob minulého režimu. Otevírají se 

nové restaurace, kuchaři se snaží nalákat své zákazníky na neotřelé kombinace jídel 

ve svých podnicích, odtajňují své nejlepší recepty a nechávají veřejnost nahlédnout 

do svého soukromí. Zkrátka se předhánějí v tom, kdo si vybuduje silnější postavení 

na českém trhu a vryje se do paměti veřejnosti.  

Tato bakalářská práce je věnována tématu Šéfkuchař jako značka a jeho 

marketingová komunikace, v rámci které bude vysvětleno, jak funguje značka osobnosti. 

Práce představuje osobnosti kuchařů jakožto úspěšnou marketingovou značku, která 

pomocí svých aktivit dosahuje vytoužených cílů a získává si na stále větší publicitě 

a uznání. Myšlenky, které autorku přivedly k napsání tohoto tématu, pocházejí především 

z její vášně pro jídlo, vaření a cestování. Již od dětství pomáhala v kuchyni babičce, 

při studiu na gymnáziu si užívala pečení s kamarádkami a nyní se kromě vaření také 

aktivně zajímá o dění na české gastronomické scéně. Ráda poznává nové podniky, sleduje 

komunikaci kuchařů a přemýšlí, jak by svůj koníček jednou proměnila v práci. Svůj zájem 

o gastronomii se tedy rozhodla spojit se studovaným oborem, díky kterému ji napadlo 

zamyslet se nad tím, jak může šéfkuchař fungovat jako značka, co stojí za jeho úspěchem 

a jak by měla vypadat jeho fungující marketingová komunikace směrem k zákazníkům. 

Práce se v teoretické části zabývá vysvětlením souvisejících marketingových 

pojmů, které jsou pro téma práce stěžejní a tvoří základ pro praktickou část této bakalářské 

práce. Čtenář se seznámí s tvorbou značky, komunikačním procesem či teorií PR. 

Následně bude vysvětlen rozdíl mezi pojmy kuchař a šéfkuchař a v závěru teoretické části 



4 
 

bude uveden do historie gastronomie od počátku jejího vzniku – tedy první zmínky, která 

pochází ze 4. století n. l., kdy světlo světa spatřila údajně první kuchařka s názvem 

De re conquinaria libri decem (angl. Cuisine in Ten Books).1 V praktické části se autorka 

zaměřuje na deskriptivní analýzu komunikace českého šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha 

a britského šéfkuchaře Gordona Ramsayho, s důrazem na jejich sociální sítě. Důvodem 

k porovnání právě těchto dvou šéfkuchařů byla nejen podobnost jejich komunikačních 

strategií a vyjadřování se na veřejnosti, ale především fakt, že český pořad Ano, šéfe! v čele 

s Pohlreichem, vznikl o 5 let později na námět britského pořadu Ramsay’s kitchen 

nightmares, jehož hlavním aktérem je právě zmiňovaný Ramsay.2 Při porovnání hledanosti 

jejich jmen s ostatními šéfkuchaři ve své zemi, patří podle analýzy Google Trends k těm 

nejvyhledávanějším.3 Cílem práce je najít vhodný komunikační mix, který by byl snadno 

aplikovatelný na začínající kuchaře, jejichž snem je otevřít si vlastní podnik, vybudovat 

vlastní značku a stát se tak uznávanými a mediálně známými tvářemi. Při hledání 

vhodného komunikačního mixu se autorka práce obrátila na významné osobnosti české 

gastronomie, se kterými provedla expertní rozhovory, aby jí předali své názory na toto 

téma. Díky tomu se jí podařilo najít obecný vzorec komunikace aplikovatelný na každého 

kuchaře v dnešní době. 

Kromě expertních rozhovorů s profesionály z gastronomie, autorka zpracovala 

veřejně dostupné zdroje, jako je literatura zaměřená na marketing či gastronomii. Veškeré 

informace získané ze zahraničních publikací bez českého překladu (tzn. jazyk anglický 

a německý), byly přeloženy autorkou této práce. Dále využila interní materiály 

marketingového oddělení firmy Ambiente, kde ve stejném oddělení působila na půlroční 

stáži v roce 2017. 

 

  

                                                           
1 DORNENBURG, Andrew a Karen PAGE. Becoming a Chef. 2. New Jersey: John Wiley, 2003, s. 4. ISBN 

978-0-471-15209-5. 

2 Wikipedia. Ano, šéfe!. [online]. [cit. 2018-03-09]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ano,_%C5%A1%C3%A9fe! 

3 Přílohy č. 4, 5 
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1. Výklad souvisejících pojmů 

V následujících podkapitolách bude čtenář seznámen se základními marketingovými 

pojmy, které autorka považuje pro tuto bakalářskou práci stěžejními. Vysvětlením 

následujících vybraných pojmů dojde k lepšímu pochopení kontextu celé bakalářské práce. 

 

 

1. 1 Značka 

Značka (anglicky brand) je stavebním kamenem marketingové komunikace, díky které 

se produkt stává pro zákazníky snadno zapamatovatelným a jedinečným. 

Termín „brand“ pochází ze starého germánského výrazu „pálit“. Dříve byl tento termín 

používán doslovně, když se značkovala zvířata či amfory s vínem, aby se ihned vědělo, 

kdo je jejich majitelem. V současné době o tomto termínu hovoříme obrazně, pokud máme 

na mysli všechny atributy produktu, které v mysli zákazníka zanechávají trvalou 

představu.4 

Nejprve je však nutné odlišit, zda se jedná pouze o symbol, nebo značku. Značka totiž není 

jen jméno a symbol. Její součástí je také vizuální kontext, příběh a emocionální spojení. 

Značkou může být cokoliv – výrobek, služba, organizace, místo i lidé.5 Philip Kotler 

ve své knize Moderní marketing chápe značku jako “jméno, slovní spojení, znak, symbol, 

obraz, případně jako kombinaci všech uvedených prvků”.  Základními funkcemi značky 

jsou podle Kotlera “identifikace výrobků a služeb dané firmy a její diferenciace, jinými 

slovy odlišení se od konkurence”. Podle Kotlera je značka nedílnou součástí výrobku, která 

pro zákazníky představuje produkt očekávané kvality a vlastností, na které je u dané 

značky zvyklý.6 S loajalitou zákazníků úzce souvisí hodnota značky, která její úspěšnost 

definuje. 

 

1. 1. 1 Tvorba značky 

Značka existuje především ve vědomí spotřebitelů, kteří jí důvěřují a vytvářejí si vlastní 

pocity týkající se jejího obsahu a významu. Značka je v dnešní době nutností každého 

                                                           
4 HEALEY, Matthew. Co je branding?. Praha: Slovart, 2008, s. 6. ISBN 978-80-7391-167-6. 

5 (ed.). HALADA, Jan. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Nakladatelství Karolinum, 2015, s. 25. ISBN 978-80-246-3075-5. 

6 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 628. ISBN 978-

80-247-1545-2. 
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produktu, který chce na trhu uspět. Koupí dané značky souhlasíme s její identitou 

a vstupujeme do imaginárního světa, vytvořeného reklamou a publicitou, který nám 

naplňuje naše touhy a potvrzuje naše hodnoty. Než je však značka na trh uvedena, 

předchází tomu důležitý proces tvorby, který je v této podkapitole vysvětlen krok 

za krokem. 

Při tvorbě značky je nejprve důležité určit si charakter budované značky, kterým se odliší 

od konkurence a udělat si průzkum trhu, na který má být značka zaměřena.  

 

1. 1. 1. 1 Název 

Prvním důležitým krokem je výběr názvu značky. Název totiž může významně přispět 

k budoucímu úspěchu na trhu a není radno ho podceňovat. Již pouhé vlastnictví 

uznávaného jména může zvýšit vnímanou kvalitu produktu. Podle Kotlera musí název 

značky splňovat následujících 5 atributů: 

1. Má vypovídat o přínosech a kvalitách produktu. 

2. Má být snadno vyslovitelný, rozpoznatelný a zapamatovatelný. 

3. Má být osobitý. 

4. Má být snadno přeložitelný do cizího jazyka (bez ztráty významu). 

5. Musí mít možnost ho zaregistrovat a zajistit mu právní ochranu.7 

 

Jméno je atribut, který nám pomáhá si značku zapamatovat a spojit si ji s nějakým 

produktem. Značka je nejhodnotnější částí našeho výrobku.8 Jak říká Kotler: „Značky 

existují hlavně v myslích spotřebitelů.“9 Proto představuje změna jména poněkud 

obtížnější úkol, na rozdíl od změny loga, obalu či propagace. Zákazníci jsou na značku 

zvyklí a často si ji spojují i se zvukovým vjemem, tedy výslovností. 

Po vytvoření značky je důležité si ji zaregistrovat a zajistit si na ni ochrannou známku. 

Pokud značka plánuje proniknout na globální trh, měla by si po vytvoření také provést 

výzkum, kterým zjistí, co její název znamená v cizích jazycích. Snadno se totiž může stát, 

že v jiném jazyce může mít naprosto jiný význam a s ním spojené asociace, jako k tomu 

                                                           
7 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 640. ISBN 978-

80-247-1545-2. 

8  HEALEY, Matthew. Co je branding?. Praha: Slovart, 2008, s. 86. ISBN 978-80-7391-167-6. 

9 KOTLER, Philip. Marketing Management. 1. Essex: Pearson Education Limited, 2016, s. 419. ISBN 978-1-

292-09262-1. 
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došlo například u značky Colgate. Ta na trh uvedla novou pastu jménem „Cue“, 

ale bohužel si nezjistila, že ve Francii se stejně jmenuje i pornografický magazín.10 

 

1. 1. 1. 2 Logo 

Po vytvoření názvu přichází na řadu neméně důležitý krok – tvorba loga. Termín logo 

pochází z řeckého slova „logos“, které v překladu znamená „slovo“, tedy zkrácenou formu 

zastaralého výrazu „logotyp“.11 Jedná se o znak - zkratku značky a vizuální prvek, který 

ji charakterizuje a dělá ji pro zákazníky dobře zapamatovatelnou. Značka může mít 

libovolnou formu. Ve světě tak lze najít značky tvořené slovy, symboly či kombinací obou. 

Liší se svými tvary a barevností, aby se pro zákazníky staly rozpoznatelnými a správně 

na ně působily. Podle designéra Paula Randa by ideální logo mělo být jednoduché, 

elegantní, ekonomické, přizpůsobivé, praktické a zapamatovatelné.12 Nejdůležitějším 

krokem k vytvoření loga je výběr správné barvy. Ta představuje úskalí hned z několika 

důvodů. Zvážit se musí výraznost, kombinace, význam a kulturní asociace. Barva by měla 

odrážet to, co se značka snaží zákazníkům říci. Při výběru barev musí každá značka myslet 

na to, jak tyto barvy a jejich kombinace na lidi působí.13 

Dnešní svět je plný značek, proto je těžké vymyslet originální logo a odlišit hojiž 

od ostatních existujících. Mnoho firem proto ke svému logu přidává i nějaký krátký 

a úderný slogan pro lepší zapamatování značky.  

 

1. 1. 1. 3 Komunikace příběhu 

Příběhy provázejí lidstvo již po celá tisíciletí. Lidé milují velké příběhy a každá úspěšná 

značka by měla vyprávět ten svůj. Ti nejlepší vypravěči totiž dokáží se svým publikem 

navázat osobní i emocionální pouto, díky kterému si budou chtít vyslechnout příběh znovu 

a znovu. Dobrý příběh zanechává v zákaznících silnou vzpomínku, zážitek, který 

uchvacuje jejich smysly natolik, že mají dojem, jako by příběh sami prožívali. Přesně toto 

                                                           
10 JAMES, Geoffrey. 20 Epic Fails in Global Branding: These classic brand marketing blunders show that 

globalization isn't always as easy it seems. [online]. 29. 10. 2014 [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: 

https://www.inc.com/geoffrey-james/the-20-worst-brand-translations-of-all-time.html 

11 HEALEY, Matthew. Co je branding?. Praha: Slovart, 2008, s. 90. ISBN 978-80-7391-167-6. 

12 Logo Design Love. How Paul Rand presented logos to clients. [online]. 21. 2. 2018 [cit. 2018-03-11]. 

Dostupné z: https://www.logodesignlove.com/paul-rand-logo-presentations 

13 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 47 - 49. ISBN 978-80-

247-4005-8. 
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emocionální spojení značky potřebují k tomu, aby si k nim zákazník vytvořil vztah 

a upřednostňoval je před ostatními.14 K vytvoření emocionální vztahu se zákazníky dnes 

značky používají hned několik prostředků. Jsou jimi historie značky, zkušenosti zákazníků, 

sezónní reklamní kampaně (např. Vánoce) či vyslanci značky, tedy známé osobnosti, které 

produktu propůjčí svou tvář. Všechny tyto prostředky propůjčí značce její jedinečnost 

a vytváří tím tak přitažlivost pro zákazníky. Právě autenticita je to, čeho se snaží docílit 

každá značka. Být uvěřitelný, výjimečný a tím pádem i oblíbený u zákazníků. Pomocí 

italštiny bychom takovou značku označili jako “simpatico“. 

Proč tolik záleží na velkolepých příbězích, emocích a zážitcích? Nákupní chování je totiž 

jen z malé části ovládáno racionálním zvažováním, díky kterému můžeme porovnávat 

fakta, ceny, výhody i nevýhody. Mnohem více je nákupní chování ovlivněno pravou 

hemisférou, kde sídlí intuice. Díky té touží lidé po věcech, které jsou něčím výjimečné 

nebo je mají jejich přátelé.15 

 

1. 1. 2 Hodnota značky 

Značky se liší nejen podle významu, ale také podle hodnoty, kterou na trhu mají. Jejich 

hodnota se zvyšuje pomocí dobře plánovaného brand buildingu.16 Silné značky jsou 

většinou ty, které zákazníci znají, důvěřují jim a upřednostňují je před ostatními. 

Tím pádem zvedají i jejich hodnotu, která je cenným aktivem všech firem. 

Mezi nejhodnotnějších 10 značek světa patří například Apple, Microsoft, Coca Cola 

či McDonald’s.17 Hodnota značky by se podle expertů měla řídit modelem CBBE, tedy 

customer-based brand equity.18 Tento model je postaven na mínění zákazníka o značce. 

Tedy na jeho loajalitě, známém jménu, vnímané kvalitě, asociacím a oblíbenosti 

u zákazníků. Vysoká hodnota značky přináší firmě mnoho výhod, ať už v podobě úspory 

marketingových nákladů v poměru k výnosům či lepší pozici při jednání 

                                                           
14 HEALEY, Matthew. Co je branding?. Praha: Slovart, 2008, s. 28 - 31. ISBN 978-80-7391-167-6. 

15 BOSCH, Christian, Stefan SCHIEL a Thomas WINDER. Emotionen im Marketing: Verstehen - 

Messen - Nutzen. Springer-Verlag, 2008, s. 20 - 23. ISBN 978-3835002579. 

16 (ed.). HALADA, Jan. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Nakladatelství Karolinum, 2015, s. 26. ISBN 978-80-246-3075-5. 

17 Forbes. The World's Most Valuable Brands. [online]. [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: 

https://www.forbes.com/powerful-brands/list/#tab:rank 

18 StudyMode. Cbbe Model. [online]. 8. 10. 2006 [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: 

http://www.studymode.com/essays/Cbbe-Model-96141.html 
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s maloobchodními řetězci. Nespornou výhodou je především loajalita zákazníků. Ti jsou 

ochotni si za značku připlatit, ve svém volném čase sledovat její vývoj a podílet se 

na budování dobrého jména značky. 

 

1. 1. 3 Povědomí o značce 

Povědomí o značce představuje její znalost u cílové skupiny. V každém zákazníkovi 

značka evokuje různé asociace, díky kterým se může se značkou ztotožnit. Mezi ty 

nejdůležitější patří: 

1. Vlastnosti. Příkladem může být značka Volvo. Při jejím vyslovení zákazníka 

nejčastěji napadnou vlastnosti jako je bezpečnost, rodinné auto a kvalita. 

2. Výhody. Z předchozího bodu lze vlastnost kvalita převést na výhodu 

dlouhotrvající životnosti výrobku a s ní spojené menší náklady na servis 

a náhradní díly. 

3. Hodnoty. Značka vypovídá o hodnotách kupujících. Pro značku Volvo jsou to 

zákazníci, pro které je prioritou bezpečnost rodiny. 

4. Kultura. Značka může být také vyjádřením určité kultury. Volvo zde 

představuje svou zemi původu Švédsko jako švédskou tradici. 

5. Osobnost. Kdyby byla značka člověkem, byla by spojována s danou sociální 

třídou a profesí. Volvo si lze představit jako manažera střední třídy rodinného 

typu, který obývá menší rodinný dům. Značka často bývá vyjádřením snů, 

kterých chtějí zákazníci dosáhnout.19 

 

V srdci každé značky je také řada vlastností podobných lidské povaze, díky kterým si k ní 

zákazníci mohou vytvořit vztah, jako by byla jejich blízkou osobou. Zákazníci své 

oblíbené značky popisují především přídavnými jmény, jako jsou například: poctivá, 

inspirující, přátelská, zábavná, trendy či sympatická. Je dokázáno, že lidé mají sklon vidět 

lidské atributy ve věcech, ke kterým chovají nějaký vztah. 

 

 

                                                           
19 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 639. ISBN 978-

80-247-1545-2. 
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1. 2 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je nejdůležitější a nejviditelnější součástí marketingového 

mixu. Ten je souborem taktických marketingových nástrojů, díky kterým firma dosahuje 

svých marketingových cílů. Marketingový mix se skládá ze všeho, čím může firma ovlivnit 

poptávku po svých produktech podle cílových trhů. Mluvíme o takzvané zkratce 4P, která 

znamená: 

 product (produkt) 

 price (cena) 

 place (distribuce) 

 promotion (komunikace)20,21 

 

Právě poslední zmiňovaný bod – komunikace, zahrnuje všechny aktivity, díky kterým má 

firma možnost sdělit vlastnosti a přednosti svého produktu zákazníkům a přesvědčit je 

k nákupu. Kvalitní komunikace je klíčovým prvkem k navázání vztahu se zákazníky, který 

se pak musí dále budovat a udržovat. Nejedná se o krátkodobou komunikaci například 

v době problému, ale o systematické, průběžné a dlouhodobé řízení vztahu se zákazníky. 

Mezi pět hlavních komunikačních nástrojů podle Kotlera patří: 

 reklama 

 osobní prodej 

 podpora prodeje 

 public relations 

 přímý marketing22 

 

Reklama představuje jakoukoliv formu placené komunikace. Jedná se o neosobní 

formu komunikace, která však dokáže zasáhnout velké masy lidí a bývá často velmi 

nákladná. Specifickými nástroji jsou tisk, rádio, televize, plakáty, billboardy a další. 

Osobní prodej je forma osobní komunikace, při které dochází k osobní interakci 

dvou či více osob za účelem prodeje, ale také budování dlouhodobějšího vztahu se 

                                                           
20 tamtéž, s. 70 

21 FORET, Miroslav, Petr PROCHÁZKA, Josef VACULÍK, Kateřina KOPŘIVOVÁ a Nikola 

FORET. Marketing - základy a postupy. Praha: Computer Press, 2001, s. 29 - 30. ISBN 80-7226-558-X. 

22 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 809. ISBN 978-

80-247-1545-2. 
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zákazníky. Nespornou výhodou je naslouchání a reagování v danou chvíli. Specifickými 

nástroji jsou prodejní prezentace, výstavy či veletrhy. 

Podpora prodeje představuje krátkodobé stimuly, které slouží k povzbuzení 

prodeje produktu. Jedná se o formu komunikace, která přitahuje pozornost a může vést 

k okamžitému nákupu. Podporu prodeje nalezneme především ve formě ochutnávek, 

vzorků, slev, prémií, kupónů, soutěží, předvádění produktu či speciálních stánků. 

Public relations jakožto budování dobrých vztahů se zákazníky, je podrobněji 

vysvětleno v kapitole 1. 3. 

Přímý marketing je přímé spojení s vybranými cílovými zákazníky. Sdělení je 

však neveřejné, často adresované pouze jedné osobě. S touto interaktivní formou 

komunikace se setkáme například pomocí telemarketingu, pošty, direct mailu či on-line 

marketingu. 

 

Tyto nástroje pomáhají firmě vybudovat silnou značku, zvýšit její povědomí, odlišit se 

od konkurence, přesvědčit zákazníky o kvalitě, vyvolat v nich touhu po produktu 

i stabilizovat obrat firmy. Velkým problémem však pro značky může být roztroušená 

komunikace, kterou zákazník vnímá negativně, protože na něj značka nepůsobí jako celek 

s jasnou vizí. Příkladem může být využívání více reklamních agentur, které se na tvorbě 

marketingové komunikace podílejí. Proto je důležité všechny komunikační nástroje pečlivě 

integrovat do širšího marketingového komunikačního mixu, aby vzniklo jasné, 

konzistentní a přesvědčivé sdělení.23 To znamená, že každý komunikační nástroj by měl 

říkat to stejné, aby se vytvořila silná identita značky. Je však důležité si uvědomit, 

že složení komunikačního mixu se liší podle typu produktu a trhu, fází připravenosti cílové 

skupiny a životního cyklu výrobku. 

 

1. 2. 1 Komunikační proces 

Úspěšnou marketingovou komunikaci pomáhá vytvořit následování kroků komunikačního 

procesu. Důležitým bodem efektivní komunikace je určit si cílovou skupinu. Po definování 

cílové skupiny přichází na řadu rozhodnutí, jakého komunikačního cíle chceme dosáhnout 

– tedy jakou chceme vyvolat kýženou odezvu. Musíme však dobře znát své cílové 

publikum, které se může nacházet v různých fázích připravenosti k nákupu. 

                                                           
23 tamtéž, s. 817 
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Těmi jsou: 

1. povědomí 

2. znalost 

3. sympatie 

4. preference 

5. přesvědčení 

6. koupě 

 

Marketingová komunikace slouží k tomu, aby zákazníky těmito fázemi provedla a dovedla 

je ke kýženému výsledku značky. K tomu slouží příprava účinného sdělení, které 

charakterizuje model AIDA. Jedná se o zkratku složenou z anglických slov Attention, 

Interest, Desire a Action. V ideálním případě by tedy dané sdělení mělo přilákat pozornost, 

udržet zájem, vzbudit touhu a vyvolat akci.24,25 Ve sdělení je důležitý nejen obsah, ale také 

forma a struktura sdělení. Důležitou roli hraje také výběr vhodného komunikačního kanálu, 

pomocí kterého chceme zaujmout vybranou cílovou skupinu. Tyto kanály dělíme na osobní 

a neosobní. Mezi osobní komunikační kanál řadíme například komunikaci word-of-mouth, 

názorové lídry či buzz marketing. Obecně je to tedy výměna informací o produktu mezi 

samotnou cílovou skupinou. Mezi neosobní komunikační kanály patří média, okolní 

atmosféra a pořádané akce – tedy plánované formy komunikace.26 Pokud je vybrán vhodný 

komunikační kanál, je vhodné zvolit si zdroj, který produkt propaguje. Většinou se jedná 

o celebrity, odborníky či kreslené maskoty. Po vyslání sdělení k cílové skupině následuje 

snaha o získání zpětné vazby, tedy jaký efekt mělo sdělení na cílovou skupinu. 

 

 

1. 3 PR 

PR patří mezi jeden z nástrojů marketingového mixu. Je zkratkou anglického slova public 

relations, česky vztahy s veřejností. Zkráceně se jedná o řízenou komunikaci mezi 

                                                           
24 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 824. ISBN 978-

80-247-1545-2. 

25 (ed.). HALADA, Jan. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Nakladatelství Karolinum, 2015, s. 21. ISBN 978-80-246-3075-5. 

26 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 829 - 830. ISBN 

978-80-247-1545-2. 
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organizací a veřejností.27 Zatímco reklama je viditelnou tváří komunikace, PR zastává její 

neviditelnou, často těžko rozpoznatelnou, avšak důležitou stránku. Můžeme ji přirovnat 

ke známé teorii ledovce. Tedy že vidíme jen jeho vrchol, ale jeho velká část nám zůstává 

skryta – stejně jako všechna práce, která je za dobrým PR schovaná. PR slouží podle 

Kotlera k „podpoře korporátní nebo výrobkové komunikace a vytváření image“.28 

Představuje tedy oblíbený nástroj komunikace, který vytváří a udržuje pozitivní postoje 

a oboustranně výhodné vztahy veřejnosti ke značce a jejím aktivitám. Velmi často se 

používá k zajištění počáteční publicity při uvádění nového produktu na trh, zvládnutí krize, 

vylepšení image a upevňování pozice značky. PR velmi často a úzce spolupracuje 

s různými médii, ve kterých prezentuje své příběhy za účelem přesvědčení lidí o tom, 

jak je jejich produkt dobrý a zároveň je nechat v nevědomosti o tom, že je jejich názor 

ovlivňován někým jiným. Cílem PR je informovat, přesvědčovat, přispívat k dobrému 

jménu organizace a vytvářet důvěru a mezilidské interakce.29 

 

1. 3. 1 Historie PR30 

Za kolébku PR jsou považovány již od 19. století Spojené státy americké. Tehdy však PR 

představovalo manipulaci veřejného mínění mocných magnátů ve svůj prospěch. První dvě 

dekády 20. století již představovaly PR jakožto cíl informování veřejnosti. Z toho důvodu 

byl pojem PR často zaměňován s pojmem propaganda. Na rozdíl od propagandy však PR 

dosahuje svých cílů důvěryhodně a s ohledem na zájmy druhé strany. Éru největšího 

rozmachu však PR zaznamenalo od 30. let 20. století, kdy začalo být PR ve Spojených 

státech plně rozvinuté a profesionalizované. Mezi jednoho z tzv. „otců zakladatelů“ patří 

Edward L. Bernays a Ivy Lee. Panují neshody, kdo pojem public relations použil jako 

první. Zatímco Bernays si toto označení vymyslel a chtěl se stát otcem zakladatelem tohoto 

oboru, Ivy Lee jako první použil nástroj PR – tiskovou zprávu. Stalo se tak v roce 1906, 

kdy pomohl těžařské společnosti Anthracite Coal Roads and Mines v době krize 

                                                           
27 GRUNIG, James E. a Todd HUNT. Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart and Winston, 

1984, s. 6. ISBN 978-0030583377. 

28 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14. Grada Publishing, 2013, s. 20 - 23. 

ISBN 978-8024741505. 

29 BERNAYS, Edward L. Public relations. University of Oklahoma Press, 1952, s. 3. ISBN 978-

0806114576. 

30 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 30 - 86. ISBN 978-80-247-5022-4. 
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a do amerických redakcí poslal tiskovou zprávu „Declaration of Principles“, která je dnes 

považována za základní kámen moderního PR. Jejím úkolem bylo navázat vztah důvěry 

mezi veřejností poskytnutím přesných a pravdivých informací zavčas. Bernays si svou 

pověst vybudoval publikováním v akademických časopisech a u tehdejších předních 

vydavatelů. Mezi jeho významné milníky řadíme také pořádání prvních PR událostí pro 

tabákovou společnost Lucky Strike, které se zapsaly do dějin eventů. Publicitu získal i díky 

sňatku s první ženou v PR, Doris Fleischmannovou, která si po svatbě nechala své rodné 

příjmení, což tehdy nebylo zvykem. V roce 1917 se Bernays stal členem Creelovy komise, 

která určovala směr americké válečné propagandy 1. světové války a vládního PR 

do budoucna. Mezi nejznámější počin té doby patří ikonický plakát Strýčka Sama se slovy 

„I Want You for U. S. Army“ vyzývající k naverbování amerických vojáků do války. 

Díky působení Creelovy komise se oblast PR profesionalizovala, například promyšleným 

komunikačním plánem a vstupem do médií. Ve Spojených státech začaly vznikat první 

významné komunikační agentury, z nichž některé existují dodnes. První zmínky o vzniku 

PR v Evropě přichází až po druhé světové válce u významných průmyslníků, kterými jsou 

například Julius Meinl, Alfréd Krupp či Tomáš Baťa. Za kolébku evropského PR je však 

považována Velká Británie, která se z počátku zaměřovala na vládní a politickou 

komunikaci. Vývoj evropského PR byl sice ovlivněn americkými kolegy, ale vzhledem 

k provázanosti na jazyk, kulturu a média se v každé zemi vyvíjel zcela nezávisle 

a samostatně. V Čechách přicházely první náznaky PR již za první republiky, kdy se 

rozvíjela celá řada českých podniků a značek (např. Škoda, Laurin & Klement, Koh-i-noor, 

Brouk + Babka). Veřejnost se tehdy mohla setkat s plakáty, inzeráty v tisku či výstavami. 

Mezi nejvýraznější osobu českého PR řadíme především Tomáše Baťu, jehož obuvnická 

firma v tehdejší době vynikala externí i interní komunikací. Jeho prodejny zdobily velké 

neonové nápisy, výrobky se mohly pochlubit tzv. „Baťovými cenami“ 

(ty z psychologického hlediska končily devítkou, aby navozovaly dojem levnějšího 

a dostupnějšího zboží) a mezi zaměstnanci panovalo nadšení pro práci, které prezentovali 

transparenty s heslem „Na každou nohu správnou botu“. Obchodní domy Brouk + Babka 

si zase zakládaly na komunikaci se zákazníky a jako první českým zákazníkům nabídly 

ve svých obchodních domech dětské koutky, úschovny zavazadel či zákaznický časopis. 

Ve 30. letech 20. století se ve společnosti uchytilo nové médium – film. Spolu s filmem 

a filmovými hvězdami (např. Lída Baarová, Adina Mandlová, Nataša Gollová) tak 

na našem území můžeme nalézt první stopy celebrity PR a product placementu. Největší 
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změnu v oblasti českého PR přinesla změna politické i ekonomické situace v 90. letech, 

kdy se na českém trhu začaly objevovat první komunikační agentury, z nichž některé 

fungují dodnes. V roce 1995 byla založena česká Asociace PR agentura, známá pod 

zkratkou APRA. 

 

1. 3. 2 Strategie PR 

Strategické uvažování představuje v oblasti PR podmínku k úspěchu. Před vytvořením 

strategie je nutné určit, čeho chceme dosáhnout, co a jakým způsobem chceme komu říkat 

a jaká je současná situace. Úspěšné strategie většinou splňují následujících sedm prvků 

Cutlipovy a Centerovy teorie, pojmenovaných zkratkou 7C: 

 credibility (důvěryhodnost) 

 context (kontext) 

 content (obsah) 

 clarity (jednoduchost) 

 constistency and kontinuity (konzistence a kontinuita) 

 channels (kanály) 

 capability of audience (schopnost porozumění)31 

 

1. 3. 3 Nástroje PR 

Aby mohla značka komunikovat se svým cílovým publikem, využívá širokou škálu PR 

nástrojů, pomocí kterých se snaží vytvořit a podporovat svou image. Mezi hlavní nástroje 

PR řadíme: 

 media relations (vztahy s médii) 

 event management (události) 

 digitální komunikaci 

 sponzoring 

 krizovou komunikaci 

 celebrity endorsement 

 a další32 

 

                                                           
31 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 121. ISBN 978-80-247-5022-4. 

32 tamtéž, s. 102 - 103 
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Media relations, tedy vztahy s médii a novináři, patří mezi primární nástroj PR, 

který má za úkol ovlivnit co, a jak se o naší značce v novinách píše či naopak nenapíše. 

Obsah v médiích může být neplacený (např. reportáže, interview, názory), nebo placený 

(např. komerční přílohy, advertorialy). Jednotlivci se mohou na kontakt s novináři připravit 

pomocí tzv. media tréninků, kdy jsou profesionály připravováni na konkrétní komunikační 

situaci. Cílem je klidné a přirozené vystupování, zvládnutí nepříjemných otázek 

či informovanost o důležitých faktech potřebných při setkání s novináři. Nástroji media 

relations bývají zpravidla tiskové zprávy, tiskové konference, press tripy, interview a další 

eventy. 

Event management neboli pořádání událostí, je důležitým nástrojem komunikace, 

který má za cíl uspořádání speciální události, která přitáhne pozornost cílové skupiny 

a posílí její afinitu ke značce. Mezi tyto události patří například různé konference, 

společenské akce jako jsou večírky, plesy, aukce, premiéry, přehlídky či slavnostní 

představení nového produktu. 

Digitální komunikace je neustále se vyvíjejícím nástrojem, který představuje 

největší výzvu v podobě každodenního sledování trendů a technologických změn. 

Výhodou tohoto PR je možnost virálního šíření, analýza výsledných dat či přesné cílení 

svého sdělení. 

Sponzoring je založen na principu služby a protislužby. Sponzor dá k dispozici 

finanční obnos či věcné prostředky, za něž dostává protislužbu ve formě pomoci dosáhnutí 

jeho marketingových cílů. 

Krizová komunikace představuje velmi složitou oblast PR, jejímž úkolem je 

eliminovat špatnou pověst značky v době nějaké krizové situace. Těm se nelze zcela 

vyhnout, ale lze se na ně připravit. Spousta značek má tudíž připravený krizový manuál, 

kterým se poté řídí. Zvolit mohou strategii informační, soustrastnou, obrannou, omluvnou 

či přetrpět a počkat, až „se na to zapomene“. Nástroji této komunikace jsou výše zmíněné 

media relations, osobní komunikace, sociální sítě či placená inzerce. 

Celebrity endorsement je způsobem komunikace, při kterém jsou využívány 

známé tváře celebrit ve spojení s určitou značkou. Využitím celebrit lze dodat značce auru 

výjimečnosti, ztělesnit ji a přiblížit ji cílové skupině, která své oblíbené celebrity vnímá 

jako „vzdálené dobré přátele“. 
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1. 3. 4 Celebrity PR 

Na rozdíl od výše zmíněného celebrity endorsementu se celebrity PR zabývá oblastí 

komunikace k vybudování a udržení pověsti a image dané osobnosti. Nedílnou součást 

celebrity PR je tzv. image making (česky vytváření image). Image making zahrnuje práci 

na vnější prezentaci, která bude podporovat hlavní vlastnosti dané osobnosti.33 

Nejdůležitější nástroj zde představuje digitální komunikace, díky které jsou osobnosti 

svým fanouškům blíže – ať už se jedná o profily na sociálních sítích či rozhovory 

v médiích. 

 

 

 

2. Distinkce pojmů „šéfkuchař“ a „kuchař“ 

Každý obor má několik stupňů pracovních pozic, přes které se každý musí vypracovat 

na tu svou nejvyšší vysněnou. V gastronomii tomu není jinak. V kuchyni existuje hned 

několik běžných pozic, které můžeme v každé restauraci najít. Jsou jimi práce jako umývač 

nádobí, kráječ surovin, asistent při pečení či kuchař. Proč jsou zde tyto pozice zmíněny? 

Každý z významných kuchařů totiž začínal právě na těchto nejnižších pozicích, díky 

čemuž poznal práci v kuchyni ze všech úhlů. Příkladem mohou být šéfkuchaři jako Emeril 

Lagasse začínající jako umývač nádobí či Allen Susser jako prodavač hot dogů v zábavním 

parku. Přesto je však nutné podotknout, že k vaření musí mít daný člověk vybudovaný 

nějaký vztah, jinak se jeho kuchařské umění a kariéra budou posouvat velmi ztěžka. Pokud 

se většiny významných kuchařů a šéfkuchařů zeptáme, zjistíme, že vztah k jídlu mají 

většinou vyvinutý již v dětství, kdy například pomáhali v kuchyni nebo se zde jen 

pohybovali.34 

Základní distinkci nám představuje americká kniha Becoming a Chef, která zachycuje 

vývoj šéfkuchařů od začátku jejich vaření. 

 

Kuchař je nejčastější pozicí, bez které by se žádná restaurace neobešla. Je to člověk, který 

je v zadní části kuchyně, není vidět a vaří hostům podle menu sestaveného šéfkuchařem, 

                                                           
33 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 166. ISBN 978-80-247-5022-4. 

34 DORNENBURG, Andrew a Karen PAGE. Becoming a Chef. 2. New Jersey: John Wiley, 2003, s. 34. 

ISBN 978-0-471-15209-5. 
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které mají k dispozici. Každý kuchař je zodpovědný za kvalitu a prezentaci každého chodu, 

které je hostům vydáno. V každé restauraci nalezneme hned několik kuchařů, každý z nich 

se však zaměřuje na své pole působnosti a my je můžeme rozdělit do několika kategorií. 

Například kuchaři pracující u grilu mají na starost úpravu veškerého masa, někteří kuchaři 

jsou pověřeni přílohami či omáčkami a další například přípravou pečiva či dezertů.35 

Rozdělení na tyto pozice většinou nebývá náhodné, ale je uzpůsobeno silným stránkám 

kuchařů. Každý kuchař si je dobře vědom toho, na jaké pozici v kuchyni je nejsilnější. Své 

zaměření kuchaři objevují v kuchařských školách, ale především během praxe 

v restauracích, kde si lze vyzkoušet všechny pozice. Talentovaní kuchaři, kteří mají navíc 

smysl pro vedení týmu lidí, se velmi často posouvají na kariérním žebříčku na nejvyšší 

možnou pozici v restauraci – viz níže. 

 

Šéfkuchař představuje nejvyšší možnou pozici v gastronomii, na kterou se může každý 

kuchař dopracovat pomocí píle, neustálého vzdělávání se a zkoušení stále nových 

kombinací. Na rozdíl od kuchařů má šéfkuchař daleko více povinností, které musí 

v restauraci vykonat. Kromě vaření sestavuje menu, udává tón své kuchyně, vybírá si své 

zaměstnance a dohlíží také na správný chod kuchyně a její čistotu. Především však 

restauraci propůjčuje své jméno. Získává pro ni ocenění a přitahuje pozornost médií, díky 

kterým se restaurace stává známou a uznávanou.36 

Šéfkuchařem se může člověk stát, nebo narodit. Jak je to možné? Americká šéfkuchařka 

Alice Waters věří, že převážná většina skvělých šéfkuchařů se s potenciálem narodí 

a jejich kuchařské geny pro ně představují vrozenou schopnost, která se projevuje okolo 

pěti let věku. V té době již děti poznávají, co je baví a mluví matkám do jídla, které jim 

uvařily – například větou „Ta omáčka je moc kyselá!“ apod. Stejný názor na to má i čínská 

šéfkuchařka Susanna Foo, která vrozenou schopnost rozeznat chutě přirovnává 

k vrozenému hudebnímu sluchu u dobrých hudebníků.37 Ne každému však tyto kuchařské 

dovednosti byly dány do vínku, a proto existuje široká nabídka kuchařských škol, kurzů 

a video návodů, které jsou určeny pro ty, které gastronomie baví a rádi by se jí v budoucnu 

třeba i živili. 

                                                           
35 DORNENBURG, Andrew a Karen PAGE. Becoming a Chef. 2. New Jersey: John Wiley, 2003, s. 150 - 

151. ISBN 978-0-471-15209-5. 

36 tamtéž, s. 151 

37 tamtéž, s. 33 
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Vymezení pojmů kuchař a šéfkuchař nám tedy přineslo jasný závěr. Zatímco kuchaři tráví 

většinu své práce vařením v zadní části restaurace a nejsou vidět, šéfkuchař je považován 

za slavného. Svou tvář i jméno propůjčuje restauraci, ve které pracuje, vytváří originální 

menu, které si hosté objednávají, a komunikuje s médii. Právě výskyt v médiích mu často 

přináší označení celebrity, kterou si firmy rády platí na propagaci vlastních produktů. Jeho 

jméno je značkou, která prodává. 

 

 

 

3. Vývoj gastronomie 

Dnešní doba nabízí kuchařům mnoho příležitostí a směrů, jakými se vydat. Existuje mnoho 

kuchyní, které jsou typické svými surovinami38 a získaly si oblibu u veřejnosti, a každý rok 

se objevují stále nové kuchařské metody, kterými se kuchaři snaží zaujmout a odlišit se 

od konkurence. Podle francouzského šéfkuchaře André Soltnera však vše, co se dělá nyní, 

existovalo již několik stovek let před námi a jen málokomu se podaří vymyslet něco zcela 

nového.39 To stejné platí i u kuchařských knih, kterých se na globálním trhu ročně objevují 

tisíce, avšak jen některým z nich se podaří vybočit z řady a zaujmout. Lidé se díky novým 

podnikům, metodám i propagaci gastronomie začali o tento obor zajímat stále více a jídlo 

je dnes díky tomu vnímáno nejen jako obživa, ale spíše radost, při které se například 

scházejí s přáteli a rodinou. Právě společně strávený čas u jídla se stal tak oblíbeným, 

že náhlý rozmach zaznamenalo poznávání gastronomické scény nejen u nich doma, 

ale také všude po světě. Tento trend označujeme jako gastroturismus.40 Co však zapříčinilo 

tak velký vzestup gastronomie po celém světě? Abychom odpověď na tuto otázku našli, je 

potřeba se podívat do minulosti a porozumět vývoji gastronomie. 

 

Šéfkuchaři hrají důležitou roli ve společnosti již od nepaměti. V pravěkých tlupách byl 

vždy jeden člověk, který se staral o zpracování surovin a jejich následnou úpravu. 

                                                           
38 DORNENBURG, Andrew a Karen PAGE. Becoming a Chef. 2. New Jersey: John Wiley, 2003, s. 24 - 27. 

ISBN 978-0-471-15209-5. 

39 tamtéž, s. 2 

40 Styl/ inStory.cz. Gastroturistika je stále se rozrůstající trend cestovního ruchu: Gastroturistika je stále na 

vzestupu. [online]. 2. 10. 2017 [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: http://styl.instory.cz/1140-gastroturistika-je-

stale-se-rozrustajici-trend-cestovniho-ruchu.html 
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Nemůžeme ho sice nazývat šéfkuchařem, můžeme ho však považovat za jakýsi malý 

odrazový můstek. První významné zmínky o gastronomii se objevují až v době našeho 

letopočtu. Ve 4. století spatřila světlo světa kuchařka De re conquinaria libri decem 

(angl. Cuisine in Ten Books), která je považována za první opravdovou kuchařku na světě. 

Autor Marcus Gavius Apicius v ní zaznamenal na 500 receptů, převážně na skvělé 

omáčky, které byly obchodní značkou tehdejších šéfkuchařů Římské říše.41 Zajímavostí je, 

že omáčky se podle jeho receptů připravovaly až do roku 1955 v mnohých evropských 

zemích a kuchařka je i v dnešní době stále k sehnání.42 Největší rozmach gastronomie byl 

zaznamenán od 14. století, kdy byla dokonce vytvořena definice šéfkuchaře. 

Ta zjednodušeně říká, že šéfkuchař je mistrem svého oboru, který pomocí své zručnosti 

přetváří suroviny v jedlé umění sloužící k udržení našeho těla.43 Průlomovou se stala 

francouzská kuchařka Le Viandier z roku 1379 od Guillauma Tirel Tailleventa. Objevil se 

v ní totiž první sofistikovaný recept na dezert – hruškový moučník, který obsahoval nejen 

ovoce, ale také poživatelné sladké těsto. Dříve se totiž těsta používala spíše jako jakási 

forma na pečení a nebyla určena k jídlu. Recept natolik předběhl svou dobu, že způsobil, 

že se tato kuchařka během dalších tří set let dočkala čtrnácti vydání.44 Další důležitou 

kuchařskou knihou, která pozvedla kuchařské umění z temného středověku do osvícené 

renesance, je De honestu voluptate et valitudine (angl. Honest Pleasure and Health) 

od Bartolomea de Sacchi. Jedná se o první kuchařskou knihu, která byla vydána tiskem 

a přeložena do nejméně čtyř evropských jazyků.45 

Nejen překlady, ale také sňatky ovlivnily vývoj gastronomie. V roce 1533 došlo ke sňatku 

italské princezny Kateřiny Medicejské s francouzským vévodou orleánským, díky čemuž 

došlo k vzájemnému obohacení obou kuchyní. Kateřina Medicejská přinesla se svými 

kuchaři do Francie italskou kuchyni a ne náhodou je tak uznávána jako zakladatelka 

                                                           
41 SITWELL, William. Dějiny jídla ve 100 receptech. Praha: Argo, 2014, s. 26 - 29. ISBN 978-80-257-1184-

2. 

42 DORNENBURG, Andrew a Karen PAGE. Becoming a Chef. 2. New Jersey: John Wiley, 2003, s. 4. ISBN 

978-0-471-15209-5. 

43 tamtéž 

44 SITWELL, William. Dějiny jídla ve 100 receptech. Praha: Argo, 2014, s. 46 - 48. ISBN 978-80-257-1184-

2. 

45 tamtéž, s. 65 
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francouzské gastronomie.46 O sto let později se Francie mohla pochlubit další průlomovou 

kuchařkou, která byla jen krok od haute cuisine. Kniha Le Cuisiner François (angl. The 

French Cook) od Pierra Francois de la Varenne představila takové novinky jako 

holandskou omáčku, jíšku, koláče či předchůdce koblih. Důraz byl kladen na suroviny, 

které neměly být ničím přehlušeny, naopak spíše zvýrazněny. Francouzská kuchyně stavěla 

na základech italských, avšak je dále rozvíjela.47 Přesto však obě země objevily jejich 

současnou základní surovinu až o pár století později. Rajčata se v kuchyních obou 

gastronomických velikánů začala používat až v půlce 17. století. 

Začátkem 18. století se v Londýně objevil první náznak kuchařské školy. Pekař Edward 

Kidder byl vlastníkem vyhlášeného pekařství, které se pyšnilo snad všemi druhy koláčů 

a vyneslo mu označení „mistr pečiva“. Jeho těsto bylo mnohem lepší, než kterékoliv jiné 

a lidé, kteří se sjížděli i zdaleka, ho začali žádat, ať své tajemství prozradí. Začal tedy 

pořádat pravidelné kurzy, aby dámy naučil péct vyhlášené listové těsto. Ve svých kurzech 

prý vzdělal na šest tisíc dam.48 Od kuchařských kurzů již nechybělo mnoho tomu, aby se 

v roce 1782 otevřela první restaurace, tak, jak ji známe dnes. Pařížská restaurace 

La Grande Taverne de Londres měla pevně stanovené otevírací hodiny, ale přišla 

s novinkou – nabídnout zákazníkům jídelní lístek, kde si budou moci vybrat z více chodů.49 

Lidé si od té doby zvykli vybírat z nabídky několika jídel a zřejmě proto o pár desítek let 

později, v roce 1825, gastronomický filozof Jean Anthelm Brillat-Savarin prohlásil: „Řekni 

mi, co jíš, a já ti řeknu, kdo jsi.“.50 Co se asi jedlo v 19. století, kdy se zrodila první 

kuchařská celebrita. Francouz Marie-Antoine Carême byl považován za nejslavnějšího 

šéfkuchaře své doby. Díky tomu se stal osobním šéfkuchařem Napoleona Bonaparta a mezi 

jeho gastronomické objevy patří hranolky, soufflé či základní bešamelová omáčka. 

                                                           
46 DORNENBURG, Andrew a Karen PAGE. Becoming a Chef. 2. New Jersey: John Wiley, 2003, s. 5. ISBN 

978-0-471-15209-5. 

47 SITWELL, William. Dějiny jídla ve 100 receptech. Praha: Argo, 2014, s. 101 - 103. ISBN 978-80-257-

1184-2. 

 
48 SITWELL, William. Dějiny jídla ve 100 receptech. Praha: Argo, 2014, s. 125 - 127. ISBN 978-80-257-

1184-2. 

49 DORNENBURG, Andrew a Karen PAGE. Becoming a Chef. 2. New Jersey: John Wiley, 2003, s. 5. ISBN 

978-0-471-15209-5. 

50 tamtéž, s. 7 



23 
 

Především je však považován za zakladatele haute cuisine.51 Právě tento gastronomický 

směr se dočkal dalšího povýšení v roce 1889, kdy známý hoteliér César Ritz otevřel Hotel 

Savoy v Londýně. Špičková hotelová restaurace prosperovala pod vedením uznávaného 

šéfkuchaře Augusta Escoffiera, který si vysloužil přezdívky jako „chef of kings“ a „king of 

chefs“. Zaměřoval se na klasickou francouzskou kuchyni a v roce 1902 vydal světově 

proslulou kuchařskou knihu Le Guide Culinaire, která patří k největším gastronomickým 

pokladům, který by neměl chybět v knihovně žádného šéfkuchaře.52 Stejně jako kulinářská 

bible Larousse Gastronomique od Prospera Montagné vydaná v roce 1938, která se jako 

jedna z prvních knih zaměřila na vývoj gastronomie.53 

Dalším důležitým milníkem byla minisérie lekcí „Cook’s Night Out“ s šéfkuchařem 

Marcelem Boulestinem na BBC, která je považována za první kuchařský pořad. Pilotním 

dílem v roce 1937 byla příprava omelety během 15 minut.54 Kvůli válce bylo vysílání 

přerušeno a v USA se na trhu objevila náhrada. Roku 1940 spatřil světlo světa první 

gastronomický časopis s příhodným názvem Gourmet. Ten veřejnosti představil jídlo jako 

umění a zábavný koníček. Lidé zde našli nejen recepty, ale také rady, tipy a tajné triky 

významných šéfkuchařů.55 Po válce se opět objevily oblíbené kuchařské pořady, kterými 

byly například The Frech Chef s Julií Child, Carrier’s Kitchen s Robertem Carrier 

či Family Fare s Deliou Smith. Jelikož byly tyto pořady velmi oblíbené a lidé podle nich 

často vařili doma, rozhodla se britská televize BBC uspořádat první kuchařskou soutěž pro 

amatéry. Psal se rok 1990, kdy se poprvé v televizním vysílání objevil pořad zvaný 

Masterchef, který otevřel gastronomickou kulturu širokému publiku. Díky oblíbenosti se 

stal obchodní značkou a dodnes je vysílán po celém světě.56 Například v České republice 

se pořad Masterchef poprvé objevil v roce 2012 a dočkal se již 2 sérií.57 

Bylo to téměř dva roky poté, co se gastronomii u nás rozhodl více zpropagovat šéfkuchař 

Zdeněk Pohlreich se svým úspěšným pořadem Ano, šéfe!, který se zaměřoval na české 

                                                           
51 tamtéž, s. 7 

52 tamtéž, s. 8 - 9 

53 tamtéž, s. 10 

54 SITWELL, William. Dějiny jídla ve 100 receptech. Praha: Argo, 2014, s. 235. ISBN 978-80-257-1184-2. 

55 tamtéž, s. 243 - 245 

56  SITWELL, William. Dějiny jídla ve 100 receptech. Praha: Argo, 2014, s. 313 - 315. ISBN 978-80-257-

1184-2. 

57 Wikipedie. MasterChef Česko. [online]. [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/MasterChef_%C4%8Cesko 
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restaurace a hodnotil jejich kvalitu. Jeho marketingová komunikace bude více popsána 

v kapitole 5, která se nachází v praktické části této práce. Méně nápadnou, ale mnohem 

zásadnější roli však sehrál odborník na gastronomii a milovník dobrého jídla, jak sám sebe 

označuje, Pavel Maurer. V roce 2002 založil obdobu Michelinského průvodce58 a založil 

Maurerův výběr Grand Restaurant, který je nezávislým průvodcem po české 

gastronomické scéně na základě hodnocení veřejnosti i expertů z gastronomie. Pořadí TOP 

10 je každoročně vyhlášeno na prestižní gurmánské party, které se šéfkuchaři sami účastní 

a speciálně pro tuto příležitost připravují exkluzivní menu. Výsledný žebříček je poté 

zveřejněn na webu, ale vychází také jako tištěná publikace.59 Součástí velkého 

gastronomického projektu Grand Restaurant jsou akce jako Prague Food Festival a Grand 

Restaurant Festival. Oblíbený Prague Food Festival je venkovní veřejnou přehlídkou 

a ochutnávkou nejlepší gastronomie na našem trhu a jeho první ročník se konal v roce 

2007. O tři roky později, tedy v roce 2010, se uskutečnil první ročník Grand Restaurant 

Festivalu. Festival se koná vždy jeden měsíc v roce, kdy šéfkuchaři ve svých restauracích 

nabízejí různorodé speciality za festivalové ceny.60 Budeme-li však chtít najít první větší 

zmínky o gastronomii na našem území, budeme se muset podívat dále do minulosti, tedy 

ještě před revoluční rok 1989. Přeskočíme ovšem období komunismu, které pro českou 

gastronomii představovalo „období temna“. V roce 1904 byl na českém území ustanoven 

první kuchařský spolek, díky kterému se o rok později podařilo uspořádat Světovou 

kuchařskou výstavu konanou v pražském Veletržním paláci.61 Tento spolek byl nejspíše 

vzorem současného Pražského kulinářského institutu, zkráceně Prakulu, který byl založen 

v roce 2008 a usiluje o rozvoj české gastronomie.62 

                                                           
58 Michelinský průvodce je považován za nejprestižnější celosvětové gastronomické ocenění s tradicí již od 

roku 1926. Každý rok jeho inspektoři anonymně navštěvují restaurace, které poté hodnotí pomocí tzv. 

Michelinských hvězd a zveřejňují jejich seznam. Restaurace každoročně bojují o zisk 1 – 3 hvězd, které by 

jim zajistily větší prestiž. 

59 Maurerův výběr Grand-restaurant. Historie: Historie projektu. [online]. [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: 

https://www.grandrestaurant.cz/historie 

60 tamtéž 

61 PLOCHÝ, Pavel. Gastronomie a její vývoj ve společnosti. Kroměříž, 2010. Bakalářská práce (Bc.). 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická. Vedoucí práce Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. 

62 Pražský kulinářský institut. O Institutu [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: 

https://prakul.cz/default/text?pageId=5 
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První impuls pro rozvoj české gastronomie se objevil v roce 1826, kdy se zrodil jeden 

z největších národních pokladů. Daný rok totiž vyšla snad nejznámější česká kuchařka 

všech dob – Domácí kuchařka od Magdaleny Dobromily Rettigové. Nalezneme v ní přes 

1 100 receptů, které ovlivnily české ženy v 19. století a mnoho českých žen i mužů 

z ní čerpá dodnes.63,64  

 

Bohatá historie kulinářství a její znalost pomáhá tento obor každým dnem stále více 

profesionalizovat. Proč je znalost historického vývoje gastronomie pro kuchaře tolik 

důležitá? Díky ní mohou zkoušet stále nové metody, kombinace a dávat svým jídlům větší 

hloubku a nový rozměr. Ti nejlepší z nich poté každý rok soupeří o prestižní celosvětové 

ocenění Michelin, které vzniklo již v roce 1926.65 Mít svou restauraci na seznamu 

v Michelinském průvodci a pochlubit se alespoň jednou hvězdičkou je snem každého 

šéfkuchaře. Podle českého šéfkuchaře, Zdeňka Pohlreicha, je pro restauraci ocenění 

Michelin obrovským PR. Často se stává, že tyto restaurace navýší své ceny až o 30%, 

fatální následky může mít ztráta hvězdy.66 Šéfkuchaři pracují pod neustálým tlakem 

a existují důkazy, že někteří z nich tento tlak nevydrželi, nebo po odebrání Michelinské 

hvězdy spáchali sebevraždu.67 Dnes již nestačí, aby šéfkuchař nabídl zákazníkům dobré 

jídlo. Kromě toho musí snášet kritiky veřejnosti, naslouchat radám svých PR agentů 

a neustále se v oboru vzdělávat. 

                                                           
63 RETTIGOVÁ, Magdalena Dobromila. Domácí kuchařka. Praha: Odeon, 1986. ISBN 01-016-86. 

64 ČT24. Před 230 lety se narodila proslulá kuchařka Magdalena Dobromila Rettigová. [online]. 31. 1. 2015 

[cit. 2018-04-02]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1498670-pred-230-lety-se-narodila-

proslula-kucharka-magdalena-dobromila-rettigova 

65 Wikipedia. Michelin Guide [online]. [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michelin_Guide 

66 Impuls. Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich: Michelinský komisař má tvrdý chleba. [online]. 26. 3. 2018 [cit. 

2018-04-02]. Dostupné z: https://www.impuls.cz/clanky/2018/03/sefkuchar-zdenek-pohlreich-michelinsky-

komisar-ma-tvrdy-chleba/?force=1&page=5 

67 The New Yorker. Michelin and the Deaths of Two French Chefs. [online]. 5. 2. 2016 [cit. 2018-04-02]. 

Dostupné z: https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/michelin-and-the-deaths-of-two-french-chefs 
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4. Úvod do praktické části 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, cílem této bakalářské práce je nalezení úspěšného vzorce 

komunikačního mixu pro začínající kuchaře, kteří by se rádi proslavili. Praktická část 

z toho důvodu představí čtenáři analýzu komunikačních aktivit dvou vybraných kuchařů – 

nejpopulárnějšího českého šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha a celosvětově známého britského 

šéfkuchaře Gordona Ramsayho. Po deskripci následuje komparace jejich komunikace, 

která by měla ukázat první důvody jejich úspěšnosti. Závěrečná kapitola bude věnována 

nalezení vhodného komunikačního mixu, který je dedukcí výše zmíněné komparace, 

ale především expertních rozhovorů se třemi českými šéfkuchaři. Ty byly zhotoveny 

autorkou této práce za účelem zisku co nejpřesnějších výsledků. 

 

 

 

5. Deskripce komunikačních aktivit vybraných šéfkuchařů 

V následující části bakalářské práce se bude autorka věnovat deskriptivní analýze 

marketingové komunikace šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha a Gordona Ramsayho. Důvodů 

k popisu právě těchto dvou šéfkuchařů bylo hned několik. Je jím například podobná 

věková skupina, rozdílná národnost i podobný styl komunikace, který je pro ně velmi 

specifický. Díky působení na rozdílných trzích si přiblížíme komunikaci úspěšného 

šéfkuchaře v České republice a britského šéfkuchaře, který díky anglickému jazyku 

komunikuje nejen v rámci Spojeného království, ale také k mezinárodnímu publiku. 

Zdeněk Pohlreich navíc vystupuje v televizních pořadech, které z většiny vznikly na námět 

pořadů s Gordonem Ramsaym.68 Zajímavostí taktéž může být, že Gordon Ramsay se 

objevil v jednom dílu populárního seriálu Simpsonovi jako jedna z charakterů a jeho český 

dabing dostal na starost právě Zdeněk Pohlreich.69 Jak vidíme, oba jsou v rámci populární 

kultury vzájemně propojeni, díky čemuž můžeme analyzovat podobnou dvojici šéfkuchařů. 

                                                           
68 BURIANOVÁ, Kateřina. Faktory úspěchu TV kuchařů aneb TV chefs‘ values. Praha, 2014. 83 s. 

Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D. 

69 Idnes. Zdeněk Pohlreich v seriálu Simpsonovi namluvil šéfa pekelné kuchyně. [online]. 9. 5. 2012 [cit. 

2018-04-13]. Dostupné z: https://revue.idnes.cz/pohlreich-v-serialu-simpsonovi-d3v-

/lidicky.aspx?c=A120509_135421_lidicky_zar 



28 
 

Zaměříme se jak na jejich online aktivity, tak i offline komunikaci. Obě sféry se v jejich 

komunikaci velmi často propojují, offline sféra má však v gastronomii stále výrazně 

navrch. 

 

 

5. 1 Zdeněk Pohlreich 

Zdeněk Pohlreich se narodil v roce 1957 a v současné době je šéfkuchařem vyhledávané 

restaurace Café Imperial. Vystudoval hotelovou školu v Praze a od té doby se profesi 

kuchaře začal naplno věnovat. Je majitelem restaurací Café Imperial, Divinis a Next Door 

by Imperial, které se specializují na českou a italskou kuchyni.70 

Zdeněk Pohlreich byl prvním, kdo přiblížil gastronomii české veřejnosti a díky tomu se 

řadí mezi nejznámější české šéfkuchaře. Především díky moderování pořadů na TV Prima, 

zná jeho jméno a tvář téměř každý Čech. Oblibu u diváků mu zajistil nevybíravý způsob 

komunikace. Nebojí se použití sprostých slov a neologismů, které daly vzniknout 

Pohlreicho-českému slovníku.71 

Na české gastronomické scéně je nepřehlédnutelnou osobností a může se pochlubit 

vystupováním v televizi a vlastními kuchařkami. Podle šéfkuchaře Jana Punčocháře 

a experta na gastronomii Romana Vaňka je jedním z nejlépe komunikujících kuchařů 

a český národ ho tím pádem vnímá jako nejlepšího šéfkuchaře.72 

 

5. 1. 1 Offline komunikace 

5. 1. 1. 1 Televize 

Televizní pořady jsou u diváků velmi oblíbené, zvláště pak jedná-li se o nový formát. 

Přesně s takovým přišli tvůrci pořadu, do kterého umístily Zdeňka Pohlreicha a pomohli 

mu tak nastartovat kariéru nejznámějšího šéfkuchaře v České republice. Popularitu si 

získal díky reality show Ano, šéfe!, která měla premiéru v březnu 2009 na TV Prima 

                                                           
70 POHLREICH, Zdeněk. Restaurace. [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

https://www.zdenekpohlreich.cz/restaurace/ 

71 Prima. Pohlreicho-český slovník. [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

https://prima.iprima.cz/porady/ano-sefe/pohlreicho-cesky-slovnik 

72 Přílohy č. 2, 3 
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a vznikla na námět britské reality show Ramsay’s Kitchen Nightmares.73 Dosud neobvyklý 

typ pořadu v České republice je založený na návštěvách restaurací a hospod, které 

potřebují pomoci. Zdeněk Pohlreich, v pořadu přezdívaný jako „šéf“, hledá slabé stránky 

restaurací a pomáhá jim zlepšit jídelní lístek, obsluhu i celkový dojem z podniku. Cílem 

pořadu je zlepšit úroveň gastronomie a přilákat tak zpět návštěvníky. Podle jeho vlastních 

slov se jedná o „misi za lepší českou gastronomii, aby veřejnost nejedla blafy“.74 

V oblíbeném pořadu není nouze o břitký humor plný nadávek a legendárních hlášek, 

kterými se svérázný Pohlreich zapsal do paměti diváků. Pořad je natolik oblíbený, 

že se dočkal téměř devadesáti dílů, které jsou rozděleny do 7 řad, a je natáčený dodnes. 

Byl to jeden z prvních pořadů, který vzbudil zájem veřejnosti o gastronomii, což dokazují 

rekordní čísla sledovanosti dosahující téměř jednoho milionu.75,76 

Zdeněk Pohlreich se stal natolik silnou osobností, že ho můžeme považovat za vlajkovou 

tvář TV Prima, kde se objevil hned v několika dalších pořadech. Mluvíme o cooking show 

Šéf na grilu, Česko vaří s Pohlreichem, Vařte jako šéf!, Rozpal to, šéfe! či Teď vaří šéf!77 

V těchto pořadech si můžeme všimnout dominantního postavení Zdeňka Pohlreicha 

v záběru kamery, kde s nadšením předvádí profesionální recepty, které doma zvládne 

každý. Nechybí Pohlreichův typický slovník, výstřední košile, ani product placement 

ve formě kořenících přípravků či bedýnek ze supermarketu. Product placement, podle 

                                                           
73 ŠKODA, Martin. Marketing v gastronomii: Specifika televizních pořadů o vaření na českém televizním 

trhu. Praha, 2017. 99 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

mezinárodních studií. Katedra marketingové komunikace a PR. Vedoucí diplomové práce Mgr. David 

Klimeš, Ph.D. 

74 POHLREICH, Zdeněk. Televize: Ano, šéfe! [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

https://www.zdenekpohlreich.cz/televize/ 

75 Týden. Kraus s Pohlreichem trhali rekordy. [online]. 24. 10. 2011 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

https://www.tyden.cz/rubriky/media/televize-a-radia/kraus-s-pohlreichem-trhali-rekordy_215538.html 

76 Lupa. Ano, šéfe! na Primě family včera s rekordní sledovaností 1,1 milionu diváků. [online]. 20. 11. 2012 

[cit. 2018-04-14]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/ano-sefe-na-prime-family-vcera-s-rekordni-

sledovanosti-1-1-milionu-divaku/ 

77 POHLREICH, Zdeněk. Televize: Ano, šéfe! [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

https://www.zdenekpohlreich.cz/televize/ 
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Martina Kalisty, pomáhá producentům pořad financovat, avšak nesmí být příliš okatý, aby 

nepůsobil kontraproduktivně.78 

5. 1. 1. 2 Tisk 

Úspěšné pořady se Zdeňkem Pohlreichem zapříčinily nejen nárůst počtu vydaných 

kuchařek, ale také jejich profesionalizaci v České republice. Po roce 2009, tedy po prvním 

dílu Ano, šéfe!, se jejich počet v knihkupectví Neoluxor navýšil o více než 90%. Před 

rokem 2009 to bylo 59 knih79, po roce 2009 dokonce 791 knih80 a každým rokem se jich 

na trhu objevuje stále více. Samotný Zdeněk Pohlreich jich má na svém kontě přes 9 

a každý rok vydává alespoň jednu kuchařku. Díky častému vydávání se na přelomu let 

2013 a 2014 rozhodl pro založení vlastního vydavatelství Sevruga, které prý pojmenoval 

po svém oblíbeném kaviáru.81 Důvodem k založení byla snaha o získání samostatnosti, 

plné kontroly nad svými produkty a vytvoření vlastního rukopisu.82 

 

5. 1. 1. 3 PR 

Při budování osobní značky je velmi důležitou součástí PR, které pomáhá utvářet image 

dané osoby. Zdeněk Pohlreich si toho je velmi dobře vědom a upevňuje si svou image 

přísného šéfkuchaře se smyslem pro humor, který si nebere servítky. Často poskytuje 

rozhovory novinářům a podle jejich slov působí vždy profesionálně a přísně, přesně tak, 

jak ho lidé znají z televizních obrazovek. Rozhodně prý nenosí žádnou masku, za kterou by 

se schovával jiný člověk.83 

                                                           
78 KALISTA, Martin. Product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech. Vyd. 1. 

Ostrava: Key Publishing, 2011. 69 s. ISBN 9788087255537. 

79 Neoluxor. Kuchařky vydané do roku 2008 [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 

https://neoluxor.cz/popularne-
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Aaut=&f%3Apub=&CLEAN_f%3Ainst=1&f%3Ainst=on 

80 Neoluxor. Kuchařky vydané od roku 2009 [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 
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81 POHLREICH, Zdeněk. Knihy o vaření. [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 
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82 Sevruga. O nás. [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: https://www.sevruga.cz/o-nas/ 

83 PročNe?!. 66 otázek Luďka Staňka: Odpovídá Zdeněk Pohlreich. [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 
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Mediální známost mu zajistilo hned několik spoluprací s firmami a značkami, většinou 

z oblasti gastronomie a FMCG. Významnou spolupráci mu nabídla např. firma 

Potten & Pannen, která vytvořila produktovou řadu Pohlreich Selection. Ta zaštiťuje jeho 

nejoblíbenější kuchyňské pomocníky.84 Díky televiznímu pořadu Šéf na grilu vznikla 

spolupráce se světovým výrobcem grilů Weber.85 K dalšímu logickému propojení dvou 

značek došlo v listopadu roku 2016 – Zdeněk Pohlreich se spojil s německým výrobcem 

domácích i profesionálních spotřebičů Miele. Obě značky se vyznačují oblibou 

ke kvalitním věcem a Pohlreich se netají dlouholetou osobní zkušeností s touto značkou.86 

Samozřejmostí každého šéfkuchaře s vlastním pořadem je také spolupráce s dodavatelem 

potravin, především pak se supermarkety. Zdeněk Pohlreich ve svých pořadech dříve 

spolupracoval se značkou Spar, po ukončení působnosti na českém trhu ho nahradil 

supermarket Albert a v současné době je k vidění ve společnosti supermarketu Kaufland.87 

Není však tváří pouze značek potravin a gastronomického vybavení. Jak již bývá 

u šéfkuchařů zvykem, pro spolupráci si je často vybírají hodinářské domy. Osobnost 

šéfkuchaře symbolizuje mužnost, tvrdou disciplínu a taktéž respektování času, které je 

u vaření velmi důležité. Zatímco šéfkuchař Jan Punčochář se stal tváří hodinek Oris88, 

Pohlreicha si vybrala švýcarská značka avantgardních hodinek Perrelet.89 Od roku 2016 je 

taktéž tváří nového vozu značky Lexus RX.90 

Neméně důležitou součástí Pohlreichova PR se staly různorodé eventy, díky kterým si 

s ním fanoušci mohou být blíže. Prvním z nich se stal gurmánský festival jídla a pití 

                                                           
84 Potten&Pannen. Exkluzivní kolekce kuchyňského nádobí a náčiní Pohlreich Selection se rozrostla o nové 
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pořádaný televizí Prima – Bosch Fresh Festival (dříve Apetit Festival) konaný od roku 

2011.91 Mnohem oblíbenější jsou ovšem kurzy vaření se samotným mistrem, které často 

bývají vyprodané několik týdnů dopředu.92 Kurzy probíhají nárazově několikrát do roka ve 

spolupráci s Gourmet Academy, Pražským kulinářským institutem a nově i Kulinářskou 

akademií Grosetto. Různě zaměřené kurzy trvají zhruba čtyři hodiny a ceny se pohybují 

okolo 4 600 Kč.93 

Své kuchařské dovednosti předává od roku 2010 učňům na Střední škole gastronomické 

a hotelové v Praze jako externí vyučující, což přispívá k budování jeho image.94 

 

5. 1. 2 Online komunikace 

Webové stránky 

Webová stránka je stěžejním kanálem online komunikace Zdeňka Pohlreicha. Jedná se o 

nejpropracovanější a nejaktuálnější zdroj informací, který díky svému minimalistickému 

vzhledu působí velmi moderně a čistě. Úvodní strana obsahuje minimum informací (pouze 

přivítací větu, novinky, ikony odkazující na sociální sítě) a veškerá pozornost je 

soustředěna na černobílý portrét šéfkuchaře. Návštěvník se zde může v jednotlivých 

sekcích dozvědět více o jeho životě, restauracích, aktuálně vypsaných kurzech, knihách 

či televizních pořadech. Novinkou je vlastní eshop čítající zatím pouhých 21 položek. 

Fanoušci si zde mohou zakoupit podepsané knihy, obrazy či kuchyňské vychytávky.95 

Facebook 

Profil na oblíbené sociální síti Facebook si Zdeněk Pohlreich založil v dubnu roku 2010, 

přesněji zřejmě 5. dubna, odkud pochází první příspěvek – album ze zákulisí natáčení 

pořadu Ano, šéfe!. V současné době má stránka necelých 26 tisíc fanoušků. Průměrná 
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92 Novinky. Vaření s Pohlreichem aneb Proč se stojí fronty na jeho kurzy vaření. [online]. 7. 7. 2015 [cit. 

2018-04-14]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zena/styl/373164-vareni-s-pohlreichem-aneb-proc-se-

stoji-fronty-na-jeho-kurzy-vareni.html 

93 POHLREICH, Zdeněk. Kurzy. [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

https://www.zdenekpohlreich.cz/kurzy/ 

94 SŠGH. Proč studovat u nás?: Zdeněk Pohlreich. [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

https://www.ssgh.cz/denni-studium/proc-studovat-u-nas/#media 

95 POHLREICH, Zdeněk. Oficiální web Zdeňka Pohlreicha. [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 

https://www.zdenekpohlreich.cz/ 



33 
 

frekvence jsou čtyři příspěvky za měsíc, které se týkají především informací 

o autogramiádách, kurzech, festivalech, uskutečněných rozhovorech či speciálních akcích 

v restauracích. Mezi zajímavější příspěvky patří alba o vydaných kuchařkách, kde 

Pohlreich nechává nakouknout fanoušky do jejího obsahu. Dále je stránka využívána 

k uveřejnění současných volných pozic v jeho restauracích.96 

Instagram 

Instagramový profil nepatří mezi silné stránky Zdeňka Pohlreicha, což není, vzhledem 

k jeho věku, nic neobvyklého. Založen byl 2. července 2015, tedy vcelku nedávno, 

a v současné době zde nalezneme 103 příspěvků, které sleduje okolo 11,5 tisíc sledujících. 

Po podrobném prozkoumání lze zjistit, že je zde komunikováno především zákulisí 

a promování jeho restaurací, pořadů i kuchařek a oznamování důležitých akcí fanouškům. 

Těmi jsou myšleny termíny kurzů, nové kuchařky, výhry ocenění i poodkrytí rodinného 

života. Průměrně se mohou sledující dočkat tří příspěvků za měsíc, což není mnoho.97 

YouTube 

Zadáme-li do vyhledávače na YouTube jméno Zdeňka Pohlreicha, načte se nám necelých 

15 000 videí, avšak oficiální profil zde nenajdeme. Všechna videa byla nahrána ostatními 

uživateli.98 

Twitter 

Twitterový účet byl založen v září 2011, měl však krátké trvání. Poslední příspěvek 

pochází z 1. 3. 2012 a dokonce se ani netýká gastronomie. Jeho účet přesto sleduje něco 

málo přes 2000 sledujících.99 
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5. 2 Gordon Ramsay 

Gordon Ramsay se narodil roku 1966 ve Skotsku, vyrůstal však v anglickém městě 

Stratford upon Avon100, které proslavil jeho rodák, známý anglický dramatik William 

Shakespeare. V mládí měl skvěle nakročeno k fotbalové kariéře, což dokazovala 

podepsaná smlouva s předním anglickým klubem, avšak kvůli četným zraněním musel 

sportu zanechat. Nakonec vystudoval obor hotelový management, dle jeho slov omylem, 

což ho přivedlo do světa gastronomie.101 

Po studiích pracoval v londýnské restauraci Harveys u známého šéfkuchaře Marca Pierre 

White, po necelých třech letech odjel do Francie, aby se naučil umění francouzské 

kuchyně. V Paříži se seznámil s michelinskými šéfkuchaři, jako je například Guy Savoy, 

kterého později označil za svého mentora.102 

Proslavil se svými televizními pořady Ramsay’s Kitchen Nightmares a Hell’s Kitchen, 

které byly poprvé vysílány v roce 2004. Ramsay přilákal pozornost diváků svým 

nevybíravým projevem, který je pro něj typickým. 

V současné době se řadí mezi nejznámější šéfkuchaře na světě, což dokazuje Řádem 

britského impéria, 26. místem v žebříčku Forbes nejvíce vydělávajících celebrit103 a také 

počtem získaných Michelinských hvězd. Ve svých 52 letech jich má celkem 16 ze svých 

restaurací po celém světě.104 
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5. 2. 1 Offline komunikace  

5. 2. 1. 1 Televize 

Gordon Ramsay je šéfkuchařem, který vzešel z tradičního televizního prostředí. V televizi 

se objevil již v roce 1998, celosvětovou slávu mu však přinesly vlastní pořady z roku 2004 

vysílané ve Velké Británii i USA. Prvním z nich je kuchařská reality show Ramsay’s 

Kitchen Nightmares, kterou se inspiroval již zmíněný Zdeněk Pohlreich ve svém pořadu 

Ano, šéfe!. V této reality show navštěvuje Gordon Ramsay po dobu jednoho týdne vybrané 

restaurace, které se potýkají s nedostatkem návštěvníků, a pomáhá jim tuto situaci zlepšit. 

Po pár týdnech se do restaurace vrací, aby vše zkontroloval. Druhým pořadem je kuchařská 

reality show s celebritami, pojmenovaná Hell’s Kitchen, kde se pod vedením Gordona 

Ramsayho snaží stát šéfkuchaři. Oba pořady byly v Británii velmi úspěšné, dočkaly se 

několika dalších sérií, především ale z Gordona Ramsayho udělaly známou televizní 

osobnost, kterou jedni zbožňují a druzí nenávidí. Charakteristický je pro svůj ohnivý 

temperament, přísný vzhled a urážlivé poznámky. Mezi jeho nejznámější patří hláška 

„An idiot sandwich“ z pořadu Hell’s Kitchen, kterou se bavil celý svět.105 

Kontroverzní hlášky nalezneme i v jeho ostatních pořadech, vysílaných ve více než 200 

zemích po celém světě, jakými jsou například The F Word, Hotel Hell či Masterchef.106 

Výjimku tvoří nejnovější soutěžní pořad Masterchef Junior, kde soutěží děti ve věku 8 – 

13 let, a ve kterém se dokonce objevila Ramsayho dcera Matilda, která jde v otcových 

stopách.107 Ta se od svých 14 let může pochlubit vlastním televizním pořadem Matilda 

and the Ramsay Bunch, který každý rok sleduje prázdniny její rodiny v USA, kde Matilda 

vaří a píše si z cest blog.108,109  
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V roce 2016 se Gordon Ramsay rozhodl pro založení vlastní multimediální produkční 

společnosti, kterou pojmenoval Studio Ramsay. Ta se zaměřuje na výrobu a produkci 

televizních pořadů, nové formáty a inovativní programování.110 

 

5. 2. 1. 2 Tisk 

Kromě televizních pořadů se Gordon Ramsay může pochlubit velkým množstvím 

vydaných knih, především těch kuchařských, které se staly bestsellery po celém světě. 

První kuchařskou knihu vydal v roce 1996 a od té doby jich má na svém kontě 25. 

Kuchařské knihy doplňuje velmi úspěšná autobiografie z roku 2006 s názvem Humble Pie, 

v USA známá jako Roasting in Hell’s Kitchen. V knize slavný šéfkuchař vzpomíná 

na dětství, slibnou fotbalovou kariéru, kuchařské začátky či popisuje své úspěšné 

podnikání.111 Nejnovější publikací je kuchařská kniha vydaná v letošním roce zaměřená 

na zdravé stravování.112  

 

5. 2. 1. 3 PR 

Oblast PR tvoří u Gordona Ramsayho významnou část komunikace, které si je velmi dobře 

vědom. Mezi ostatními šéfkuchaři na celém světě má snadno identifikovatelnou image, 

kterou neustále zdokonaluje a využívá ve svůj prospěch. Při vyslovení jeho jména si každý 

představí blonďatého kuchaře, který se neustále mračí, je přísný a známý pro svoji 

vznětlivou povahu. I když se jedná o profesionálního kuchaře, má nevybíravý projev, který 

velmi často obohacuje o urážlivé poznámky na účet druhých. Zřejmě proto se stal takovým 

fenoménem, jenž rozděluje společnost. 

Gordon Ramsay se často pohybuje ve společnosti mnoha značek, většinou se ovšem jedná 

o dary, ne spolupráce. V současné době spolupracuje pouze na mezinárodní úrovni 

s anglickou firmou WWRD zastřešující značky Waterford, Wedgwood a Royal Doulton.113 

Produkty těchto značek se zaměřují na bydlení, lifestyle a kuchyňské pomůcky, díky 
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čemuž se Ramsay může pochlubit 7 kolekcemi vlastního nádobí. Podle jeho slov se již 

brzy mohou fanoušci dočkat dalších 3 nových kolekcí.114 

Ne vždy se ale spolupráce povede, o čemž se přesvědčil minulý rok na podzim, kdy sklidil 

kritiku za účast v televizní reklamě na jihokorejské pivo Cass. V reklamním snímku totiž 

použil přirovnání ke steakům a prohlásil, že toto pivo je „krvavě čerstvé“. Podle odborníků 

se však jedná o jedno z nejhorších piv na světě.115 

Pro své fanoušky má na své webové stránce připravenou speciální hru, která jen podtrhuje 

profesionalitu budování jeho vlastní značky. Ve hře se mohou fanoušci stát součástí jeho 

restaurace a pod dohledem samotného Ramsayho si vybudovat úspěšný podnik. Pro ty, 

kteří by si chtěli vyzkoušet opravdové vaření v jedné z Ramsayho restaurací, jsou nabízeny 

reálné kuchařské kurzy.116 Nejsou však přímo s ním, jelikož je logické, že šéfkuchař 

s takovým jménem má svůj diář plně nabitý. 

Svůj volný čas věnuje také charitativním účelům, bez kterých by se známé tváře neměly 

obejít. Se svojí manželkou si v roce 2014 založil nadaci Gordon & Tana Ramsay 

Foundation, která pomáhá nemocným dětem v londýnské nemocnici Great Ormond Street 

Hospital for Children. Každý rok v listopadu a prosinci je hostům jeho restaurací k účtu 

nabízeno dobrovolné darování jedné libry. Po celý rok mohou dárci darovat online, kde si 

sami zvolí částku.117 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, Gordon Ramsay je šéfkuchařem, který rozděluje společnost. 

Někteří jej dokonce označují za arogantního narcise.118 Přesto tento rok Ramsay přišel 

s projektem, jehož cílem je opět spojit britskou společnost. V březnu veřejnosti představil 
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tzv. #RoastRevolution a vyzývá tím k oživení britské tradice nedělního pečení masa. 

Na jeho webových stránkách se mohou fanoušci inspirovat recepty, které si mohou uvařit 

doma, nebo přímo zajít do jedné z jeho restaurací, kde se po celou neděli servírují pečené 

masové speciality.119   

5. 2. 2 Online komunikace 

Webové stránky 

Bez webových stránek se v dnešní době neobejde žádná známá značka, natož značka 

Gordon Ramsay, která je oceňována v řádech miliard dolarů.120 Již na úvodní stránce nás 

přivítá galerie s úvodním portrétem uznávaného šéfkuchaře. Další snímky v galerii jsou 

využity jako reklamní bannery upozorňující na nejnovější projekty a novinky. Mezi těmi je 

v současné době Ramsayho již zmíněný projekt #RoastRevolution, nově otevřená 

restaurace ve stylu populární cooking show Hell‘s Kitchen a možnost zakoupení dárkových 

poukazů a jedinečných zážitků. Pro lepší orientaci jsou některé záložky v menu odkázány 

na nové webové stránky, založené přímo k tomu účelu.121 Vlastní webovou stránkou se tak 

mohou pochlubit jeho podniky, kam nás odkáže i záložka o nabídkách práce, kurzech 

vaření či dárkových poukazech a zážitcích.122 Na webové stránce Gordona Ramsayho se 

můžeme dozvědět více o jeho životě, vydaných kuchařkách, televizních pořadech, ale 

nalezneme zde také ukázky receptů. Výjimečný obsah představuje online hra Restaurant 

DASH: Gordon Ramsay, uvedená minulý rok v létě, kterou si mohou fanoušci stáhnout 

ve formě aplikace do mobilních telefonů.123 

Facebook 

Statusem sociální sítě s největším počtem fanoušků se může pochlubit Facebook, který si 

Gordon Ramsay založil v listopadu 2010 a nyní ho zde sleduje necelých 8 miliónů lidí 
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z celého světa. Komunikace je zde pravidelná a každý den se fanoušci dočkají minimálně 

jednoho zajímavého příspěvku, který vždy rádi komentují. Nejčastějším obsahem bývají 

upoutávky na televizní pořady, lákavé fotky jídel z restaurací, ale i zákulisní pohled 

do nich. Velmi zajímavým prvkem je pohled do rodinného života, jakým je například 

úspěch jeho dětí na londýnském maratonu.124 

Instagram 

Nejmladší sociální sítí Gordona Ramsayho je rozhodně Instagram se současným počtem 

sledujících přes 4 miliony. První příspěvek zveřejnil 4. září 2012. Nekvalitní fotka 

z nahrávacího studia si vysloužila okolo 2000 reakcí a necelých 200 komentářů. 

V současné době je to již mnohonásobně více. Reakce na příspěvky se pohybuje v řádu 

desítek až stovek tisíc a komentářů dostává stovky. Nejčastějším obsahem bývá zákulisí 

kuchyně, fotky jídel z jeho podniků, ale překvapivě velké procento zde zastupuje 

i soukromí – minimálně jednou týdně sdílí fotky ze svého rodinného života. Rodinným 

životem se Ramsay příliš netají, takže jeho rodinu zná téměř celý svět. Využívá i nedávnou 

novinku Instagramu, tzv. Instagram stories, což jsou příspěvky určené k nahlédnutí 

pouhých 24 hodin po zveřejnění.125 

YouTube 

Kanál na YouTube, který odebírá přes 6 miliónů lidí, si založil již v roce 2006. Avšak 

první video nahrál až o pár let později, a to 4. listopadu 2009.126 Úvodní fotka profilu 

slibuje nová videa každý týden, což Gordon Ramsay pečlivě plní. Nová videa nahrává 

dvakrát týdně, každé trvá přibližně 4 minuty a většinou se týká šokujících odhalení 

v navštívených restauracích či videoreceptů. Typickým znakem tohoto komunikačního 

kanálu jsou šokující názvy často obsahující expresivní výrazy, jejichž cílem je přilákat více 

diváků. Snad i díky tomu mají jeho video stotisícová čísla zhlédnutí, některá dokonce 

překročila milion.127 

Twitter 

                                                           
124 Facebook. Gordon Ramsay @gordonramsay. [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/gordonramsay/ 

125 Instagram. Gordongram. [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/gordongram/ 

126 YouTube. Minted Pea and Watercress Veloute - Gordon Ramsay. [online]. 4. 11. 2009 [cit. 2018-04-14]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=UBJtUcnn2RI 

127 YouTube. Gordon Ramsay: Videa. [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/user/gordonramsay/videos 
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Profil na sociální sítí Twitter si Gordon Ramsay založil v únoru 2010, od té doby mu počet 

sledujících stoupl na necelých 7 miliónů uživatelů, kteří mohou každý den očekávat 

až sedm tweetů.128 Během osmi let se mu jich podařilo napsat již přes 20 000. Většina 

tweetů jsou sdílené fotky z Instagramu, informace o nadcházejících pořadech či vtipné 

komentáře k fotkám jídel, které mu zasílají fanoušci.129 

 

 

 

6. Komparace komunikačních aktivit Zdeňka Pohlreicha 

a Gordona Ramsayho 

Jak již autorka uvedla v úvodu praktické části, vybraní šéfkuchaři podrobení analýze jsou 

si velmi podobní. Nejen, že jsou v oboru vystudovaní, navíc však patří k nejznámějším 

šéfkuchařům ve své zemi, kde si získali nejen příznivce ale také své odpůrce. Důvodem je 

podobná image obou šéfkuchařů, která je založena na přísném vzhledu, nevybíravém 

způsobu komunikace s použitím sprostých slov a břitkém humoru. Gordon Ramsay je 

navíc známý svým ohnivým temperamentem a urážlivými poznámkami. 

 

Offline komunikace je pro oba stěžejní, jelikož díky pořadu v televizi se stali 

známými tvářemi s jedinečnou a rozpoznatelnou image. Pořad Ano, šéfe! v němž se 

proslavil Zdeněk Pohlreich vznikl na námět pořadu Ramsay‘s Kitchen Nightmares, kterým 

se stejně tak proslavil Gordon Ramsay. Kromě vlastních restaurací se mohou pochlubit 

i vlastní společností – Pohlreich si založil vlastní nakladatelství a Ramsay produkční 

společnost. Oba mají na svém kontě hned několik kuchařských knih, které se staly v dané 

zemi bestsellery, a navázali spolupráci hned s několika značkami. Nutno podotknout, 

že oběma záleží na kvalitě a jimi prezentované značky patří mezi luxusní zboží. Zatímco 

Pohlreich se zaměřil na prémiové kuchyňské spotřebiče, Ramsay zvolil vlastní kolekci 

luxusního nádobí. Pohlreich i Ramsay si uvědomují sílu PR a budování vlastní značky, 

takže u obou nalezneme kuchařské kurzy, časté rozhovory, ale dobročinné projekty. 

                                                           
128 Tweet je název krátkého sdělení, které uživatel přidá na svoji sociální síť Twitter. Zajímavostí je, že tato 

zpráva může být dlouhá pouhých 280 znaků. 

129 Twitter. Gordon Ramsay @GordonRamsay. [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

https://twitter.com/GordonRamsay 

 



41 
 

Pohlreich se charitě sice příliš nevěnuje, zato však vyučuje na Střední škole gastronomické 

a hotelové, kde předává své tipy a triky začínajícím kuchařům. Gordon Ramsay si se svojí 

manželkou založil dobročinnou nadaci, která pomáhá dětem v londýnské nemocnici. Mezi 

jeho nejnovější projekt patří i tzv. #RoastRevolution, kdy se snaží navrátit britskou tradici 

nedělního pečení masa a spojit tím veřejnost. 

Na poli online komunikace jednoznačně vítězí Gordon Ramsay, který své sociální sítě 

ovládá bravurně. Na Facebooku i Instagramu každý den zásobuje fanoušky alespoň jedním 

novým příspěvkem, Instagram je občas oživen o tzv. Instastories. Mezi častý obsah 

na těchto sociálních sítí patří fotky jídel, pohled do zákulisí všech jeho restaurací 

i osobního života a upoutávky na nové pořady, které se chystají. Je však dobré zmínit, 

že příspěvky na sociálních sítích jsou napůl prací Ramsayho týmu, který má komunikaci 

a publikování příspěvků na starosti. Ve stejný rok si Facebook založil i Zdeněk Pohlreich, 

avšak komunikace zde pokulhává. Příspěvků se fanoušek dočká jen čtyřikrát do měsíce, 

navíc s ne příliš zajímavým popiskem, který ve většině případů začíná stejným oslovením 

„přátelé“ či „pozor“. Mimo malé frekvence a kreativity příspěvků spatřuje autorka další 

mínusy, kterými jsou například nedostatečná komunikace s fanoušky, nekonzistentní 

grafika, málo vyplněné informační údaje o profilu a profilovou fotku, kde je místo portrétu 

šéfkuchaře nic neříkající logo. Podnětem k zamyšlení je také přejmenování současného 

názvu stránky Zdeněk Pohlreich – oficiální fanklub na přijatelnější Zdeněk Pohlreich – 

oficiální profil. Instagram patří k jeho novějším sítím, avšak s třemi příspěvky za měsíc 

nemá příliš budoucnost, navíc pokud jsou použity nekvalitní fotografie s neosobními texty, 

které zřejmě píše někdo jiný. I této sociální síti by měl Zdeněk Pohlreich věnovat daleko 

více času a mimo fotografií občas nahrát i nějaké video, které na profilu zatím chybí. Právě 

videa jsou velkým rozdílem v jejich komunikaci. Gordon Ramsay se, na rozdíl 

od Pohlreicha, může pochlubit vlastním YouTube kanálem, kam nahrává 2 videa týdně. 

Většinou se jedná o šokující pohledy do jiných restaurací či návod na přípravu určitého 

pokrmu. Oba sice vlastní účet na Twitteru, ale i zde je velký rozdíl. Zatímco Pohlreich tuto 

síť již 6 let nevyužívá, Ramsay je na ni nejvíce aktivní ze všech sociálních sítí. Krátké 

příspěvky si píše sám až 7x za den a často sdílí statusy lidí, ke kterým se vtipně vyjadřuje.  
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7. Úspěšný vzorec komunikace 

Pro nalezení vhodného komunikačního vzorce se autorka práce obrátila na významné 

české šéfkuchaře, se kterými provedla expertní rozhovory. Každému z nich byla 

předložena stejná sada otázek týkající se aspektů vytvářejících mediálně známé kuchaře, 

díky čemuž mohla vzniknout tato kapitola. V následujících řádcích bude každý z nich 

krátce představen. 

 

Ondřej Slanina je šéfkuchařem v zámecké restauraci Chateau St. Havel na Praze 4, která 

má 32 zaměstnanců. Kuchyně je zaměřena na moderní českou a evropskou kuchyni, 

přičemž cena za degustační 6chodové menu pro 2 osoby se pohybuje okolo 1200 Kč. 

Mediálně známý se stal díky úspěšnému pořadu Kluci v akci, který se již 13 let vysílá 

každou sobotu na České televizi.130 

Jan Punčochář je uznávaným šéfkuchařem pražské restaurace Grand Cru sídlící na Praze 

1, která má 22 zaměstnanců. Restaurace je zaměřena na českou kuchyni a vyniká 1500 

druhy vín z celého světa. Tříchodová večeře pro 2 osoby zde vyjde na 1450 Kč. Jan 

Punčochář se stal známý díky svým glosám v Lidových novinách, v současné době je to 

výrazná spolupráce s Bageterií Boulevard. Jako jediný ze všech šéfkuchařů se může 

pochlubit vlastní PR manažerkou. Tou je Jana Suja, která byla u rozhovoru přítomna 

a v rozhovoru jsou zaznamenány i její odpovědi.131 Pochlubit se může i titulem Zlatý 

kuchař roku 2017.132 

Roman Vaněk je snad nejznámějším popularizátorem gastronomie v České republice. 

Je majitelem Pražského kulinářského institutu (zkráceně Prakul), který založil v roce 2008. 

Prakul představuje školu vaření, kde se téměř denně pořádají kurzy, která má za cíl zlepšit 

gastronomii na našem území. Několikrát se objevil v televizi, avšak největší slávu mu 

přinesly úspěšné kuchařské knihy, kterých se prodalo již přes 640 tisíc. Těch má na svém 

kontě již devět.133 

 

                                                           
130 Příloha č. 1 

131 Příloha č. 2 

132 ČTK. Titul Zlatý kuchař znovu obhájil Jan Punčochář [online]. 26. 4. 2018 [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: 

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/titul-zlaty-kuchar-znovu-obhajil-jan-puncochar/1614603 

133 Příloha č. 3 
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U všech třech dotazovaných bylo zjištěno, že jídlo a vaření je lákalo už od útlého věku, 

čímž se jen potvrzuje domněnka Alice Waters, která byla v práci zmíněna, že většina 

dobrých šéfkuchařů se s citem a vášní pro jídlo narodí, což se projevuje již v dětství.134 

Každý, kdo se chce stát šéfkuchařem, může začít kuchařskými školami, kde se naučí 

veškeré základy vaření, a pochopí techniky. Vzdělání v oboru však není v gastronomii 

nutností.135 Dle Vaňka je to především o sebevzdělávání se a každodenním sledování 

gastronomické scény, která se neustále vyvíjí.136 V začátcích by na sobě měl každý hodně 

pracovat, poslouchat své nadřízené a podle všech dotazovaných co nejvíce jezdit 

na zahraniční stáže, kde lze získat zkušenosti, nový rozhled a především velké množství 

kontaktů. Po získání kuchařské pozice v restauraci by se měl zaměřit na budování své 

vlastní image. 

 

Komunikační strategii je podle všech dotazovaných vhodné spustit na sociálních sítích, 

které představují nejlevnější a nejlepší způsob, kde lze vytvořit autentický osobitý obsah. 

Když totiž podle Vaňka nemáte peníze, musíte přemýšlet – přemýšlet jak jich utratit 

co nejméně a dát o sobě vědět.137 Může to být bláznivá myšlenka, chuť dělat věci jinak 

nebo jen zdravá drzost, která přiláká pozornost. Stejně jako tomu bylo u kuchařky Kamily 

Rundusové, známé pod pseudonymem Kamu.138 Sociální sítě přináší neuvěřitelné 

možnosti realizace, které lze odkoukat od vzorů, které je dobré v gastronomii mít. Podle 

odpovědí dotazovaných a profilů známých šéfkuchařů je dobré fanouškům předkládat 

fotky jídel, sdílet zajímavé videorecepty, nechat nahlédnout do zákulisí restaurace, stejně 

tak jako do každodenního života mimo ní. Klíčem k úspěchu na sociálních sítích je 

především dlouhodobá a pravidelná komunikace s fanoušky. 

Sociální sítě by si měl každý dělat co nejvíce sám a podle Jany Sujy se do nich v dnešní 

době co nejvíce opřít.139 Je však logické, že s popularitou ubývá času, proto si někteří 

                                                           
134 DORNENBURG, Andrew a Karen PAGE. Becoming a Chef. 2. New Jersey: John Wiley, 2003, s. 33. 

ISBN 978-0-471-15209-5. 

135 ZEITHAMMEROVÁ, Edita. Šéfkuchaři a budoucnost české gastronomie. Brno, 2017. Bakalářská práce 

(Bc.). Vysoká škola obchodní a hotelová. Vedoucí práce Prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. 

136 Příloha č. 3 

137 Příloha č. 3 

138 Příloha č. 3 

139 Příloha č. 2 
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najímají své PR manažery a zakládají týmy, se kterými úzce spolupracují, aby se jim 

o komunikaci staraly. 

 

Opomíjeno by nemělo být ani PR. Začátky jsou vždy těžké, což potvrdila i Jana Suja, PR 

manažerka Jana Punčocháře. Ta prozradila, že většina rozhovorů a PR článků byla 

na začátku vždy z její iniciativy. Díky tomu zajistila Janu Punčochářovi známé jméno 

u novinářů, takže postupem času se naučili ho oslovovat sami, ať už se jednalo o velké 

články či jen vyjádření k aktuálním tématům.140 I přesto je však PR o každodenní 

komunikaci s novináři za účelem udržení si dobrých vztahů. Jakmile se jméno šéfkuchaře 

objeví v tisku, začnou si ho všímat i televize, kterými můžeme být zván jako host 

do pořadů. V tom nejlepším případě mu mohou dokonce nabídnout vlastní kuchařský 

pořad, díky kterému se může stát celebritou. V takovém případě je jeho jméno známé 

široké veřejnosti a firmy se začnou předhánět v nabídce spoluprací. Všichni dotazovaní 

uvedli, že spolupráci si vybírají podle osobního přesvědčení. Je tedy důležité, aby byl 

produkt kvalitní a ztotožňoval se s jejich filozofií. 

 

Téměř každého jednou dostihnou myšlenky na otevření si vlastního podniku. Pokud se 

někdo rozhodne otevřít si vlastní podnik, podle všech dotazovaných by si ho měl otevřít 

až poté, co bude alespoň trochu mediálně známý. Sociální sítě lze využít jako informační 

kanál o otevření vlastní restaurace a známé jméno navíc může do podniku přilákat daleko 

více lidí. Jediným problémem může být podle Slaniny nadprůměrné očekávání hostů 

a jejich nulová tolerance.141 Je tedy důležité si držet kvalitu, dobře vařit a jít s trendy. Podle 

Punčocháře by měla restaurace žít, čehož lze docílit speciálním menu, degustacemi vína 

či hostováním kuchařů ze zahraničí. Všechny tyto výjimečné aktivity je dobré prezentovat 

na sociálních sítích, kde se o nich dozví veřejnost a přiláká je to restauraci navštívit. Cílem 

sociálních sítí a pravidelného PR je právě nalákat k návštěvě podniku, jelikož nejlepší 

reklama jde vždy z restaurace a referencí jejích hostů. Spokojení hosté se rádi vrací znovu 

a jsou základem každé restaurace. 

Je logické, že postupem času se role šéfkuchaře v restauraci mění. Lidé si většinou myslí, 

že když navštíví podnik známého šéfkuchaře, uvaří jim jídlo přímo on. Ve skutečnosti však 

šéfkuchař pouze propůjčuje své jméno restauraci a podílí se na jejím chodu klidně prací 

                                                           
140 Příloha č. 2 

141 Příloha č. 1 
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z domova. Jeho úkolem je vytváření nových jídel či celého menu, vyhodnocování statistik 

návštěvnosti a především neustálého budování své osobní značky, pod kterou všechny tyto 

aktivity skloubíte. Bez značky v gastronomii, podle Romana Vaňka, nelze absolutně 

existovat.142 

   

Podle firemního blogu Jídlo a radost od Ambiente by měl kuchař při budování své osobní 

značky dbát také na následující doporučení: 

 Místo „já“ říkej „my“. 

 Vyzdvihuj práci druhých. 

 Sdílej, co umíš a znáš, ale nevytahuj se. 

 Pomáhej mladším v jejich rozvoji. 

 Nesuď a nevymezuj se. 

 Buď vstřícný k novinářům. 

 Nauč se fotit a nech se fotit dobře. 

 Měj pokoru k ostatním řemeslům. 

 Měj své vzory. 

 Najdi svá jídla. 

 Najdi své suroviny. 

 Najdi své techniky.143 

 

Osobní značka v gastronomii představuje konkurenční výhodu, díky níž lze budovat 

podnikání i kariéru. Jedná se o určitou hodnotu představující kombinaci atributů, jakými 

jsou například přednosti, schopnosti, znalosti, hodnoty a vášeň vystihující určitou osobu.144 

Šéfkuchař by měl svou komunikaci zaměřit na své výjimečné schopnosti, vytvořit si 

vlastní image a stát si za svými názory.145 Obsah na sociálních sítích je doporučen zaměřit 

                                                           
142 Příloha č. 3 

143 Jídlo a radost. Šéfkuchař jako značka [online]. 16. 2. 2017 [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: 

https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/sefkuchar-jako-znacka/ 

144 MARALÍK, David. Osobní branding a jeho role v networkingu. Praha, 2016. Diplomová práce (Ing.). 

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Katedra marketingu. Vedoucí práce Ing. 

David Říha, Ph.D., MBA. 

145 Restaurant Branding Roadmap. Restaurant Chef Branding - 5 ways to cook up buzz & customers[online]. 

16. 4. 2012 [cit. 2018-04-24]. Dostupné z: https://restaurantbrandingroadmap.com/how-to-brand-a-chef/ 
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především na zákulisí restaurace, které je pro fanoušky jinak skryto. Kromě kvalitních 

fotek jídel, surovin a videoreceptů fanoušky zajímá i každodenní život, díky kterému 

šéfkuchař navodí pocit, že nemá co skrývat a je si s fanoušky blíže. Jako skvělý nástroj 

k tomu mohou posloužit Instastories na Instagramu, kde lze zaznamenat posledních 24 

hodin toho, co člověk dělal. Kromě sociálních sítí by nemělo být opomíjeno ani klasické 

PR, díky kterému se šéfkuchař dostane do povědomí širší veřejnosti. Zde je doporučována 

komunikace s novináři, hostování v televizních pořadech či účast na společenských akcích. 

V každém případě však platí, že komunikace by měla být dlouhodobá a pravidelná. 

Jak totiž prohlásil Roman Vaněk: „Dostat se v téhle zemi nahoru je hrozně jednoduchý, ale 

udržet se tam…“ 
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8. Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala tématem Šéfkuchař jako značka a jeho 

marketingová komunikace. Cílem práce bylo najít úspěšný vzorec komunikace, který by 

byl vhodný pro začínající kuchaře za účelem zviditelnění se. Toho bylo docílenou 

deskriptivní analýzou dvou významných šéfkuchařů z různých zemí, Zdeňka Pohlreicha 

a Gordona Ramsayho, a pomocí expertních rozhovorů se třemi významnými šéfkuchaři 

z České republiky. 

Teoretická část vymezila základní marketingové pojmy, které byly pro tuto práci 

stěžejní, a uvedla čtenáře do historického kontextu gastronomie od 4. století nejen ve světě, 

ale také na našem území. Díky těmto znalostem došlo k podpoření praktické části 

bakalářské práce, která se již zaměřila na konkrétní příklady z praxe. V praktické části byli 

představeni dva významní šéfkuchaři, kteří byli záměrně vybráni tak, aby byli nejen 

úspěšní a působili v jiné zemi, ale také podobní svým vystupováním a stylem komunikace. 

Deskriptivní analýzou se podařilo porovnat jejich komunikaci, která se zaměřila na offline 

i online prostředí. Díky analýze bylo zjištěno, která komunikace je pro každého šéfkuchaře 

důležitější, takže jí věnuje více času, na rozdíl od ostatních kanálů, na kterých by měl více 

zapracovat pro jejich plné využití. Offline komunikace byla popsána v kontextu televizního 

vysílání, tisku a PR aktivit, zatímco online komunikace se zaměřila na osobní prezentaci 

na oficiálním webu a sociálních sítích, kterými byly Facebook, Instagram, YouTube 

a Twitter. Přesto, že oba šéfkuchaři zaujímají ve světové gastronomii přední příčky, je zde 

stále prostor pro další inovace, jakými by mohly být například krátká videa ze zákulisí 

restaurací či posty se známými hláškami obou šéfkuchařů. Autorka by doporučila 

především Zdeňku Pohlreichovi, aby se více zaměřil na sociální sítě, které i podle Romana 

Vaňka nyní zanedbává.146 Na sociálních sítích si lze vybudovat a rozšířit základnu svých 

fanoušků, se kterými díky pravidelné komunikaci navážeme vztah a vzbudíme zájem 

o návštěvu podniku daného šéfkuchaře. Gordon Ramsay se naopak ukázal na sociálních 

sítích jako velmi aktivní, jelikož s fanoušky komunikuje pravidelně několikrát denně. 

Oběma by autorka doporučila své příspěvky finančně podporovat za účelem rozšíření 

počtu sledujících na sociálních sítích. 

Závěr práce byl věnován dedukci vhodného komunikačního mixu pro začínající 

kuchaře, která byla provedena díky expertním rozhovorům. Ty autorka získala osobním 

                                                           
146 Příloha č. 3 
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setkáním s dotazovanými za účelem profesionálního názoru lidí z praxe. Výsledky 

ukázaly, že začínající kuchaři by měli co nejdříve začít se zajímavým obsahem 

na sociálních sítích, aby se dostali do povědomí veřejnosti. Známí šéfkuchaři doporučují 

absolvování zahraničních stáží, každodenní vzdělávání se a sledování trendů či udržování 

kontaktů, které by mohly v budoucnu pomoci a dát kuchaři šanci dostat se například 

do televize. Začínající kuchaři si mohou díky budování osobní značky vytvořit jedinečnou 

identitu tím, že budou sdílet informace o sobě a nechají své fanoušky nahlédnout 

do vlastního soukromí. Poodkrytím části profesního i soukromého života lze s fanoušky 

navázat exkluzivní propojení, díky kterému dojde k iluzi, že si s kuchařem vytvořili vztah 

a mohou ho tak považovat za svého přítele. 

Závěrem lze konstatovat, že gastronomie se postupem času posunula na úroveň, kdy jméno 

šéfkuchaře může znamenat více než jméno restaurace. Důkazem je zmiňovaný Gordon 

Ramsay, který vlastní mnoho restaurací po celém světě s různými názvy, avšak veřejností 

jsou označovány jako „Ramsayho restaurace“. Příkladem může být Bread Street Kitchen 

& Bar Dubai, kterou však nikdo nenazve jinak než „Ramsayho restaurace v Dubaji“. 

Z toho vyplývá, že budování jména je v gastronomii velmi důležité a každý šéfkuchař 

by měl zaměřit své síly i na oblast marketingu, v současné době především na sociální sítě, 

které jsou podle Romana Vaňka nejlepší a nejlevnější platformou k budování osobní 

značky. Právě na sociálních sítích se každoročně objevují stále nové tváře, které si 

dokázaly něčím získat pozornost a ty jsou pro spolupráce s firmami velmi zajímavé. 

Dalším důvodem je fakt, že jídlo je a vždy bude něčím, bez čeho bychom nedokázali žít. 

Veřejnost si začíná uvědomovat důležitost správného stravování, čímž logicky roste obliba 

gastronomie, která i díky cestování dala vzniknout novému trendu gastroturismu.147 Lidé 

vyhledávají nové podniky, sledují vývoj gastronomické scény v místě jejich bydliště, 

zajímají se o nové úpravy potravin a především pak začínají myslet ekologicky a hledají 

způsoby jak suroviny zpracovat beze zbytku a minimalizovat tak plýtvání potravinami.148 

Zřejmě proto se v posledních letech zvedl prodej kuchařských knih, televizních pořadů 

zaměřených na vaření a známé tváře kuchařů můžeme potkat v přítomnosti mnoha 

                                                           
147 VEJSKALOVÁ, Dominika. Gastroturismus jako nový trend cestovního ruchu. Hradec Králové, 2016. 

Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu. Katedra 

rekreologie a cestovního ruchu. Vedoucí práce Mgr. Alexandr Gregar, PhD. 

148 Jídlo a radost. Jak to chodí v eko restauraci? [online]. 28. 4. 2016 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 

https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/jak-to-chodi-v-eko-restauraci/ 
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známých značek. V dnešní době sociálních sítí je velmi jednoduché se zviditelnit, zvláště 

pokud jste šikovný a inspirativní kuchař. Je však nutné s fanoušky neustále komunikovat 

a přinášet jim zajímavý obsah, díky kterému budou sami vyhledávat nové příspěvky 

na sociálních sítích. Jen díky tomu si kuchař vybuduje ze svého jména značku, bez které, 

podle Romana Vaňka, nelze ve světě gastronomie moc dobře fungovat.149  

                                                           
149 Příloha č. 3 
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Summary 

This bachelor thesis dealt with the topic Chef as a brand and his marketing 

communication. The aim of the work was to find a successful formula of communication 

that would be suitable for beginning chefs in order to make them more visible. This was 

achieved by a descriptive analysis of two major chefs from different countries, Zdeněk 

Pohlreich and Gordon Ramsay, and through expert interviews with three major chefs from 

the Czech Republic. 

The theoretical part defined basic marketing terms that were crucial for this thesis 

and introduced the readers to the historical context of gastronomy from the 4th century 

not only in the world but also in our country. Thanks to this knowledge, the practical part 

of the bachelor thesis, which has focused on particular examples from practice, was 

supported. In the practical part, two important chefs were introduced, who were 

deliberately chosen to be not only successful and working in another country but also 

similar to their performance and style of communication. Thanks to descriptive analysis 

the author could compare their communication, which was focused on offline and online 

environments. Because of this analysis, it was found out which communication is more 

important for each chef, so he spends more time with this communication in contrast 

with other channels in which he should work on more for full use. Offline communication 

was described in the context of television broadcasting, PR and PR activities, while online 

communications was focused on a personal presentation on the official website and social 

networks, such as Facebook, Instagram, YouTube and Twitter. Despite the fact that both 

chefs occupy the top ladders in world gastronomy, there is still a space for further 

innovations, such as short backstage videos or postings with the famous quotes of both 

chefs. In particular, the author would recommend Zdeněk Pohlreich to focus more on the 

social networks that are now according to Roman Vaněk neglected. Social networks give 

a possibility to build and expand the base of their fans, with whom we bring a relationship 

through regular communication and we encourage the interest to visiting a chef's 

restaurant. On the contrary, Gordon Ramsay seemed to be very active on social networks 

because he regularly communicates with fans several times a day. The author would 

recommend to both chefs to use financial support to their posts in order to increase 

the number of followers on social networks. 

The conclusion of the work was devoted to the deduction of a suitable 

communication mix for beginner chefs, which was done through expert interviews. These 
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were gained by the author through personal meeting with the interviewees for 

the professional opinion of the people from the practice. The results have shown that 

beginning chefs should start with interesting content on social networks as soon as possible 

in order to get publicized. Well-known chefs recommended participating abroad 

on internships, day-to-day training, and tracking trends or maintaining contacts that might 

help in the future and give chefs the chance to sign the contract with TV. Beginning chefs 

can create a unique identity by building a personal brand by sharing information about 

themselves and allowing their fans to look into their own privacy. Through the partial 

demonstration of their professional and private life, fans can establish an exclusive 

connection, which can create illusion that they have a relationship with the cook and can be 

considered as their friend. 

In conclusion, gastronomy has shifted over time to the level that the name of 

the chef may mean more than the name of the restaurant. The proof is Gordon Ramsay, 

who owns many restaurants around the world with different names, but is known by 

the public as the "Ramsay Restaurant". An example can be Bread Street Kitchen & Bar 

Dubai, which no one calls otherwise than "Ramsay's Dubai Restaurant". This suggests that 

branding is very important in gastronomy, and that each chef should focus his energy 

on the field of marketing, especially on social networks that, according to Roman Vaněk, 

are the best and cheapest brand building platform. On social networks, there are always 

new faces that have managed to attract attention, and they are very interesting to work with 

companies. Another reason is that food is and will always be something we could not live 

without. The public is beginning to realize the importance of eating healthy, which 

increases popularity of gastronomy, which, thanks to traveling, has led to the emergence 

of a new trend called gastrotourism. People are looking for new restaurants, observing 

the evolution of the gourmet scene at their place of residence, interesting in new cooking 

technologies and, above all, are beginning to think ecologically and are looking for ways 

to process ingredients without sacrificing food waste. This is why, in recent years, the sale 

of cookbooks, cooking programs and familiar faces of chefs can be seen in the presence 

of many well-known brands. Nowadays, social networks make it very easy to be visible, 

especially if you are a smart and inspirational chef. However, it is necessary 

to communicate constantly with fans and bring them interesting content that will help them 

to find new posts on social networks by themselves. Thanks to these activities mentioned 
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above, according to Roman Vaněk, is not possible to work well in the world 

of gastronomy. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Přepis rozhovoru s Ondřejem Slaninou 

Místo: Chateau St. Havel, Před Nádražím 1/6, Praha 4 

Datum: 5. 3. 2018 

Kdy jste se rozhodl zasvětit svůj život gastronomii? Co vás přivedlo k vaření? 

O vaření jsem se začal zajímat už v dětství. Myslím, že to bylo třeba v 7 – 8 letech, 

kdy jsem doma pomáhal vařit. Pak jsem to začal v patnácti studovat. Všichni přece 

víme, co chceme v patnácti dělat celý život, že. Takže jsem nastoupil na střední školu 

a vystudoval jsem to. 

Plánoval jste otevření vlastního podniku? Co bylo zlomovým okamžikem pro toto 

rozhodnutí? 

Ono asi není zlomový rozhodnutí otevřít si vlastní podnik, spíše jako rozhodnout se 

podnikat. Přece jen v gastronomii je spousta odvětví, ve kterých člověk může začít. 

Pro mě byl zlomový okamžik, když jsem byl zaměstnaný a dřel jsem jako kůň 

za relativně málo peněz. Pak jsem si jednoho dne přesekl šlachu na palci a to byl ten 

moment. Řekl jsem si, že jestli mám jednou zemřít v nějaké práci, tak to bude v mé 

práci. 

Byl jste v té době jakkoliv mediálně známý? 

V té době už to částečně bylo. My ten pořad Kluci v akci děláme, myslím, 13 let a já 

jsem začal podnikat v roce 2008. Takže 10 let. Takže do jisté míry ano. 

Pokud ano, pomohlo to? 

Určitě to pomohlo. Na druhou stranu co se týká našeho pořadu. Začal jsem podnikat, 

když mi bylo asi 23 let, tak než se v té gastronomii dostanete na nějakou pozici, že vás 

veřejnost bere tak, že tomu opravdu rozumíte, tak s tím věkem to trochu souvisí. 

Takže když jsem byl takhle mladý, tak tomu tak úplně bylo. Ta přirozená odborná 

autorita odpovídá nějakému věku. Takže to spíš trvalo. Rozhodně to nebylo tak, 

že Slanina si otevřel restauraci a všichni se z toho zblázní. Do toho v roce 2009 začala 

nějaká ekonomická krize, takže to bylo hodně složité. Udělal jsem spoustu školáckých 

chyb, kterými si člověk v podnikání musí projít. Ale celkově mi to do jisté míry 

pomohlo. 
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Ta značka toho jména pomáhá, ať už to dělá kdokoliv a cokoliv. Obrovskou nevýhodou 

je u známého jména nadprůměrné očekávání těch hostů a nulová tolerance. 

U neznámého podniku nějakou chybu odpustíte, nebo přimhouříte oči. U známého 

jména budete naopak dál šířit, že jste tam byla, ale že to nebylo tak super, jak jste 

čekala. 

Jaké byly první kroky k propagaci vašeho podniku? 

My když jsme tu začínali, tak sem skoro nikdo nechodil. Bylo to neznámé a my 

to dělali pozvolna, protože nejlepší reklama na ten gastronomický podnik je nějaká 

reference hosta. Nejdřív musíte do těch lidí různými informačními kanály hustit, 

že to existuje. Před 10 lety nebyly takové možnosti těch sociálních sítí, co si budeme 

povídat. Takže my jsme dělali tradiční metody, jako jsou printové reklamy nebo 

rádiové spoty. Obojí bylo velmi nákladné, ale my jsme jeli pomalu, takže nárůst máme 

dodnes. Nejdůležitější samozřejmě je držet si kvalitu a komunikovat pravidelně. 

Speciálně v gastronomickém byznysu je to záruka něčeho. U nově otevřených 

restaurací to je většinou jedna velká bublina, která brzo splaskne, protože si ten podnik 

neudrží si kvalitu a zákazníka. Lidé musí být spokojení, aby přicházeli znovu. 

Jedná návštěva je vám k ničemu. Vy potřebujete, aby lidé chodili opakovaně. Nebo mít 

restauraci na frekventovaném turistickém místě, kde jsou stále lidé. To my opravdu 

nejsme, protože jsme ukryti tady na Praze 4. Pro nás jsou ti spokojení zákazníci 

opravdu velmi důležití. Je hezké, když si vás personál pamatuje, protože navštěvujete 

restauraci často. 

Na jakou kuchyni se váš podnik zaměřuje? 

Naše kuchyně je zaměřená na evropskou kuchyni. Spíše takovou českou kuchyni 

v lehce moderním pojetí. Ale pořád je pro mě důležité, aby ten lístek byl pro zákazníka 

jasně uchopitelný. Tím myslím, aby tam byla napsána jasně dominantní surovina, 

nějaká omáčka a příloha. Aby to nebylo abstraktní a podivné, jak to občas bývá. 

Chci, aby co si člověk přečetl v lístku, také dostal na talíři. Člověk stejně zjistí, že 

normální jídlo je nejlepší a je blbost dělat něco, co se tváří jinak, než opravdu je. 

Kolik zaměstnanců má váš podnik? 

Zaměstnanců máme asi 32. 
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Je váš podnik vyhledávaným místem ke stážím? 

Ze zahraničí tady za celou dobu našeho fungování ještě nikdo nebyl, ale z České 

republiky ano. Myslím, že sem jezdí asi tak 10 lidí do roka. 

Jezdíte/ Jezdil jste na stáže? Kde berete inspiraci? Máte nějaký vzor? 

Tak já díky tomu pořadu, kromě té mediální známosti, získal rozhled ve věcech 

a možnost setkat se spoustu zajímavých lidí, ke kterým bych se jinak dostával 

komplikovaně. Díky tomu jsem se dostal na spoustu míst, kde jsem mohl vařit. Pak to 

jsou klasické věci, jako například cestování, ochutnávání a dneska i internet. 

Jaká je přibližná cena tříchodové večeře pro 2 osoby? 

Degustační menu máme 6chodové a to stojí nějakých 1200 Kč. 

Jaký poměr je vašich českých a zahraničních hostů? 

U nás vedou významně Češi. Je teda důležité říci, že jsme hotelová restaurace. A jsme 

teda unikát, že k nám chodí daleko více lidí do restaurace, než do toho hotelu. Většinou 

to bývá přesně naopak. 90 % jsou lidé z venku a 10 % lidé z hotelu. A z těch 

hotelových hostů to je odhadem třetina zahraničních hostů. Zbytek jsou Češi. 

Kolik času věnujete restauraci práci a kolik rodině v porovnání s dřívější dobou? 

Když jsem začínal, tak jsem rodinu neměl. Teď už ji vlastně taky nemám. Nebo mám, 

ale myslím, že dřív jsem té práci věnoval významně více času v tom místě. Teď 

té práci věnuji stejný čas, ale můžu pracovat téměř odkudkoliv a nemusím být pořád 

v restauraci. Ta moje role se za ta léta trochu změnila, teď sem spíše nosím tu inspiraci, 

co a jak dělat. U sporáku už mám svoje lidi. Takže já statistiky návštěvnosti 

a vymýšlení nových jídel můžu dělat z domova. Takže tím pádem se dnes té rodině 

věnuji více, což je logické asi u každého oboru. Když bych to ale sečetl, tak člověk 

podnikající se vždy více věnuje práci než člověk běžně zaměstnaný. 

Jaké jsou vaše plány na dalších 5 let? 

5 let na jednu stranu není dlouhá doba, na druhou stranu to je dlouhá doba. Takže já 

zatím nic jako otevření další restaurace neplánuju. Po nové restauraci asi ani neprahnu 

a chci se více věnovat naší restauraci a chci, aby vše fungovalo tak, jak má. Aby stále 

chodili naši spokojení hosté a mezi nimi i nějací ti noví, abychom je měli stále čím 

překvapovat a oni viděli, že se tu něco mění. Mimochodem. Víte, jak poznáte, že je 
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u vás ten host poprvé? … Neví, kde jsou záchody. Takže já jako majitel restaurace, 

který neobsluhuje, pozoruju ty fantastický chvíle, když lidi hledají toalety. Díky tomu 

vidím, že sem stále chodí noví lidé. Restaurace jsou ti hosté, a ti když tam nebudou, tak 

je zbytečné to dělat. My to máme ještě složitější v tom, že nejsme úplně po cestě a náš 

standardní host sem jede autem. Vždycky svým zaměstnancům říkám, že aby se člověk 

večer oblékl, sedl do auta a jel někam na večeři, tak ten si zaslouží extra péči, 

že nezůstal po práci v pohodlí domova a neobjednal si třeba pizzu, pro kterou by si jen 

vyšel před dveře. Proto tu tolik dbáme o spokojenost, protože ti hosté k nám musí 

nějakou dobu jet a my je rozhodně nechceme naštvat. Chceme, aby si užili příjemný 

večer a jídlo jim chutnalo. 

Poznávají vás lidé na ulici? 

Jo, určitě. 

Jak často se snažíte být viděn? Co pro to děláte? 

Já se vůbec nesnažím být viděn a nedělám pro to vůbec nic. 

Máte osobní profil na sociálních sítích? Kdo ho spravuje? 

Mám, jen Facebook a spravuju si ho sám. 

Co na sociálních sítích komunikujete? 

Jak kdy. Z osobního života tam nekomunikuji téměř nic. Pokud teda nejsem někde se 

synem u jídla. Zákulisí restaurace a tyhle profesní věci tam dávám, ale jinak nejsem 

úplně sociální člověk. Já tím úplně moc nežiju a jsem v tom takový staromódní, že to 

neřeším, protože vím, že to často bývá v reálu úplně jinak. Já tam dávám reálný věci, 

které chci. Buď to ty lidi osloví, nebo ne. Ale rozhodně nekoukám na to, jaký to má 

dosah a podobně. Tím já nežiju. 

Necháváte veřejnost nahlédnout do svého soukromí? 

Soukromí moc nekomunikuju, nevidím důvod, proč bych měl. 

Jak komunikujete s fanoušky? 

Komunikuju. Na komentáře jim většinou odpovídám, na zprávy moc neodpovídám, 

protože se na ten chat moc nekoukám. Ale vím, že v tom chatu mám nějaké žádosti 



64 
 

od ostatních. Na většinu komentářů ale odpovídám, některé dokonce i mažu, když mě ti 

lidé štvou. 

Chodíte mezi hosty? 

Když jsem tu, tak tam jdu a nemám s tím problém. 

Jaká byla vaše první mediální zkušenost? 

Před pořadem Kluci v akci jsem ještě natáčel pořad Prima vařečka, takže to bylo asi 

první. 

Dáváte rozhovory?  

Já jsem teda ještě nikdy nikoho neoslovoval, aby se mnou udělal rozhovor. To mě 

nikdy nenapadlo. Vím, že nedávno za mnou někdo přišel a nabízel mi, že se mnou 

udělá rozhovor a já mu za to ještě zaplatím. Tak jsem mu říkal, že se asi zbláznil, 

že přece nikomu nebudu platit za rozhovory se mnou. Jinak rozhovory dělám. Je jich 

tak minimálně 5 – 6 do roka, kdy mě někdo osloví. 

Byl jste někdy v televizi? 

Ano. V televizi se objevuju už 13 let každou sobotu v pořadu Kluci v akci. Občas jsem 

se taky objevil jako host v zábavných show, jako jsou třeba Zázraky přírody nebo 

Všechnopárty Karla Šípa. 

Pořádáte nějaké kuchařské kurzy? 

Ano. Dělám to už spoustu let, většinou tady asi pro 20 lidí. V průměru jsou to 2 kurzy 

měsíčně. Sám někdy nevím, proč to dělám. Napadlo mě to samotného, takže mě to 

vlastně baví a taky mám pocit, že mohu pomoci zlepšit něčí gastronomický život. 

Nějaké peníze z toho jsou, ale spíše drobné. 

Vydal jste vlastní kuchařku? Co bylo impulsem? 

Plánuju. Ne přímo kuchařky, spíš nějakou knihu a zatím mám už 2 roky dvě kapitoly. 

To je zatím všechno. Ale někdy bych měl něco napsat, jen nevím kdy. 

Účastníte se společenských akcí?  

Občas jo, ale není toho moc. Já se nikam necpu, protože mě to nebaví. 
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Děláte nějaké speciální eventy? 

Děláme. Každý měsíc máme jeden týden, kdy máme speciální nabídku jídel. Máme tu 

i jednodenní akce, kdy tu například vaří národní tým či další šéfkuchař. Pak vymýšlíme 

různé ptákoviny. Před Vánoci to byl tady výlov rybníku s jarmarkem, což bylo hezký. 

Je to většinou prodělečné, ale chceme vytvořit nějakou tradici a komunitu lidí z té 

Prahy 4. Většinou o tom informujeme pomocí billboardů, mailem a nově i těmi 

sociálními sítěmi. Věci jako jarmark dáváme i do měsíčníku Prahy 4, takže tak. 

Spolupracoval jste někdy s nějakou firmou/ značkou? Podle čeho si vybíráte? 

No jasně. Vybírám si to podle přesvědčení, že ten produkt musí být kvalitní. Když to 

řeknu blbě, tak třeba Podravku bych nedělal. Nebo jinak. Je to o penězích. Ono spousta 

lidí řekne, že by to nedělali, ale všechno má svojí cenu. Takže ano, Podravka je 

hnusná, ale když přijde Podravka a dá mi 20 miliónů, abych byl její tváří, tak se budu 

tvářit, že je Podravka super. Vím, že to nikoho nezabije a všichni budou říkat, že jsem 

se zbláznil, ale ať se nad tou nabídkou zamyslí každý sám. 

Kdo je dobrým příkladem dobře komunikujícího kuchaře?  

Já nevím, asi nikdo. Nikdy jsem o tomhle nepřemýšlel. V Čechách podle mě nikdo. 

Jaká je podle vás nejvhodnější komunikace? 

Dneska to jsou ty sociální sítě rozhodně. Všechny ty nadlinkový věci jsou super už jen 

pro velký firmy, který zvedají povědomí o své značce – např. Coca Cola atd. Lidé to 

znají a jen je jím to připomínáno. U kuchařů to jsou sociální sítě a osobní kontakt 

s lidmi. Nejlepším obsahem je autentický obsah. Takže ať si každý dělá, kdo chce, 

co chce. Já tam určité věci komunikuji, určité ne a mám k tomu své jasné důvody. 

Co byste udělal nyní jinak? 

Asi ne, nevidím důvod a nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Je to můj profil a dávám si tam 

věci, které já chci. Nechci měnit sociální profil na profil, který bude můj byznys. 

Viz Leoš Mareš, který to dělá dobře a je to génius. Nevím, jestli mu to někdo poradil, 

přišel na to sám, nebo ho ty firmy začaly samy oslovovat. Já o tom takhle nikdy 

nepřemýšlel a nepřišel za mnou někdo, kdo by mi v tom poradil a řekl, že budu mít víc 

peněz a víc hostů. Pro mě je to pořád takový nástroj komunikace. 



66 
 

Co byste poradil začátečníkům v gastronomii, aby se z nich stali známí a uznávání 

kuchaři. 

Co se týče komunikace, tak začínajícímu kuchaři bych poradil, aby držel krok a makal. 

Ten, co už se chce zviditelnit, tak může přijít polonahý na volby Miloše Zemana a hned 

bude zviditelněný. Ne, podle mě se může kuchař zviditelnit jen tím, že dělá práci 

dobře. To je základ. Dneska je způsobů zviditelnění se mnoho a může to udělat 

kdokoliv, ale základem je u jakéhokoli oboru je, že tu svou práci musí dělat dobře. 

Teprve pak tomu lidé začnou věřit a pomůže mu to. Pak je asi dobrý komunikovat 

zákulisí té restaurace, to je jednoduché a zajímavé. Ale nevím, jestli to reálně pomůže. 

Asi až za nějakou dobu, což lidé v dnešní zrychlené době nechápou. Všechno trvá. 

Takže doporučuji dlouhodobou a pravidelnou komunikaci, pak to má smysl. 

 

 

Příloha č. 2: Přepis rozhovoru s Janem Punčochářem 

Místo: Grand Cru, Lodecká 4, Praha 1 

Datum: 8. 3. 2018 

Kdy jste se rozhodl zasvětit svůj život gastronomii? Co vás přivedlo k vaření? 

Tak bylo to asi v šesti letech a přivedla mě asi láska k jídlu. 

Plánoval jste otevření vlastního podniku? Co bylo zlomovým okamžikem pro toto 

rozhodnutí? 

Tak plánuju to každý den otevřít si vlastní podnik, ale zatím se ten vlastní podnik 

na 100 % nepodařil. Plánuju to třeba do deseti let, že se to stane. 

Byl jste v té době jakkoliv mediálně známý? 

- 

Pokud ano, pomohlo to? 

- 

Jaké byly první kroky k propagaci vašeho podniku? 

Tak od toho tady mám právě Janu, která se stará o veškeré věci týkající se komunikace 

směrem ven. Na to mám tedy PR odborníka, protože já tomu moc nerozumím a umím 

spíše vařit. 
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Na jakou kuchyni se váš podnik zaměřuje? 

Tak jsme v Čechách, takže určitě česká kuchyně. 

Kolik zaměstnanců má váš podnik? 

Zaměstnanců má 22. 

Je váš podnik vyhledávaným místem ke stážím?  

No tak pravidelně tak dvakrát do týdne. Míň než na týden je neberu, takže vždycky tu 

jsou minimálně týden. 

Jezdíte/ Jezdil jste na stáže? Kde berete inspiraci? Máte nějaký vzor? 

Samozřejmě, že ano. Žádný učený z nebe nespadl, takže se musíte neustále 

zdokonalovat. Na stáže tedy jezdím stále a snažím se dál rozvíjet. Vzory moc 

nemívám, takže vám teď žádný neřeknu. 

Jaká je přibližná cena tříchodové večeře pro 2 osoby? 

1450 Kč 

Jaký poměr je vašich českých a zahraničních hostů? 

80 % Češi, 20 % zahraniční 

Kolik času věnujete práci a kolik rodině v porovnání s dřívější dobou? 

Od pondělí do pátku rodině nula, o víkendu jak kdy. Asi 20 hodin? Překvapivě to 

na začátku bylo více, protože jsme měli dva zavírací dny. Teď máme jeden – každou 

neděli, takže to se věnuju rodině. 

Jaké jsou vaše plány na dalších 5 let? 

Jak jsem už řekl, tak do deseti let bych chtěl nějakou tu vlastní restauraci. 

Poznávají vás lidé na ulici? 

Jana: Vzhledem k tomu, že chodí v rondónu, kde má napsáno Jan Punčochář, 

tak určitě. 

Jan: Občas jo, občas se stane, že mě poznají. Minule jsem byl někde v restauraci 

a přišlo úplný procesí s panákama, takže poznávají mě. 
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Jak často se snažíte být viděn? Co pro to děláte? 

Jan: Tak já se právě snažím být neviděn. 

Jana: Ale já se snažím, aby byl viděn. Je to o každodenní komunikaci s novináři, 

samozřejmě se ozývají i spolupráce se značkami a firmami – příklad je třeba teď 

Bageterie Boulevard, Makro či Baileys. Tak s těmi spolupracujeme a je jich docela 

dost. Například ta Bageterie Boulevard měla opravdu velký dosah. Ale jinak co se týče 

PR, placenou reklamu neděláme, takže je to o té každodenní komunikaci s novináři – 

rozhovory, které domlouváme, recepty, které po nás neustále chtějí. Myslím, že docela 

pozdě jsme začali se sociálními sítěmi, protože nejdřív jsme dělali jen restauraci, ale 

teď už děláme i značku Jan Punčochář. Tam děláme Instagram a Facebook. Facebook 

zatím opomíjím, protože jak jsme začali pozdě, tak to nemá úplně ten dopad, jaký 

bychom chtěli, ale Instagram docela jde. Ten máme vlastně od zimy loňského roku. 

Máte osobní profil na sociálních sítích? Kdo ho spravuje?  

Jan: Facebook a Instagram. Spravuje ho tady Jana. 

Jana: Ale ve velkém spojení s Honzou, protože samozřejmě každý den nejsem 

v restauraci, a když mu tam někdo píše, třeba nějaký velmi známý šéfkuchař, tak se 

ptám, co mám odpovědět. 

Co na sociálních sítích komunikujete? 

Jana: Videorecepty ano, ale jen pokud nějaké máme. Netočíme nic sami, protože na to 

není prostor. Honza je prostě člověk, který je v té kuchyni a vaří. Takže jakmile točíme 

například pro Aktuálně.cz, Idnes.cz nebo právě recepty s Baileys, tak to dáváme 

i na sociální sítě. Jinak jsou to hodně fotky jídel a potom také zákulisní fotky, co třeba 

Honza obědvá a co ne. Případně se tam prezentují i ty spolupráce. 

Necháváte veřejnost nahlédnout do svého soukromí? 

Jan: Rodina určitě ne. Zákulisí restaurace ano. 

Jana: Jedna fotka byla na Vánoce. 

Jak komunikujete s fanoušky? 

Jan: Tak k nám nechodí nějací vyloženě extrémní fanoušci, kteří by lítali po Facebooku 

a Instagramu. Pokud chtějí podpis, tak si přinesou fotku a já jim to rád podepíšu. Nebo 
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menu, není problém. Ale k nám chodí docela vyšší třída, která tohle moc neřeší. 

Spíš jsou mými fanoušky v tom smyslu, že chodí do této restaurace často. 

Jana: Samozřejmě ten osobní kontakt s Honzou… Já mám právě velkou osobní 

zkušenost právě s novináři, kteří v momentě, kdy se s ním setkají, tak ho začnou 

zbožňovat. Osobní kontakt on umí velmi dobře komunikovat – bezprostřední styl 

na těch sociálních sítích takhle úplně nejde. 

Chodíte mezi hosty? 

To je každodenním chlebem.  

Jaká byla vaše první mediální zkušenost? 

Jan: Tak jelikož už jsem starý, tak si to nepamatuju. 

Jana: Já myslím, že to bylo ještě v Le Terroir, kdy ti přišli dělat ty vajíčka? 

Jan: Ne, to už je dávno předtím. První mediální zkušenost si nepamatuju. První 

významný rozhovor je třeba 12 – 14 let zpátky. 

Dáváte rozhovory?  

Jana: Nedáváme tolik. Je to většinou z mé iniciativy, nebo teď už to je spíše půl na půl. 

Ze začátku to bylo úplně ode mne, ale novináři se již dost naučili oslovovat sami 

a Honza už je taky známější, takže jakmile se cokoliv děje, tak volají. Nejsou to tedy 

jen rozhovory, ale také třeba vyjádření. Poslední byl například o tom protikuřáckém 

zákonu, tak k tomu jsme se vyjadřovali. Honzu oslovili jako odborníka. Občas to jsou 

samozřejmě i média B2B, takže ho oslovují, jakým způsobem udělat denní menu, jestli 

se to ve fine diningu vyplatí a podobně. Co se týče klasických rozhovorů, tak to jsou 

dva druhy. Buď je to úplný lifestyle – takže food časopisy jako Gurmet, Apetit, 

F.O.O.D. Nebo to jsou pánské lifestyle, jako je například For Men. Občas to bývají 

i deníky. 

Byl jste někdy v televizi? 

Jo, samozřejmě. Několikrát. Tak asi moje největší herecká etuda byla v pořadu Ohnivý 

kuře. V Masterchefu jsem taky vařil, ve Studiu 6 jsem byl… 
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Pořádáte nějaké kuchařské kurzy? 

Stále mě někdo oslovuje, abych tu kurzy dělal, ale jelikož jsem extrémně vytížený, tak 

moc času tomu nedám. Dělám maximálně pět do roka. 

Vydal jste vlastní kuchařku? Co bylo impulsem? 

Na stará kolena to plánuji. 

Účastníte se společenských akcí? 

Moc ne, já totiž nemám moc rád lidi. Takže opravdu málo. 

Děláte nějaké speciální eventy? 

Určitě. Třeba dvanáctkrát do roka máme speciální menu – něco nového, na co můžeme 

pozvat lidi. Dále to jsou degustace vína, zabijačky s lanýži a taky si zveme šéfkuchaře 

z ciziny. Potřebujeme, aby ta restaurace žila, takže každý den děláme vše pro to, aby se 

něco dělo. 

Spolupracoval jste někdy s nějakou firmou/ značkou? Podle čeho si vybíráte? 

Ano. Většinou to musí být kvalitní značka, která podtrhne to, co děláme tady u nás. 

Taky to musí být o osobním přesvědčení, že je to správné. 

Kdo je dobrým příkladem dobře komunikujícího kuchaře? 

Tak myslím si, že dobře komunikující kuchař u nás je Zdeněk Pohlreich. Ten je 

extrémně dobře komunikující. Spíš komunikovaný. Ta komunikace se mi moc nelíbí, 

ale dělá to dobře.  

Jaká je podle vás nejvhodnější komunikace? 

Jan: Tak asi přes jídlo a zákazníky. Protože nejlepší reklama jde vždycky z restaurace. 

Sociální sítě jsou asi dobrý, ale to je otázka spíš tady na Janu, já tomu moc nerozumím 

a nejsem jejich velkým fanouškem. 

Jana: Podle toho kolik na to máte peněz a kdy jste začala. To je zásadní otázka. Pokud 

začnete až v téhle době, tak je potřeba těch peněz mnohem více, abyste si vybudovala 

nějakou základnu. Takže za mě jsou nejdůležitější sociální sítě, ale na druhou stranu je 

potřeba dostat ty lidi do restaurace. Na tom ten šéfkuchař stojí. Takže je potřeba hodně 

úsilí věnovat do PR. 

Jan: To je fakt. Ty hosty, když už je tady máte, tak si je tu dokážete nějak ukočírovat. 
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Co byste udělal nyní jinak? 

Nevím. 

Co byste poradil začátečníkům v gastronomii, aby se z nich stali známí a uznávání 

kuchaři. 

Jan: Z pohledu gastronomie by se nejdřív měli naučit dobře vařit, než někam vyjdou. 

To je základ. Určitě bych doporučil vyjet někam do ciziny, kde lze získat jiný pohled. 

Pak už to asi přijde samo. 

Jana: Tak tam jde o to, kde momentálně jste. Pokud jste šéfkuchař, může si vás vzít 

do rukou PR odborník a pomáhat vám. Pokud jste řadový kuchař, tak to asi zatím 

nepůjde. Jedině, že by si vás vybrali do nějakého pořadu v televizi, což se samozřejmě 

taky může stát. V momentě, kdy už jste šéfkuchař, je dobré se zaměřit na dobré PR 

a spojit se s někým, kdo to bude komunikovat a denně odpovídat. Protože samozřejmě 

ten šéfkuchař na tohle čas nemá. Takže si opravdu někoho najmout a pořádně ho 

vyškolit. Nebát se stát si za svým názorem, pokud víte, že za tím opravdu stojíte. 

Honzovi asi hodně pomohlo, že si vybral časopis, kde pravidelně glosoval. Hodně 

dlouho už máme v Lidových novinách rubriku Glosy Jana Punčocháře, teď teda trochu 

nestíháme a je jich tam méně. Naší nevýhodou jsou zatím ty sociální sítě. Pokud to 

toho člověka baví, určitě by se do toho měl opřít a co nejvíce si je dělat sám, 

viz Instastories, které já dělat na dálku nemůžu. To si myslím, že v současné době 

nejvíce zaujme. 

 

 

Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Romanem Vaňkem 

Místo: Pražský kulinářský institut, Suchdolská 14, Praha 6 

Datum: 12. 3. 2018 

Kdy jste se rozhodl zasvětit svůj život gastronomii? Co vás přivedlo k vaření? 

To šlo celý život nějak latentně kolem mě a někdy před 15 – 16 lety, možná dvaceti, 

mě to čaplo za ruku a řeklo: „Už se uklidni a začni dělat něco normálního, co za tebou 

zůstane.“. 
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Plánoval jste otevření vlastního podniku? Co bylo zlomovým okamžikem pro toto 

rozhodnutí? 

Já ho mám, je to Pražský kulinářský institut a funguje to úplně stejně jako restaurace. 

Každý jediný den ho musím naplnit, aby bylo na výplaty. Začali jsme to plánovat asi 

v roce 2006 a tenkrát tady nic takového nebylo. V té době se vůbec gastronomie a jídla 

začala probouzet v téhle zemi z bezvědomí. Tenkrát byla obrovská propast mezi 

profesionálními lidmi z gastronomie a lidmi z ulice. Já jsem na to tenkrát přišel díky 

dnešnímu šéfkuchaři restaurace SIA, Jirkovi Štiftovi, který tenkrát šéfoval Alcronu. 

Začali jsme si povídat, až z toho vznikl jakýsi nápad na školu vaření. Tak já jsem pak 

lítal asi 2 roky po světě, abych lépe pochopil, jak se to dělá. To bylo všechno 

v plenkách. Tenkrát, asi před 12 lety (což je relativně krátká doba, ale pro gastronomii 

v téhle zemi je to doba velmi dlouhá, od tý doby se událo mnoho věcí), 

ještě neexistovalo slovo foodbloger. To byla absolutně šílená myšlenka, když jsem 

tenkrát těm nejlepším šéfkuchařům v téhle zemi řekl, že zařídím, aby jejich podpisy 

byly známý a uznávaný. Lidem se začnete líbit a jídlo se jim začne líbit taky. Tenkrát 

jsem se ještě neodvážil říct, že přijde chvíle, kdy lidé začnou být na českou kuchyni 

a její kuchaře hrdí. Podívejte se dneska. Dnes to mají supermarkety ve svých 

sloganech. Ale tenkrát to byl logický vývoj. My vlastně neděláme nic jinýho, 

než že kopírujeme gastronomickou křivku Londýna, akorát jsme o nějakých 15 let 

zpožděný. Takže jsme vymysleli školu vaření a začali pomalu vařit. Od té doby se toho 

samozřejmě mnoho změnilo – ať už v gastronomii či edukaci lidí. Dneska už se lidi 

ptají po jiných věcech, než jako v dobách Pošli recept. 

Byl jste v té době jakkoliv mediálně známý? 

Ne. Ale byla to tak bláznivá myšlenka, že si toho lidi všimli. 

Pokud ano, pomohlo to? 

- 

Jaké byly první kroky k propagaci vašeho podniku? 

Já jsem za sebou měl mnoho let zahraničního obchodu a asi 10 let jsem obchodoval 

s brazilským vínem, protože jsem byl vlastně úplně první, kdo ho do Evropy přivezl. 

Díky tomu jsem se dostal i do gastronomie, skrz chlast, kde jsem posbíral nějaké 

kontakty. Nebyly peníze, takže musíte vymyslet, jak jich utratit co nejméně a dát 
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o sobě vědět. Takže v tu chvíli vám všichni do časopisů nabízejí last minutky, což ani 

nevím, jestli tahle blbost funguje dodnes. Takže jsem začal mít přehled o tom, kolik 

inzerce stojí. Už tenkrát jsem přišel na to, že forma psaných PR článků a besed, mě 

vyjde na daleko menší peníze a dokážu něco daleko více ovlivnit. Už i tehdy listovali 

lidé časopisy a nikdo si nepamatoval reklamy. Takže já začal propagovat pomocí 

článků, později i nějakých barterů. Věděl jsem, že tím se něco podaří. Když nemáte 

prachy, musíte přemýšlet. A když je máte, přemýšlíte ještě o to víc. 

Na jakou kuchyni se váš podnik zaměřuje? 

- 

Kolik zaměstnanců má váš podnik? 

My jsme velcí významem a skromní místem. Je nás asi sedm, ostatní jsou externisti. 

Je váš podnik vyhledávaným místem ke stážím? 

- 

Jezdíte/ Jezdil jste na stáže? Kde berete inspiraci? Máte nějaký vzor? 

Samozřejmě! Bez toho jste v téhle branži absolutně mrtvá. Gastronomie je exaktní 

spočitatelná věda, která nemá žádný náhody, ale neustále se vyvíjí. První co je, 

že nejdřív pochopíte techniky, pomocí nichž tato věda funguje. A pak se musíte každý 

den sebevzdělávat, jinak máte smůlu, jste z toho pryč. Já tenkrát stál na křižovatce, 

jestli dál dělat vína, nebo se pustit do jídla pořádně. Navíc v téhle zemi už nejsou lidi – 

tenkrát ještě byly ruce (když je rozdělím na hlavy a ruce), ale už přestávaly být hlavy. 

A teď už není ani jedno. A vyšlo mi z toho to jídlo, protože tenkrát to bylo furt – 

nakoupím, prodám, nakoupím, prodám a nic po mně nezůstávalo. Jen slušný kocoviny. 

Takže jsem se rozhodl pro jídlo, který vám skýtá neuvěřitelný možnosti realizace. 

To není jen o každodenním učení, ale je nádherný, když vám někdo řekne „já už umím 

vařit“. To je blbost, protože to neumí nikdo. Můžete říct „já umím dobře vařit“, 

ale nelze říct „já už to všechno umím“. To prostě nejde. Sice zvládáte všechny 

techniky, máte cit, zbožíznalství, znáte techniky a baví vás to. Stále se však musíte učit 

a každý den můžete říct: „Ty jo, zase jsem se něco nového naučil!“. Takže na to se 

zákonitě začaly nabalovat další nápady a myšlenky, otevřel se Prakul a začalo to 

fungovat nějakým způsobem tak, jak jsme chtěli. Následně přišlo natáčení nějakých 

pořadů, naše knihy. Takže jsme ještě založili vlastní vydavatelství a těch nápadů je 
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díkybohu pořád hodně. Když je děláte pořádně a umíte všechny aktivity skloubit pod 

jednu značku, tak to docela funguje. Každopádně bez značky v gastronomii asi nejde 

moc dobře fungovat. 

Vzorů mám spoustu. Nedá se říct jen jedno jméno. Nemyslím si, že musíte sledovat 

vzory, jako spíš sledovat trendy. Protože když to vezmeme – gastronomie je jakýsi 

strom. Má to kmen a ten kmen je klasika, klasická jídla a ten strom má větve, jakýsi 

-ismy. Takže máte najednou větev molekulární kuchyně, další vyroste techno 

emocionální gastronomie, vyroste jiná, která se jmenuje severská gastronomie a tak 

dále. Dřív nebo později ty –ismy zakrní, nebo úplně zaniknou. Což není špatně, pořád 

se to posouvá dál. Ale stejně se všechno vrací zpátky k těm kořenům, k tomu kmeni. 

Vzor v člověku je pro mě třeba určitě Albert a Ferran Adrià, kteří posunuli vědu 

s názvem gastronomie o mnoho dál. Určitě je to Harold McGee, Grant Achatz, Denis 

Martin, Eric Ripert, Thomas Keller a těch lidí bych mohl jmenovat spoustu. 

Neuvěřitelný je i perfekcionismus japonský kuchyně. Takže ten vliv nevidím tolik 

v lidech, jako spíš trendech a směrech gastronomie, které to dokážou ovlivnit mnohem 

víc, než že to jeden začne. Ne že byste na toho prvního mělo zapomenout, určitě 

je potřeba říci „Byl to on!“. Nesmíte dělat to, co spoustu blbů, že tohle vymysleli, a vy 

víte, v které knížce najdete úplně přesně to samý, co ten chytrák vymyslel. Svět 

gastronomie se dělí na filozofy, kreativní kuchaře, kteří opravdu něco vymýšlejí, a pak 

na ohřívače, kteří již adoptují ty jejich nápady. Takže za mě to jsou jednoznačně směry. 

Navíc čím jste starší, a čím víc se tím jídlem zabýváte, tak zjistíte, že daleko víc než 

wow efekty, které se vám líbily dříve, daleko lépe funguje obyčejné jídlo a chuť. Chuť 

je nejdůležitější a primární složkou jídla. Najednou mě obrovsky začalo bavit dokonale 

udělaný jídlo, což jsem zjistil u Davida Bouluda v Londýně, když mi přinesl kohouta 

na víně. Obyčejný jídlo, vy to ochutnáte a řeknete si: „Do háje, to nejde udělat líp. Jak 

to? Jak je to možný?“. Tam nebyly žádný pěny, kostky ve skluzu a kraviny. Najednou 

se vám to celý v hlavě převrátí a začnete myslet jinak, prostě taková evoluce, kterou 

musíte projít. K jídlu se musíte projíst nejenom pupíkem, ale taky hlavou. Stejně tak 

k vínu. Což neznamená, že na konci života jste nejchytřejší na světě a víte všechno. 

To nejde a to je na jídle nádherný. 

Jaká je přibližná cena tříchodové večeře pro 2 osoby? 

- 
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Jaký poměr je vašich českých a zahraničních hostů? 

- 

Kolik času věnujete práci a kolik rodině v porovnání s dřívější dobou? 

Začátky bych už asi nechtěl zažít. Ale v jídle jste furt. Dneska už mám té práce tolik 

a navíc rozdílné, že můžu dělat i doma. Prvních 2000 kurzů jsem však byl pořád 

v Prakulu, kde se pak myje nádobí a tak dále. V začátcích to bylo asi nejvíc, co jsem 

dokázal kontinuálně pracovat – čistého času asi 18 hodin denně. Ale za dva roky na to, 

mě odvezli. Pak si teprve řeknete a vaše okolí taky, ať brzdíte. Prd, nebrzdíte. Ale 

začnete myslet jinak, protože vás to dřív nebo později doběhne. Jste hlava, nejste ruce 

a živíte lidi kolem vás nápady. Nápad je platidlo pro ty, kdo jsou nějací idea makeři 

a určují trendy a směry. Takže dneska já můžu klidně týden ležet v posteli a neudělat 

nic, ale tím, že neudělám nic, to najednou skončí. Po 10 letech jsem měl takový náznak 

vyhoření a dostal jsem úplnou hrůzu, že nemám nápady. A ty, co jsem měl, byly tak 

blbý, že jsem se je sám před sebou bál vyslovit. Pomohlo mi až to, když jsem 

po 10 letech odjel na 2 měsíce pryč a dělal nic. Pak trvalo asi 5 neděl, než ty nápady 

zas přišly. Naštěstí teď na 7 let dopředu vím, co budeme dělat. 

Jaké jsou vaše plány na dalších 5 let? 

Cestovat, bez toho jinak nebudu mít zpětnou vazbu, logicky. Neustále čerpat novou 

inspiraci. Já už dneska nepřemýšlím o tom, co bude zítra nebo v říjnu. To už nejde. 

Já vím, co budu dělat za 4 roky, kudy ten náš kolos posouvat. Což bude třeba tím, 

že teď existují dvě značky – Prakul a Roman Vaněk. To brzy sloučíme pod značku 

Roman Vaněk, protože už je velmi silná. Prakul bude pouze součástí. Děláme toho 

mraky, takže se to celý zastřeší. Bez značky jste v hajzlu. V době krizí vám značky 

pomáhají ven z průšvihů. Jen silní přežijí. 

Poznávají vás lidé na ulici? 

Ano. 

Jak často se snažíte být viděn? Co pro to děláte? 

Tak různé PR a sociální sítě. Třeba díky nim jsem 5 let zpátky už dokázal přivést lidi 

do knihkupectví, uměl jsem zařídit na naše knihy fronty a uměl jsem po nich zařídit 

hlad. Dneska už to tak nefunguje, takže se neustále učím, jak sociální sítě ještě lépe 
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používat. Spoustu toho mě, beze srandy, učily moje děti. Ale intuitivně, což já věci 

potřebuju pochopit exaktně, abych je mohl aplikovat dále. 

Máte osobní profil na sociálních sítích? Kdo ho spravuje? 

Mám jich spoustu – Facebook, Instagram a nejdůležitější je pro mě asi Twitter, který je 

pro chytré lidi. Do nedávné doby jsem veškerý PR a reklamu našim značkám Prakul 

a Roman Vaněk dělal sám. Celých 15 let. Od sociálních sítí až po reklamy a nevím, 

co všechno. Teď už to přestává jít. Protože dnešní doba je rychlejší, než stačím. 

Sociální sítě mě obrovsky baví, ale momentálně už to pomalu předávám profíkům, 

protože to už nejde a nemám na ně tolik času, kolik bych si přál. Chceme se víc zase 

věnovat Facebooku. Věnoval bych těm věcem daleko víc času, kterej musím věnovat 

svojí práci, abych vydělával. Jenže v téhle vaší branži je milión dementů a banda 

kreténů, amatérů jako prase. Dají se v tom udělat neuvěřitelný peníze a velký věci, 

ale samozřejmě musíte dostat šanci. Ale v českém marketingu není moc konkurence, 

je tu strašně marastu, nudy a amatérismu. Profík začnete být ve chvíli, kdy pochopíte 

složitost jednoduchosti. Kdy víte, co funguje na toho úplně posledního člověka, 

na kterého cílíte. Proto se na vydání našich knih podílí až 20 lidí, abychom měli 

co nejvíce názorů, co funguje. V Praze sice lidé koriandr koupí téměř všude, ale co 

na vesnici, kde viděli snad jen Májku? (A teď to nemyslím zle…) 

Co na sociálních sítích komunikujete? 

Vaření, recepty a tipy, triky, to už dnes nedělám. 

Necháváte veřejnost nahlédnout do svého soukromí? 

Do svého soukromí nechávám nahlédnout velmi zřídka a velmi opatrně a velmi cíleně. 

Nejsem herec z Ordinace v růžové zahradě, není to potřeba.  

Jak komunikujete s fanoušky? 

Rozdílným způsobem. S chytrýma chytře, s blbýma jinak. To teda většinou prohrávám, 

protože nad blbostí nelze vyhrát. Já mám třeba šuplík v počítači, protože nemažu a jen 

ukládám. Jeden z těch šuplíků se jmenuje Vemena a do tohohle šuplíku strkám všechny 

kretény a zhovadilosti co se kulinařiny týče. Jsou to dopisy, udání, maily, reakce 

na sociálních sítích… To je tak fantastický čtení! To si neumíte představit. Za osm let 

toho mám fakt hodně, tak jsem furt přemýšlel co s tím. Brzy z toho šuplíku vznikne 

nádherný nápad, brzy se o něm dozvíte. Bude větší než jen z toho napsat knihu. 
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Chodíte mezi hosty? 

- 

Jaká byla vaše první mediální zkušenost? 

Tak třeba u tohohle stolu jsme kdysi vymysleli pořad Ano, šéfe!, do kterého jsem 

přemluvil Zdeňka Pohlreicha, aby ho začal dělat. Takže první díly jsme dělali spolu. 

Tenkrát se k tomu hodil, ale samozřejmě jsme měli další lidi na castingách, ale díky 

tomu je dnes z něj fenomén. Pak jsem spolupsal pořad Na nože!. Pak přišlo 

Peklo na talíři a hodně asi všechno odrazil článek v Reflexu. Velký rozhovor 

s Bohoušem Pečínkou, který se jmenoval „Jsme odpadkový koš Evropy?“. To je asi 

6 let zpátky. Pak se to začalo pomalu nabalovat. Dostat se v téhle zemi nahoru je 

hrozně jednoduchý, ale udržet se tam…  

Dáváte rozhovory?  

Dneska už vlastně ne tak často, protože ty nabídnutá témata už pro mě nejsou tolik 

zajímavá. Samozřejmě ze začátku těch rozhovorů dáváte mraky, abyste byl 

v povědomí. Částečně to je asi mužský ego. Když mám co říct, tak novinářům 

zavolám, jestli to je pro ně zajímavé. Vlastně když je něco zajímavého, tak napíšu 

článek a ten mi pak vyjde. 

Byl jste někdy v televizi? 

Jo, tak třeba to Peklo na talíři, jak jsem zmiňoval. 

Pořádáte nějaké kuchařské kurzy?  

Tak Prakul je založen na kurzech vaření. 

Vydal jste vlastní kuchařku? Co bylo impulsem? 

Já jsem nejdřív fungoval jako klasický autor, kdy shodou okolností a náhod jsem dostal 

nabídku napsat kuchařku. Vyšlo to ve správně divný době, kdy se to i prodávalo a mě 

to hrozně štvalo graficky a nebyl jsem z toho šťastný. Knihy a kuchařské lístky sbírám 

a mám jich fakt tisíce a tisíce, tak jsem viděl všechny ty chyby. Takže rok 2011 jsem 

šel do nakladatelství Euromedia, která mě vydávala, za šéfkou a řekl jí svůj nápad 

o české klasické kuchařce. Akorát jsem to chtěl udělat úplně jinak – obyčejný bílý talíř, 

na kterém bude jídlo nandaný tak, jak by to nandali lidi a recept. Na to mi řekla: „Vieš 

ty čo, Romanko? Nerob také kokotské kalendáre.“ Do tý doby a furt vycházejí ty český 
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kuchařky s roubenýma chaloupkama, snopama cibule, starým cibulákem, prořezaným 

prkýnkem, starým stříbrným příborem a ubrousky všude okolo a tak dále. Tak jsme si 

s kamarádem zjistili, kolik stojí vydání knížky a šli jsme to zkusit. Jmenovala se 

Poklady klasické české kuchyně a pak už jsme si založili vlastní nakladatelství a tyhle 

„kokotský kalendáre“ děláme až dodnes. No všech se prodalo už asi přes 640 tisíc. 

Takže dobrý. 

Účastníte se společenských akcí? 

Nesnáším to, nejsem večírkový typ. Když už, tak je to akce, která mne velmi zajímá. 

Děláte nějaké speciální eventy? 

- 

Spolupracoval jste někdy s nějakou firmou/ značkou? Podle čeho si vybíráte? 

Samozřejmě spolupracoval a spolupracuji dodnes. Výběr té spolupráce má víc aspektů 

a nejsou to jenom prachy. Je to jestli můžu svými nápady ovlivnit chod té značky, 

musím o tom vědět všechno a musí mi to být sympatické. Nevadí třeba ani novinky, 

ovšem jen pokud dávají smysl. Rozhodně neberu všechno, což vlastně ani nejde. Musí 

se to ztotožňovat s mojí filozofií. Vybírám si, protože můžu. 

Kdo je dobrým příkladem dobře komunikujícího kuchaře? 

Jsem přesvědčen, že fantasticky funguje PR Martina Žufánka. Ten to podle mě dělá 

extra dobře. Z gastronomie to je těžší, protože šéfkuchaři nemají moc dobré PR, že by 

si ho uměli udělat. Ale opravdu to teď umí KAMU. Ta teda ulítla všem. Vím, že kolem 

sebe má lidi, které zná a ví, jak s nimi pracovat. Má absolutně geniální zdravou drzost, 

která je skvělá. KAMU to dělá moc dobře a chytře. Pak jsem to určitě já. Určitě taky 

Zdeněk Pohlreich, tomu to dělá můj bývalý zaměstnanec. Teď dělá chyby, protože na 

to kašle. Ale lidí to zatím nevidí, ví to jen malá skupina. V zahraničí už na to mají PR 

specialisty, takže u nich pak Gordon Ramsay, Jamie Oliver, ale ten teď má velký 

průsery. Ale pořád má tu značku. Značka. Tečka prostě. 

Jaká je podle vás nejvhodnější komunikace? 

Zdravá drzost, pokora v sobě. To je základ. 
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Co byste udělal nyní jinak? 

Já jsem spokojený, jen mě mrzí, že na ty sociální sítě teď nebudu mít tolik času, jako 

dříve. 

Co byste poradil začátečníkům v gastronomii, aby se z nich stali známí a uznávání 

kuchaři. 

Nejdřív musíte mít platidlo, tedy nápad. Pak ho můžete realizovat a mít produkt, který 

bude zdravý, dravý, mít budoucnost, vy mu musíte věřit a lidé ho musí chtít. Nebo je 

můžete přesvědčit, že ho chtějí. Pak se teprve můžete zviditelňovat. Musíte mít nějakou 

logickou vizi a musíte vědět, co chcete a znát svůj konkurenční trh. Pak musíte mít 

schody nahoru – někoho, kdo vám pomůže. A jakmile někdo takový bude, nikdy, 

ale nikdy na něj nesmíte zapomenout! Nikdy nezapomeňte na lidi, kteří vám pomohli 

nahoru. Protože když na ně zapomenete, začnete si myslet, že umíte chodit po vodě a ty 

pády jsou hrozitánský. Nezapomínejte ani na zdravou drzost a pokoru v sobě, 

pak můžete značku tvořit. Nejlepší a nejlevnější je začít na sociálních sítích. Lidé pak 

musí mít někdy možnost se vás dotknout, být vám blíž. Pak teprve začíná pořádná jízda 

se značkou. 
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Příloha č. 4: Hledanost českých šéfkuchařů podle Google Trends 

období: 1. 1. 2004 – 28. 4. 2018 

 

 

 

 

Příloha č. 5: Hledanost britských šéfkuchařů podle Google Trends 

období: 1. 1. 2004 – 28. 4. 2018 

 

 


