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Pavel Cahlík
Jsem na značky!

Všechny mé články 
roku 2022

Články se objevily na mém blogu v roce 2022. Jedná se o rozbor 
témat, návody a postupy, které vám usnadní budování vašich skvělých 
značek. 

www.jsemnaznacky.cz
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5 teorií, které ostatní považují za 
nemoderní a vaší značce stejně 
mohou pomoci

Pokrok prý nezastavíte. Každá dekáda přinese jinou teorii nebo názor. Některé 
z nich nás posouvají o notný kus dál. Některé z nich jsou jen slepé uličky. 
Osobně proti přijímání nových myšlenek a postupů nic nemám. Naopak. Ale co 
se stalo s klasickými teoriemi, na kterých marketing vlastně vyrostl? Proč si 
někteří myslí, že jsou zastaralé a měly by být navždy zatraceny? A mohou vaší 
znače v této době ještě nějak prospět?

Spoiler: ano, mohou. Jen je 
nesmíte brát jako dogma a 
nesmíte se řídit jen podle 
nich. Pokud je ale budete 
brát jen jako součást vašeho 
nahlížení na značku nebo 
na procesy, mohou být tyto 
modely a teorie naopak 
velmi prospěšné. 

SWOT analýza

Většího „držáka“ mezi 
teoriemi bychom hledali 
asi jen stěží. Metodu, která 
světlo světa spatřila v 70. 
letech 20. století, vytvořil 
na Standfordově univerzitě 
Albert Humprey tak trochu 
na zakázku tehdejších 
největších amerických 
korporací. Ty hledaly 
systém, který by jim pomohl 
řídit změny. 

Nezní vám to trochu 
povědomě? Mně tedy 
určitě. Adaptace na 
změny je totiž něco jako 
nesmrtelná mantra, která 
provází podnikání ve všech 
epochách. SWOT analýza by 
měla společnosti poskytnout 
podklady pro její strategii. 

A podle mě v tom spočívá její 
nepochopení a mnohdy až 
fanatické odmítání z důvodu 
neužitečnosti. Výsledkem 

této analýzy totiž nejsou 
postupy a plány, jak mnozí 
tvrdí. Jedná se o zmapování 
vnitřních a vnějších aspektů 
společnosti. Samotné 
plánování a tvorba strategie 
z ní pouze vychází. 

V dnešní hektické době se na 
přípravnou fázi zapomíná 
a často se přechází rovnou 
k akci. Ale to je stejné, jako 
kdybyste chtěli vyšplhat 
na nějakou osmitisícovku 
a neudělali si ještě doma 
přehled o tom, jaké počasí 
tam bude panovat, kolik 
šerpů budete potřebovat, 
kolik hodin budete muset 
strávit v posilově atd. 

Co znamenají jednotlivá pole 
a jak je vyplnit?
Jelikož se jedná o jednu 
z nejstarších metod, na 
internetu najdete spoustu 
materiálů, jak dát SWOT 
analýzu dohromady. 
Proto budu spíše stručný. 
Pokud nebude něco jasné, 
doporučuji propátrat 
YouTube.

Silné stránky (Strenghts)

Mezi silné stránky patří 
například to, v čem vynikáte, 
v čem jste na míle před vaší 
konkurencí atd. Tady je 
místo na vychválení vašeho 

ega. Ale opatrně! To, o čem 
si myslíte, že může být vaše 
silná stránka, může být 
zároveň i vaše zranitelnost 
nebo jen dojem. Takže 
prosím: používejte ověřená 
data, ne dojmologii. 

Slabé stránky 
(Weaknesses)

Pokud vám něco chybí, tak 
to patří sem. Pokud nevíte, 
že vám něco chybí, patří to 
také sem. Nebo víte o nějaké 
své špatné stránce, která vás 
nebo vaše podnikání brzdí? 
Stejně tak to mohou být 
kapitálové aspekty, cashflow 
apod. 
 
Příležitosti 
(Opportunities)

Máte příležitost expandovat 
na jiný trh nebo do jiného 
segmentu? Znáte možnost, 
jak využít aktuální situaci 
na trhu? Prostě jak se chopit 
příležitosti? Napište to sem. 

Hrozby (Threats)

Víte, že se blíží vstup vašeho 
konkurenta? Nebo hrozí 
nějaká geopolitická situace, 
která se může vašeho 
podnikání nepříjemně 
dotknout? Na každou hrozbu 
je dobré se připravovat. 
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Strategický radar

Upgrade SWOT analýzy 
tvoří tzv. strategický 
radar. Je to vlastně první 
krok k vaší strategii, který 
vám zároveň umožní 
prioritizovat všechny 
body, které jste si do SWOT 
analýzy zapsali. Jednoduše 
do analýzy přidáte časové 
hledisko a jednotlivé 
segmenty roztřídíte podle 
jejich důležitosti v čase. 
To vám pomůže určit body, 
kterými se máte zabývat jako 
prvními. 

Jak využít SWOT analýzu 
pro budování značky?

Je to skvělý začátek a 
způsob, jak zhodnotit, 
jak na tom vlastně jste. 
Berte to jako jakýsi řízený 
brainstorming nad 
nejdůležitějšími aspekty 
každé strategie. Pokud ji 
uděláte zodpovědně, vyhnete 
se spoustě překvapení, která 
na vás v průběhu vaší cesty 
mohou číhat.

Brand Onion

Brand Onion je jeden z 
prvních modelů, jenž 

popisoval (a důraz je na 
slově popisoval) základní 
segmenty značky. Vychází 
z modelu organizační 
struktury Edgara Scheina, 
který upravil Gerard 
Hofstede. A postupem času 
se pro účely brandingu 
vyprofiloval osobitý model s 
mnoha oblastmi. 

Obr. Brand Onion vtip

Brand Onion je tady s 
námi tak dlouho, že na něj 
existuje i sada vtipů. Jeho 
problémem je, že vám značku 
jen popíše. Moment, to není 
problém tohoto modelu. 
Jen lidí, kteří si přejí mít 
výsledky okamžitě. Brand 
Onion nikdy nebyl určený k 
tomu, aby dělal více než to, 
že značku popíše z různých 
úhlů. Pokud očekáváte 
více, budete zklamaní 
nebo dokonce frustrovaní. 
A pokud někam bokem 
nezapíšete vztahy mezi 
jednotlivými částmi modelu, 
tak opravdu nedostanete 
více než popis vaší značky (a 
vlastně ještě ani ne úplný). 

Co znamenají jednotlivá 
pole a jak je vyplnit?

Brand Core = Esence, DNA, 
jádro značky má spoustu 
názvů. V praxi je to slovní 

vyjádření značky, které má 
rozsah od dvou slov do 3–5 
vět.

Vision, Mission = Vize 
a mise. Pokud se chcete 
dozvědět o těchto 
„nepotřebnostech“ více, 
doporučuji svůj článek.

Brand Promises = Příslib(y) 
značky je závazek, který 
má značka vůči svým 
zákazníkům. Je to očekávání 
služby nebo produktu 
generovaného značkou 
u spotřebitele nebo co 
musí splnit, aby si udržela 
důvěru a konzistenci. 
Proto je příslib značky a 
jeho dodržování jedním 
z klíčových faktorů pro 
úspěch značky, protože 
prostřednictvím příslibu 
společnost určuje, co 
bude dělat a co bez 
výjimky dostanou její 
zákazníci. Prostě k čemu se 
zavazujete…

Brand Role = Jakou roli hraje 
značka z hlediska funkce a 
významu pro další obchodní 
jednotky uvnitř, ale i vně 
jejího portfolia.

Brand Positioning = 
Strategické postavení 
značky. Pokud se o 
positioningu chcete 

SWOT analýza Strategický radar
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dozvědět více, projděte si 
můj podrobný návod.

Brand Values = Obecně se 
jedná o vlastnosti, hmotné 
nebo nehmotné, které 
tvoří hodnotový žebříček 
pro spotřebitele a širokou 
veřejnost.

Brand Differentiators 
= „Odlišovač“ značky je 
jedinečná vlastnost, aspekt 
a/nebo výhoda vašeho 
produktu, služby a/nebo 
značky, která je odlišuje 
od konkurenčních značek. 
Jediný diferenciátor nebo 
jejich sada tvoří základ 
pro to, jak si vytvoříte 
konkurenční výhodu.

Brand Proofs = Nezvratný 
důkaz kvality, důležitosti 
nebo jedinečnosti produktu, 
služby a/nebo značky. Díky 
důkazům budete působit 
přesvědčivě a uvěřitelně.

(Future) Brand Drivers 
= Co „hýbe“ vaší značkou 
nebo ji pohání? Jedná se 
o faktory, které ovlivňují 
vnímání vaší značky. Tento 
vhled je pro úspěch značky 
zcela nezbytný. Průzkum 
hybných sil značky je 
nepostradatelný při učení se 
funkčním a emocionálním 
atributům, které vedou 

zákazníky ke koupi.

Brand Connectors = Místa, 
na kterých se se značka 
dotýká vnějšího světa. 

Brand Style & Tonality = 
Vizuální a textová podoba 
značky. Pokud chcete najít 
vlastní tonalitu, doporučuji 
svůj článek o obsahové 
strategii. 

Brand Claim & Messages 
= slogan, sdělení a 
marketingová komunikace 
značky. 
 
Jak to využít pro budování 
značky?

Je to podobné jako v případě 
SWOT analýzy. Tento model 
využijte k sumarizaci 
jednotlivých oblastí své 
značky nebo k identifikaci 
těch, které vám ještě chybí 
vytvořit nebo detailněji 
uchopit. Nezapomínejte ale, 
že pro to, abyste zachytili 
značku jako celek, musíte 
popsat i vazby mezi jejími 
jednotlivými kapitolami a 
vnějším prostředím. 

5P

Ono jich vlastně může být, 
kolik chcete (klidně i devět). 
Původní model z roku 1949 
od Edmunda McCartyho měl 
jen čtyři P. Na tento model se 
v roce 2021 snesla obrovská 
vlna kritiky, kterou vyvolal 
uznávaný marketingový 
profesor Mark Ritson (třeba 
zde). Svou květnatou mluvou 
vyjádřil to, co je vlastně 
námětem tohoto článku. 
Tyto modely se vytvářely 
v určité epoše a od té doby 
jsme se ponaučili a/nebo se 
svět změnil. 

Co znamenají jednotlivá 
pole a jak je vyplnit?

Price (Cena)

Náklady kupujícího. Existují 
i nějaké skryté náklady? Jak 
často bude muset kupující 
cenu vydat? Existují 
nějaké náklady třeba na 
likvidaci produktu? Jaké 
slevy poskytujete? Jakými 
způsoby lze za vaše výrobky 
zaplatit? A tak dále.

Place (Místo)

Kde se výrobek prodává nebo 
kde se služba poskytuje? 
Jak je nákladné, dostupné, 
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vybavené apod.? Jaké 
jsou náklady na dopravu 
a logistiku všeobecně? 
Regionálnost, teritorialita…

Product (Produkt)

Co je můj výrobek? Jaké jsou 
jeho atributy a varianty? 
Čím je jedinečný? Jaká je 
jeho užitná hodnota pro 
zákazníka? Jak vypadá 
balení? Jaká je záruka, 
vratky apod.? 

Promotion (Reklama)

Jak se o výrobku/službě 
zákazník dozví? Které 
marketingové kanály k tomu 
využívám? Nezapomínejte 
třeba ani na PR. 

A například People 
(Zákazníci, Zaměstnanci)
Kdo je můj zákazník? Kdo 
naopak není můj zákazník? 
Jakou přidanou hodnotu 
dostává? Jaké chci mít 
zaměstnance? Jak se mají 
chovat? A jak si je udržím?

Jak to využít pro budování 
značky?

Tento model berte jako 
rychlý přehled. Pokud se 
například připravujete se 
svým startupem na pitch,  
může vám sloužit jako 

osnova pro prezentaci. 
Z dnešního hlediska je 
opravdu překonaný a chybí 
mu spousta kapitol a vazeb. 

BCG matice

Tento model vyvinula 
americká konzultantská 
společnost Boston 
Consulting Group. Využívá 
se pro řízení portfolií a 
tvorby jejich strategií. 
Zjednodušeně řečeno z ní 
vyčtete, jak na sobě závisí 
tempo růstu obchodů a 
konkurenční pozice a 
manažeři tak ví, do čeho 
investovat a jakou značku 
naopak nechat „dožít“. 

Je to líbivý nástroj, který 
není úplně jednoduchý na 
sestavení. A i přes kritiku 
jeho překonanosti, která 
mimochodem spojuje 
všechny uvedené modely, 
je stále dobrou pomůckou 
při základním plánování 
strategie. 

Co znamenají jednotlivá 
pole a jak je vyplnit?

Hvězdy

Hvězdy na trhu dominují. 
Vždy mají převahu nad 

konkurencí a zákazníci je 
milují. Vyplatí se, i když 
do nich musíte investovat 
mnoho prostředků. Ale ty 
se vám vrátí v podobě zisku. 
Když je budete podporovat 
a zvolíte pro to vhodné 
marketingové techniky, 
stanou se z nich dojné krávy.
 
Otazníky

V segmentu otazníků jsou 
především nové produkty, 
služby nebo značky, které 
se na trh dostaly teprve 
nedávno. A jak tomu bývá, 
mohou se z nich stát hvězdy 
nebo totálně propadnout 
a minout i pozici bídného 
psa. Pokud chcete otazníky 
posunout směrem k úspěchu, 
analyzujte trh a poté se 
rozhodněte, jestli se je 
vyplatí podporovat. 
 
Dojné krávy

Dojné krávy všichni 
milujeme, jsou to stálice 
portfolií a pravidelně nám 
generují zisk – dalo by se 
říci bez větší péče. Snažte 
se udržet si je. Třeba pomocí 
malých inovací, vylepšení 
nebo podobných menších 
kroků. 

BCG Matice
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Bídní psi

Jsou doslova na odpis. 
Mohou generovat menší 
příjmy, ale většinou se 
budeme bavit o červené nule 
nebo dokonce ztrátě. Ale 
pořád máte na výběr! Buď do 
nich zainvestujete a uděláte 
z nich opět otazníky, nebo je 
prostě odepíšete. 

Jak to využít pro budování 
značky?

Matice vám jako podklad 
poslouží, pokud budete 
mít ve svém portfoliu více 
značek a budete řešit jich 
profitabilitu či positioning. 
A právě pro positioning ji 
můžete využít i při vstupu 
na nový trh nebo při 
budování nové značky. 

6C

Tento model od Scotta 
Brinkera není starý ani 
dogmatický. A dokonce 
ukazuje i vazby mezi 
jednotlivými segmenty. 
Proč jsem ho tedy zařadil 
do tohoto výběru? Popisuje 
totiž jen jeden segment 
značky – marketingovou 
komunikaci. 

A v dnešní době nemůžete 
udělat prakticky horší 
prohřešek než se urputně 
koncentrovat na jeden 
segment, a ty ostatní 
nechávat bez povšimnutí. 

Co znamenají jednotlivá 
pole a jak je vyplnit?

Core

  Core Product/Service 
= vlastní produkt nebo 
služba

  Omnichannel Campaigns 
= kampaně ve více 
kanálech

  Journey Orchestration = 
optimalizace zákaznické 
cesty (její řízení)

  Optimization & Testing = 
optimalizace a testování

  Real-Time Interaction 
Mgmt = interakční 
management v reálném 

čase
  Marketing Analytics & BI 

= marketingová analytika 
a byznys inteligence

  MDM = Marketing Master 
Data Management 
= správa klíčových 
marketingových dat

  iPaaS = integration 
platform as a service = 
propojující platforma ne 
jako software, ale jako 
služba

Content (obsah)

  CMS = Content 
Management System – 
tedy většinou softwarové 
nástroje

  DAM = Digital Asset 
Management – opět 
softwarové nástroje na 
správu všech digitálních 
prvků vaší značky

  Content Marketing = 
obsahový marketing, tedy 
včetně obsahové strategie

  Advertising = „reklama“, 
marketingová 
komunikace

  SEO = Search Engine 
Optimalisation = 
optimalizace vašeho 
webu pro vyhledávače

  Video Marketing
  PIM = Personal 

Information Management 
= správa osobních údajů 
vašich zákazníků a práce 

Model 6C
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s nimi
  Sales Enablement 

= podpora prodeje 
(prodejního týmu)

  Interactive Content = 
interaktivní obsah

Customers (zákazníci)

  CRM = Customer Relation 
Management = řízení 
vztahu se zákazníky

  CDP = Customer Data 
Platform = místo, kde 
sjednotíte offline a online 
data o zákaznících

  DMP = Data Management 
Platform

  Customer Intelligence = 
nástroje na identifikaci 
(nových) zákazníků a 
doručení jim vhodné 
služby nebo produktu

  ABM = Account Based 
Marketing = marketing 
na základě klíčových 
zákazníků nebo pro ně

  Identity Management

Commerce (byznys)

  Ecommerce = internetový 
prodej

  Point-of Sale = správa 
prodejních míst

  Quote-to-Cash = integrace 
a automatizovaná správa 
komplexních obchodních 
procesů na straně prodeje

  Subscriptions = 

předplatné
  Transactions = transakce

Community (komunita)

  Social Media = sociální 
média

  Reviews = komentáře, 
recenze

  Forums = fóra, diskuze
  Influencers = influenceři
  Advocates = věrní 

zákazníci, kteří značku 
(veřejně) podporují

Collaboration (spolupráce)

  Projects & Workflow = 
projektový management a 
procesy

  Budgeting = rozpočtování
  MRM = Marketing 

Resource Management 
= distribuce 
marketingových 
podkladů skrz organizaci

  Collaboration Tools = 
nástroje na týmovou 
spolupráci

Disciplíny na pomezí:

  UGC = User Generated 
Content = obsah, který 
vytvářejí sami uživatelé

  PR = Public Realation 
= práce s názorem 
veřejnosti

  Events = akce
  E-mail = newslettery, 

transakční e-maily apod.
  Personalization = 

personalizace ve všech 
kanálech

  Loyalty = zvyšování 
loajality zákazníků

  Channel Management 
= správa jednotlivých 
komunikačních kanálů

  Customer Success = 
zvyšování úspěchu u 
zákazníků

  Affiliates = prodej skrze 
partnery (přeprodejce)

Jak to využít pro budování 
značky?

Tento model se výborně hodí 
pro audit marketingového 
plánu vaší značky. 
Jeho pomocí zmapujete 
současnou situaci a můžete 
začít plánovat. Už totiž jen 
tím, že budete přemýšlet, 
jestli máte pokryté nebo 
potřebujete pokrýt všechny 
jeho části, se vám bude 
v hlavě nebo na papíře 
rodit základ pro vaši 
marketingovou strategii.

Co říci závěrem?

Podobných 
polozapomenutých a 
pro mnohé překonaných 
modelů a teorií je bezpočet. 
Některé patří mezi klasiky 
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marketingu. A stejně 
jako v běžném životě má 
mladá generace potřebu se 
vyhranit proti té předešlé 
(ok, boomer), tak i každá 
vlna marketérů přinese do 
oceánu pouček nějakou tu 
novinku. 

To, že je něco nové, 
nutně neznamená, že 
je to správné. Nebo že 
bychom měli odhodit roky 
prověřenou klasiku. Věřím 
na postupný vývoj, jakousi 
patchworkovou kombinaci, 
a ne dogmatické zastávání 
jednoho či druhého názoru. 
Mohli byste namítnout, že 
je to čirý pragmatismus. 
Já bych oponoval, že si 
ze všech světů beru to 
nejlepší. A to je zároveň i 
má rada.
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Brand Purpose

Brand Purpose nebo smysl, účel či poslání značky je pro mnohé jen filozofický 
žvást, o němž jsou přesvědčeni, že ho nepotřebují. A někteří marketingoví 
odborníci s nimi souhlasí nebo minimálně neví, na kterou stranu se přidat. A 
tak jsem pro vás připravil lehce tendenční článek, který vás snad přesvědčí, že 
poslání by měla mít každá značka.

Ale pojďme to vzít trochu 
popořadě. 

Co je to vlastně poslání 
(značky)? Vypůjčím si teď 
jeden filozofický pojem, 
který s budováním značky 
moc nesouvisí – ikigai. Ikigai 
je japonský pojem, který se 
váže k odvěké otázce ohledně 
smyslu života. Jeho hledání 
může být dost bolestné 
(vlastní zkušenost), ale 
pokud mu dáte nějaký směr, 
tak si tím trochu odlehčíte.

Když vše dost zjednoduším, 
hledáte střed čtyř 
základních zón, jak vidíte 
na obrázku. Chcete-li se o 
tomto tématu dozvědět více, 
doporučuji knihu Ikigai – 
Šťastný a dlouhý život. A 
proč jsem ho zmínil? Protože 
smysl značky je v podstatě to 
samé.

CO? 
To jsou vaše výrobky, služby. 
Tedy to, co vás uživí.

JAK? 
Pokud jste si vědomi, jak to 
dělat třeba lépe nebo jinak, 
pak jste našli to, v čem jste 
dobří. 

PROČ? 
Proč to děláte, nejsou v 
tomto případě peníze. 

A jsem si vědom, že tak 
popírám základní pravidlo 
kapitalismu. V tomto 
případě jsou peníze spíše 
výsledek celého snažení. 
„Proč“ je v tomto případě 
poslání, které se odvíjí 
od samotné podstaty vaší 
značky. Vlastně takový 
ikigai vaší značky.  

Rozdíl mezi vizí, misí 
a posláním

Pokud jste četli můj 
článek Mise, vize a další 
nepotřebnosti, nejspíš si 
teď říkáte, jak do toho všeho 
zapadá poslání značky? 

Poslání značky je samotný 
základ. Je to důvod, proč 
značka existuje. A stojí 
nad vyděláváním peněz a 
zvyšováním hodnoty. 

Vize značky je bod, do 
kterého se chcete dostat. 
Vize je něco, co chcete 
naplnit. 

Mise značky je způsob, jak 
naplníte vizi – jak se do 
tohoto bodu dostanete.
Tu si dále rozpracováváte 
do strategie a taktických 
opatření. 

A nezapomínejte ani na své 

hodnoty, které vám vymezují 
(nepřekročitelné) hranice 
na cestě k vizi. Je to takový 
váš morální kompas. 

Proč je to nyní takové 
téma

Poslání bylo se značkami 
spojeno snad od nepaměti a 
pomohlo vybudovat mnoho 
úspěšných byznysů. Do 
popředí zájmu (marketérů) 
se dostalo až v posledních 
letech. Tento rozruch souvisí 
hned s několika faktory. 

S tím, jak ubývá nebo se 
zmenšuje výkon různých 
komunikačních kanálů, 
prahnou analytici a 
marketingoví ředitelé 
po jiných možnostech, 
jak zaplavit nás/vás 
ideálně emočně silnými 
informacemi, díky nimž 
si vytvoříme vazbu k dané 
značce nebo ideálně ihned 
získáme potřebu produkt 
dané značky nakoupit. 

A můžete za to vy/my, 
spotřebitelé. Lineární 
televize se svými reklamními 
bloky už pomalu přestává 
dodávat požadovaný výkon. 
V případě online TV by se 
dokonce dalo u některých 
formátů mluvit i o ad fraud 
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(zpronevěře, podvodech). 
Jak to? Ruku na srdce, 
přetáčíte reklamu, když 
se díváte na nějaký pořad 
zpětně? Nejste v tom sami. A 
inzerenti to minimálně tuší. 

A v online prostředí to 
nevypadá o moc růžověji. 
V prohlížečích máme ad 
blockery, Apple ztěžuje 
cílení reklamy na své 
uživatele, cookies přestanou 
fungovat tak, jak jsme 
byli zvyklí. A marketérům 
z toho všeho a dalších 
„chuťovek“ těžkne hlava. 
A to se nebavíme o datové 
náročnosti marketingu… 
Tedy správně vedeného 
marketingu.

No a v neposlední řadě 
je tu změny v nákupním 
chování nastupujících 
generací spotřebitelů, 
jako je generace Z nebo 
generace alfa. A ať již teorii 
o generacích věříte, nebo ne, 
musíte přiznat, že vaše děti 
k nakupování a zákaznické 
preferenci přistupují jinak 
než vy. 

Kombinace minimálně dvou 
z těchto příčin vyústila k 
nové vlně „vytrubování“ 
poslání. A kde jeden 
vidí úspěch, druhý vidí 
příležitost to zkopírovat…

Kdy se to podle mě 
povedlo a kdy ne

Příkladů poslání je hromada, 
a když začnete googlovat,  
najdete jich spoustu. Tak 
třeba:

  Google: „To organize 
the world’s information 
and make it universally 
accessible and useful.“

   Coca-Cola: „To refresh 
the world… To inspire 
moments of optimism and 
happiness.“

   Zappos: „Delivering 
Happiness.“ Mimochodem 
skvělá kniha. Zappos u 
nás nepůsobí, ale určitě 
stojí za to si ji přečíst. 

  A možná ještě jeden 
od Nike: „To bring 
inspiration and 
innovation to every 
athlete in the world. If 
you have a body, you are 
an athlete.“ A u Nike bych 
ještě s dovolením zůstal. 

Píše se rok 2016, u moci 
v USA je Donald Trump 
a vrcholí (?!) policejní 
brutalita. Tyto dvě poslední 
věci spolu nemusí souviset, 
ale jsou důležité pro 
pochopení situace. Hráč 
amerického fotbalu Colin 
Kaepernick odmítá povstat 

během americké hymny 
a na protest právě proti 
policejní brutalitě zůstává 
klečet. Šokující samo o sobě. 
Minimálně pro jistou část 
americké společnosti. 

Najednou je tu rok 2018 
a Kaepernick se objevuje 
v reklamě NIKE. NIKE v 
té době slavila 30 let své 
historie a spot, který pro 
tuto příležitosti vytvořila, 
zůstane asi navždy 
zapomenut. Místo toho si 
budeme připomínat tento 
hlavní vizuál kampaně. 

Slogan „Věřit něčemu, 
i kdyby to znamenalo 
obětovat vše“, který je v 
souladu s posláním NIKE, 
byl najednou všude. A reakce 
na sebe nenechaly čekat. 
Lidé dokonce začali pálit své 
tenisky a vyzývali k bojkotu 
této značky. Stačí si projít 
na Twitteru #justburnit 
nebo #boycottnike. Ale 
stal se pravý opak. Akcie 
NIKE začaly růst, což 
zvedlo valuaci značky o šest 
miliard dolarů. Co se týče 
mediálního pokrytí, které 
vlastně dostala zdarma, 
analytici uvádí hodnotu 
168 milionů dolarů v daném 
měsíci. A samotný nárůst 
prodejů o více jak 31 % už je 
jen třešnička na dortu. Ale 

Kampaň Nike

IKIGAI
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pořádná. Tak to se povedlo. 
Více se můžete dočíst třeba 
zde nebo zde. 

Z druhého soudku – 
toho nepovedeného – je 
podle mě stunt, který 
předvedla Gillette. Asi jen 
málokterou značku máte tak 
asociovanou s maskulinitou 
jako právě Gillette. A aby 
ne. Roky a možná i dekády 
reklam, kde se ti správní 
muži holí produkty této 
značky, musely zanechat 
stopu. Jinak by byl 
marketing opravdu podvod. 

Tak a teď si představte, 
že tato značka otočí o 180 
stupňů a začne hlásat – 
mimochodem samozřejmé 
– věci typu „nechte ženy 
být, když si vás nevšímají, a 
nechovejte se jako“. Sdělení, 
které by bylo nebo mělo 
být bráno jako normální, 
ale v podání značky, která 
je pro opravdové chlapy, 
to nevěstí nic dobrého. A 
podle mě si toho museli být 
v Gillette vědomi. Tak proč 
reklamu – pardon, krátký 
film – vypustili? Asi doufali v 
to samé, co se povedlo NIKE. 
Jenže…

Jenže se to tak úplně 
nepovedlo. Lidé sice začali, 
stejně jako v případě NIKE, 

zahazovat svá holítka do 
záchodu a nejspíš v tomto 
momentu začali marketéři 
v Gillette nadšeně skákat 
do vzduchu, ale obrat jako u 
NIKE se nekonal. Jediné, co 
po této kampani zbylo, byla 
hořká pachuť.  Pokud chcete 
nějaká konkrétní čísla, 
doporučuji tento článek na 
Marketing Week.

I někteří marketéři pak 
začali pochybovat o tom, 
jestli je poslání značky 
vhodné až takto násilně 
manifestovat. A jestli mi mé 
holítko má diktovat, jaký 
mám být muž. 

Říká se tomu 
společenská 
odpovědnost

Ano, podle mě má! A kdo 
jiný by měl. Lidé věří více 
značkám než svým voleným 
zástupcům (Paywall). A 
s takovou odpovědností 
by měla i má majonéza, 
které věřím, že je z vajec 
spokojených slepiček, mou 
důvěru naplnit, předčit 
a možná mě usměrnit 
v nákupu ještě etičtější 
verze. To samozřejmě 
trochu přeháním a narážím 
na vyjádření manažera 
Terryho Smithe, který osočil 

Unilever z přehnaného a 
nemístného zájmu o poslání 
svých značek, které by se 
místo toho měly zajímat o 
maximalizaci zisku (shrnutí 
zde na Marketing Week).

Společenská odpovědnost 
– mimochodem jeden 
z klíčových faktorů v 
nákupním rozhodování 
nastupujících generací 
spotřebitelů, o kterých tu už 
byla řeč – je jeden z klíčových 
důvodů, proč by značky 
měly mít, žít a posléze 
manifestovat svá poslání. 

A pokud vás ani to 
nepřesvědčí, tak se pojďme 
pobavit o zisku. 

Značky s posláním 
vydělávají více

Důkazů o tom je spousta. 
Doporučuji třeba knihu 
Grow od Jima Stengela. 
Tento bývalý CMO v Procter 
and Gamble popisuje 
výsledky své 10leté studie 
o více jak 50 000 značkách. 
Spoiler? Značky, které se 
soustředily na zlepšení 
života lidí, si vedou daleko 
lépe než jejich konkurence.

Pak je tu také prohlášení 
CMO Unilever Keitha Weeda 

Poslání a vize

https://www.mediapost.com/publications/article/353612/us-consumers-trust-brands-more-than-the-governme.html
https://www.mediapost.com/publications/article/353612/us-consumers-trust-brands-more-than-the-governme.html
https://www.mediapost.com/publications/article/353612/us-consumers-trust-brands-more-than-the-governme.html
https://www.marketingweek.com/unilever-investor-brand-purpose-error/
https://www.marketingweek.com/unilever-investor-brand-purpose-error/
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(třeba zde), že značky s 
posláním v jeho portfoliu 
rostou dvakrát tak rychle 
než ostatní. „Hodnoty 
tvoří jejich hodnotu,“ řekl 
jeho CEO a za mě vystihuje 
pravou podstatu a smysl 
poslání. 

No a do třetice zmíním práci 
Petera Fielda, který v roce 
2021 publikoval svou studii 
ohledně výkonnosti značek, 
které jsou Purpose-driven. 
Asi vás nepřekvapí, že tyto 
značky si vedou dle jeho 
zjištění lépe než ty ostatní. 
Dost to zjednodušuji. Pokud 
se chcete dozvědět více, 
můžete začít třeba zde. A 
právě tato studie přilila 
olej do ohně. Kritici začali 
Fieldovi vyčítat metodologii 
(která je zřejmě opravdu 
trochu volnější) a další 
detaily jeho výzkumu. 

Ať už je to s podrobnostmi 
jakkoliv, minimálně existuje 
dostatečné množství 
když ne důkazů, tak velmi 
silných indicií, že poslání 
značky je něco, co přispívá 
k jejímu byznysovému 
úspěchu. A abych nebyl tak 
přehnaně pozitivní, dovolím 
si upozornit na úvahu od 
Byrona Sharpa k privátním 
značkám. Ptáte se, jak to 
souvisí? Asi vás nepřekvapí, 

že Sharp je tvrdě proti tomu, 
aby značky měly nějaký 
vyšší princip. Vychází 
z toho, že kopírováním (viz 
začátek tohoto článku…) 
jednotlivých poslání by 
se značky mohly stát 
nerozlišitelnými, a tedy 
snadným terčem pro 
privátní značky velkých 
řetězců. Jeho celou úvahu si 
můžete přečíst zde. 

Tak, a teď si vyberte. Asi 
takto: Rozhodně neuškodí 
ho mít, ale nesmíte ho od 
někoho opsat nebo ho mít 
příliš nekonkrétní. A pokud 
vás nepřesvědčily ani tyto 
argumenty, tak pro vás 
mám ještě dva. 

Zaměstnanci a 
dodavatelé

Společný cíl, sdílená vize, 
zápal pro věc. Říkejte tomu, 
jak chcete. Vždy ale budete 
mluvit o poslání společnosti. 
Není snad lepší lákadlo 
a zároveň síto pro výběr 
nových zaměstnanců. Mít 
kolem sebe lidi, kteří mají 
stejné myšlení a chtějí 
dosáhnout společného cíle, 
to je sen. Viděli jste někdy 
záběry z odpalu některého 
produktu Space X? Ne? 
Mrkněte. Pochopíte, co to je 

sdílet poslání. 

Už v roce 2016 uveřejnil 
Deloitte svou studii ohledně 
mileniálů a změn v jejich 
pracovním chování. Pro tuto 
generaci je stále důležitější 
poslání než maximalizace 
zisku. A pokud se budeme 
bavit o generaci Z (narozeni 
do 2012), máme zde zcela 
jiný set postojů a hodnot. 
Tak například 81 % z nich 
je ochotno přestat kupovat 
nebo zmiňovat značku, 
pokud je její komunikace 
příliš macho (jsou v ní 
příliš dominantní prvky 
machismu – více třeba v 
této studii McKinsey). A 
dle Ipsosu je 40 % ochotno 
přímo bojkotovat značku 
– oproti 16 % mileniálů. 
A pokud ani to nestačí, 
projděte si tato data ze dvou 
studí, která poukazují na 
to, že 69 % generace Z si 
myslí, že by jim značky měly 
pomáhat dosahovat jejich 
cílů. A pojďme se nehádat o 
metodice…

A do třetice Peter Field s jeho 
výbušnou studií. Podle jeho 
zjištění má poslání značky 
dopad i na dodavatelský a 
distributorský řetězec. Opět 
platí, že sdílení cíle (poslání) 
má prostě synergický efekt. 
A ten se projevuje, sice v 

https://www.campaignlive.co.uk/article/unilever-says-brands-purpose-growing-twice-speed-others-portfolio/1345772
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menší míře, ale přesto, také 
u investorů a proniká ve 
všeobecnou známost. 

Zároveň ale dodávám, a to je 
velmi podstatné, že pokud 
je vaše poslání odtržené 
od toho, co děláte, bude 
působit nedůvěryhodně a 
pokrytecky. Poslání prostě 
musíte žít. 

B2B

Dnes už bylo studií a čísel 
opravdu hodně. Ale jak 
jinak než daty přesvědčit 
nevěřící? Zatím jsme se 
pohybovali pořád v B2C 
segmentu. Když nyní 
pominu, že je jedno, jestli 
je to B2C nebo B2B, protože 
v konečném důsledku je 
to B2H – tedy business 
to human, tak poslání 
najde uplatnění i v B2B 
komunikaci. A možná bude 
ještě účinnější. 

O vlivu na dodavatelsko-
odběratelský řetězec 
tu už byla řeč. Vyšší 
efektivitu marketingové 
komunikace založené na 
poslání potvrzují i další 
marketingoví odborníci 
a jejich studie. Třeba Joe 
Evans ze System 1 tvrdí: 
„Poslání je spíše korporátní 

strategie než strategie 
jednotlivého zákazníka.“ 
Tady trochu nesouhlasím – i 
kvůli generaci Z, ale i tak 
je to zajímavá myšlenka. 
Poslání by prostě mělo být 
stejné a pochopitelné pro 
všechny – akcionáře nebo 
vlastníky, dodavatele, 
zákazníky a celou 
společnost. 

Jak formulovat nebo 
odhalit své poslání

Tak jak tedy na to? Jak 
formulovat poslání 
tak, aby nebylo příliš 
generické, nebo tak, aby ho 
nikdo nemohl jednoduše 
okopírovat? A zároveň 
bylo pro všechny dotčené 
skupiny pochopitelné a 
srozumitelné? 

Nejdřív pár výchozích bodů:

1. Hledáte něco, co chcete 
změnit nebo v čem chcete 
zanechat stopu a co je v 
souladu s vašimi hodnotami. 
 
2. Když si teď vypůjčím 
pár myšlenek z již zmíněně 
knihy Grow, existuje pět 
základních lidských hodnot, 
které můžete svým posláním 
naplňovat: vyvolávat 
radost, umožnit propojení, 

nabádat k prozkoumávání, 
vyvolávat hrdost a 
ovlivňovat společnost. Pokud 
byste zůstali jen u těchto,  
vystavujete se nebezpečí 
přílišné obecnosti, tedy 
nedůvěry ze strany všech 
zúčastněných.  

3. Nepleťte si poslání se 
svým CSR programem. Ten 
je spíš výsledkem vašeho 
poslání. To se promítá do 
všech aspektů vaší značky 
od jejího založení. Nemůžu 
o poslání značek psát a 
nezmínit knihu Simona 
Synka Začněte s proč.  
 
Vlastně jsem vám už ukázal 
jednu z jeho ilustrací, ale 
to je teď jedno. V této knize 
se mimo jiné dočtete tuto 
krásnou myšlenku: Lidé 
nekupují to, co děláte. Kupují 
to, proč to děláte. Poslání je 
tedy opravdu neodmyslitelně 
spjato s důvodem existence 
značky. To, že dáváte peníze 
nějakému sportovnímu 
klubu, není vaše poslání. To 
by v tomto případě mohlo 
být zamezit kriminalitě 
dětí (pokud jste výrobce 
sportovního oblečení). Sport 
je jen prostředek, jak toho 
dosáhnete.  

4. Můžete ho měnit v čase. 
Na tom není nic špatného. 
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S tím, jak rostete, se může 
vaše poslání rozrůstat. Nebo 
naopak. 

A poté už „jen“ práce s 
formulací. Pokud vám 
chybí informace, podívejte 
se do historie. Jak vaše 
značka začala? Proč ji 
někdo založil? A podobně. 
Vždy se taky můžete zeptat 
svých zákazníků, proč vaši 
značku kupují nebo užívají. 
I zaměstnanci jsou dobrý 
zdroj insightů pro formulaci 
poslání. Určitě (někteří) z 
nich pro vás pracují, protože 
věří, že…

A i když Sinek tvrdí, že 
poslání je neodmyslitelně 
spjato se samotným 
založením značky, já 
díky praxi tvrdím, že tak 
jednoduché to není. Některé 
značky prostě byly založeny 
jen za účelem vydělávání 
peněz. Najít pak hlubší 
podstatu podnikání = 
poslání je opravdu těžké. Ne 
nemožné, ale těžké. 

Nejtěžší část je právě v 
tom, aby se pak poslání 
prolnulo celou značkou 
a splynulo s ní. Jedině 
pak bude uvěřitelné a 
zákazníci vás nebudou mít 
za pokrytce. Pokud je pro 
vás vyšší princip stále něco 

abstraktního a absolutně 
nevíte, kde začít, mám pro 
vás tip. Já ho tedy našel 
(stejně jako další informace 
o poslání značky) u Afdehl 
Aziz. Za všechny informace 
tímto moc díky.  

Organizace spojených 
národů zveřejnila 
17 základních cílů 
udržitelného rozvoje (zde 
česky). Tento svět má 
problémů dost. Zvolte si 
jeden, který bude nejblíže 
podstaty vaší značky, a 
začněte s ním bojovat. Já 
jsem v osmičce. 

Kde vy?

Co říci závěrem? 

Poslání vaší značky je 
důležité. Pro vás, vaše 
zaměstnance, investory, 
odběratele a společnost. 
Svým posláním máte šanci 
ovlivnit své okolí, dokonce 
svět. Značky by prostě měly 
páchat dobro. A klidně mě 
za to odsuďte. Co se ale 
nevyplácí, je přeceňovat 
jeho hodnotu v komunikací 
vaší značky. Když ho totiž 
mají všichni, pak to vaše 
musí být opravdu jedinečné 
a dobře komunikované, 
aby mělo nějaký účinek v 

marketingovém mixu. 

Cíle udržitelného rozvoje

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
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Storytelling v brandingu

Jen máloco má na světě delší tradici než vyprávění příběhů. Všichni dobré 
příběhy milujeme. Jsme posedlí dobrými konci a fascinováni heroickými 
výkony. Unikáme do fantaskních světů a přemítáme o budoucnosti, která 
může být i temná. V postapokalyptických příbězích se tak zračí obava z naší 
budoucnosti a zároveň kapka naděje, že i v nejtemnějších dobách bude přežití 
možné. 

Storytelling neboli 
vyprávění příběhů je vlastní 
i značkám. I ty mají své 
příběhy. Některé jen tak. 
Bezdůvodně. Jiné si své 
příběhy hýčkají a dotahují 
k dokonalosti. A je tu i 
kategorie značek, které se 
nás příběhy snaží ošálit 
nebo svést z cesty, která je 
pro nás nejlepší. 

Podle Rogera Schanka 
funguje lidská paměť na 
základě příběhů. Všechny 
informace, které v každém 
okamžiku přijímáme, 
jsou popsány a uloženy do 
naší paměti jako příběhy. 
Tato forma je pro náš 
mozek užitečná, protože 
nám umožňuje si příběh 
připodobnit, resp. vztáhnout 
na náš život, a tedy k 
němu zaujmout nějaký 
postoj, vyvolat pozornost, 
pochopení nebo vzbudit 
empatii. 

Ďábel tkví v detailu

Toto připodobnění se děje 
pomocí styčných bodů 
příběhu a našeho života. 
A aby se to povedlo, musí 
dobrý příběh obsahovat 
co nejvíce takových bodů – 
detailů. To mohou být místa, 
rozhodnutí, akce, postoje, 

problémy nebo závěry. Čím 
více takových styčných bodů 
v najdeme, tím větší místo 
příběh zaujme v naší paměti. 

A naší záliby v detailech 
jsou si vědomi i marketéři. 
Dokážou jí velice dobře 
využít, a to nejen ve 
storytellingu. Všimli 
jste si třeba toho, jak 
podrobný je občas prostý 
popisek produktu nebo jak 
propracovaný je článek k 
založení společnosti? Teď už 
je vám asi jasné, že je to zcela 
záměrné. Narrative bias je 
kognitivní zkreslení, které 
vychází právě z naší potřeby 
příběhů a nutí nás jim až 
nezdravě věřit. 

Dám vám příklad. Tedy 
vlastně vám položím 
otázku: Máme v populaci 
více středoškoláků, nebo 
vysokoškoláků? Podle OECD 
žije v Česku 68 % lidí s 
uzavřeným středoškolským 
vzděláním a 26 % lidí s 
vysokoškolským diplomem. 
A teď, když jsme si v populaci 
udělali jasno, následuje 
druhá otázka. 

Na Otázky Václava Moravce 
se dívá více středoškoláků, 
nebo vysokoškoláků? 
Jednoduchá odpověď? 
Říkáte si, že to bude více 

vysokoškoláků, protože 
tam sedí pánové v černých 
oblecích a probírají těžká 
témata? Chyba lávky. Ze 
statistického hlediska to 
není možné. A podle dat 
České televize (Nieseln, 
Tracking ČT a další) 
se na tento pořad dívá 
více středoškoláků než 
vysokoškoláků. 

Lákavé zkratky bez 
přemýšlení

Speciální a možná ještě 
nebezpečnější podmnožinou 
tohoto zkreslení jsou 
příběhy, které nám 
odpovídají na to, jak se něco 
děje. Tedy předkládají nám 
závěry. Vypůjčím si a budu 
trochu parafrázovat příklad 
od nn group.

Analýzy firemního intranetu 
ukazují, že stránka 
Výročního auditu integrity 
společnosti vykazuje 
absolutně nejvyšší míru 
opuštění. Tato stránka, která 
má velmi málo návštěvníků, 
popisuje postupy používané 
při auditu společnosti. 
Která z těchto možností 
je nejpravděpodobnějším 
vysvětlením vysoké míry 
opuštění této stránky?
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A) Míra opuštění je vysoká, 
protože obsah a/nebo 
vizuální design je špatný.

B) Vysoká míra opuštění 
na této stránce je pouze 
náhodná variace.

Odpověděli jste A)? Tak jste 
odpověděli jako většina 
dotázaných. Ale také jste 
nevzali do úvahy nebo 
rovnou ignorovali informaci 
o malém počtu návštěvníků. 
A nejspíše jste se setkali s 
velmi nudným vysvětlením 
postupů kolem auditů nebo 
s faktem, že špatný design 
vede k vysoké míře opuštění 
stránky, a své zkušenosti 
(příběh s tím spjatý) 
jste aplikovali i na toto 
rozhodnutí. 

Chceme věřit, že existuje 
jakákoli příčina, než 
abychom věřili, že vesmír je 
náhodný a věci se dějí bez 
důvodu. Koneckonců, pokud 
existuje příčina, máme šanci 
problém napravit.

Jak využít 
storytelling pro 
budování značky

Nemyslím tím, jak využít 
biasy a „temné strany síly“. 
Jak využít storytelling a 

fakt, že mozek zákazníků 
funguje na základě historek? 

Když půjdeme k samotné 
podstatě, dostaneme se k 
základním archetypálním 
postavám. Já vím… Pro 
mnohé jsou archetypy líbivá 
a obranná marketingová 
teorie, takový značkový 
horoskop, ale tím, že 
zákazník naše příběhy 
poslouchá a snaží se jim 
porozumět na úrovni 
základních styčných 
bodů, se právě dostává do 
kontaktu s těmito bazálními 
archetypálními situacemi 
nebo postavami. 

Pokud na archetyp budete 
nahlížet jako na podvědomý 
primární obraz nebo 
prototyp chování, bude 
vám jasné, že ho nemůžete 
ignorovat. Navíc archetypy 
nejsou něco, co jsme se 
naučili nebo získali v 
průběhu života. Provází 
nás od narození a máme 
je takříkajíc v naší DNA. 
Archetypy jsou kolektivní 
nevědomé síly, které 
ovlivňují naše postoje, víru a 
chování (Jung, 1959). 

Svou značku tak můžete 
přizpůsobit archetypálnímu 
chování svých zákazníků. A 
když říkám značku, tak tím 

myslím její narativ, historku, 
prostě její vystupování. 
Pokud si uvědomíte, že v 
podstatě jedinou motivací, 
kterou jako lidé máme, je 
být šťastní, máte napůl 
vyhráno. To, že každého 
činí šťastným něco jiného 
a že ke štěstí vede opravdu 
mnoho cest, dává prostor 
pro různorodost a různé 
archetypální příběhy. 

TIP: Pokud se chcete o 
archetypech dozvědět více, 
doporučuji svůj obsáhlý 
článek Archetypy značky. 

Základní historka

Ať už budete jakýmkoliv 
archetypem, nebo váš 
zákazník bude v jakémkoliv 
archetypu, vždy budete 
potřebovat nějakého 
zloducha! Může to být 
nějaký dominantní hráč na 
trhu, zavedený standard, 
přežitek nebo všeobecně 
skličující pocit. Svalit vinu 
na padoucha je totiž super 
jednoduché a super účinné. 

A tím se postupně dostáváme 
k využití storytellingu v 
brandovém marketingu. 
Nicméně padouch není 
jediný způsob, jak příběhy 
využít pro vykreslení 

Archetypy

https://www.jsemnaznacky.cz/blog/teoriepomaha/archetypy-znacky/
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samotné podstaty vaší 
značky. Můžete na to jít i 
přes hrdinu. Ale postupně.

Padouch

Pokud se chvíli na značku 
budete dívat optikou 
storytellingu, vaším jediným 
úkolem bude najít publikum, 
které je vám ochotno 
naslouchat. Zároveň by 
mělo zbožňovat váš produkt 
nebo službu a z duše 
nenávidět problém, k němuž 
nabízíte řešení. A zloduch 
vám to umožní jednoduše 
komunikovat. 

Ale i svalování viny na 
někoho jiného musí mít 
nějaké meze. A ty popsal 
Randy Fishkin v jednom ze 
svých článků. 

  Když už se rozhodnete 
vyjádřit odpor k nějaké 
myšlence, tržním sílám 
nebo konkurenci, tak do 
toho musíte jít naplno, 
musí to být autentické – 
prostě tím musíte žít.   

  Zloduch musí být 
viditelný na všech 
možných místech. 
Pranýřujte ho ve svých 
podcastech, dejte si ho na 
web, využijte ho ve svých 

reklamách, na obalech 
produktů… Prostě všude, 
kde to jen jde. Buď bude 
středobodem vašeho 
narativu, nebo je to jen 
nevýznamná postavička, 
béčkový herec, a tím 
pádem není potřeba se 
jím zabývat v hlavním 
ději.  

  Vyberte si padoucha, 
kterého lidé budou mít 
možnost mít alespoň 
trochu rádi. Není nic 
nudnějšího než padouch, 
kterého nesnáší 
všichni. Nepodaří se 
vám ukázat jeho vnitřní 
konflikt, který ho dělá 
uvěřitelnějším. 

Vzpomeňte třeba na vztah 
Joker – Batman, Harry 
Potter a Lord Voldemort atd. 
Napětí mezi nimi, a hlavně i 
v nich tvoří základ dobrého 
příběhu. 

Nebo na to můžete jít z druhé 
strany. Z té dobré…

Hrdina

Hrdina, klaďas, princ na 
bílém koni… Pozitivní 
postava je sázka na jistotu. 
Nikdy nás nezklame, vždy 
dorazí a zachrání nás. Pokud 

se nám do toho nezamíchají 
genderové stereotypy, pak 
příběhy hrdinů obstojí i 
v dnešní době. A co kdyby 
byl hrdina třeba záporák? 
Ale to se okruhem vracím k 
předchozím odstavcům.

Nicméně to byl tak trochu 
záměr. Hrdinova pouť 
(cesta) je běžná šablona 
příběhů, kterou jako 
první popsal v roce 1871 
antropolog Edward Burnet 
Tylor. A od té doby existuje 
mnoho jejich variant, ale 
v podstatě říkají to stejné. 
Já jsem zde využil asi 
její nejnovější popis od 
Christophera Voglera. Jen 
krátce k jednotlivým fázím 
hrdinovy pouti:

1. Běžný svět

Náš hrdina z běžného 
světa nějak vyčnívá. 
Je nějakým způsobem 
neklidný, nepohodlný nebo 
neuvědomělý. V této fázi 
se s ním zákazník musí 
identifikovat. To znamená, 
že ho musíte představit 
jako sympatickou postavu. 
Nezapomínejte na to, že 
hrdinu musíte zasadit do 
prostředí, ve kterém mu 
něco způsobuje nepohodu.

Hrdinova pouť
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2. Volání po dobrodružství

Našemu zákazníkovi = 
hrdinovi nějaký podnět, buď 
vnější, nebo vnitřní, doslova 
otřese životem a donutí ho 
přemýšlet o změně. 

3. Odmítnutí volání

Jako nikomu z nás ani 
hrdinovi se nechce z jeho 
komfortní zóny, pohltí 
ho strach z nového a 
neznámého, a on se tak snaží 
dobrodružství vyhnout. 

4. Setkání s mentorem 

Znalosti, které hrdina 
bude potřebovat, většinou 
přichází ruku v ruce se 
zkušenou postavou, která 
se vyzná a našeho hrdinu 
obdaří vším potřebným, 
co na své cestě bude 
potřebovat. Taky zde tušíte 
prostor pro svoji značku? 
Ano, přesně tady většinou 
vstupujete na scénu. A buď 
na ní zůstanete až do konce, 
nebo se na nějakém místě 
odpojíte. Ale vždy necháte 
zářit vašeho hrdinu. 

5. Překročení prahu

Hrdina se nakonec odhodlá 
k opuštění svého běžného 
světa a ocitá se v novém 

prostředí, které má vlastní 
pravidla. 

6. Zkoušky, spojenci a 
nepřátelé 

Nový svět je plný nástrah a 
náš hrdina si postupně hledá 
spojence a vytváří nepřátele. 
Nebo je blížepoznává. 

7. Nejniternější jeskyně

Příprava na hrdinovu 
nejtěžší životní zkoušku, 
kterou většinou sice 
absolvuje sám, ale s 
přípravou mu pomáhá jeho 
suita.  

8. Očista / životní zkouška

Tato část příběhu se 
většinou odehrává na 
nějakém zvláštním místě. 
Hrdina je konfrontován buď 
přímo se smrtí, nebo se svým 
největším strachem. Pokud 
je ve hře i smrt, následuje 
znovuzrození. 

9. Odměna

To vše se samozřejmě 
neděje jen tak pro nic za nic. 
Hrdina získává svoji odměnu 
nebo podklad. V tomto 
bodě se nám příběh může 
zkomplikovat. Hrdina může 
svůj poklad ztratit a vydat se 

ho znovu hledat. 

10. Cesta zpátky

Tím se dostáváme do 
poslední čtvrtiny našeho 
příběhu. Hrdina se vrací 
domů. Do svého běžného 
světa společně se svou 
odměnou. Cesta je provázena 
nebezpečím nebo jinou 
urgencí. 

11. Znovuzrození

Ve vyústění příběhu je 
hrdina znovu podroben 
zkoušce. Pro jeho očištění 
musí podstoupit poslední 
oběť. Díky všem jeho činům 
jsou problémy, které měl 
na začátku svého příběhu, 
vyřešeny.

12. Návrat s pokladem

Hrdina se konečně vrací 
domů do svého světa. 

I když nemusíte využít ve 
svém příběhu úplně všechny 
body z tohoto seznamu, jako 
celek dávají dohromady 
jeden z nejznámějších 
příběhů našeho druhu 
a poskytnou vašim 
zákazníkům mnoho styčných 
bodů, aby se s vámi mohli 
identifikovat. 

Storybrand Framework
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Pokud z nějakého důvodu 
nemáte prostor vytvářet 
takto košatý příběh, můžete 
se inspirovat v knize 
Storybrand od Donalda 
Millera. Ta tento monomýt 
přizpůsobuje právě narativu 
značek a prezentuje tzv. 
Storybrand Framework. Ten 
si můžete stáhnout i přímo 
na jejich stránkách.

1. Postava

Náš hrdina = zákazník a to, 
co chce.

2. Problém

Ten může být externí, 
interní nebo filozofický. 
Značky se snaží prodávat 
řešení k externím službám, 
ale zákazník hledá řešení 
svých vnitřních problémů.

3. Potká někoho, kdo 
rozumí 
jeho problému

Tedy mentora = vaši značku. 
Hrdinů už bylo dost. 
Zákazník hledá průvodce. 

4. A poskytne mu znalosti, 
plán. 

Průvodce ho vybaví na cestu. 
Tady mluvíme o vašem 
produktu nebo službě. A 

pokud má průvodce plán, 
bude mu hrdina nejspíše 
věřit. 

5. Výzva k akci

Tím se dostávám k použití 
znalostí = vašeho produktu 
a služby v jeho životní 
zkoušce. Ale aby tyto 
znalosti nebo produkt 
využil, musíte ho k akci 
nějakým způsobem vyzvat. 

6. Akce by ho měla ochránit 
před tragickým koncem

Každá lidská bytost se 
snaží vyhnout tragickým 
koncům a udělá často 
nepředstavitelné věci, aby 
odvrátila katastrofu. 

7. To vyústí v úspěch  

Nikdy nepředpokládejte, že 
lidé pochopí, jak jim vaše 
značka může změnit život. 
Prostě jim to řekněte. 

V knize a v pracovním listě 
je trochu odlišný závěr, 
ale pojďme věřit v dobré 
konce. Hlavním ponaučením 
obou verzí je to, že příběh 
vyprávíte pro zákazníka. 
Nebo ještě lépe: hrdinou v 
příběhu je zákazník. Nikoliv 
vaše značka.

Praktické tipy pro 
motivaci publika 
(hrdiny)

Při vyprávění jakéhokoliv 
příběhu musíte neustále 
myslet na to, že publikum je 
třeba u příběhu udržet. Není 
nic horšího, než když odejde 
divák uprostřed představení 
a je mu jedno, jak příběh 
nebo hrdina skončí. To značí, 
že jste příběh nepodali 
dobře. 

Jak motivovat publikum, 
aby s vámi zůstalo a z vás 
se stala druhá (nebo tisící) 
Šeherezáda? Nemyslím 
teď základní literární 
struktury nebo postupy, 
i když i ty jsou potřeba a 
nastudovat je můžete online 
nebo na nějakém kurzu 
tvůrčího psaní. Váš text by 
měl reflektovat základní 
potřeby, které od dobrého 
příběhu očekáváme. 

Potěšení 

Doteď mi v hlavě zní spojení 
„emoční zvířátka“, které 
nejlépe vystihuje, jací jsme. 
Jsme ovládáni emocemi 
a prahneme po vlastním 
potěšení. Lépe řečeno po 
jeho ukojení. Chceme být 
šťastní a bavit se. Však i 
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příběhy většinou vyprávíme 
pro zábavu. Pokud se z nich 
máme jen poučit, tak často 
ztratíme pozornost a nic si z 
nich neodneseme. 

Prestiž

Kdo by nechtěl mít moc 
a postavení! Pokud vaše 
informace, služby nebo 
produkty lidem pomohou 
stoupnout na ceně, 
postoupit v žebříčku nebo 
jinak vylepšit jejich situaci, 
máte nakročeno k úspěchu. 
Trochu zapřemýšlejte a 
zamyslete se nad tím, proč se 
drby šíří takovou rychlostí. 
Osoba, která ví něco, co 
ostatní ne, si dobývá status a 
pocit výjimečnosti. A ostatní 
jí ho závidí. 

Profit 

Jak dosáhnout potěšení 
a prestiže? Penězi. Pokud 
se mi vyplatí naslouchat 
vašemu příběhu, tak u něj 
zcela jistě vydržím.

Produktivita

Pokud svým zákazníkům 
ukážete, že mohou v krátkém 
čase dosáhnout více, budou 
s vámi až do konce vašeho 
příběhu. Můžete jim třeba 
přinést méně stresující 

život? Ulehčit jim v jejich 
činnostech nebo něco 
zrychlit? Řekněte jim to. 

A ještě dvě rady na samotný 
závěr. 

Vzbuďte zvědavost 
Ptejte se. Klaďte otevřené 
otázky, které v posluchači 
vzbudí zvědavost. Nechte je, 
aby se sami identifikovali s 
postavou či příběhem.

Navažte hluboký vztah
I když vystupujete v roli 
průvodce nebo mentora, 
neznamená to, že budete 
odtažití, nebo dokonce 
arogantní. Váš zákazník je 
váš partner. Chystáte se na 
společný boj nebo jste na 
společné výpravě. Tak se 
podle toho chovejte.

Historii píšou 
vítězové

Stejně tak dobře lze příběhy 
zneužít. Vše, co jsem 
zde popsal, samozřejmě 
lze zneužít. A jsme toho 
prakticky denně svědky. 
Díky promyšlené historce 
podvodníci okrádají 
důchodce, naivní investoři 
přicházejí o své finanční 
prostředky nebo se 
ospravedlňuje útok na 

suverénní stát. 

Překrucování historických a 
vlastně jakýchkoliv faktů ke 
svému obrazu je manipulace. 
A manipulace nemá v našich 
životech co dělat. Problém 
tkví v tom, že nás tato 
zkratka k úspěchu láká. Ale 
čím rychleji se ke svému 
výsledku dostanete, tím 
více se z toho budou ostatní 
vzpamatovávat. 

Pokud vám to nevadí, tak jste 
pravděpodobně sociopat, 
nesnažíte se vzdělávat a 
posunovat, a nejste tedy ani 
můj čtenář. Pokud jste si ale 
teď uvědomili, že někoho 
podobného máte ve svém 
okolí, tak se s tím pokuste 
něco dělat. Nebo minimálně 
utíkejte, co nejrychleji 
můžete. 

Co říci závěrem?

Dobrý příběh je 
k nezaplacení. 
Vypravováním příběhů – 
nově tedy storytellingem 
– na sebe můžete 
strhnout pozornost svých 
zákazníků. Pokud budete 
upřímní, nebudete nic 
přikrášlovat a pouze jim 
poutavým způsobem 
podáte řešení jejich 
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problémů, stanou se z vás 
přátelé na celý život. Nebo 
alespoň po dobu řešení 
problémů.
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Jak ukončit značku?
V minulém článku o storytellingu to vypadalo jen na dobré konce. Ale často 
tomu tak není. Nebývá to lehké, ale je to součást života i byznysu. Vše končí. 
V hinduismu je pro to dokonce slovo: anicca – pomíjivost. Tak proč ke konci 
nepřistupovat racionálně a důkladně se na něj nepřipravit?

Dnes to tedy bude o tom, jak 
ukončit existenci značky. 
Nebude to lehké a nejspíš to 
nezvládnete sami. Nemám 
ambice se věnovat všem 
formálním náležitostem, 
které souvisí s ukončením 
podnikatelské činnosti. I 
to by vydalo na samostatný 
článek, nebo dokonce knihu. 
Rád bych vám dal obecný 
návod, jak postupovat v 
poněkud „softovějších“ 
tématech. 

Na co nezapomenout 
a co udělat

Jeden až šest měsíců před 
ukončením činnosti značky

Informujte své zákazníky

Ano, tohle bude těžké. 
Mějte ale na paměti, že 
vaši zákazníci nebo klienti 
budou potřebovat čas, 
aby informaci vstřebali a 
pochopili. To poslední, co 
nyní chcete, je panika a/nebo 
jejich veřejné komentáře 
plné odmítnutí a frustrace. 

Jeden měsíc je absolutní 
minimum, které byste měli 
dodržet. Pokud vaše značka 
spravuje nějaká uživatelská 
data (jste SaaS startup 
apod.), tak by se tato lhůta 

měla prodloužit alespoň na 
2–3 měsíce. Uživatelé by 
totiž měli mít čas na stažení 
svých dat nebo na hledání 
nějaké náhrady.

Naplánujte jim další kroky

Naplánujte zákazníkům 
další kroky, pokud jste se o 
ně už nepostarali jinak. Na 
tomto místě je totiž potřeba 
empatie. Většina zákazníků 
si přeje, aby značka, 
kterou spotřebovávají, 
byla empatická. Tak na to 
myslete. Snažte se vcítit do 
pocitů svých uživatelů. Co 
byste si přáli vy na jejich 
místě? Jak byste chtěli, aby 
se k vám značka zachovala? 
Dohoda s konkurencí vám 
dokonce může vylepšit cash 
flow a vašim zákazníkům 
nezbude pachuť při 
pomyšlení na vaši značku.  

Pokud z nějakého důvodu 
nechcete hledat mezi svými 
konkurenty, kteří byli třeba 
důvodem vašeho neúspěchu,  
alespoň se postarejte 
o přehledný postup, 
který má váš zákazník 
dodržet. Například pomocí 
číslovaného seznamu 
nebo infografiky. Bude to 
pro něj nová zkušenost, 
a čím detailnější návod 
od vás dostane, tím méně 

frustrující to pro něho 
bude a tím méně špatného 
sentimentu si vaše značka 
připíše. 

Přestaňte prodávat

Pokud víte, že vaše značka 
bude končit, není etické 
dále nabízet produkty nebo 
služby. Možná se divíte, 
proč to píšu, ale nedávné 
události mi dávají za 
pravdu. Vzpomeňte třeba 
na Bohemia Energy. Zavřít 
ze dne na den není z mnoha 
hledisek vůbec dobré. 

Ale jsou tu i takoví, ke 
kterým se vaše oznámení 
nemuselo dostat a mohli 
by si výrobek nebo službu 
objednat omylem. Je to 
stejné, jako když si objednáte 
nějaký produkt, a následně 
vám přijde e-mail (v lepším 
případě) s omluvou, že už 
není na skladě.

Vypněte kampaně

Ukončete nebo vypněte 
všechny marketingové 
kampaně. Tedy až na tu, 
ve které oznamujete svůj 
odchod z trhu – pokud 
ji z nějakého důvodu 
potřebujete. Ale o tom 
později. Upravte svůj web a 
začněte na něm oznamovat 
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ukončení své činnosti. 
Ideálně k tomu připojte i 
důvody, které vás k tomu 
vedly, a univerzální návod, 
který jsem zmínil výše. 
Nikdo nemá rád nejistou 
budoucnost, tak se ji snažte 
osvětlit co možná nejvíce. 

Nezapomeňte zrušit své 
eventy nebo účast na akcích, 
které nepořádáte. Pokud se 
jedná o vaši akci, využijte 
postup, který jste si přečetli 
v předchozích odstavcích. 
Dostanou lidé své vstupné 
zpět? Pokud ne, proč? Atd. 

Proškolte podporu

To by vlastně mělo 
proběhnout ještě před 
samotným oznámením 
zákazníkům a široké 
veřejnosti. Pracovníci vaší 
zákaznické linky a/nebo 
lidé, kteří u vás zvedají 
telefony a odpovídají na 
e-maily, by měli vědět, co 
mají odpovídat na dotazy. 
Ideálně vypracujte katalog 
s nejčastějšími otázkami, 
které očekáváte. Ten můžete 
zveřejnit i na webu a doplnit 
nebo nahradit jím vaši FAQ 
sekci. 

Pokud očekáváte bouřlivou 
odezvu, angažujte PR 
agenturu, která vám 

připraví plán krizové 
komunikace. Inspirovat 
se můžete i v mém starším 
článku: Komunikace značky 
v době krize do detailu. 

Týden až dva před 
uzavřením

Pošlete alespoň e-mail, 
že se blíží definitivní 
konec. Udělejte to hlavně 
kvůli lidem, kteří vůbec 
nezareagovali na vaši 
předchozí komunikaci. Jestli 
e-mail pošlete jen těm, kteří 
u vás mají stále otevřené 
účty, nebo všem vašim – teď 
již bývalým – zákazníkům, 
je zcela na vás. Řiďte se 
sentimentem, který u nich 
vůči vašemu ukončení 
převládá. Dobrou nápovědou 
může být i monitoring 
sociálních sítí. 

Den předem

Opět v závislosti na počtu 
stále aktivních zákazníků 
nebo na vašem plánu by 
toto měla být poslední 
komunikace na zákazníky, 
která od vás odejde. 

Po ukončení

Po dni D budete muset určitě 
vypořádat finance – tedy v 
případě uživatelů, kteří se 

ani přes výzvy neodhlásili, 
a byznys modelů, které jsou 
založené na předplatném. 

Domény, e-maily, telefony

Budete muset udržovat 
všechny domény nebo 
e-mailové adresy? To 
rozhodnutí je na vás. Vaši 
„opozdilci“ nebo zákazníci, 
kteří u vás nakupovali jen 
sporadicky, by měli po 
nějakou dobu mít možnost 
dozvědět se, co se stalo. Ale 
s tím jsou spojené náklady, 
které teoreticky nebudete 
schopni pokrýt. 

Sociální média a další účty

Pokud se vám nedostává 
financí, uzavřete všechny 
účty na sociálních sítích, a 
pokud jste jako značka byli 
registrováni v katalozích 
nebo na jiných platformách, 
zrušte i je. Nezapomeňte 
uvést kontakt, na který bude 
zasláno poslední vyúčtování. 

V ideálním případě by 
bylo dobré nechat si účet, 
který měl největší dosah. 
Jednoduše pro monitoring a 
také jako další komunikační 
kanál pro „opozdilce“.

https://cahlik.substack.com/p/komunikace-znacky-v-dobe-krize-do-detailu?s=w
https://cahlik.substack.com/p/komunikace-znacky-v-dobe-krize-do-detailu?s=w
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Jak se rozloučit  
s grácií

Loučení není nikdy lehké. A 
pokud se nezvládne, může 
skončit tragicky. To platí jak 
v běžném, tak obchodním 
světě. A budete muset být 
autentičtí, a především 
upřímní. I sami k sobě. 
Lhát si do kapsy se v tomto 
případě rozhodně nevyplatí. 

Pečlivě, konzistentně a 
stále dokola opakujte, co 
vás k rozhodnutí vedlo a jak 
jste k němu dospěli. Opět 
je tu paralela s osobním 
životem. Na konci každého 
vztahu si ten druhý přeje 
vědět, proč často mnohaleté 
soužití (najednou) končí. V 
tomto momentě byste měli 
odolat pokušení. Konejšení, 
falešná upřímnost nebo 
dokonce lži protistrana záhy 
odhalí a vás to dostane do 
nezáviděníhodné situace 
nebo přímo do problémů. V 
žádném případě nesvalujte 
vinu na své zákazníky nebo 
dodavatele. 

Jak jsem už naznačil v 
předchozích odstavcích, 
měli byste se zaměřit 
na to, jak vysvětlit svým 
zákazníkům, co pro ně bude 
váš konec znamenat a jak by 

se měli nyní zachovat. Budou 
muset něco udělat? Nebo vše 
proběhne bez potřeby jejich 
účasti? Dejte jim jasné, ale 
přívětivé pokyny. 

Stejně tak byste neměli 
zapomínat na to, co to 
znamená pro vaše podnikání 
– pro vaši společnost. 
Důvody ukončení činnosti 
mohou být různé. Třeba 
akvizice vyvolá úplně jiné 
komunikační potřeby než 
uzavření celé sítě poboček. 

Rozlučte se poděkováním 
za přízeň. Je jedno, jak 
velký zákazník to byl nebo 
jak často u vás nakupoval. 
Přispěl k vašemu úspěchu, a 
tak si zaslouží díky. 

Dodržte svůj tone of voice 
a odejděte s grácií. Ať jste 
malá, nebo velká značka, 
archetyp ten, či onen, v 
krizových dobách pro vás 
budou vždy platit následující 
tři zásady:

Empatie: Komunikace vaší 
značky musí vyjadřovat 
pochopení pro danou situaci 
(situaci vašich zákazníků 
nebo zaměstnanců). Šetřete 
optimismem, ale zároveň do 
ní vneste víru v budoucnost 
a schopnost všech zapojit se 
do řešení problému. 

Angažovanost: Do 
komunikace zapojte všechny 
zúčastněné. Inspirujte 
ostatní k důvěře ve značku 
prostřednictvím všeho, co 
děláte a sdílíte. 

Informování: Vždy do 
detailu informujte všechny 
zúčastněné o všech krocích, 
které se chystáte udělat. 
Není nic horšího než někoho 
v těchto těžkých dobách 
překvapit.

Zásady komunikace 
konce společnosti

Jak tedy připravit v 
obecné rovině komunikaci 
konce společnosti a na co 
nezapomenout?

Komunikaci musíte 
ovládat vy

Fámy a drby milujeme 
všichni. I ti, kteří tvrdí, že 
ne. Jak jinak si vysvětlíte 
existenci bulvárních médií? 
Jenže teď musíte být pánem 
situace vy. Pokud se vám 
podaří konec existence 
vaší značky utajit až do 
oznámení, budete mít lehčí 
práci. Pokud už přece jen 
něco prosákne, budete 
muset reagovat rychle a 
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rozhodně. Médiím zašlete 
prohlášení, které jste si 
předem připravili a které 
obsahuje maximum možných 
informací. 

Pracujte ideálně v týmu

Nebo ještě raději s 
profesionální (komunikační, 
PR) agenturou. Pokud jste 
si totiž po celou dobu svého 
fungování nevytvořili 
seznam vhodných novinářů 
nebo influencerů,  nyní je již 
pozdě. I kvůli tomu, že ho už 
nejspíš nevyužijete… 

V týmu na vaší straně by 
neměl chybět zástupce 
marketingu, právního, 
finančního a HR oddělení. 
Pokud máte obsazenou roli 
COO, pak nesmí chybět. 
Stejně jako váš CEO, který 
bude hlavním mluvčím. 
Výjimkou by bylo, kdyby byl 
CEO přímo zodpovědný za 
nastalý stav. 

Zaktualizujte nebo vytvořte 
plán krizové komunikace a 
připravte se ideálně na co 
největší možný počet dotazů 
a krizových scénářů.

Věnujte se (i) 
zaměstnancům

Ukončení vašich činností 

se samozřejmě dotkne 
spousty lidí. Velice citelně 
ale zasáhne především 
vaše zaměstnance. Proto 
byste komunikaci s nimi 
měli věnovat opravdu 
velkou pozornost. Pokud 
to nezvládnete, začnou 
na veřejnost prosakovat 
informace, které se budou 
týkat přímo vašeho konce. 
Navíc bývají často zbytečně 
emotivní. Veřejnost pak 
má tendenci přiklonit se 
na stranu toho slabšího a 
vám se tento trend nemusí 
podařit obrátit. Nebo 
vás to bude stát příšerné 
množství času, energie a v 
neposlední řadě i finančních 
prostředků.  

Teď na chvíli odbočím od 
čistě komunikačních zásad. 
V ideálním případě by bylo 
vhodné se o zaměstnance 
postarat. Pokud už ne 
aktivně jejich umístěním 
v jiné společnosti, tak 
alespoň pomocí nějaké 
podpory při jejich budoucím 
hledání práce. To mohou 
být reference, pomoc při 
tvorbě životopisu, kariérní 
poradenství apod. 

Komunikujte až do úmoru

Čeká vás velmi těžké období. 
A co se týče komunikace, 

jedno z těch nejnáročnějších. 
Ale musíte vydržet až do 
konce. Nezapomínejte 
především na interní 
komunikaci. V nejužším 
komunikačním týmu si 
držíte jen pár lidí (viz výše), 
ale informovaní musí být 
všichni. Nejlépe pravidelně a 
v co nejkratších intervalech. 
Nejhorší, co byste nyní mohli 
udělat, je nechat své kolegy a 
zaměstnance v nejistotě. 

Hlavně klid

Jednoduchá rada, složité 
provedení. Vaše komunikace 
musí být klidná, vyrovnaná 
a dle vašeho tone of 
voice. Nevydávejte zbrklá 
prohlášení. Neříkejte: „No 
comment.“ Místo toho by si 
vaše společnost měla raději 
osvojit fráze jako „Vyjádříme 
se k tomu v co nejkratší 
lhůtě“ nebo „Náš CEO vám 
vše vysvětlí na pravidelné 
schůzce s novináři“. Pokud 
je vás jen pár, připravte 
instrukce nebo podklady 
pro odpovědi tak, aby 
komunikace směrem ven 
byla konzistentní. 



26

Ukázka skvělé 
komunikace konce 

LifeDirect

Toto není úplně ukázka 
ukončení činnosti 
společnosti jako celku, ale 
chtěl bych ji zde zmínit jako 
příklad toho, že i s koncem a 
smrtí se dá vyrovnat s grácií 
a vtipem. Zároveň je to jedna 
z mých nejoblíbenějších 
kampaní a ukazuje, jak zabít 
maskotka! A ještě na tom 
vydělat.

Lenochod Simon byl s 
novozélandskou pojišťovnou 
LifeDirect celých deset 
let, a to je na komunikační 
koncept přece jen dlouho. 
Ale jak se ho zbavit? V prime 
time! Spot, který se vysílal 
jen jednou, ukazoval Simona, 
jak během výletu spadne ze 
srázu. Žádná krev, nebojte. 
Druhý den následovalo 
pokračování v printu se 
smutečním oznámením, 
které obsahovalo informaci 
směřující na stránku, kde 
jste se mohli dozvědět, 
že Simon neuzavřel 
životní pojistku na 10 000 
australských dolarů, které 
čekají na jeho příbuzné. Jako 
důkaz „příbuznosti“ postačí 
příběh o tom, jak byl Simon 

součástí života.

Výsledek? Mrtvý maskot, 
který (skoro) nikomu 
nechybí, 17 000 návštěv na 
microsite a 44% zvýšení 
brand preference!

Zdroj: Contagious

Co říci závěrem?

Loučení je vždy těžké. 
Obzvláště pokud jde o 
něco, do čeho jste tolik 
investovali. Je ale potřeba 
zachovat si tvář a odejít 
s grácií. Tak trochu to 
dlužíte nejen sobě, ale i 
všem svým zaměstnancům 
a zákazníkům. Pokuste 
se i v posledních 
momentech existence své 
značky myslet na druhé, 
jak jste to s vysokou 
pravděpodobností dělali 
doposud.

https://www.contagious.com/news-and-views/lifedirect-the-demise-of-simon
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10 příznaků, že je s vaší 
značkou něco špatně

Vlastně by seznam mohl mít bodů jedenáct. A asi bych našel i další. Ale 
upřímně, kdo by ho četl, nebo se jím dokonce řídil, že? Pojďme se dnes podívat 
na varovné signály, které mohou naznačovat, že si vaše značka zaslouží chvilku 
péče.

Ale přece jen zmíním onen 
jedenáctý: „Výkonnostní 
marketing nám už nefunguje 
tak, jak jsme byli zvyklí!“ 
To je vlastně jedno z 
nejtypičtějších zadání, 
která se ke mně v poslední 
době dostávají. A nemusí to 
souviset s tím, že majitelé 
nebo marketéři jsou už znalí 
teorie a ví, že značka jim do 
trychtýře výkonnostního 
marketingu může stále 
dodávat nové zákazníky. 
Spíše je to jistý druh 
zoufalství, které vystihuje 
přísloví: Tonoucí se stébla 
chytá.

Neříkám, že v ten moment 
je už pozdě. Na brand není 
pozdě nikdy. Ale vše se 
najednou dostává pod tlak, 
musí se odbavit rychle a 
stejně jako vše, co se dělá 
ve spěchu, je i budování 
značky ve spěchu náchylné 
k chybám nebo unáhleným 
rozhodnutím. 

Proto jsem pro vás sestavil 
tento seznam indikátorů 
toho, že je s vaší značkou 
něco špatně. Tak, abyste 
problémy nebo – chcete-li 
trochu více motivačně – 
budoucí výzvy mohli začít 
řešit už dnes, když na to 
máte čas, chuť a prostředky. 
Poslední dva jmenované s 

přídomkem „ideálně“.

1. Nemáte poslání, 
vizi, misi atd. 

Vlastně nevíte, kdo jste. Ano, 
pro někoho můžou být tahle 
slova rovna ezoblábolům. 
A ano, i tyto značky mohou 
fungovat. Ale neměli byste se 
ptát, jestli byste s vizí nebo 
posláním nemohli fungovat 
lépe, efektivněji nebo jestli 
byste nebyli atraktivnější 
pro mladší generaci?

Schválně si zkuste svou 
značku shrnout jednou větou 
nebo dokonce jen dvěma 
slovy. Podaří se vám to? A 
podaří se vám to tak, aby to 
cítili stejně všichni u vás 
ve firmě, nebo dokonce i 
vaši zákazníci? Tak, abyste 
dostali na otázku „Když se 
řekne značka XY, vybavím 
si…“, pokud možno vždy 
stejnou nebo alespoň velmi 
podobnou odpověď? Stejně, 
jako když se řekne volvo nebo 
AirBank. 

Teď jsem smíchal více 
věcí dohromady, ale vašim 
zákazníkům ten rozdíl tak 
patrný nebude. V jednom 
případě se bavíme o 
podstatě, esenci, DNA… Tato 
věta nebo dvě slova mají 

mnoho názvů. A v druhém 
případě pak více o emočních 
a funkčních benefitech. 
Ale vše vychází z poslání a 
vize značky, a nakonec se 
přetvoří a slije do pocitů 
vašich zákazníků a ideálně 
pak do preference vaší 
značky. 

Jak to napravit

Jděte na samotný začátek. 
Zamyslete se, proč jste začali 
podnikat a čeho jste chtěli 
dosáhnout nebo co jste chtěli 
změnit. A pak se naopak 
podívejte do budoucnosti. 
Neřešte sci-fi. Ale také se 
nenechte utlouci všedností a 
banalitou současnosti. Čeho 
chcete dosáhnout za pět 
nebo deset let? Jaká je vize 
vaší budoucnosti? Co značka 
změní? Kde pomůže? 

TIP: Zkuste se začíst do 
mých předešlých článku 
Brand Purpose a Mise, vize a 
další nepotřebnosti. Získáte 
návod, jak svou značku 
nastavit. 

2. Nemáte hodnoty

Někteří z nás vyrůstali v 
divokých devadesátkách. 
Amartyha Sen to období ve 
svých přednáškách nazývá 

https://cahlik.substack.com/p/mise-vize-strategie-a-dalsi-nepotrebnosti
https://cahlik.substack.com/p/mise-vize-strategie-a-dalsi-nepotrebnosti
https://cahlik.substack.com/p/mise-vize-strategie-a-dalsi-nepotrebnosti
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kovbojským kapitalismem. 
Jsem rád, že jsme se od té 
doby posunuli, ale mentalita 
ostrých loktů a bezbřehé 
chamtivosti jako by se nad 
námi stále vznášela. Jako 
šrám, který si z minulosti 
neseme. 

Ne že bych nás chtěl 
omlouvat, ale nikdo nám 
nenastavil hodnoty. Prostě 
bylo najednou vše možné. A 
to je pak ukrutně jednoduché 
se utrhnout ze řetězu. A 
právě to je funkce hodnot 
a zároveň důvod, proč by 
každá značka hodnoty nejen 
měla mít, ale měla se jimi 
bezvýhradně řídit. 

Jedna věc je totiž hodnoty 
napsat na firemní intranet, 
zeď nebo stránku o nás, a 
úplně jiný level je řídit se 
jimi. Typickým příkladem je 
deklarovat poctivost nebo 
transparentnost, a pak před 
black friday uměle navýšit 
cenu tak, aby sleva byla 
opticky co nejvyšší. Nebo se 
vychloubat unikátností, a 
čelit zklamání zákazníků, 
kteří smutně (v ideálním 
případě) na sociálních sítích 
trousí rozčarování z prostě 
jen dalšího krému na vrásky. 

Hodnoty jsou váš interní 
morální kompas. Určují 

nepřekročitelné hranice. 
Často fungují více 
interně a není potřeba je 
externalizovat. Tedy pokud 
nejste například připraveni 
je zastávat na tisíc procent. 

Jak to napravit 

Chtělo by se mi říci 
„jednoduše“, ale vím, že 
najít, popsat a uvést v život 
hodnoty v již rozběhlé firmě 
je opravdu těžké. Navíc, 
pokud se definují až ex-post, 
tak se z nich stane něco 
jako vanilková zmrzlina. 
Nikoho neurazí, ale zároveň 
nenadchnou. 

Takže: Najděte vlastní, pro 
sebe jedinečné hodnoty. 
Nesnažte se inspirovat, nebo 
dokonce využívat generátory 
hodnot, kterých je plný 
internet.

3. Neznáte svou UVP

Tento bod jsem nezařadil, 
abych vám prodal nějakou 
službu. Možná znáte zkratku 
USP = Unique Selling 
Proposition. Krom faktu, 
že cílení na jedinečnost 
nemusí být úplně nejlepší 
forma positioningu (i kvůli 
cenové náročnosti objevení a 
podpory takové vlastnosti), 

USP přesně vystihuje už 
překonané myšlenky doby 
minulé. 

V teorii jsme se totiž 
posunuli k UVP. Unique 
Value Proposition. Teď 
omluvte ten volnější 
překlad. Tedy k tomu, čím 
nejlépe prospíváte svému 
zákazníkovi. A trochu 
přesněji. Jakou větší nebo 
lepší hodnotu mu přinášíte 
oproti jiným značkám. 

Takže vás budou zajímat 
benefity vaší značky. Tím 
nemyslím stravenkovou 
kartu nebo pět dní dovolené 
navíc. Musíte přijít na to, 
jakou funkci nebo emoci 
si váš zákazník díky vaší 
značce splní. Co zažije, co 
mu zprostředkujete apod. 
Protože právě emoce jsou pro 
navázání trvalého vztahu 
se zákazníkem naprosto 
klíčové. 

4. Prodáváte všem

Nebo si to myslíte a tvrdíte 
to. I když je to krásný cíl, tak 
by vám mělo být jasné, že 
je nesplnitelný a nemožný. 
Produkt nebo službu, kterou 
by chtěli všichni, ještě 
nikdo nevmyslel. Nebo na ní 
nezbohatl. 

Fixace na persony může být nebezpečná
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Každý produkt a značka 
mají vlastní cílovou skupinu, 
někdy mylně prezentovanou 
pomocí person. Cílovou 
skupinu můžete stavět 
na jakékoliv její společné 
vlastnosti, která z pohledu 
vašeho byznysu dává smysl. 

Vždy ale musíte poznat jejich 
motivaci, jejich život, touhy 
apod. Prostě se jim dostat 
co nejvíce do hlavy nebo 
na společnou vlnu. Stejně 
tak dobře musíte pochopit, 
při jakých příležitostech si 
vybaví vaši značku nebo kdy 
s ní přijdou do kontaktu. 
Těmto bodům říkám Byron 
Sharp category entry 
points a doporučuji si k nim 
nastudovat více. Pomůže 
vám to nejen správně 
pochopit své zákazníky, ale 
třeba i správně nasměrovat 
komunikaci. 

Jak to napravit

A opět zdánlivě lehká 
odpověď… Nicméně najít 
jedinečnou hodnotu pro 
zákazníka není vůbec 
lehké. Pokud již produkt 
nebo značku máte a stále 
si odpovědí nejste jistí, 
tak se zákazníků zeptejte. 
Uspořádejte focus group 
nebo kvantitativní průzkum 
a najděte odpovědi. 

Pokud nad produktem a 
značkou teprve uvažujete, 
zkuste třeba metodu Value 
Proposition Canva. Během 
pár iterací se vám určitě 
podaří najít nejednu výhodu 
nebo benefit. 

5. Všude říkáte 
stejnou informaci 

Konzistence je skvělá. U 
značky dokonce vyžadovaná. 
Ale to neznamená, že 
musíte stále všude dokola 
opakovat to samé a znít 
jako kolovrátek. To je 
kontraproduktivní. A stejně 
jako jsme se všichni snad už 
naučili nedávat stejný obsah 
na všechny sociální sítě, tak 
byste měli nyní pochopit, že 
i značka by neměla na všech 
svých touchpointech říkat 
stejné věci. 

A co to vlastně znamená? 
Tak například to, že pokud 
máte svou vizi (a já vím, že 
jste na ni pyšní), neznamená 
to, že ji váš zákazník má 
vídat pokaždé, když přijde 
do kontaktu s vaší značkou. 
Určitě ji nepotřebuje číst 
na faktuře, kterou od 
vás dostal. Pokud se týká 
udržitelnosti, tak vhodnější 
bude sdělit mu ji například 

na recyklovatelném obalu, 
ve kterém váš produkt 
dorazil. Příkladů by ale 
mohlo být nespočet. To, že 
nebudete říkat pořád to 
samé, neznamená, že jste 
nekonzistentní. Jen se to vše 
musí lépe plánovat. 

Jak to napravit

Mějte jasno v tom, kdo jste 
a co chcete lidem sdělit. 
Uklidit si před vlastním 
prahem je naprostý 
základ. Dalším krokem 
by měla být analýza 
touchpointů značky a přesné 
naplánování sdělení pro 
konkrétní touchpoint, resp. 
komunikační kanál.  

6. Necháte všechny, 
aby mluvili, jak se jim 
chce

Teď to prosím nechápejte 
špatně. Nikdy nedonutíte 
všechny, aby se chovali 
naprosto stejně. Pro 
dosažení konzistence se 
musíte vydat naprosto jiným 
směrem. Místo vynucování 
budete muset zvolit cestu 
vysvětlování, příkladů a co 
nejširších hranic. 

Váš komunikační manuál 
by měl obsahovat opravdu 

Brand Message

https://www.jsemnaznacky.cz/blog/teoriepomaha/value-proposition-canvas/
https://www.jsemnaznacky.cz/blog/teoriepomaha/value-proposition-canvas/
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jen to nejdůležitější pro 
vaši značku tak, aby se 
v něm nikdo neztratil a 
zároveň pochopil, jak má za 
značku mluvit. Navíc zde 
„bojujete“ s jednotlivci a 
jejich osobnostmi. Do svého 
kolektivu budete nejspíše 
instinktivně vybírat jen 
nové kolegy s podobným 
osobnostním profilem, 
ale i tak můžete narazit 
například u tykání nebo 
jiných požadavků vaší 
firemní komunikace. A tím 
je myšleno jak komunikace 
interní, tak externí. 

Jak to napravit?

Sjednoťte pravidla 
komunikace. Začněte nejdřív 
u zvyklostí, které vaše 
komunikace vykazuje nyní. 
Pokračujte přes analýzu 
vaší cílové skupiny a jejích 
zvyklostí. Mrkněte se i na 
to, jak to dělá konkurence, 
a nakonec vytvořte pár 
odrážek se zásadami, které 
se vám ideálně vejdou na 
polovinu A4. 

TIP: Tonalitu můžete zkusit 
nastavit i sami. Projděte si 
jeden z mých starých článků 
o Tone of Voice.

7. Každý pes, jiná ves

Máte logo? Skvělé! Máte 
nějaký set základních barev? 
Ještě lepší! A umíte ho vy 
a vaši kolegové správně 
používat? A snad ještě 
trochu rýpavěji: „Je to ve 
shodě s ideou, kterou měl váš 
grafik?“ 

Často se stává, že 
logomanuál je pro všechny 
ve firmě jen jakýsi zbytečný 
dokument. Stejně potřebuji 
jen logo jako pngéčko a 
„nějak si s tím poradím“. A 
designéři pláčou. A často 
i brand manažeři nebo 
stratégové. Pokud jste měli 
to štěstí a pracovali jste s 
designérem a stratégem, 
kteří nad vaší značkovou 
identitou přemýšleli, není 
opravdu nic horšího, než 
tuto práci mávnutím ruky 
ignorovat a jet si po svém. 

Logomanuál vám dává (měl 
by dávat) jasný návod, jak s 
vizuálem značky pracovat. 
Ty zdařilejší pak i pomáhají 
s tím, jak dále pracovat 
se značkou například 
na sociálních sítích. 
Nestanovuje přísná pravidla. 
Spíš je to návod. 

Brandmanuál to ještě 

povyšuje o již zmíněnou 
tonalitu a další aspekty 
značky, které pak 
dohromady dávají obraz 
toho, co je značka zač. Ale 
opět spíše než set pravidel 
je to přívětivý návod pro 
všechny, kteří se značkou 
pracují. 

Nicméně stejně jako jste 
se zavázali dodržovat jiná 
firemní a společenská 
pravidla, máte povinnost 
dodržovat i tyto standardy. 
To neznamená, že se jimi 
musíte bezhlavě řídit. Vše 
se vyvíjí, a tak je možno 
inicializovat proces. Vyvolat 
debatu třeba o tom, jestli by 
se neměla změnit barevnost, 
tonalita nebo jiné aspekty 
značky. Ale minimálně ze 
začátku se od všech čeká 
jistá pokora ke značce a 
práci ostatních. 

Jak to napravit?

Udělejte si audit svých 
výstupů. Projděte si 
veškerou komunikaci své 
značky za předchozí období 
a ideálně k tomu přizvěte 
designéra, který vám s 
identitou pomáhal. Pokud 
jsou výstupy nekonzistentní 
nebo neodpovídají původní 
myšlence, budete muset 
identifikovat příčinu. To 

https://www.jsemnaznacky.cz/blog/care/tone-of-voice/
https://www.jsemnaznacky.cz/blog/care/tone-of-voice/
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může být například příliš 
komplikovaný vizuál, který 
neumí nikdo aplikovat. Pak 
vás ale čeká trnitá cesta 
zjednodušování. 

8. „Náš obsah nikoho 
nezajímá…“

Variantou by mohlo být: 
„Napiš něco na blog…“ 
Obsah je stále král. Značky 
využívají obsah především 
na sociálních sítích, aby se 
přiblížili svým zákazníkům 
a pokusili se s nimi navázat 
smysluplný vztah. A tak 
narazíme na zábavný, 
edukativní nebo zbytečný 
obsah. Ale každý z těchto 
příspěvků, videí nebo 
bannerů stojí někoho čas a 
peníze. 

Proto je tak zajímavé, že 
spousta značek do plánování 
obsahu skoro vůbec 
neinvestuje a prostě jen 
tvoří. To v lepší případě. V 
tom horším ho kopíruje nebo 
se prostě jen snaží prodat 
své věci. Když teď odhlédnu 
od toho, že se finanční 
zdroje značky dají využít i 
prospěšnějšími způsoby, tak 
když už se rozhodnete svým 
zákazníkům přiblížit pomocí 
obsahu, měl by být vytvořen 
profesionály  a na základě 

průzkumu potřeb cílové 
skupiny. 

Jinak to prostě fungovat 
nebude. I ten nejobyčejnější 
text má své zásady a 
postupy, jak by měl autor 
třeba střídat krátké a 
dlouhé věty. Být úderný. 
Když je to potřeba. A naopak 
trochu rozvláčnější na těch 
správných místech, tak 
aby vás doslova vybízel k 
dalšímu čtení. 

A to není dovednost, která 
se dá naučit během jednoho 
rána. Nebo na rozkaz 
nadřízeného. Stejně tak je to 
v případě kampaně, kterou 
svůj obsah budete muset 
podpořit. Jinak se budete 
divit, že máte blog, zveřejnili 
jste  příspěvek na Facebooku, 
ale nikdo váš článek nečte. 
Možná to bude tím, že 
organický dosah takového 
příspěvku je asi 1 % vašich 
fanoušků. Možná tím, že je 
článek nezajímavý pro vaši 
cílovou skupinu. A možná 
tím, že neobsahuje nové 
nebo zajímavé informace. 
Dokážete to vyhodnotit 
sami? 

Jak to napravit?

Vytvořte si (nebo si nechte 
vytvořit) obsahovou 

strategii, která přesně 
nasedá na vaši značku 
a vaši cílovou skupinu. 
Jinak budete plýtvat 
časem, obsahem a hlavně 
prostředky. A tvorbu svého 
obsahu svěřte odborníkům. 

9. Jste hrdí na to, 
že jste ušetřili na 
tvorbě webu

Webové stránky jsou jedním 
z hlavních touchpointů vaší 
značky. A že to může být 
vlastně ten jediný, vám snad 
dokázala pandemie covid-19. 
Zároveň je to velmi drahý 
touchpoint. Za vybavení 
kamenné prodejny se často 
značka nezdráhá vydat 
statisíce a mnohdy i více 
korun. Za nehmatatelnou 
stránku je to velmi obtížné. 
Ale tak to prostě je. Čím 
dříve to akceptujete, tím 
snazší budou následující 
kroky. 

Mimochodem, současný hype 
kolem Metaverse se možná 
změní v trend a vaše značka 
bude postavena před úplně 
stejný problém. Jen účet za 
váš „stánek“ bude o hodně 
vyšší. 

Snad u žádného jiného 
touchpointu tak nezáleží 
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na výběru dodavatele. 
Reference různých studií 
a butiků vypadají jako 
nablýskané automobily v 
showroomech. Ale to je až 
výsledek. Spolupráce často 
naprosto pokazí výsledný 
dojem. A teď mluvím z 
vlastní trpké zkušenosti. 
Ale ani přílišné šetření se 
nevyplácí.

Není to totiž jen o podobě 
stránek a uživatelské 
přívětivosti. Váš dodavatel 
by měl mít na mysli i to, 
jak bude stránka přívětivá 
pro všechny roboty, které k 
jejímu úspěchu potřebujete. 
Bavím se tu o tzv. on-page 
faktorech SEO. Pokud totiž 
tuto „drobnost“ nebudete 
řešit současně s vývojem 
webu,  garantuji vám, že 
přizpůsobení stránek vás 
bude stát další peníze a 
nervy. 

Jak to napravit?

Vytipujte si stránky, které 
se vám líbí po vizuální 
stránce. Nebo se zaměřte 
na ty, které hodnotíte jako 
přívětivé nebo rychlé. A pak 
prostě napište značce, které 
patří. Možná budete mít 
štěstí a najdete spolehlivého 
dodavatele. 

Rád bych vám dal lepší radu, 
ale prostě není. Spolehlivého 
dodavatele nenajdete úplně 
snadno. 

10. Mám brandové 
kampaně

Teď si musíte říkat, jestli 
jsem se nezbláznil. Tedy 
pokud jste dočetli až sem… 
Proč je špatné, že mám 
brandové kampaně? 

Ono totiž a) záleží na tom, 
jak vaše brandová kampaň 
vypadá, b), a to je ještě 
důležitější, jestli tyto 
kampaně vyhodnocujete! 
Ale zkusím to vzít postupně. 
Pokud vaše brandové 
kampaně tvoří bannery 
s názvem vaší značky a 
logem, tak pravděpodobně 
vyhazujete peníze oknem. 
Tím neříkám, že v jistých 
případech nemohou být 
úspěšné. Ale to by bylo na 
jiný článek. 

Brandová kampaň klidně 
může obsahovat i odkaz na 
produkt. Dokonce to může 
být žádoucí. Například 
při představení nového 
produktu. Jednoduše 
přenesete existující 
sentiment značky na svůj 
nový produkt a zákazníci ho 

přijmou rychleji. 

Ale žádná kampaň 
není úplná bez jejího 
vyhodnocení. I brandovou 
kampaň můžete vyhodnotit. 
Dokonce musíte. Jinak 
pojedete naslepo a nebudete 
své prostředky vynakládat 
efektivně. A ani vaše značka 
neporoste nejrychleji, jak by 
mohla. 

Jak to napravit? 

Nastavte si správné cíle pro 
všechny své on-line i off-line 
kampaně. Bez vyhodnocení 
je kampaň zbytečná. 
t

Co říci závěrem?

To, že vaše značka 
vydělává, neznamená, že 
by si nezasloužila trochu 
péče. Vždy je co vylepšit. 
A jak jsem zmínil v úvodu,  
můj seznam by mohl být i o 
hodně delší. Je to úmorná 
a nikdy nekončící práce, 
která vám ale přinese to 
nejsladší ovoce v podobě 
šťastných zákazníků. Tak 
nepolevujte!

KPI pro brandový marketing
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Employer a employee branding

Spláchnout zájem o fenomén employer branding jen pomocí větší konkurence 
na trhu práce by bylo prvoplánové. A i když by to vysvětlilo velkou část 
současné fascinace, nepopsalo by to všechny důvody. Naše pracovní prostředí 
se mění. Covid tyto změny akceleroval až do té míry, že některé značky 
nedokážou držet krok a ztrácí mimo jiné i své zaměstnance. 

Skuteční lidé jsou klíčem 
k autentickým vztahům. A 
zákazníci se chtějí dozvědět 
více o lidech, kteří stojí za 
jejich oblíbenými produkty. 
To jsou dva základní výchozí 
body ke všem úvahám o 
employer brandingu. 

Ale pěkně od začátku. 

Co je to employer 
branding?  

Přeloženo do češtiny 
znamená employer 
branding budování značky 
zaměstnavatele. Většinou 
má tyto aktivity na starost 
hned několik oddělení nebo 
samotné vedení společnosti. 
Je to souhrn nejen 
komunikačních opatření, 
kterými se společnost 
snaží prezentovat svou 
vizi, misi, hodnoty a další 
důležité informace směrem 
ke všem potenciálním 
zaměstnancům a v podstatě i 
celé veřejnosti. 

Employer branding je 
vlastně forma positioningu 
značky, která se snaží 
zaměstnancům předkládat 
přesvědčivé argumenty, proč 
by se měli rozhodnout pro 
konkrétní společnost. Je to 
budování dobrého jména u 

všech cílových skupin. Je to 
strategický přístup, a právě 
v tom se liší od klasického 
HR marketingu. 

Ten je jen speciálním 
pojmenováním klasických 
komunikačních metod, které 
využívá HR oddělení ke 
komunikaci se stávajícími i 
bývalými zaměstnanci.  

Jak se liší employer 
branding a employee 
branding?

A než se podíváme na to, 
jak s employer brandingem 
začít, je potřeba vyjasnit 
ještě jedno časté 
nedorozumění. Employer 
branding se zaměřuje 
především na rekrutování 
nových zaměstnanců a 
budování pověsti značky. 
Employee branding se 
spíše snaží o komunikaci 
vašich klíčových hodnot 
(vaší značky) současným 
zaměstnancům.

Employer branding je hybná 
síla za vaším náborem 
zaměstnanců. Employee 
branding je pak způsob, 
jak ze všech vytvoříte 
kompaktní sílu, která má 
splnit vaši vizi značky. 
Jeden z klíčových úkolů 

employee brandingu je 
proměnit zaměstnance na 
ambasadory, kteří budou 
přispívat vašemu employer 
brandu. A kdo by nechtěl 
zaměstnance, kteří vás 
budou aktivně doporučovat 
jako zaměstnavatele, že?

Takže vidíte, že to jsou dvě 
naprosto odlišné disciplíny, 
které vaše značka musí 
zvládnout. 

Proč se employer 
a employee 
brandingem vůbec 
zabývat?

Naznačil jsem to už v úvodu 
článku. Pracovní prostředí 
se změnilo prakticky ze dne 
na den. Do produktivního 
věku se dostávají lidé, kteří 
mají jiné pracovní návyky, 
a díky dalším zásadním 
světovým událostem začínají 
své návyky měnit i jindy 
stabilní zaměstnanci. 

Employer a employee 
branding nejsou ale žádné 
novinky. Jen se těmto 
disciplínám dostává více 
pozornosti a značky v nich 
hledají odpovědi právě na 
tyto výzvy, se kterými se 
musí vypořádat. Tedy pokud 
chtějí přežít. 
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Existuje i spousta dat 
a výzkumů, které vám 
důležitost těchto aktivit 
potvrdí. Ale pokud máte 
zaměstnance a čtete tyto 
řádky, tak je vám to jasné i 
bez nich. Pokud pracujete 
v HR, a marně se snažíte 
zaměstnance získat a 
zároveň se vám nedaří 
vedení přesvědčit o změně 
zažitých pořádků, tak je 
určitě oceníte. 

  78 % uchazečů o 
zaměstnání tvrdí, že 
celková zkušenost, kterou 
získají, je ukazatelem 
toho, jak si společnost 
váží svých lidí (Talent 
Adore).

   50 % kandidátů tvrdí, 
že by nepracovali pro 
společnost se špatnou 
pověstí – ani při zvýšení 
platu (Randstad).

   Můžete docílit až 
41% úspory v akvizici 
zaměstnanců (LinkedIn).

A tak bych mohl pokračovat 
dále, protože výhod je 
nespočet. Nezmínil jsem 
třeba úsporu nákladů díky 
snížení potřeby opakované 
inzerce nebo třeba 
díky lepšímu cílení. Asi 
málokterá disciplína se tak 
rychle a pozitivně propisuje 
do fungování společnosti.

Pokud se budeme bavit 
o pozitivních přínosech 
employee brandingu, je 
potřeba zmínit především 
angažovanost zaměstnanců. 
Angažovanost výborně 
ukazuje, jak zaměstnanci 
celou společnost vnímají a 
jak je udržovat spokojené. 
Ale jen o spokojenosti to taky 
není. Od jisté úrovně jde o to, 
jak zaměstnanec chápe svou 
roli v rámci celé společnosti 
a jak přispívá k naplnění 
jejího poslání. 

Cítí se být součástí? Může 
se realizovat a předávat 
společnosti svou expertizu 
jako platný člen týmu? 
Jsou jeho názory brány v 
úvahu? Pokud ano, míra 
jeho angažovanosti roste a 
přispívá k rychlejšímu růstu.  

Kdo je za employer 
branding 
zodpovědný?

Employer a employee 
branding není jen v režii 
HR. To je cesta do pekel. 
Oddělení lidských zdrojů je 
jen součástí. Řídí a plánuje, 
ale exekuce probíhá na 
více úrovních. Do značky 
zaměstnavatele musí být od 
začátku zainteresováno i 
vedení společnosti. 

C-level určitě nebude řešit 
operativní záležitosti, 
ale jejich „tváře“ budou 
jednou z nejviditelnějších 
součástí značky. Slovo tváře 
nemyslím doslova. Forem 
a kanálů prezentace je 
na výběr dostatek. Pokud 
se vaše vedení do aktivit 
nechce zapojit, zkuste 
mu položit otázku, zda by 
nastoupili do firmy, aniž by 
znali její kulturu a šéfa. Ryba 
totiž smrdí od hlavy – jak 
v tom špatném, tak v tom 
dobrém. 

Své slovo by měl říci i 
marketing. Nezoufejte, 
pokud z toho nebudou 
nadšení. Mají prodávat, a 
pokud nemáte na palubě 
pořádného brand manažera, 
změna z výkonu na 
komunikování značky bude 
náročná. Možná i nemožná. 
V ten moment nastupují 
externisté – konzultanti 
nebo agentury. Těm ale 
budete muset vydupat 
pravomoci. Jinak si zaplatíte 
jen opravdu drahé pdfko.

A v neposlední řadě jsou to 
samotní zaměstnanci. Pokud 
děláte employee branding 
správně, máte v rukou 
mocnou zbraň zástupu 
advokátů, kteří vaši značku 

http://talentadore.com/en/candidate-experience-statistics-know/
http://talentadore.com/en/candidate-experience-statistics-know/
https://www.randstad.cz/s3fs-media/cz/public/2021-07/REBR%25202021%2520CZ_country%2520report_CZ.pdf
https://www.linkedin.com/business/talent/blog/talent-acquisition/roi-of-talent-brand


35

podpoří. Musíte jim k tomu 
dát ale prostor a prostředky. 

Co je pro employer 
branding 
nepostradatelné?

Kromě týmu a dalších lidí 
z předchozí kapitoly se 
určitě neobejdete ještě bez 
firemních hodnot, kultury 
a poslání. To jsou součásti 
základní brandové strategie. 
Pokud je nemáte nebo 
jsou neautentické nebo by 
potřebovaly osvěžit, tak se 
rozhodně nepouštějte do 
dalších kroků. Jen budete 
plýtvat všemi zdroji. 

O tom, jak by značka měla 
pracovat s posláním, 
misí, vizí a svými dalšími 
základními stavebními 
kameny, se dočtete třeba 
v jednom z mých starších 
článků. Hodnoty taky nejsou 
žádný oříšek. Morální 
kompas si nosíme všichni v 
sobě. Mezi mé hodnoty patří 
třeba fakt, že nepomáhám 
společnostem, které v 
lidech vyvolávají nezdravou 
závislost. 

Pokud si nejste jistí nebo 
máte větší různorodý tým, 
vyzkoušejte toto jednoduché 
cvičení.

Je to morbidní, ale skvělá 
aktivita, jak v týmu zjistit 
a sjednotit hodnoty. Z 
nich pak odvodíte firemní 
kulturu. Firemní kultura 
je soubor vzorců jednání, 
zásad, zvyklostí a postupů 
pro danou společnost. 
Nezapomínejte, že firemní 
kultura se neprojevuje 
uvnitř společnosti, ale má 
dopad navenek. Je to vlastně 
klima, které ve společnosti 
panuje. 

Jak začít s employer 
brandingem?

Výhody jste četli. Víte, koho 
budete muset zapojit a co 
musíte mít. Jak tedy začít 
s employer brandingem? 
Výchozím bodem by pro 
vás měla být takzvaná 
Employer Journey. Tedy 
jakási pomyslná cesta 
zaměstnance do vaší 
společnosti a z ní (ano, i z 
ní).

Jednotlivé fáze či části cesty 
se mohou lišit a můžete 
si je upravit podle své 
(aktuální) situace. Employer 
journey by vám ale měla 
dát „strategický“ pohled na 
vaše aktivity. Pro sestavení, 
provádění a vyhodnocování 
jednotlivých kroků a cesty 

jako celku ale budete muset 
vycházet z těchto základních 
šesti kroků: 

1. Stanovte si cíle

Vaše cíle mohou být různé. 
Od zvýšení počtu uchazečů 
až po snížení ceny akvizice 
nových talentů. Správně 
stanovené cíle vám pomohou 
určit další postup. A jaké 
další cíle můžete mít? 

  Všeobecná kvalita 
uchazečů o pozici

  Konkrétní zdroj nebo 
kanál, odkud k vám 
uchazeči přicházejí

  Míra přijetí nabídky
  Zvýšení návštěvnosti 

kariérní stránky
  Zvýšení povědomí o 

(zaměstnanecké) značce
  Zkušenost zaměstnanců
  Míra retence
   Míra doporučení 

zaměstnanců atd. 

2. Popište si cílovou 
skupinu

Stejně jako u tvorby 
brandové strategie nebo 
plánu marketingových 
opatření ideálně 
nevycházejte z persony, ale z 
cílové skupiny. Pokud byste 

Employer Journey

https://cahlik.substack.com/p/brand-purpose?s=w
https://cahlik.substack.com/p/brand-purpose?s=w
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si totiž v hlavě vytvořili 
předobraz ideálního 
jednotlivce, snadno si 
zavřete další možnosti. A to 
obzvláště v tomto případě 
může být osudné – třeba i 
po právní stránce. Odmítat 
například ženy na konkrétní 
pozici je protizákonné. 

Co budete muset u cílové 
skupiny pro tvorbu 
zaměstnanecké značky vzít v 
úvahu? 

  Základní 
sociodemografické údaje

  Cíle – čeho chtějí 
dosáhnout v životě a 
kariéře?

  Co je trápí? Opět jak 
osobně, tak pracovně. Zde 
berte v úvahu i bariéry, 
které jim brání v opuštění 
současného zaměstnání. 
Nebo naopak důvody, 
které je k tomu motivují. 

  Způsoby, jakými hledají 
práci, a kanály, které k 
tomu využívají. 

  Jejich osobnostní metriky 
a jejich dovednosti

  Jejich motivace

3. Popište to, co 
zaměstnanec najde jen u 
vás

Na internetu toto najdete 

často jako EVP. Employee 
Value Proposition nebo 
Position. Jednoduše 
řečeno je to odpověď na 
otázku zaměstnance: „Co 
z toho budu mít já?“ A jen 
u vás. Je to prostě vaše 
nejneodolatelnější nabídka. 

Modelů a definic je spousta. 
Mně se nejvíce zalíbil tento 
od TalentLyftu.

4. Stanovte si kanály, které 
chcete využít

Zde vás bude zajímat, co 
a kde vaši uchazeči čtou a 
jaké jsou jejich důvěryhodné 
zdroje. Z jakých stránek 
například čerpají kariérní 
rady nebo kde se informují o 
výši svého platu. Neexistuje 
třeba nějaké fórum, kam si 
chodí pro podporu? 

Stejně tak budete muset 
podchytit kanály, ve kterých 
se mluví o vás. Používáte 
nějaký nástroj na social 
listening? Ne? Máte přes 
20 zaměstnanců? Tak 
byste měli začít. Stejně 
tak je dobré monitorovat 
zmínky na webu všeobecně. 
Perfektně zvládnutou 
vlastní komunikaci (web, 
sociální sítě, bannery apod.) 
beru už za samozřejmost. 

Nezapomínejte ani na své 
ex-zaměstnance. Víte, v 
jakých kanálech se pohybují 
nebo zda a kde by vás mohli 
ohodnotit? Zde se nevyplatí 
čekat a při odchodu ze 
společnosti využít interní 
procesy pro co nejhladší 
průběh. 

5. Změřte výkon svých 
kampaní

Nástroje na hlídání 
sociálních sítí se vám 
budou hodit i v případě 
vyhodnocení vašich 
kampaní. Ale bez toho, že 
si budete hlídat plnění cílů 
z bodu 1, budete své zdroje 
vynakládat takříkajíc 
naslepo. 

Kanály a nástroje pro 
employer a employee 
branding

Samotná exekuce ve vámi 
vybraných kanálech pak 
určitě bude chtít skvělou 
kreativu, autenticitu a cit. 
Jinak zapadnete do šedi 
průměrnosti a zaměstnanci 
se budou v lepším případě 
nudit, v tom horším se 
vašemu snažení smát. 

EVP TalentLyft
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Toto rozložení je spíše 
ukázka. Neberte ho 
dogmaticky. Jak si své 
kanály a aktivity nastavíte, 
je zcela na vás. Ale rozložte 
síly rozumně. Hlavní styčný 
bod budou vaše kariérní 
stránky, intranet a vaše 
inzeráty. Tyto vstupní body 
jsou pro vás klíčové. Zkuste 
se třeba inspirovat na 
kariérní stránce Rohlíku. 
Jeho přístup je v Česku 
ojedinělý a rozhodně dotváří 
celkový obraz o značce.   

Covid a work-life 
balance

Od začátku tady 
připomínám, že se mění 
způsob, jakým k práci 
přistupujeme – my všichni. 
Nehledě na generace 
nebo podobné rozdělení 
(které mimochodem často 
nefunguje a jen odvádí 
od skutečných podstat 
problémů).

Zaměstnanci, jejichž 
pracovní situace se vlivem 
pandemie změnila, mají 
výrazně větší tendenci 
měnit zaměstnavatele 
(Ranstad). A mzda není 
rozhodně jediným faktorem, 
který zvažují. Do popředí se 

dostávají i další faktory. 

Work-life balance

Work-life balance je 
buzzword poslední doby. 
Najít ale rovnováhu mezi 
prací a soukromým životem 
není žádná nová výzva. 
Práce z domova během 
covidu nám ale ukázala, 
jak je toto téma důležité a 
jak ho zaměstnanci chtějí 
nebo přímo potřebují řešit. 
Někteří se nového pohodlí a 
dalších vymožeností práce 
z domova nechtějí vzdát, a 
jsou dokonce ochotní kvůli 
tomu změnit zaměstnání.  

Pracovní místo v kanceláři 
tak zcela jistě musí projít 
proměnou. Z neosobních 
kójí se stává prostor, který 
spíše připomíná domov. Ale 
tento trend odstartovaly 
moderní, především 
softwarové společnosti ještě 
před vypuknutím pandemie. 
A nejen kanceláře, mění 
se i celý zaměstnanecký 
poměr. Vznikají tzv. hybridní 
modely, kdy zaměstnanci 
mohou část svého týdne 
pracovat z domu a část 
musí být v kancelářích. 
Elon Musk zase pro změnu 
přikázal zaměstnancům, aby 
se vrátili zpět do kanceláří. 

Osobně jsem spíše pro 
naprosto volný model. Ale 
já taky věřím na splněný 
úkol a výkon, ne na pevnou 
pracovní dobu. 

Co říci závěrem?

Téma employer a employee 
brandingu by klidně 
vydalo na celou knihu. 
Snažil jsem se vás provést 
úvodem a vysvětlit vám, 
co vše employer branding 
obnáší. Ať se ale vydáte 
jakýmkoliv směrem, bez 
znalosti své vlastní značky 
to nepůjde. A pokud byste 
si měli odnést jedinou věc, 
tak to bude autenticita. 
Nezkoušejte být něco, čím 
nejste, nebo to předstírat 
svým zaměstnancům.

Nástroje EB

https://zivotvrohliku.cz/hodime-se-k-sobe/
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Jak na recesi?

Nadpis by možná měl znít: Jak žít ve světě, kde je krize nový standard. Sotva 
jsme se vzpamatovali z jedné vlny covidu-19, číhá na nás další. Ukrajinská 
válka se dostala do skoro patové situace. Inflace na svůj vrchol teprve čeká a 
klimatická krize taky nikam nezmizela. 

Jak se tedy orientovat na 
trhu, který se neustále 
mění? Jak připravit 
značku? Jak by měly 
vypadat její vnitřní 
procesy a komunikace k 
zákazníkům, zaměstnancům 
a stakeholderům. Komplexní 
popis těchto témat 
by asi vydal na knihu. 
Následující řádky shrnou ty 
nejdůležitější body. 

A snad ještě jedno 
upozornění. Každý byznys je 
jiný. Než začnete následující 
obecná doporučení 
aplikovat, zhodnoťte, zda 
jsou pro vás vůbec vhodná, 
a posuďte svou aktuální 
situaci. 

Spoiler

  Nesnižujte investice do 
komunikace a reklamy. 

  V komunikaci se snažte 
ukázat lidskou stránku 
své značky. Uvážený 
humor může být také 
nápomocný. 

  Nepřemýšlejte jen v 
intencích komunikace. 
Zkuste vymyslet, jak by 
vaše značka mohla být 
zákazníkům nápomocná 
jinak. 

Trochu teorie na 
úvod

Sice to vyzní trochu 
bezútěšně, ale toto není ani 
první ani poslední recese, 
kterou vaše značka projde. 
Jen v minulém století 
můžeme identifikovat 
hned 14 období, v nichž 
byla ekonomika v recesi. A 
finanční krizi z roku 2008, 
která trvala 18 měsíců, mají 
některé společnosti v paměti 
dodnes. 

Stejně tak špatně se v 
dobách hojnosti připravuje 
na hubená léta. A tak 
nejen zákazníci, ale také 
marketéři a management 
ve společnostech často 
zapomínají na to, že rostoucí 
prodeje nejsou způsobeny 
pouze chytrou reklamou 
a atraktivními produkty. 
Nákupy a konverze závisí 
na tom, zda zákazníci mají 
disponibilní příjem, dovolí si 
plánovat budoucnost, chtějí 
utrácet nebo jinak řečeno 
mají důvěru v ekonomiku.

Je také důležité vědět, 
jaký má krize průběh. 
Lépe se připravíte. Velmi 
zjednodušeně můžeme 
rozlišit tři typy recese v 
závislosti na jejich průběhu. 

Křivka ve tvaru V

Je to vlastně klasický 
ekonomický šok. Krize je 
krátká, ale hluboká. Růst 
se dostaví a naváže na svůj 
předchozí vývoj. 

Křivka ve tvaru U

Tady to začíná být ošklivé. 
Ekonomický šok trvá déle, 
a i když se růst opět obnoví, 
ekonomika zaznamená přece 
jen nějaké ztráty. 

Křivka ve tvaru L

Při tomto scénáři už 
ekonomika nedokáže 
absorbovat žádné ztráty a 
začínáme mluvit o recesi. 
Existují i další příklady 
jako například W. Ale co to 
znamená, si už asi dokážete 
sami odvodit. A jaký tvar 
bude mít tato krize? Zatím 
zaznívá názor, že to bude 
V, ale pomalu se objevují i 
signály, že to může být U.

Peter Field ve svém článku 
tvrdí, že krize všeobecně 
trvají rok nebo pět kvartálů. 
Pokud nebudeme brát do 
úvahy recesi z roku 1929, 
která trvala 43 měsíců1, 
můžeme mu dát za pravdu. 
Optimista by v tom viděl 
naději pro současné dění. 
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Pesimista by řekl, že 
můžeme žít ve výjimce. Jestli 
vidíte sklenici poloplnou 
nebo poloprázdnou, nechám 
na vás.

Detailní čísla o sentimentu v 
Evropě zveřejnila agentura 
McKinsey. Není to, ale moc 
přívětivé čtení.  

Vše mé své důvody 

Stejně jako předchozí 
krize má i současný 
stav svou příčinu. Levné 
peníze, které národní 
banky používaly jako 
stimuly během pandemie 
v kombinaci s úsporami 
domácností, válkou na 
Ukrajině a předchozími 
výpadky v dodavatelských 
řetězcích způsobenými 
zavřenými továrnami v 
důsledku pandemie, si 
nyní vybírají svou daň v 
podobě nedostatku zboží, 
za které jsou domácnosti 
ochotny zaplatit více. A tak 
ceny rostou. Zjednodušeně 
řečeno…

Ale v důvodech je často 
skryt i návod pro vaši 
značku. Proto je dobré 
příčinám krize porozumět, 
než se vrhnete do nějakých 
nepromyšlených kroků. A 

stejně tak musíte pochopit, 
jak je na tom váš zákazník. 
Harvard Business Review 
k tomu ve svém článku 
uvádí tuto metodiku a já 
ji s dovolením převezmu a 
trochu doplním její členění. 

Typ „dupneme na brzdu“ 
je ten nejzranitelnější. 
Krize je zasáhne nejhůře. 
Tato skupina snižuje 
všechny myslitelné výdaje. 
Buď svou spotřebu úplně 
zastaví, nebo ji odloží. 
V dobách krize hledá 
alternativy a je naprosto 
nevěrná značkám. Do této 
skupiny nemusí patřit jen 
nízkopříjmové domácnosti 
a jedinci. Podobně se 
chovají i zákazníci s vyššími 
příjmy, kteří se bojí o svoji 
budoucnost. Zejména pokud 
mají vidinu zhoršení jejich 
zdravotního stavu nebo 
celkových příjmů.

„Zasáhne nás to, ale 
vydržíme,“ je skupina 
odolná a optimistická z 
dlouhodobého hlediska. 
Horší je to ale při pohledu 
do blízké budoucnosti. 
V tu chvíli začíná být 
pesimistická ohledně 
své schopnosti udržet si 
životní úroveň. Stejně jako 
předchozí skupina i tato 
šetří ve všech oblastech, 

i když méně agresivně. 
Tvoří největší segment a 
zahrnuje velkou většinu 
domácností nepostižených 
nezaměstnaností, což 
představuje širokou škálu 
úrovní příjmů. Jak se zprávy 
zhoršují, stále více z nich 
se přesouvá do předchozí 
skupiny. 

Ve skupině „nás se to 
nedotkne“ jsou zákazníci, 
kteří se cítí bezpečně, 
pokud jde o jejich schopnost 
překonat současné i budoucí 
výkyvy v ekonomice. 
Spotřebovávají téměř na 
úrovni před recesí, i když 
mají tendenci být o něco 
selektivnější (a méně 
nápadní), pokud jde o jejich 
nákupy. Skupina se skládá 
především z lidí v horních 
5 %. Zahrnuje také ty, kteří 
jsou méně bohatí, ale cítí 
jistotu ve stabilitě svých 
financí.

Segment „žijeme dneškem“ 
je skupina, která žije, jako 
by se nic nedělo. Nezajímají 
se o své úspory. Spotřebitelé 
v této skupině reagují na 
recesi především odložením 
velkých nákupů. Typicky 
se jedná o obyvatele 
měst a mladší zákazníky. 
Utrácejí za zážitky spíše 
než za věci (s výjimkou 

Tvary křivek recesí
Wundermann thomson
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spotřební elektroniky). Je 
nepravděpodobné, že změní 
své spotřební chování, dokud 
nebudou nezaměstnaní.

Bez ohledu na to, do které 
skupiny zákazníci patří, v 
době krize svou spotřebu 
řídí tříděním produktů a 
služeb do čtyř kategorií:

  Nezbytnosti jsou věci 
nezbytné pro přežití nebo 
jsou vnímány jako klíčové 
pro pohodu.

  Luxus jsou odpustky, 
jejichž okamžitý 
nákup je považován za 
ospravedlnitelný.

  Odložitelné položky jsou 
takové, jejichž nákup lze 
odsunout.

  Postradatelné věci jsou 
vnímány jako zbytečné 
nebo neospravedlnitelné.

Všichni spotřebitelé 
považují za základní jídlo, 
bydlení a oblečení a většina 
by do této kategorie zařadila 
dopravu a lékařskou péči. 
Kromě toho je přiřazení 
konkrétního zboží a služeb 
různým kategoriím vysoce 
individuální.

V recesi všichni spotřebitelé 
kromě těch, kteří jsou v 
segmentu „žijeme dneškem“, 
obvykle přehodnocují 

své priority spotřeby. Z 
předchozích recesí se dá 
vypozorovat, že produkty 
a služby, jako je stravování 
v restauracích, cestování, 
umění a zábava, nové 
oblečení, automobily, 
spotřebiče a spotřební 
elektronika, se mohou v 
myslích spotřebitelů rychle 
přesunout od základních k 
luxusu, odložitelným nebo 
dokonce postradatelným. 

Většina spotřebitelů 
se během recese stává 
citlivějšími na cenu a méně 
loajálními ke značce. Lze 
očekávat, že se spokojí 
s méně preferovanými 
alternativami. Mohou si 
například vybrat levnější 
privátní značky nebo 
přejít z bio potravin na 
neekologické.

Jaké si z toho vzít 
poučení? A co 
nedělat?

Začnu tím co nedělat a 
parafrázuji k tomu jedno 
z okřídlených rčení. „Jen 
hlupák dělá stále stejnou 
věc s nadějí, že výsledek 
bude jiný,“ prohlásil Albert 
Einstein, a stejně to vypadá, 
že se mnozí z minulých krizí 
nepoučili. 

Pokud je to jen trochu 
možné, nekraťte 
marketingové rozpočty. 
Naopak. V některých 
situacích je dokonce lepší 
v období krize marketing 
podpořit. Pokud přiškrtíte 
marketingové rozpočty, tak 
prakticky okamžitě:

  Ztratíte podíl na trhu. 
  Vaše značka se vytratí 

z povědomí zákazníků a 
utrpí vaše salience. 

  Budete muset opět 
investovat do akvizice 
nových zákazníků.

Navíc úspory v marketingu 
nebo úplné přiškrcení 
marketingových rozpočtů 
v době, kdy potřebujete 
zachovat alespoň základní 
zvyky a preference 
spotřebitelů pro udržení 
tržeb, bude mít fatální 
dopad na vaše budoucí tržby. 
A to kdykoliv v rozmezí šesti 
měsíců až tří let.

Výzkumy ukazují, že 
značkám, které v prvním 
roce recese sníží veškeré 
marketingové výdaje, 
může trvat dokonce až 
pět let, než doženou ty, jež 
si výdaje udržely. A bude 
to ještě horší. Ehrenberg 
Bass Institut dlouhodobě 

Behaviorální změny u zákazníků
Harvard Business Review



41

poukazuje na to, že chování 
zákazníků vykazuje silné 
zvykové znaky (nepleťte 
si s láskou nebo něčím 
podobným) a pro značky 
je obtížné tyto „rituály“ 
narušit. Jinými slovy: pokud 
si v době recese zákazníci 
zvyknou kupovat nějakou 
značku a ta jim vyhovuje, 
bude pro jinou značku 
obtížné tento zvyk narušit. 

Jak tedy reagovat na 
recesi?

Základní pravidlo pro 
značky je reagovat na 
základě vlastních hodnot. 
Pokud hodnoty nemáte, 
bude pro vás orientace v 
nové situaci velmi těžká. Je 
to, jako byste proplouvali 
bouří bez kompasu. Využijte 
dobu před bouří k tomu, 
abyste na ni svou značku 
připravili. Hodnoty nejsou 
nic ezoterického nebo nějaký 
marketingový bullshit. 
Pomáhají značce růst. Mimo 
jiné i díky tomu, že do ní 
lákají zaměstnance, kteří 
mají podobné nastavení.

Základní principy 
reakce shrnuli krásně ve 
Wunderman Thopson (viz 
obrázek).

V první fázi reakce je 
důležité zůstat lidem na 
očích. To nejhorší by bylo, 
aby se po vás takzvaně 
slehla zem. Vaši zákazníci 
by mohli mít pocit, že jste je 
nechali „ve štychu“. To jen 
potvrzují data společnosti 
Edelman. Podle nich si 62 % 
dotazovaných myslí, že se 
země z krize nedostane bez 
přispění značek. 

Zaměřte se na 
budoucnost

Ze střednědobého a 
dlouhodobého hlediska 
byste se měli zaměřit na 
to, aby vaše marketingové 
rozpočty stále obsahovaly 
brandové složky. A je jedno, 
zda v notoricky známém 
poměru 60:40 ve prospěch 
brandu nebo v jiném vámi 
osvědčeném poměru.  

Krátkodobé aktivace 
v době recese nedávají 
smysl. Poptávka po vašich 
produktech nebo službách 
se totiž může krátkodobě 
snížit. Ještě jednou 
připomenu, že osekání 
marketingových rozpočtů 
vás může přijít velmi 
draho. Možná to uvidíte u 
ostatních. To pro vás ale 
může znamenat, že budete 

mít levnější mediální 
prostor. Nebo budete moci 
dominovat v kanálech a 
tématech, které doposud 
ovládala konkurence. 

Navíc bez ohledu na 
aktuální ekonomické 
podmínky zůstává způsob, 
jakým se zákazníci 
chovají a myslí, v zásadě 
stejný. Zvyky a nákupní 
chování jsou u nich silně 
zakořeněné. Velkou část 
kampaní, kterou vidí, sotva 
vezmou nějak v patrnost. 
Amplified Inteligence 
dokonce odhaduje, že 85 
% reklamních sdělení 
nevěnují zákazníci ani 
rozhodných 2,5 sekundy. 
Značky zákazníci používají 
zpravidla jako zkratky k 
navigaci na trhu, který je pro 
ně stále komplikovanější. 

Proto byste se měli i v 
období recese zaměřit na 
podporu salience a SOV 
(share of voice). Pokud to 
tedy váš rozpočet umožní, 
zaměřte se na podpoření 
těchto dvou faktorů. Klidně 
i v kanálech, které nejsou 
tak náročné na finance jako 
například televize – v  ní se 
sice salience a SOV budují 
nejlépe, ale je zároveň tím 
nejdražším kanálem. Ale 
vždy si zkontrolujte, zda 
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vaše brandové kampaně 
odpovídají náladě ve 
společnosti.

Toto shrnutí kroků v období 
pandemie může být i 
zdrojem inspirace pro jiné 
typy krizí.

Zkuste z recese 
vytěžit nápady do 
budoucna

Doba recese je navíc 
vždy dobrá příležitost 
identifikovat nové trendy a 
přehodnotit strategie, i když 
se vše jeví jako neskutečný 
chaos. Návyky zákazníků 
jsou najednou nemilosrdně 
narušeny, a to si určitě 
nenechají pro sebe. Svou 
nespokojenost začnou 
dávat najevo. Veřejně. A 
pokud objevíte v jejich 
nespokojenosti vzorec, 
můžete na něj reagovat. 

Inspirovat se můžete u 
vítězů předchozích krizí. 
V roce 2009 zvýšil Netflix 
svůj obrat o 24 %, počet 
předplatných ten rok 
překročil 9 milionů. Jeho 
hlavní blockbuster video 
konkurent ale ve stejném 
roce odepsal ztrátu ve 
výši 374 milionů dolarů. A 
všichni víme, jak to nakonec 

dopadlo. Netflix v průběhu 
recese nabídl perfektní 
kombinaci produktu a 
ideální ceny. Dokonce i z 
poslední pandemie vyšel 
jako vítěz. To, co se ale děje 
nyní, je spíše z důvodu 
přehřátí celého trhu. 

Dalším podobným 
„úkazem“ je Airbnb. Co 
vzniklo jako nápad v době 
recese v roce 2008, je nyní 
jedna z nejúspěšnějších 
celosvětových značek, s 
níž sice covid-19 otřásl, 
ale rozhodně její jízdu 
neukončil. A podobných 
společností bychom našli 
nespočet.

Dokažte, že vám na 
zákaznících záleží

Toto je další velmi důležitý 
bod do vaší příručky co dělat 
v krizi. A bude obzvláště 
důležitý, pokud to máte ve 
svém poslání. Právě v době 
zkoušek se ukáže, zda jste to 
mysleli vážně, nebo to pro 
vás byl jen marketingový 
trik. 

  Ukažte etickou stránku 
svého podnikání.

  Přijďte s řešením.
  Buďte ohleduplní.

Najít ten správný tón asi 
nebude jednoduché. To 
poslední, co byste si v této 
situaci přáli, by bylo, aby 
vás veřejnost obvinila, 
že situaci zneužíváte ve 
prospěch svého PR. Krásný 
příkladem, jak na to, je 
kampaň společnosti Ford, 
která během pandemie 
covid-19 stáhla v USA 
veškerou reklamu na svá 
vozidla a nahradila ji 
sdělením, že její zákazníci 
budou moci upravit délku 
svých úvěrů. Jedno z videí 
si můžete prohlédnout 
třeba na stránkách AdAge. 

Pokuste se odolat 
slevám

Slevy a další podobné 
akce jsou během recese 
méně účinné. Na tento 
fakt poukázal Byron 
Sharp. Pokud jsou vaši 
zákazníci citliví na cenu 
a vy dokážete přežít 
dlouhodobě s nižší marží, 
tak do toho klidně jděte. 
Pokud to ale nezvládnete, 
uvědomte si, jak moc je 
naštvete, když cenu opět 
zvýšíte. 

Slevy jsou nejúčinnější, 
když trh roste a 
zákazníci mohou i díky 

Reakce na krizi Wunderman Thompson

https://adage.com/article/cmo-strategy/ford-pulls-national-vehicle-ads-replacing-them-coronavirus-response-campaign/2244726
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slevám prozkoumávat 
nové možnosti. Navíc jim 
následně nevadí – rozumějte: 
mohou si dovolit – vrátit se 
nebo se ocitnout na vyšší 
cenové hladině. 

Kde tedy šetřit? 

Šetřit budete muset. Na 
udržení nebo zvýšení 
marketingových rozpočtů 
budete muset někde vzít. 
Kde tedy vzít peníze na 
překonání krize? Nejdřív 
si zameteme před vlastním 
prahem – tedy v marketingu. 
Ale na správné místě! 

Externí marketingové 
agentury a dodavatelé

Outsourcing je správná 
cesta, jak pro svou značku 
zajistit (marketingové) 
know-how, které nemůžete 
pokrýt interními zdroji. 
Pokud jde ale do tuhého, je 
na čase přehodnotit nebo 
upravit spolupráci. 

Stejně tak si můžete položit 
otázku, zda nebude lepší 
angažovat někoho tzv. 
inhouse, který by pokryl 
většinu z činností, a v 
konečném důsledku mohl 
být levnější a produktivnější 
než externí agentura. Jen 

pozor na úroveň znalostí. 
Člověk, který je všeobecně 
zaměřený, nikdy nepůjde 
do takové hloubky jako 
specialisté v agentuře. Je to 
prostě něco za něco. 

Marketingové nástroje a 
software

Tohle bude bolet. Protože 
komfortu se opravdu neradi 
zbavujeme. Specializované 
systémy nám ulehčují práci 
a šetří čas. V době recese 
si ale budete muset položit 
otázku, zda je všechny 
opravdu potřebujete. 

  Identifikujte nepoužívané 
nebo málo používané 
programy.

  Konsolidujte aplikace 
s překrývajícími se 
funkcemi.

  Zkontrolujte licence se 
statistikami využití.

Identifikujte nové 
marketingové kanály

V době krize se vyplatí být 
kreativní. Pokuste se najít 
marketingové kanály s lepší 
ROAS. Nesnažte se ale jen o 
krátkodobé aktivace. Právě v 
době krize nezapomínejte na 
kanály jako například SEO, 
které vám přinesou užitek v 
dlouhodobějším horizontu. 

Restrukturalizace 
marketingového týmu

Stejně jako jste udělali 
„audit“ v marketingových 
nástrojích, můžete se 
podobnou optikou podívat na 
svůj interní marketingový 
tým. Ale samozřejmě s 
větší opatrností! Právě 
v hubených časech je 
důležité, aby každý člen 
týmu podával co nejlepší 
výkony. A je si toho vědom 
třeba i Mark Zuckerberg, 
který si v poslední řeči ke 
svým zaměstnancům nebral 
servítky. Dočíst se to můžete 
třeba v tomto článku.

Zkuste zvážit třeba i výběr 
nových kandidátů, kteří 
lépe pokryjí vaše potřeby a 
zastanou i překrývající se 
role. 

Zastavení velkých 
marketingových projektů

Samozřejmě těch, které 
zcela nutně nepotřebujete 
pro další rozvoj. O tom, 
jestli uvádět produkt na 
trh v době recese, by mohl 
vzniknout další článek. 
Existují argumenty pro i 
proti. Ale pokud se v recesi 
v marketingovém oddělení 
má vše točit kolem udržení 
povědomí a podílu na trhu, 

Jak by mela znacka reagovat pri pandemii
Wundermann Thomson
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tak na nějaké další výstřelky 
nezbude moc prostoru. 

Pokud vás k tomu nic nenutí, 
tak například na refresh 
nebo rebrand rovnou 
zapomeňte. 

Pro společnosti ale existují i 
další místa, kde se dá šetřit, 
jako například: 

  Administrativní náklady
  Fixní náklady
  Personální náklady

To ale už přenechám 
odborníkům z oblasti financí 
nebo krizového řízení. 

Co říci závěrem?

Následující rok a možná 
i 18 měsíců nebudou 
jednoduché. Ale není to nic, 
v čem bychom už nebyli. 
Je důležité připravit se 
a neřešit následně věci 
zbrkle a neuváženě. To 
platí nejen v případě 
marketingu nebo značky, 
ale celkově. 

Taktiky v recesi 
Harward Business Review
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Tři trendy, které (ne)musí být pro 
vás
Není vše zlato, co se třpytí. Když všichni vyskočí z okna, skočíte i vy? Anebo 
být první neznamená být nejlepší. Prostě jsou věci, u kterých se (ne)vyplatí 
pospíchat. Tedy pokud to nemáte v DNA a není to pro vás otázkou přežití. 

Obzvláště v marketingu je 
občas těžké odlišit trend, 
který vám v budoucnosti 
zajistí tučné příjmy, od 
slepé uličky, jež vás pošle do 
záhuby. Pokud k tomu ještě 
přičtete náš region, který 
geograficky nepatří k těm 
nejlidnatějším, náš jazyk, 
kterým nemluví významné 
procento světové populace, 
a z pohledu nadnárodních 
značek nezajímavé HDP na 
hlavu, může vám výsledná 
rovnice docela zamotat 
hlavu. 

Tak jak by se měla zachovat 
vaše značka? Na který 
trend se vyplatí naskočit 
hned v začátku, a který 
by měli probádat jiní? 
Obecně je to těžké říci. Ale 
jak jsem zmínil v úvodu, 
můžete se orientovat podle 
jádra své značky. Jestli „to 
máte v genech“ a je vaší 
přirozeností být pionýrem a 
třeba tím pomáhat ostatním, 
bude pro vás rozhodnutí 
jednodušší. 

Podobné pravidlo platí, i 
pokud bychom rozhodnutí 
hodnotili podle stáří vaší 
společnosti. Misí většiny 
startupů je narušit status 
quo na trhu. Toho mohou 
dosáhnout i vytvořením 
nového trendu. Ne nutně, ale 

je to jedna z možností.

Vybral jsem pro vás tři 
aktuální trendy, které 
byste měli alespoň vnímat. 
Neříkám, že jsou pro vás. 
Neříkám, že byste měli 
zítra udělat meeting a začít 
plánovat, jak je využít. Ale 
také neříkám, že byste je 
měli jen tak ignorovat a 
zavírat před nimi oči s tím, 
že se „to přežene“. 

Debranding

Vlastně bychom se měli 
bavit o grafických trendech 
obecně nebo o „blandingu“. 
Ale popořadě. Jistě jste 
si všimli, že už nějaký ten 
pátek především módní 
značky mění svůj často roky 
neměnný vizuál (vzhled). 
Možná přesněji řečeno – 
logo. Z často ikonických 
grafických prací se stává 
uniformní serifový logotyp. 
Ale netýká se to jen 
módy. Tato vlna zasáhla i 
technologický svět.

Co to je

Než se do toho vrhneme, 
pojďme si vyjasnit pojmy. 

  Logo alias grafická 
značka je grafické 

ztvárnění nějaké značky 
(podniku), které obsahuje 
určitý druh piktogramu.  

   Piktogram je obrazový 
symbol, tedy grafický 
prvek, který může 
fungovat i samostatně 
nebo v kombinaci s 
textem. Můžete se setkat 
také s pojmem „ikona“. 
Ale tady pozor, různé 
vědní obory mají jinou 
definici pro slova jako 
symbol či ikona.  

   Logotyp je název nějaké 
značky (podniku), který 
neobsahuje piktogram a 
nese prvky uměleckého 
ztvárnění – speciální 
font, řez, uspořádání 
apod. 

Slovem debranding je 
popisován proces, kdy 
značka ze svého loga nebo 
produktu odstraňuje 
logotyp. To může mít více 
důvodů. Nejčastějším 
je snaha vypadat méně 
korporátně. Často k tomuto 
kroku společnosti přistupují, 
když se stanou všeobecně 
známými a „vysvětlení“ 
jejich loga logotypem už není 
potřeba. 

Prvenství v debrandingu 
se připisuje Nike, která 
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v roce 1995 uvedla své 
debrandované logo. 
Ale začátek můžeme 
vypozorovat ještě dříve. 
80. léta minulého století 
byla nejen v USA velmi 
dramatická. Na začátku této 
dekády začali mít američtí 
spotřebitelé v oblibě „no-
name“ značky. V některých 
kategoriích tyto bezejmenné 
značky obsadily dokonce i 16 
% trhu.

Zcela jistě za to může 
i vstup ALDI na tento 
největší světový trh. ALDI 
americkým spotřebitelům 
představuje privátní značky. 
K překvapení všech je 
nekupují jen nemajetní, ale i 
ti zámožnější a cení si jejich 
poměru cena ‒ výkon. A na to 
musí zareagovat i ti největší. 
Třeba tím, že svou značku 
udělají „méně známou“ nebo 
vytvoří odnož. 

Blanding

Snad mi teď dovolíte trochu 
filozofičtější notu. Ale jen 
na chvíli. A vděčím za to 
článku od Kurta Andersena 
ve Vanity Fair z roku 2012. 
Pokud se podíváte trochu 
detailněji na druhou 
polovinu minulého století 
a jeho poválečnou historii, 

najdete hned několik 
unikátních výtvarných 
stylů, které většinou dělí 
cca 20 let. Na to samozřejmě 
reagovaly i styly značek, 
a zrodily se tak ikonické 
vizuály. 

Ale tento kreativní kolotoč 
se jako by zdrhl na začátku 
nového milénia. Sice se 
pořád točí, ale jen střídá 
napodobování předchozích 
etap. „Lidé mají omezenou 
schopnost přijmout změny, 
podivnosti a nespokojenost, 
a právě teď jsme na 
maximu,“ napsal před deseti 
lety Anderson. A to samé 
můžeme říci i o dekádu 
později.

A pokud k tomu doplníte 
fakt od spisovatele Richarda 
Dawkinse, který citoval i 
Jeff Bezos, že bez námahy 
všechno živé nakonec splyne 
se svým okolím a přestane 
existovat jako autonomní 
bytost, máte solidní 
filozofický základ pro to, co 
se děje. Nejen v kulturním 
prostředí…

Slovo blanding poté odkazuje 
na vyhlazování, zmírňování 
rozdílů – splynutí. A tady do 
hry vstupuje distinctivness 
= schopnost rozlišení, a 
především práce Jenni 

Romaniuk z Ehrenberg-Bass 
institutu. Ale o tom více 
jindy. 

Posledních 10 let je blanding 
spjat především s vizuální 
identitou. Mnoho nejen 
korporátních identit v 
poslední dekádě odhazuje 
opulentnost a stále 
více se dostává do moře 
unifikovanosti. Někteří to 
obhajují e-commerce. Jejich 
loga prý nejsou vhodná pro 
malé displeje mobilních 
telefonů. 

A pokud je na vás můj 
základ moc filozofický, 
mám pro vás poněkud 
praktičtější vysvětlení: s 
růstem přichází i strach, že 
neseženete další zákazníky. 
Tak je snazší se přizpůsobit 
většině = splynout s davem 
a zajistit si prakticky 
neomezený přísun dalších 
kupujících. 

Je tento trend pro mě? 

Ruku na srdce: 
pravděpodobně ne. Nejen 
kvůli tomu, že v Čechách 
má jen málo značek jako 
svou strategii stát se z 
vyprofilované tou velmi 
masovou. Když to řeknu 
jednoduše: nejste Apple. A 
pokud jste módní značka, 

Debranding
zdroj: Wikipedia
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která po tomto trendu 
pokukuje: ano, ale jen pokud 
máte další, jiný brand 
asset (rozumějte něco 
jiného ve své značce), na 
kterém můžete svou značku 
vystavět. 

To je totiž jedna z podmínek 
úspěšného blandingu. 
Všechny značky, které ho 
zdárně prodělaly, měly totiž 
další „ikonickou věc“, která 
je zachránila před naprostou 
všedností. Může to být vzor, 
materiál, styl komunikace… 
Prostě nějaký další z brand 
assets, který je odlišuje od 
konkurence. 

Další příklady blandingu 

Grafické trendy 
obecně

Na tomto místě bychom 
se měli pobavit ještě o 
grafických trendech 
všeobecně. Během celého 
roku se pravidelně na více 
či méně renomovaných 
grafických stránkách 
objevují trendy na příští rok. 
A pravidelně najdete značky, 
které se těmito trendy řídí a 
ignorují jedno ze základních 
pravidel brandingu: 
konzistenci. 

Tím nezavrhuji grafické 
trendy. Jen říkám, že se 
je nevyplatí bezhlavě 
následovat. Vše závisí na 
vaší cílové skupině a na 
tom, jak je vaše značka 
a vaše vizuální identita 
vystavěná. Pokud ji máte 
navrženu flexibilně, pak 
adopce nových prvků nebude 
problém – a naopak. Ale 
měnit vše jen kvůli tomu, 
že k vám přijde grafik s tím, 
že budou v trendu třeba 
gradienty? Tím docílíte je 
toho, že budou vaši zákazníci 
v lepší případně zmatení. 

TIP: Pokud chcete, aby 
vaše značka držela krok s 
dobou, sledujte spíše trendy 
socioekonomické. S tím vám 
pomohou třeba Fjord Trends 
od Accenture. 

Sonické identity

O sonických identitách se 
začalo mluvit prakticky 
ihned po nástupu hlasových 
asistentů. Další rozruch 
následoval s příchodem 
elektrických automobilů, 
které potřebovaly nějak 
znít, protože elektromotor 
je tak tichý, že ho prakticky 
neslyšíte (odzkoušeno 
osobně a na dalších 
kolemjdoucích prakticky 

při každém parkování v 
garážích). Ale opravdu vaše 
značka potřebuje sonickou 
identitu? 

Nutno podotknout, že 
zvuk (znělka, jingle) jako 
jeden z brand assets není 
nic nového. Ikonický zvuk 
spojený se značkou je nejen 
pro reklamu v televizi nebo 
rádiu vítaný prvek, který 
pomáhá rozpoznatelnosti 
značky. Tak co je sonická 
identita nebo sonický 
branding?

Stejně jako logo netvoří 
celou vaši vizuální identitu, 
ani jingle není celá vaše 
sonická (zvuková) identita. 
Opravdový sonický branding 
je koncept (koncepty), který 
je specificky nadesignovaný 
pro vaši značku a vaši 
cílovou skupinu. 

Hudba v nás totiž vyvolává 
emoce. Vědomě i nevědomě. 
A právě toho by měla 
sonická identita dosáhnout 
nebo využít. Spojit se 
značkou specifické emoce. 
Mimochodem, toho by 
měla dosáhnout i vizuální 
identita a vůbec celá vaše 
značka. 

Příklad? Vybavte si 
úvodní znělku Netflixu. 

Blanding

https://www.sortlist.com/blog/debranding/
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Nepřenese vás „ta dum“ do 
pohodové uvolněné nálady, 
kterou máte spojenou s 
odpočinkem, gaučem, něčím 
nezdravým a očekáváním 
zábavy? Stejně tak se o 
to snaží Mastercard se 
zvukem, který potvrzuje 
zaplacení. Ano, u obou 
můžete namítnout, že se vám 
vybaví i negativní emoce, 
ale to je už na značce, jak 
pracuje s dalšími aspekty 
své existence. 

BPM 

Pokud na to chcete jít i 
trochu vědecky, existuje 
korelace mezi tempem 
skladby a nákupním 
chováním (třeba zde nebo 
zde). Nejdřív trochu teorie. 
Zkratka BPM (beats per 
minute = údery za minutu) 
udává rychlost (tempo) 
skladby. Úderem se podle 
Wikipedie rozumí čtvrťová 
nota, BPM je tedy počet 
čtvrťových not za minutu, 
např. 60 BPM odpovídá 
jednomu úderu za sekundu.

Pokud posloucháte skladby 
s pomalejším BPM, obvykle 
vám dodají pocit klidu. Na 
druhou stranu, pokud si 
pustíte něco zrychleného, 
například 140 BPM, budete 
mít radostnější náladu. A 

BPM ovlivní i vaše chování. 
Pokud v autě posloucháte 
klasickou hudbu, budete 
mít tendenci jet pomalu. Ale 
pokud budete poslouchat 
sklady se 180 BPM, budete 
mít tendenci jezdit rychleji. 
Toho můžete využít i 
pro ovlivnění nákupního 
chování ve svých obchodech. 
Pokud bude hudba hlasitá, 
rychlá a „ostrá“, zákazníci 
asi nezůstanou příliš dlouho. 

Je tento trend pro mě?

Jak jsem už napsal, tak to 
vlastně není trend. Zvuk a 
hudba se jen opět dostává 
do hledáčku marketérů. 
Souvisí to jednak s kýženou 
konzistencí jako cílovou 
metou brandingu a pak 
také s rozvojem hlasových 
asistentů, podcastů a 
platforem, jako je TikTok. 

Jak se marketingový mix 
obohacuje o další, nové 
kanály, musí na to značka 
zareagovat. A aby byla stále 
rozpoznatelná a zároveň 
diferencovaná, musí jednat 
v souladu se svou brandovou 
strategií. Pokud to tak 
nebude, promarní šanci a 
často i investované peníze. 

Když se tedy pohybujete v 
kanálech, ve kterých je zvuk 

důležitou, nebo dokonce 
dominantní složkou, musíte 
sonickou identitu řešit. A 
rozhodně se to nebude týkat 
jen znělky. Musíte vytvořit 
systém, který vám umožní 
pracovat s hudbou a zvuky 
tak, abyste vzbuzovali 
správné emoce na správných 
místech. 

Komu bych určitě zamyšlení 
nad sonickou identitou 
doporučil, jsou značky s 
kamennými prodejnami, 
značky, které jsou ve více 
kanálech, značky, které 
pořádají nebo sponzorují 
eventy. Jen si představte, 
jaké jsou možnosti: sonická 
loga, znělky, playlisty, 
vyzváněcí a čekací tóny, 
tóny a zvuky vašich 
produktů a služeb. Nebo vaše 
přítomnost v metaverse. 

Metaverse

Nemyslím si, že byste toto 
slovo slyšeli poprvé. Dílo 
z dílny společnosti Meta 
Marka Zuckerberga už 
nějaký ten pátek plní titulky 
médií nejen v marketingové 
bublině. Náplň článků v 
solidních ekonomických 
médiích se sice přesunula 
ke komentování finančních 

Sonická identita
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výsledků či lépe řečeno 
prodělků této nové 
platformy, její potenciál 
se ovšem nezměnil. Ale i 
New York Times napsal: 
„Pamatujete si, jak jste 
slyšeli o ,internetu‘? 
Připravte se na ,metaverzi‘, 
která současný analogový 
svět, v němž nyní žijeme, 
promění na svět v digitálním 
prostředí.“

A než začneme: jedna věc 
je Metaverse s velkým M. 
To je už zmíněný produkt 
společnosti Meta. Ale na 
dalších, podobných světech 
už pracují i další společnosti. 

Nebojte se, toto nebude 
další oslavný text, který 
vás nabádá, abyste všeho 
nechali a svůj byznys 
přesunuli do virtuálních 
světů. Zároveň to ale nebude 
pobídka, abyste před 
nimi zavírali oči. Osobně 
si myslím (doufám), že 
budoucnost nebude jen v 
jednom privátně ovládaném 
virtuálním světě, ale v 
jeho open source verzi. To, 
že se ale způsob, jakým se 
propojujeme, radikálně 
změní a přizpůsobí 
technologiím, které 
máme k dispozici, je zcela 
neoddiskutovatelný fakt. A 
na to se musí připravit i vaše 

značka. 

Reálné využití již dnes

Obecně není metaverse 
ani tak o ponoření se 
do fantazijního světa 
jednorožců a draků, ale 
spíše o úniku z fyzických 
limitů a trávení času ve 
virtuálním prostoru, který 
je verzí nebo rozšířením 
skutečného života. Často se 
na přelomové technologie 
díváme jako na hračky, ale 
to se časem mění. A rychlost 
adopce se každou dekádu 
zrychluje. Jen se podívejte 
na to, jak rychle jsme si 
osvojili chytré telefony v 
porovnání s automobily. 

Už dnes najde metaverse 
své uplatnění v běžných 
situacích. A další budou 
zcela jistě následovat. 
Kolaborace na náročných 
výzkumných projektech v 
rámci mnohonárodnostních 
týmů na více kontinentech, 
podpora učení díky 
propracovaným 3D objektům 
nebo prostě jen únik z 
izolace. To vše můžete zažít 
už dnes v metaverse bez 
výraznějších obtíží. 

Je tento trend pro mě?

Ano, ve smyslu neustálé 

snahy přibližovat se vašim 
zákazníkům v kanálech, 
ve kterých se pohybují. 
Díky zatím omezenému 
hardwaru jich v metaverse 
asi moc nebude, ale to se 
časem změní. A tím se změní 
i způsob, kterým budou s 
vaší značkou interagovat. 
Už to nebude jen prosté 
nakupování ve vašem 
e-shopu. Budete muset přijít 
na to, jaký zážitek svým 
zákazníkům nabídnout ve 
světě, v němž hledají únik 
před tím fyzickým a všemi 
jeho strastmi. 

Budete muset vzít v 
úvahu, že vaši zákazníci s 
největší pravděpodobností 
budou ve virtuálním světě 
vykazovat odlišné hodnoty a 
chování než jejich skutečný 
ekvivalent. Ale vaše 
značka bude muset zůstat 
konzistentní napříč všemi 
kanály. A co víc: vaše značka 
si také bude muset dát 
pozor na ten opačný směr. 
To znamená na promítání 
trendů z metaverse do 
reálného života, a tedy i 
na zákazníky, kteří se v 
metaverse nepohybují nebo 
pohybovat nebudou. 

Pokud chcete nějaká data, 
doporučuji třeba tento blog.

https://www.oliverwymanforum.com/
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Dnešní metaverse jen 
slabý odvar toho, co přijde. 
Značky nyní škrábou jen 
po povrchu. Vytváří obsah, 
který generuje maximálně 
novinové titulky. Ale 
metaverse bude důležitá 
součást marketingového 
mixu. Pravděpodobně bude 
trvat ještě 5–10 let, než 
technologie doběhne tuto 
myšlenku. Ale metaverse 
nebo jeho další verze nikam 
nezmizí. A tato doba vám 
dává ideální prostor pro 
strategické plánování.

Další trendy

Původně měly být jen tři, 
ale aspoň krátce bych chtěl 
zmínit další dva, které 
vlastně nejsou trendy. 

Esport

Metaverse vzniklo na 
hráčském základu a 
teprve se stane součástí 
našich životů. Ale esport 
se už definitivně dostal z 
kategorie trendu do našeho 
každodenního života. Tedy 
možná ne do vašeho, ale 
zcela jistě se stává součástí 
mnoha komunit a cílových 
skupin. Stačí se podívat na 
nějakou ze t. 

Vaše značka má mnoho 
možností, jak se do esportu 
zapojit. Sponzorství je asi 
nejsnazší z nich. 

NFT

Non-fungible-token’s neboli 
nezaměnitelné tokeny je 
další z technologií, které 
jsou spjaty s digitálním 
světem, a společnost jako by 
se stále nemohla dohodnout, 
jestli je to trend, nebo něco, 
co nepřežije. Ale stejně jako 
u metaverse je to podle mě 
něco, co budou muset značky 
řešit. Ze stejných důvodů 
jako v případě metaverse. 

Nebo to berte takto. Když 
tvoříte jen digitálně, jak 
určíte digitální vlastnictví 
vašeho díla? Ve fyzickém 
světě na to máme hned 
několik možností. V tom 
digitálním tyto možnosti 
teprve objevujeme. NFT’s 
mohou být jednou z cest. 
Možná dostaly do začátku 
špatné PR. Ale jsou tady, a 
pokud je to nutné, musí na to 
vaše značka reagovat. 

Co říci závěrem? 

Chtěl bych zmínit ještě 
jeden trend, který ale 
rozhodně trendem není 

(i když se s tím názorem 
stále setkávám). Data. 
Na jednu stranu máme na 
svých stránkách nasazené 
různé analytiky, dostupné 
výzkumy a zákazníky 
sdílející zkušenosti, 
a na druhé tato data 
nedokážeme v lepším 
případě dát dohromady 
nebo v tom horším 
vyhodnotit a využít pro 
další růst. 

Datová analytika by 
se měla stát součástí 
každého brandu. Bez ní 
to do budoucna nepůjde. 
Dat bude přibývat stejnou 
rychlostí, jakou přibývají 
kanály, v nichž se značka 
bude pohybovat. A bez 
nich to bude pohyb hodně 
nahodilý. Stejně jako 
kdybyste šli poslepu k 
bráně na letišti, na kterém 
jste nikdy nepřistáli. 

Vaše intuice vás dostala 
až sem – máte úspěšnou 
značku, které se doposud 
dařilo. Tak ať se jí daří i 
v následujících letech. 
Nenechte se převálcovat 
konkurencí jen proto, že 
ona umí data použít lépe 
než vy!
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Značková udržitelnost

Co se vám vybaví, když se řekne slovo „udržitelný“? Ochrana životního 
prostředí? Plýtvání vodou? Nebo zdroji obecně? Správně. Ale! Udržitelnost 
je daleko širší téma než samotná alokace zdrojů. Pojďme si pod tímto pojmem 
zafixovat trvale udržitelný rozvoj. Proč?

Třeba proto, že tento svět 
nemá neomezené zdroje. 
Jednou dojde ropa, jednou 
voda nebo další suroviny či 
životní prostor samotný. Že 
se vás to netýká, protože je 
to hudba budoucnosti? Že 
se s tím vypořádají budoucí 
generace díky lepším 
technologiím? Nechci být 
hrubý, ale fakt se pletete!

Pokud všechny suroviny 
spotřebujeme nebo zničíme, 
budoucím generacím 
nezbude nic, z čeho by měly 
čerpat nebo co by mohly 
zachraňovat. Účinky našeho 
počínání pociťujeme už 
nyní. A stejně se takoví 
najdou – a je jich stále ještě 
velké množství, kteří si to 
nechtějí připustit, nebo 
dokonce očerňují ty, kteří na 
to upozorňují. Žít v přebytku 
a snadno vydělávat je přece 
tak pohodlné, a omezovat se 
je vlastně proti přirozenosti. 

Většina z nás vyrostla v 
trvalém růstu a blahobytu. 
Od poslední světové války 
uběhlo skoro 80 let. Válka 
na Ukrajině sice některé 
„probrala,“ ale s jakou 
rychlostí do našich životů 
vtrhla, tak se stejnou 
zdomácněla. Opět jsme 
si zvykli na nový stav. 
Superschopnost našeho 

druhu – adaptace – je 
zároveň naší největší slabou 
stránkou. Často totiž 
přechází do apatie. A část 
viny na tom nesou i značky, 
které na začátku konfliktu 
sebraly veškerou svou 
odvahu a vyjádřily nějaký 
názor. Některé poprvé za 
svou existenci. Nyní ale 
skoro nepozorovaně zase 
přešly do svého běžného 
režimu. 

Skromnost našemu druhu 
také není úplně vlastní. V 
posledních letech nás ani 
nic ke skromnosti nenutilo. 
A ruku na srdce – kdo z nás 
by se chtěl dobrovolně vzdát 
klidu a pohodlí? A kdo by 
chtěl od značky slyšet, že to 
má udělat? 

Toto určitě nemá být 
levicový manifest s cílem 
mobilizovat vás nebo 
značky na barikády a 
vybízet k omezování 
vlastní spotřeby. Poněkud 
delší úvod měl ukázat, jak 
je brand sustainability 
(udržitelnost) složité téma. 
Nejen k zachování – pokud se 
k ní tedy značka upíše –, ale 
i z pohledu množství témat, 
které se pod ni řadí. 

Co dělá značku 
skutečně 
udržitelnou?

Pro mnohé značky je 
udržitelnost jen buzzword, 
jenž tlačí zelené lobby. Ale 
brand manažeři a všichni, 
kteří budují značku, by ji 
měli vnímat jako cíl. Trvale 
udržitelný rozvoj nemusí 
nutně znamenat, že budete 
vydělávat méně. Vydělávat 
a nebýt bezohledný přece 
stačí, nebo...?

Jak tedy vybudovat skutečně 
udržitelnou značku? 

Na téma udržitelnosti se 
můžete podívat ze dvou 
směrů. Jeden bude ten, 
s nímž je asociována 
nejčastěji – tedy ekologie 
a zdroje naší planety. Tím 
druhým bude lidský aspekt. 
Jak růst a nevykořisťovat 
nebo nezavírat oči před 
problémy společnosti. 

Udržitelná značka z 
pohledu ekologie

Jak rád bych tady napsal, 
že všechny průzkumy 
jako například tento, 
které deklarují, že většina 
zákazníků vyhledává eko 
produkty, jsou pravdivé. Tím 
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by všechny značky musely 
zezelenat a já bych nemusel 
o ničem dalším psát. 

Háček je ve slovíčku 
„deklarují“. Ta odpověď se 
totiž předpokládá. Nechte 
mě to upřesnit. Pokud se 
vás někdo v průzkumu 
zeptá, jestli kupujete bio a 
eko produkty, tak nejspíše 
odpovíte „ano“, protože víte, 
že by to tak mělo být. 

Víte, že děláte něco špatně, 
a svou hanbu zamaskujete 
aspoň touto odpovědí. Ve 
skutečnosti je vám jedno, 
jak daleko za vámi produkt 
cestoval, z jakého plastu 
je vyroben nebo jak mladý 
dělník ho sklidil. Zajímá vás 
především cena. 

Nechci vám křivdit. Já se 
celkem často stydím za to, 
jakým způsobem využívám 
zdroje této planety. Ale 
pomalu, pomaleji, než bych 
chtěl, mi dochází, že opravdu 
nemusím jíst například 
banány, které za mnou 
putovaly přes půlku země a 
sklidil je dělník za zlomek 
toho, co vydělávám já. 

Tento názor si ale mohu 
dovolit, protože jsem 
zabezpečený. Nic mi 
nechybí a mohu si dovolit 

takto přemýšlet. A toto je 
má kritika značek, které z 
udržitelnosti a eko chování 
udělaly luxus a postoj, 
který si mohou dovolit jen 
majetní. Přitom je to jen 
malé procento spotřebitelů. 
Pravou změnu by zapříčinilo 
adresování takového 
přístupu lidem, kteří musí 
vyžít se zlomkem západního 
příjmu. Lidem, kteří často 
zápasí o přežití a pro něž 
je ekologie nedosažitelným 
luxusem stejně jako střecha 
nad hlavou nebo jídlo vůbec. 

Pokrytectví

Toto slovo nás v článku 
bude provázet častěji. 
Pokud si totiž značka 
vezme jakoukoliv součást 
udržitelnosti jen jako díl 
marketingové komunikace 
a sama se svých doporučení 
nebude držet, jedná se o 
nejvyšší formu pokrytectví. 

Jednat ve stylu „Kázat vodu 
a pít víno“ se už mnohým 
nevyplatilo. Mnohé značky 
se stále nepoučily. Odhalit 
hříšníky je složitější, ale 
ne nemožné. Příklady 
greenwashingu (= když 
se značka vydává za 
ekologickou) najdete po 
celém internetu. Některé 
jsou spíše úsměvné, mnohé 

však mají zcela zásadní 
dopad nejen na samotnou 
společnost, ale i na celou 
planetu. Viz Volkswagen se 
svojí „dieselgate“…

Společnost UL popisuje tzv. 
„7 hříchů greenwashingu“ 
a říká, že 95 % spotřebních 
produktů, které se 
prohlašují za ekologické, se 
dopustily alespoň jednoho z 
nich:

  Skrytý kompromis: 
Tvrzení, že produkt 
je zelený, na základě 
nepřiměřeně úzkého 
souboru vlastností bez 
věnování pozornosti 
jiným důležitým 
environmentálním 
problémům. 

   Chybějící důkaz: Tvrzení, 
které nelze doložit 
snadno dostupnými 
informacemi nebo 
spolehlivou certifikací 
třetí strany. 

  Nejednoznačnost: 
Tvrzení, které je natolik 
chudě nebo nejasně 
definované, že spotřebitel 
jen těžko pochopí 
skutečný význam. 

  Uznávání falešných 
označení: Tvrzení, 

https://www.ul.com/insights/sins-greenwashing
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které skrze slova nebo 
obrázky vyvolává dojem, 
že je schváleno třetí 
stranou, přestože žádná 
neexistuje. 

  Nepodstatnost: Tvrzení, 
jež může být pravdivé, 
ale není podstatné 
nebo užitečné pro 
spotřebitele, kteří hledají 
environmentálně šetrné 
produkty. 

  Menší zlo: Tvrzení, 
které může být v rámci 
kategorie výrobků 
pravdivé, ale hrozí, 
že odvede pozornost 
spotřebitelů od většího 
celkového dopadu na 
životní prostředí. 

  Lhaní: Tvrzení, které je 
jednoduše nepravdivé. 
Jedná se o nejvzácnější 
prohřešek.

Hříchů by bylo méně, kdyby 
to nebyl takový trend. Jak 
jsem už napsal, všichni 
si přejeme vykoupení za 
své hříchy a značky to ví. 
A chtějí toho využít, nebo 
dokonce zneužít. 

Zelená něco stojí

Ale ne všechny jsou 
stejné. Zatímco na jedné 

straně stojí ty, které by 
se měly vyzpovídat z výše 
uvedených hříchů, je tu i 
dost těch, které to myslí 
upřímně a opravdu se snaží 
minimalizovat svůj dopad. 

Ono to ale není tak 
jednoduché. Být eko něco 
stojí. A i když překousnete 
náklady na vlastní 
straně, stejně budete tak 
zelení jako váš nejméně 
ekologický dodavatel. 
Poptávka po levném zboží 
vytlačila produkci nejen v 
případě fashion značek do 
nejvzdálenějších regionů 
světa. Tato místa bývají 
současně nejzranitelnější a 
nenáchylnější vůči změně 
klimatu.

Víte, kdo je váš dodavatel? 

Covid-19 byl velmi silnou 
zatěžkávací zkouškou v 
globálním dodavatelském 
řetězci. Ne všichni obstáli 
v hledání nových zdrojů. 
Pokud do celkové rovnice 
započítáte přírodní 
katastrofy zapříčiněné 
klimatickou změnou a válku 
na Ukrajině, dostanete 
výsledek, který výrazně 
ovlivňuje produkty a značky 
na celém světě. 

Další problém tkví v tom, 

že mnoho společností ani 
nemá přehled o tom, kdo v 
jejich dodavatelském řetězci 
figuruje. A to především na 
druhé a třetí úrovni. A pokud 
dojde k výpadku, prostě 
jen nahradí jeden chybný 
článek. 

Data

Data jsou taková mantra 
posledních let. Ale většina 
středně velkých i malých 
značek neví, jak s nimi 
zacházet. Věděli jste 
například, že existují 
geografické informační 
systémy (a modely počasí), 
které vám mohou ukázat, v 
jakém regionu hrozí největší 
dopad klimatických změn, a 
vy se na základě těchto dat 
můžete rozhodnout, odkud 
budete čerpat suroviny? 
Vy a vaše data tak můžete 
doslova zachránit lidské 
životy v nejohroženějších 
místech naší planety.  A 
to díky informovanějším 
rozhodnutím. 

Politici a spotřebitelé 
by neměli být jediná 
motivace, která vás bude 
hnát třeba k používání 
těchto dat nebo k zavádění 
zodpovědných obchodních 
praktik a postupů v celém 
dodavatelsko-odběratelském 
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řetězci. Vy jako značka byste 
měli být spíše podporovateli 
a nadšenými zastánci těchto 
praktik. A to nás přivádí k 
tématu poslání.

Poslání značky

Poslání značky je odpověď 
na otázku, proč existujete 
nad rámec vydělávání peněz. 
Nepopírá kapitalistický 
základ. Jen ho rozšiřuje 
například o sociální nebo 
enviromentální rozměr. 
Poslání může nebo by 
měla mít každá značka. 
Více o poslání si můžete 
přečíst v jednom z mých 
starších článků. V něm se 
také dočtete, že značky s 
posláním vydělávají více. 

A pokud je pro vás poslání 
značky zbytečně ezoterické, 
tak tomu klidně říkejme 
společenská odpovědnost. 
Společenská odpovědnost 
– mimochodem jeden z 
hlavních faktorů v nákupním 
rozhodování nastupujících 
generací spotřebitelů – je 
jedním z klíčových důvodů, 
proč by značky měly mít, žít 
a posléze manifestovat svá 
poslání. 

Značek, které to s posláním 
myslí opravdu vážně 

a nemají ho jen jako 
marketingovou taktiku, 
naštěstí v poslední době 
přibývá. Tyto značky 
vydělávají zodpovědně. 
Nebo nemají zisk vůbec jako 
primární cíl. 

Příklady tzv. 
purpose-driven 
značek 

Patagonia

Patagonia je zářný příklad 
faktu, že si můžete stát za 
svým, a stejně dělat výborný 
byznys. Značka, která 
začínala jako niche produkt 
pro horolezce, se na pokraji 
svého krachu na začátku 
devadesátých let vydala 
ekologickou cestou. Vlastně 
byla eko v době, kdy to všem 
bylo jedno. 

A sázka na striktní 
dodržování vlastního 
poslání se jí naprosto 
vydařila. Kampaň Don‘t 
buy this jacket je již dnes v 
učebnicích marketingu. V 
roce 2011 vyzvala Patagonia 
celostránkovým inzerátem 
během Black Friday své 
kupující, aby nekupovali 
její nejznámější produkt. 
Připojila i důvody, proč 
to nedělat. Snažila se tak 

poukázat na trend tzv. fast 
fashion, který neúměrně 
zatěžuje planetu. 

Kampaň vyvolala velký 
ohlas a přispěla k růstu 
společnosti. Nebyl to ovšem 
osamocený výstřel. O 
kampaních této společnosti, 
které vycházejí z jejího 
poslání a jimiž dokazuje, jak 
moc je odhodlaná ho ctít, 
by mohlo vzniknout několik 
knih. 

„I know it sounds crazy, 
but every time I’ve made a 
decision that’s best for the 
planet, I’ve made money.” 
Yvon Chouinard, zakladatel 
značky Patagonia 

Ben & Jerry’s

Toto synonymum pro 
superprémiovou zmrzlinu – 
tedy jedno z nich – je na trhu 
již 40 let. Dva kamarádi, 
kteří spolu vyrůstali, prodali 
svou značku v roce 2000 
gigantu Unilever za 326 
milionů dolarů (dnes by 
to bylo přes půl miliardy). 
Ten musel souhlasit s tím, 
že zachová jejich kulturu a 
hodnoty. Představte si tu 
vyjednávací sílu!

Značka je známá svým 
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aktivismem (jedna z jejích 
příchutí se jmenovala Colin 
Kaepernick) a hodnotami 
přesahujícími ekologii. 
Přesto je komerčně úspěšná. 

Everytable

Everytable je purpose-
driven společnost se sídlem 
v Los Angeles. The New 
York Times ji označily jako 
„Amazon of quinoa balls“. 
Ale najdete i slogany jako 
„Síť restaurací, která 
hackuje kapitalismus“. Tato 
značka, do níž investoval 
třeba i bratr Elona Muska, 
podle mě dokazuje, že 
podnikat se dá i se sociálním 
rozměrem. 

A co Everytable dělá? Je 
to tzv. impactový podnik, 
jehož posláním je vyrábět 
čerstvá, výživná jídla 
dostupná pro každého. Jde 
na to ale chytře. Mezi jeho 
„zbraně“ patří například 
i proměnlivé ceny. V 
bohatších částech města tak 
zaplatíte za porci více než 
v těch znevýhodněných. To 
umožňuje „dotovat“ další 
rozvoj a činnost značky. 
Ale způsobů, jak Everytable 
dosahuje zisku, je víc. Jídla 
připravuje centrálně, jeho 
výdejny mají maximálně dva 
zaměstnance atd. 

SoFarm

I v Česku najdeme první 
vlaštovky sociálního 
podnikání. SoFarm je 
(výdělečná) společnost, 
která podporuje sociální 
farmy. Pokud nevíte, co jsou 
sociální farmy, tak vězte, 
že to jsou místa, kde se do 
společnosti pomocí práce a 
terapie vracejí lidé, kteří to 
v životě neměli úplně lehké 
nebo třeba nedostanou 
zaměstnání z důvodu pobytu 
ve vězení. 

Vizí SoFarm jsou 
sebevědomé, společensky 
prospěšné a ekonomicky 
udržitelné sociální farmy. 
To znamená farmy, které 
budou ideálně upouštět 
od veřejného financování. 
Podporují farmáře, kteří 
vytvářejí pracovní místa 
pro lidi s různou formou 
omezení.

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí odhaduje, 
že obrat sociálních podniků 
v roce 2019 byl přes dvě 
miliardy korun. To je už 
částka, která zaslouží 
pozornost. A je vlastně 
divné, že se nerojí více 
takových projektů. 

Udržitelnost z 
lidského pohledu

Značky, které si včas 
uvědomí, že jim společenská 
odpovědnost umožní trvalý 
růst spojený s věrností 
svých zákazníků, budou 
mít nakročeno k dekádám 
prosperity. Společenská 
odpovědnost je široký pojem 
obsahující mnoho různých 
podskupin výzev. 

Značky se musí definovat 
vztahem nejen ke svým 
zaměstnancům, ale i k 
dalším skupinám, které s 
nimi přicházejí do kontaktu. 
Stejně tak sem patří všechny 
CSR programy, filantropie, a 
dokonce i jejich aktivismus. 
Ale postupně.

ESG

Tato zkratka se začala v 
poslední době stále častěji 
objevovat ve spojení s 
udržitelným rozvojem. ESG 
vlastně není zkratka, ale 
akronym anglických slov 
Environmental, Social a 
Governance a shrnuje v sobě 
požadavky z oblasti právní 
a společenské odpovědnosti 
a ekologické udržitelnosti. 
ESG je hodnocení základních 
faktorů. Výsledek lze vnímat 
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jako skóre celé značky, 
které umožňuje poměřovat 
výsledky i mezi jednotlivými 
společnostmi. 

Neplnění ESG kritérií je v 
dnešní době vnímáno i jako 
nebezpečí pro případné 
investory. Společnosti, 
které nedodržují tyto 
standardy, mohou být 
rizikem nejen pro investory, 
ale i pro další společnosti 
zapojené do dodavatelsko-
odběratelských vztahů. 
Nějaká forma ESG 
certifikace začíná být 
vyžadována především 
ve veřejných zakázkách. 
Nicméně už není 
neobvyklé, že mezinárodní 
konglomeráty ESG vyžadují 
také. 

Oblasti ESG

  E – Environment = 
ekologická témata, 
jako jsou zdroje, emise, 
inovace a dopad na 
životní prostředí 

   S – Social = společenská 
odpovědnost, pracovní 
podmínky, lidská práva 
apod. 

   G – Governance = způsob 
řízení společnosti, a tedy 
vnitřní audity, kontroly 

apod. Do této kategorie 
patří i řízení dodavatelů. 

ESG vs. CSR

Tyto dvě zkratky nesmí 
být zaměňovány – i když 
se tak děje. ESG je, jak 
jsem už popsal, skóre nebo 
hodnotitelný výsledek, 
který se týká celkového 
výsledku společnosti ve 
třech základních oblastech 
kritérií. CSR je spíše rámec, 
framework jednotlivých 
plánů pro udržitelnost a 
další oblasti. 

  CSR: obecný rámec 
udržitelnosti využívaný 
především společnostmi 

  ESG: měřitelné 
hodnocení udržitelnosti, 
oblíbené u investorů

CSR

Společenská odpovědnost 
firem (CSR = Corporate 
Social Responsibility) 
vznikla jako forma jakési 
samoregulace společností 
a jejich podnikání. Dnes 
to jsou dokonce mnohdy 
i zákonem dané aktivity, 
které společnosti musí 
vyvíjet. Ale stále se jedná 
převážně o dobrovolné 

zapojení. Společnosti a 
jejich zaměstnanci se 
takto zavazují a vlastně i 
prezentují v charitativních, 
filantropických, nebo 
dokonce aktivistických 
směrech.  

Obecně se má za to, že CSR je 
strategická iniciativa, která 
prospěje reputaci značky. 
A to je z mého problému 
chyba. CSR programy by 
neměly být realizovány jen 
za tímto účelem. Značka by 
je měla iniciovat a provádět, 
protože je to dobré a souzní 
to s jejím posláním a byznys 
modelem. Ano, značky tu 
jsou opravdu kvůli tomu, 
aby svým stakeholderům 
tvořily zisk. Ten je u 
většiny vyjádřen peněžní 
hodnotou. Proto i CSR 
programy musí přispívat 
k tomuto cíli. Pokud 
bychom se vrátili o pár 
řádků a bavili se o purpose-
driven organizacích, v 
jejich případě může být cíl 
definován jinak. 

CSR může zvýšit hodnotu 
společnosti třeba tím, že 
se prostřednictvím těchto 
aktivit zvýší nebo utuží 
pozitivní vztahy s veřejností 
nebo zaměstnanci. Ale stejně 
tak se může jednat o snížení 
rizik v obchodních vztazích 
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díky lepší informovanosti a 
prověřování partnerů. 

Několik příkladů CSR 
programů:

  Snížení uhlíkové stopy
  Nákup fair trade 

produktů
  Investice do podniků 

šetrných k životnímu 
prostředí

  Účast na dobrovolnické 
práci

  Aktualizace pracovních 
politik

  Zapojení do 
charitativních projektů

„Problém“ západního světa

Už jsem to jednou zmínil. 
Tato témata se zatím 
objevují jen v rozvinutých 
ekonomikách. Rozvíjející 
se státy řeší jiné problémy. 
Snaží se dohnat své vzory a 
odpovědnost příliš neřeší. 
Životní prostředí je bráno 
jen jako sluha.

Pokud se podaří ESG a 
CSR kritéria vyžadovat i u 
dodavatelů druhé a třetí 
úrovně, snad se ze sluhy 
stane pán nebo aspoň 
respektovaný partner. 
Kompetitivní výhoda, kterou 
by dodavatelé z rozvíjejících 
se ekonomik tímto získali 

oproti své regionální 
konkurenci, by mohla 
motivovat změnu celého 
ekosystému. 

Značky a 
zaměstnanci

ESG by neměla být brána jen 
jako metrika pro investory, 
tedy marketingový trik. 
Samotnou podstatou je 
zlepšení prostředí, ve 
kterém se pohybují jak 
zákazníci, tak zaměstnanci. 
A to, jak se značka chová 
k zaměstnancům, se stává 
stále důležitějším. 

V jednom z mých 
předchozích článků jsem 
rozebíral téma employer 
brandingu. Podstatou 
úspěšného vybudování 
značky zaměstnavatele 
jsou mj. právě hodnoty, 
které zastává jak ke svým 
zákazníkům, tak především 
k zaměstnancům. Pro 
mnohé uchazeče je to 
extrémně důležitý faktor 
při posuzování nabídek 
zaměstnání.

Opět bych ale mohl napsat, 
že se jedná o problém 
západního světa. V našich 
končinách se asi nebudeme 

bavit o vykořisťování nebo 
nelidských pracovních 
podmínkách. Našim úvahám 
vládnou hybridní pracovní 
modely a kvalita pracovního 
prostředí. Vidíte v tom tu 
ironii? 

Další témata, která by 
měla značka vzít do úvahy 
při udržitelném rozvoji ve 
vztahu k zaměstnancům, 
jsou například:

  Rovnost pohlaví při 
kariérním postupu a v 
otázce platů

  Diskriminace s ohledem 
na mateřství

  Ageismus (stereotypizace 
na základě věku)

  Diskriminace na základě 
příslušnosti k sociální 
skupině atd.

Značky a sociální 
skupiny

Barva pleti, původ, sexuální 
orientace. Pro některé stále 
důvod upírat lidem stejné 
postavení nebo práva. Pro 
značky obava ze ztráty 
zákazníků. Obava tak silná, 
že občas sáhnou po zcela 
zbytečných praktikách. 
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Wokewashing

V jedné z předchozích 
kapitol jsem mluvil o 
greenwashingu. Pokud 
se pokrytectví značek 
týká sociálních skupin, 
budeme se bavit o tzv. 
wokewashingu. To je termín 
používaný k definování 
praktik v podnikání, 
které poskytují zdání 
společenského vědomí bez 
jakékoli podstaty.

Typickým příkladem 
wokewashingu je podpora 
LGBTQI+ komunity během 
pride měsíce. Značky se 
předhánějí v přebarvování 
profilů do duhových barev. 
Často však ne v zemích, kde 
by mohlo vyjádření podpory 
utlačované komunitě 
způsobit propad prodejů, 
nebo dokonce hraničit s 
aktivismem. 

Pro příklad nemusím jít 
daleko. Kromě těchto ukázek 
z YouTube se wokewashingu 
dopouští i české značky.  
Jeden příklad za všechny. 
V roce 2020 český e-shop 
s teniskami Footshop 
vypustil do světa kampaň 
Connection na podporu 
své spolupráce se značkou 
Retrosuperfuture. 

Kampaňové vizuály 
ukazovaly líbající se páry 
s nasazenými slunečními 
brýlemi. A jeden 
z těchto párů byl čistě 
mužský. Kampaň vzbudila 
rozruch (i když ne největší 
toho roku – důkaz najdete v 
Google Trends). Na kampani 
by nebylo nic špatného. 
Osobně jsem všemi deseti 
pro jakoukoliv podporu 
LGBTQI+ komunity. Problém 
je v tom, že Footshop je 
značkou, která působí na 
více trzích, a hodnoty a 
poslání jedné značky prostě 
nejde rozdělit tak, jak se vám 
to na jednotlivých trzích 
hodí. Což mimo jiné potvrdil 
i tehdejší brand manager 
Footshopu Martin Paukrt: 
„V Rumunsku a Maďarsku 
jsme byli po konzultaci s 
lokálními brand manažery 
opatrnější a vynechali 
fotografii dvou kluků — měli 
jsme ji v prodejnách, ale ne 
na sociálních sítích.“  To je 
prostě jen škoda. 

Nebuďte padavky. 
Nepodporujete nic špatného. 
Jen stejná práva pro 
všechny…

Indexy

ESG využívají i 
konzultantské firmy, 
aby sestavily žebříčky 
těchto firem. Je to dobrý 
krok pro zviditelnění celé 
problematiky udržitelnosti, 
ale špatný pro opravdovost 
a upřímnost. Hodnotící 
kritéria jsou předem známa, 
a tak není moc složité – 
jen občas drahé – se na ně 
připravit, a dostat se do 
pořadí žebříčku. Ale jak jsem 
zmínil, aspoň se něco děje. 

Dva z nejznámějších 
„udržitelných“ žebříčků 
jsou:

  Katar Sustainability 
BrandZ Index

  S&P ESG

A právě ten druhý se v 
květnu postaral o vzrušené 
titulky napříč médii. 
Jako schizofrenní se 
zdálo oznámení, že z něj 
vypadla společnost Tesla 
miliardáře Elona Muska. 
Více informací si můžete 
přečíst třeba zde nebo zde. 
I když vyrábí produkty s 
nulovými emisemi a má 
jedno z „nejčistších“ poslání, 
nenajdete ji na špičce tohoto 
žebříčku. Ale Exonn Mobile 
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v něm zůstal. To kritizoval i 
samotný Musk. Zakopaného 
psal hledejte ale právě v 
písmenu „G“ akronymu ESG. 
Tesla může být známá pro 
svá elektroauta, ale stejně 
tak je pověstná ne úplně 
dokonalými procesy nebo 
chováním k zaměstnancům. 
A právě to ji stálo místo v 
tomto žebříčku a některé 
investory.

Co říci závěrem?

Některé značky ještě 
ani nezačaly přemýšlet 
o ekologii, a já tu 
zmiňuji udržitelnost v 
dodavatelském řetězci 
a ESG jako součást 
výběrových řízení. 
Opravdová udržitelnost 
ale nemůže být vynucena. 
Vlastně může, ale nebude 
mít takový ohlas, jako když 
vyjde ze samotného jádra 
značky. Jen poté bude mít 
opravdový dopad na náš 
svět. 

Nesnažte se něco udělat jen 
proto, že to někdo jiný po 
vás chce nebo to dělá vaše 
konkurence. Zákazníci 
to poznají a bude to mít 
naprosto opačný efekt, 
než si přejete. Opravdová 
udržitelnost musí 

vycházet z vašeho poslání a 
podnikání.

Ať se už rozhodnete 
jakkoliv, klíčem bude 
autenticita. Udržitelnost 
není prostě jen dalším 
marketingovým sdělením. 
Proto k jeho využití – 
internímu i externímu – 
musíte takto přistupovat. 
Udržitelnost musí 
prostoupit vaši značku 
skrz na skrz. Udržitelnost 
vaší značky je důležitá. Pro 
vás, vaše zaměstnance, 
investory, odběratele i 
společnost. 

Udržitelným rozvojem 
máte šanci ovlivnit své 
okolí, dokonce svět. 
Značky by prostě měly 
páchat dobro. A klidně mě 
za to odsuďte. Co se ale 
nevyplácí, je přeceňovat 
jeho hodnotu v komunikaci 
vaší značky.
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Brand Assets

Vaši značku netvoří jen logo a webová grafika. Assetů, aktiv, může mít, a hlavně 
by měla mít daleko více. Že je to nesmysl? S logem a barvičkami si vystačíte? 
Tak tenhle názor vás nejspíš přijde v budoucnu draho. Proč? Odpověď najdete v 
následujících kapitolách. 

V poslední době se kolem 
brand assets, chcete-li 
aktiv značky, vede poměr-
ně čilá debata. Přispěla k 
ní Jenni Romaniuk a její 
kniha Distinctive brand 
assets. Pokud jste o ni 
ještě nezavadili, tak dopo-
ručuji k přečtení. Nemám 
ambici ji zde citovat, ale 
pár slov na úvod bude po-
třeba. 

Brand assets je ucelený 
soubor zdrojů, které má 
značka k dispozici a které 
přispívají k jejímu rozpo-
znání u zákazníka nejen 
během jeho nákupního 
procesu. Assetem (akti-
vem) tak může být cokoliv, 
co ho dovede k tomuto cíli. 
Nejčastějším příkladem 
brand assets jsou logo, pa-
leta barev nebo obal. Ale 
do brand assets může pat-
řit i širší skupina prvků.

Některé z brand assets 
mohou k vybavení či roz-
poznání přispět výrazněji 
nebo rychleji. Pak mlu-
víme o distinctive brand 
assets. A právě identifika-
ci těchto aktiv je věnována 
výše zmíněná knížka.  

Proč by vás měly brand 
assets zajímat? 

Krása a kouzlo těchto 
assetů spočívá v tom, že 
vaší značce prospívají i v 
momentu, kdy zákazník 
neinteraguje s její mar-
ketingovou komunikací. 
Asi přišel čas na první z 
příkladů. Jaké auto se vám 
vybaví, když uvidíte tuto 
masku? 

Pokud jste tipovali BMW, 
tak jste měli pravdu. 
„Gril“ tohoto mnichovské-
ho výrobce automobilů a 
jeho typický ledvinkovitý 
tvar je příkladem jednoho 
z nejdéle užívaných brand 
assets. V rámci cílové 
skupiny se úspěšnost tipu 
bude určitě rovnat stu 
procent. A u nových členů 
cílové skupiny se tento 
asset spojí s názvem, lo-
gem a dalšími z assetů. 
Působit pak bude praktic-
ky nepřetržitě. Tedy do té 
doby, dokud ho bude znač-
ka užívat. 

„Fajn, ale jsou k tomu i 
nějaká čísla?“ říkáte si. 

Jsou. Kantar třeba tvrdí, 
že značky se silnými asse-
ty (symboly) mají o 52 % 
vyšší salienci = lépe zákaz-
níkům v rámci dané kate-
gorie vytanou na mysli. A 
to je pořádný náskok před 
konkurencí. 

Ipsos zase z 2 000 videí 
vypozoroval, že více než 
polovina z nich nevyužívá 
více symbolů značky a že 
ty nejvýkonnější na dru-
hou stranu využívají sym-
bolů více.

Funkce brand assets

Přispívají k loajalitě

Assety pomáhají vaší cí-
lové skupině rychle iden-
tifikovat vaši značku či 
její sdělení, což je v dnešní 
době naprosto zásadní. 
Vaši zákazníci jsou za-
plaveni vším možným a 
značky a jejich assety by 
jim měly pomáhat se zori-
entovat. 

„Kupujeme ten zelenej, 
nebo modrej čistič?“ „Kup 
to mlíko s krávou.“ To je 
jen pár příkladů nákup-
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ních situací, které vaši 
zákazníci každý den řeší. 
100% loajalita je jen iluze. 
A tak pokud se vám podaří 
dostat spotřebitelům do 
hlavy nějaké spojení, kte-
ré pak budou vyhledávat, 
máte nakročeno k úspě-
chu. Samozřejmě musí být 
spokojení s produktem. 

Pomáhají se odlišit

A to jak fyzicky, tak men-
tálně. Rychlá identifikace 
značky je v dnešní době 
zcela zásadní. A nejen 
kvůli důvodu, který jsem 
popsal v předchozím bodě. 
Když má supermarket 
nebo jiné prodejní místo 
5 000 položek skladem, 
bude šance na záměnu 
produktů v rámci jedné 
kategorie opravdu vyso-
ká. Značky tak mají dvě 
možnosti – smířit se s tím 
a v extenzi tohoto směru s 
tím dokonce počítat, nebo 
proti tomu aktivně vystu-
povat. Ideálně pomocí po-
sitioningu nebo investicí 
do brand assets. 

Možná ještě k tomu posi-
tioningu. Positioning byl 

brán jako modla. Odlišit 
se, nebo zemřít! Tak do-
konce zněl název populár-
ní knihy od Jacka Trouta. 
I slovutný Mark Ritson byl 
skalním zastáncem posi-
tiongu. Ale i on v poslední 
době uznává, že metoda 
pozicionování na trhu a 
vymezení se vůči konku-
renci naráží na své limity. 

Cestu z tohoto mišmaše 
nabízejí právě mimojiné 
tzv. distinctive assets. 
Tedy prvky, které vaši zá-
kazníci rozeznají. Nechci, 
aby tento text vyzněl jako 
óda na Ehrenberg-Bass 
Institut, Byrona Sharpa 
a Jenni Romaniuk. Jen je 
jejich metoda pro značky 
v tomto světě dlouhodo-
bější než spoléhat pouze 
na positioning. Ten vám 
může pomoci v začátku. 
Nasměrujete podle něj 
značku. Ale při jejím budo-
vání budete muset spolé-
hat na více faktorů než jen 
na svoji jedinečnou schop-
nost nebo unikátní grafi-
ku. Nezapomínejte, že na 
vrcholu fouká nejvíce. 

Pomáhají ke konzistenci 

Dnešní marketing pracuje 
s mnoha kanály. Mimocho-
dem, pokud to tak nemáte, 
tak si zaděláváte také na 
solidní problém. Spoléhat 
třeba jen Facebook nebo ji-
nou platformu se může še-
redně vymstít. V každém z 
kanálů by mělo být jasné, 
že se jedná o vaši značku. 
Jinými slovy usilujete o 
konzistenci. A vaše brand 
assets vám tuto konzis-
tenci dopřejí. 

Jak? Typický příklad 
bývají bannery. Některé 
jejich rozměry jsou na-
tolik limitující, že pokud 
byste tvrdošíjně trvali na 
umístnění loga, tak se na 
ně taky nemusí nic jiného 
vejít… Pokud má značka 
v zásobě i jiné „projevy“, 
podle kterých zákazník 
pozná, o koho se jedná, tak 
se prostě vybere z nich. 
Platí ale, že čím více jich 
použijete, tím lépe.

Pomáhají marketingo-
vým metrikám

To samozřejmě není hlav-

BMW gril
Zdroj: Google Images
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ní cíl. Tedy lépe řečeno – 
neměl by to být váš jediný 
cíl. Metrika je jen vyjádře-
ním vašeho snažení. Nedě-
láte to pro ni. Ale musíte 
to nějak změřit a pak od-
prezentovat na správných 
místech. 

A brand assets pomáhají. 
Pomáhají na těch správ-
ných místech. A metriky, 
ve kterých se jejich vliv 
objeví, opravdu podporují 
váš byznys. Bavíme se o 
zvýšení míry zapamato-
vání, vybavení reklamy, a 
tedy i ROI. Debatu, jestli je 
ROI správná, nebo špatná 
metrika, však necháme na 
jindy. Fakt je, že na spodku 
marketingového funellu 
dává smysl, a proto se od 
ní taky můžete odpích-
nout. 

Jak najít brand 
assets

V první řadě byste si měli 
uvědomit, že jako brand 
asset byste měli identifi-
kovat jen to, co opravdu 
přispívá vaší značce. Tak-
že budete muset vybírat 
z nepřeberného množství 

informací, produktů a 
symbolů, které vaše spo-
lečnost má. 

To by mělo proběhnout 
na základě dat, a ne doj-
mů. Takže vás bude čekat 
průzkum trhu, dotazování 
zákazníků, rozhovory se 
zaměstnanci apod. Brand 
assets nejde určit od stolu 
na základě předpokladů 
jakéhokoliv oddělení nebo 
ředitele. Sázka na takto 
vybraný prvek se může 
taky hodně vymstít. 

Příklady brand 
assets

Typické příklady brand 
assets jsou:

  Název značky
  Logo
  Barva a barevná paleta
  Obal a jeho tvar
  Slogany
  Hudba nebo zvuk
  Maskoti
  Typografie
  Designové prvky
  Tonalita
  Výtvarný styl 

atd.

Ptáte se, který z nich je 
nejlepší? Začněte se spí-
še ptát, který z nich bude 
nejúčinnější? A ideálně 
na vašem trhu a ve vaší 
kategorii. Univerzální 
odpověď neexistuje. I když 
i Ehrenberg-Bass Institut 
sám uveřejňuje podobné 
infografiky. 

Pořád si musíte uvědomo-
vat, že assety jsou speci-
fický projev vaší značky. 
A pokud již ve vašem seg-
mentu a na vašem trhu 
někdo využívá maskotka, 
tak bude hodně těžké ho v 
tom přebít. Leda že by lídr 
přestal tento asset použí-
vat. To vidíte nyní na pří-
kladu Mall.cz, jejich slona 
a malého odklonu Alzy 
od jejich mimozemšťana. 
Slon prostě přebral štafe-
tu v obsazenosti prostoru, 
a proto se mu daří.  

Nebo se začtěte do knihy 
Distinctive Brand Assets 
od Jenni Romaniuk, ve 
které je celý proces pěkně 
popsaný. Určitě bych ho 
nedokázal vměstnat do 
jedné kapitoly jednoho 
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článku. 
Jako výchozí bod byste 
měli určit sílu svých sym-
bolů, a to změřením jejich 
dvou základních kategorií.

  Prominence (nápadnost) 
jako procento lidí, kteří 
spojují konkrétní symbol 
s vaší značkou, a rychlost, 
s jakou si toto spojení 
vytvářejí. 

  Jedinečnost jako podíl 
spojení vaší značky 
s daným symbolem v 
porovnání s konkurencí 
(tj. jak je tento brand 
asset spojen s vaší 
značkou nebo nakolik toto 
spojení sdílíte se svými 
konkurenty).

Tyto dvě kategorie pak 
můžete vizuálně zanést 
do následujících čtyř 
kvadrantů a začít pláno-
vat další postup.

Zavedené symboly (asse-
ty)

Tedy symboly, které se 
nacházejí v pravém hor-
ním kvadrantu. Ty vyvo-
lávají silnou a jedinečnou 
asociaci s vaší značkou a 
představují vaše zavedená 

aktiva. U těchto symbolů 
byste měli pokračovat v 
jejich používání napříč 
všemi touchpoints. 

Sdílená aktiva

Tedy symboly, které se 
nacházejí v levém horním 
kvadrantu. Jsou nápadné, 
ale asociace není jedineč-
ná pro vaši značku. To 
může signalizovat jednu 
ze dvou věcí: tyto symbo-
ly jsou vodítka kategorií 
(sdílené napříč všemi 
značkami) nebo jsou to ak-
tiva konkurence. Vyhněte 
se používání konkurenč-
ních symbolů a používejte 
pouze kategorie symbolů v 
kombinaci s vašimi zave-
denými symboly.

Nově vznikající symboly

Tedy symboly, které se na-
cházejí v pravém dolním 
kvadrantu. Ty jsou méně 
nápadné, ale asociace je 
pro vaši značku jedineč-
ná. Zvyšte využití těchto 
symbolů ve spojení s vaši-
mi zavedenými symboly, 
abyste umocnili jejich 
význam. Hledejte použití 

mediálních kanálů, které 
mají široký dosah.

Nenárokované symboly

Tedy ty, které se nacházejí 
v levém dolním kvadran-
tu. Ty jsou méně nápadné 
a nejsou jedinečné pro 
vaši značku. Představují 
dlouhodobější příležitost 
pro začlenění do portfolia 
symbolů, pokud nejsou 
spojeny s konkurencí. 
Tento kvadrant je zvláště 
důležitý pro nové značky a 
při rebrandingu, aby bylo 
zajištěno, že symboly, o 
kterých uvažujete, nejsou 
ve vlastnictví současných 
konkurentů.

Jak používat brand 
assets

Brand assets používáte 
nejen proto, abyste se 
odlišili, ale hlavně proto, 
abyste byli rozpoznatel-
ní. U téhle věty by si ještě 
před nedávnem dvě hlavní 
celebrity brandingu nej-
spíš vytrhaly navzájem 
vlasy. Mark Ritson a By-
ron Sharp se nedokázali 

Zdroj: Distinctive Brand Assets by Jenni Romaniuk
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shodnout, co je důležitější. 
Ritson trval na odlišení 
se a Sharp vyznává rozpo-
znatelnost. Ale i Ritson v 
poslední době uznává, že 
odlišitelnost není úplně 
vhodná cesta. 

Ono to totiž ani v tomhle 
chaotickém světě moc ne-
jde. V době tisíců značek 
může být snaha zachovat 
si svůj tzv. onlyness state-
ment docela nákladná. A 
nejspíše i trochu sisyfov-
ská. Konkurence vás totiž 
stejně dřív nebo později 
zkopíruje. Nezbývám vám 
tedy nic jiného než neu-
stále inovovat. A snaha 
být lepší a lepší. 

Brand assets guidli-
nes/management

Pokud jste už našli své 
assety, měli byste vytvořit 
pravidla, jak s nimi naklá-
dat. A tady se dostáváme 
k hlavnímu problému 
současného chápání bran-
dingu. Symboly, jak jste 
viděli v předchozí kapito-
le, totiž nejsou jen vizuál-
ní, a brand manažer není 

jen hlídač loga. Jeho roz-
hodnutí nebo doporučení 
ovlivňují celou značku. A 
proto by to měl být člověk 
nejen s marketingovými, 
ale především byznysový-
mi zkušenostmi. 

Tip: O profilu brand mana-
žera jsem psal v jednom ze 
svých starších článků. 

Pravidla (guidlines) by 
měla obsahovat nebo ales-
poň pamatovat na všechny 
interní a externí touchpo-
ints. A těch může být klid-
ně přes 200. Touchpoint 
je jakékoliv místo, kde se 
se značkou potká některý 
z jejích stakeholderů. To 
jsou především zákazníci 
a zaměstnanci, ale neměli 
byste zapomenout ani na 
akcionáře nebo dodavate-
le.

Konzistence

Klíčem ke správnému pou-
žívání assetů je konzisten-
ce. Nelze se rozhodnout 
pro nějaký symbol, pár-
krát ho použít v jednom 
z vašich komunikačních 

kanálů a doufat, že vás v 
budoucnosti spasí. Musíte 
být konzistentní a odolat 
pokušení. Ptáte se jaké-
mu? 

Pokud do značky přijde 
nový marketingový ředi-
tel, je často pod tlakem, 
aby předvedl své doved-
nosti. A tak se mnohdy za-
čnou dít divy. Léta budo-
vané symboly jsou rázem 
v koši a jede se nanovo. 
Není to tak vždy, ale je to 
hodně časté. A podobně je 
to s novou reklamkou nebo 
komunikační agenturou. 
Žádná návaznost. Prostě 
zase vše znovu. 

To znače neprospívá. 
Pokud si zákazník má 
zvykat na stále nové sym-
boly, investujete peníze 
opravdu zbytečně. Jeden 
příklad, který je tak napůl. 
Jedna česká banka má 
výraznou žlutou. Asi vám 
bude hned jasné, o které 
mluvím. Z mého pohledu 
(bývalého copywritera) 
přidali skvělý symbol – 
slogan „Samozřejmě“. 
Nádherný vhled do cílové 
skupiny. Tleskám. A ejhle. 

https://cahlik.substack.com/p/kdo-je-to-brand-manazer
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Změna. Slovo samozřejmě 
už není hlavní součástí a 
jedeme něco jiného. Tak 
už netleskám. Stejně tak 
prý má do věčných lovišť 
odejít jeden nejmenovaný 
kocour jiné banky. 

Entry points

Symboly značek byste 
měli používat ve vhodnou 
dobu nebo na správném 
místě. A tady do hry při-
chází tzv. category entry 
points (CEP). Což je další 
teorie z dílny Ehrenber-
g-Bass Institut. Catego-
ry entry points (neboli 
vstupní body kategorií) 
jsou vodítka, která kupu-
jící v dané kategorii pou-
žívají k přístupu ke svým 
vzpomínkám, když narazí 
na nákupní situaci. Baví-
me se tedy o mentální do-
stupnosti značky a jejím 
budování. 

Větší a neustále obnovo-
vaný soubor CEP vede k 
lepší mentální dostupnos-
ti značky, a tedy i jejímu 
růstu. Dám vám příklad, 
na kterém vysvětím hned 

několik funkcí CEP.

 „Doporučte mi dva e-sho-
py, kde si můžu teď koupit 
ledničku.“ Velmi zjedno-
dušeně je toto jeden z CEP 
= prosba o doporučení 
(kamarádů). Jako jedno z 
doporučení vám na mysli 
nejspíš vytane Alza. Alza 
na tento CEP nemířila. Je 
ale natolik prominentní se 
svou značkou v mediální 
prostoru, že se nám usídli-
la v mozku a vytane třeba i 
při těchto situacích. Tak-
že pro ni nedává smysl už 
tento CEP rozvíjet nebo 
na něj mířit. Naopak po-
kud menší značka, která 
nemá tolik prostředků na 
budování brandu, zjistí, 
že je pro její cílovou sku-
pinu tento CEP významný 
(nebo pro její byznys mo-
del), mohla by ho využit 
pro své kampaně. A zdatně 
tak konkurovat i veliká-
nům. 

Výsledek širší a čerstvěj-
ší sítě CEP je zvýrazněn 
srovnáním větších a 
menších značek ve stejné 
kategorii. Větší značky/
společnosti mají více lidí, 

kteří se značkou propojili 
více CEP než menší znač-
ky – to je to, co máme na 
mysli širšími a čerstvěj-
šími sítěmi. Například 
na obrázku 1 z kategorie 
podnikatelského pojiště-
ní v USA má State Farm s 
25% penetrací více osob 
s rozhodovací pravomocí 
se šesti nebo více CEP a 
méně s nulovými CEP než 
menší značky Hartford 
a Hanover. Pokud chcete 
růst, musíte také rozvíjet 
síť CEP.

Co říci závěrem

Brand není jen logo. 
Brand management není 
jen používání správných 
barviček. Je to řízení 
značky. A pokud chcete 
řídit celou značku, tak to 
vyžaduje hluboké pocho-
pení vašeho zákazníka, 
opravdu sofistikované 
nástroje a celistvý po-
hled nejen na trh.

Adam Woods
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Zákaznická spokojenost

Nevěřili byste, jak často značky zapomínají na měření. Všeobecně, a především 
v případě zákaznické spokojenosti. Jako by konverzí vše končilo. Měřit 
zákaznickou spokojenost je přitom naprosto klíčové nejen pro budování 
značky.

Když se na schůzkách 
ptám, jestli jsou zákazníci 
se značkou spokojeni, tak 
samozřejmě neslyším nic 
jiného než entuziastické 
ano. Ale důkazů je už 
pramálo. Nejčastěji jsou 
tato tvrzení podložena 
samotnými nákupy. V lepším 
případě pak opakovanými 
nákupy. Ty už částečně 
uznávám v případě, že 
značka není jediná v 
kategorii a své zákazníky 
nikterak nenutí k dalším 
konverzím.

Proč je důležité 
měřit zákaznickou 
spokojenost?

Opakované nákupy

Po chvíli hledání se na 
internetu dočtete, že měření 
zákaznické spokojenosti 
vám ukazuje, jak loajální 
vaši zákazníci jsou. Ale taky 
se setkáte s názorem, a teď 
to hodně zjednoduším, že 
loajalita vlastně neexistuje 
(prof. Byron Sharp). Tak 
proč se snažit?

No, asi vám došlo, že pokud 
bude zákazník spokojený, 
tak se vrátí. Opakované 
nákupy jsou tedy to, o co tu 
běží. Vaším cílem by tedy 

mělo být zajistit co největší 
objem opakujících se nákupů 
v optimální frekvenci.

A pro tento cíl budete 
muset z pozice majitele 
značky nebo jejího brand 
manažera zajistit ideálně 
zcela bezproblémový proces 
nákupu a navazujících 
aktivit. A k tomu budete 
potřebovat data. Ale nejen ta 
z analytických softwarů, ale 
i od samotných zákazníků. 
A tady se do hry dostávají 
metriky jako NPS, CSAT atd.

Doporučení a referall 
programy

Asi je jasné, že spokojení 
zákazníci nakupují 
opakovaně. Značka tuto 
skupinu může „využít“ 
i pro referall programy 
a doporučení ostatním 
všeobecně. A to v době, 
kdy reference a hodnocení 
prochází značnou krizí, 
může znamenat enormní 
výhodu.

Tak třeba tato čísla:

  82 % procent Američanů 
hledá negativní 
hodnocení výrobku.

  Jen 17 % ale plně věří 
hodnocení.

  61 % hodnocení v 

segmentu elektroniky na 
americkém Amazonu bylo 
označeno jako „fake“.

Jednoduše. Hodnocení 
jsou důležitá, ale je čím dál 
tím těžší jim uvěřit. Proto 
má osobní nebo nezávislé 
doporučení takovou váhu. 

Navíc:

Zákazníci přicházející na 
doporučení mají o 16 % vyšší 
LTV a vyšší ROI než ostatní.

Ale zákaznická spokojenost 
se dá využít i jinak. Podívejte 
se například na to, jak 
AirB&B využívá NPS pro 
predikci dalšího bookingu a 
k tomu navázané další kroky.

Způsoby měření 
zákaznické 
spokojenosti

NPS

Net Promoter Score je asi 
nejznámější metrikou, s 
jejíž pomocí můžete popsat 
a podchytit zákaznickou 
zkušenost. Představil ji v 
roce 2003 Fred Reichheld 
a využijete ji především v 
poslední fázi nákupního 
procesu.

https://review42.com/resources/what-percentage-of-amazon-reviews-are-fake/
https://faculty.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2013/05/Schmitt_Skiera_VandenBulte_2013_Referrral_Programs_2.pdf
https://faculty.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2013/05/Schmitt_Skiera_VandenBulte_2013_Referrral_Programs_2.pdf
https://medium.com/airbnb-engineering/how-well-does-nps-predict-rebooking-9c84641a79a7
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Zjednodušeně řečeno vám 
Net Promoter Score řekne, 
kolik fanoušků máte. A to je 
v případě značky vždy dobré 
vědět. Takoví neplacení 
ambasadoři vám mnohdy 
poslouží více než placená 
reklama. 

Konkrétně vám Net 
Promoter Score (NPS) dává 
odpověď na otázku, kolik 
lidí je ochotno značku, 
produkt nebo službu osobně 
doporučit.

Jaké jsou výhody Net 
Promoter Score?

  Je srozumitelný a na 
analýzu jeho výsledků 
nepotřebujete složité 
nástroje nebo pomoc 
analytika.

  Jednoduše se z něj vytváří 
segmenty dotazovaných. 
To znamenáte, že rychle 
víte, kolik fanoušků nebo 
nespokojených zákazníků 
máte.

  Rychle identifikujete 
případné pozitivní nebo 
negativní trendy.

  Je ideální, pokud s 
měřením zákaznické 
spokojenosti začínáte.

  Snadno se implementuje 
a nepotřebujete k němu 
speciální software. 
Zvládnete to i s formuláři 

v Google Docs.
  Pracuje s ním v základu 

spousta CRM systémů.
  Je mezinárodně 

unifikovaný a existují 
databáze, ve kterých se 
můžete poměřit v rámci 
své kategorie.

Jaké jsou nevýhody NPS?

  Výsledky NPS může 
ovlivnit stav ekonomiky 
nebo další vnější 
faktory na území, na 
němž podnikáte. Tyto 
vlivy nelze z výsledku 
odfiltrovat.

  V některých zemí jako 
například Japonsku je 
z kulturních důvodů 
nemožné dosáhnout 
lepšího hodnocení než 
9. Absolutní dokonalost 
totiž v těchto zemích 
neexistuje, pouze se 
snažíte jí celý život 
dosáhnout. Samotní 
autoři metody ale tyto 
argumenty popírají a 
uvádí, že se kulturní vlivy 
přeceňují.

  Výsledky mohou zkreslit 
i samotní zaměstnanci 
tím, že budou nabádat 
zákazníky, kteří s 
výpočtem NPS nejsou 
obeznámeni, k hodnocení 
9 nebo 10.

Jak na NPS?

Metodika je vlastně 
jednoduchá. NPS se vypočítá 
odečtením procenta 
zákazníků, kteří na otázku 
NPS odpověděli 6 nebo méně 
(„odpůrci“), od procenta 
zákazníků, kteří odpověděli 
9 nebo 10 („propagátoři“).

Otázka má vždy 
podobnou strukturu: „Jak 
pravděpodobné je, že byste 
doporučili (značku/produkt/
službu…) příteli nebo nebo 
rodinnému příslušníkovi?

Čím bližší bude osoba, jíž 
má dotazovaný službu 
doporučit, tím relevantnější 
odpovědi dostanete. A 
teoreticky i nižší výsledky. 
Lidé jsou totiž opatrnější při 
doporučování věcí blízkým 
osobám. 

Pro zaznamenání jejich 
odpovědí využijte stupnici 
0 = zcela nepravděpodobné 
(že bych značku doporučil) 
až 10 = zcela jistě (značku 
doporučím).

Výpočet Net Promoter 
Score

Výpočet NPS je snadný. 
Máme tedy vlastně 
standardní otázku: „Jaká 

Výpočet NPS
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je pravděpodobnost, že nás 
doporučíte na stupnici od 0 
do 10?“

Ti, kteří odpoví 0 až 6, se 
zařadí do skupiny odpůrců. 
Naopak ty, kteří odpoví 
9 nebo 10, zařadíte do 
skupiny propagátorů. 
Zbylé pro výpočet nebudete 
potřebovat (pasivní). Pokud 
80 % respondentů jsou 
propagátoři a 10 % odpůrci, 
pak máte NPS 70.

Příklad: Na dotazník vám 
odpovědělo 300 zákazníků. 

  100 jsou odpůrci (v 
rozmezí 0–6).

  50 odpovědělo číslem 7 
nebo 8.

  150 je propagátorů (9 
nebo 10).

  50 zákazníků uprostřed 
škály (7 nebo 8) do 
výpočtu nezařadíme.

  100 neloajálních = 33 % (z 
celkových 300)

  150 loajálních = 50 %
  NPS = +17 

Vždy můžete použít třeba 
http://www.npscalculator.
com

Jaké NPS skóre je dobré?

Interpretace výsledků NPS 
je také poměrně jednoduchá. 

Výsledky NPS se mohou 
pohybovat mezi -100 až +100. 
Můžete vycházet z toho, že 
čím nižší číslo, tím je nižší 
ochota značku/výrobek 
doporučit. Záleží však také 
na kontextu a porovnání s 
konkurencí.

Špičkové společnosti mají 
obecně NPS 70 a více, ale 
pokud si myslíte, že je to 
doména pouze velkých 
globálních společností, 
zamyslete se znovu: v roce 
2018 měl Netflix NPS 64, 
PayPal 63, Amazon 54, 
Google 53 a Apple 49. A bájné 
stovky zatím ještě nikdo 
nikdy nedosáhl.

Pokud jste ale pod nulou, 
znamená to, že máte více 
kritiků než propagátorů. 
V tomto bodě byste neměli 
propadat panice a podívat 
se do nějaké NPS databáze 
jednotlivé kategorie. Pokud 
by totiž měla daná kategorie 
například NPS -10, tak třeba 
-1 najednou nebude zlý 
výsledek.

Na co mi to bude a tipy

Měřte dlouhodobě

Je to číslo. Číslo, které ale 
není jen pro prezentaci v 
nějaké tabulce pro šéfa. Svou 

jednoduchostí a stálostí 
je ideální pro dlouhodobé 
porovnávání. Velmi dobře 
zjistíte, jestli změny 
zafungovaly tak, jak jste 
plánovali. A co víc – jedná se 
vlastně o jakýsi „standard“ v 
dotazování. Takže se můžete 
v rámci odvětví celkem dobře 
porovnat. 

Opravdu ho využijte

Pokud by zůstalo jen u 
měření, tak je to promarněná 
příležitost. Z výsledků se 
musíte ponaučit a aplikovat 
je do praxe – jako vylepšení. 
A pak opět vyzkoušet, jestli 
vaše vylepšení zafungovala. 
Z NPS se tak rázem stává 
prakticky neomezená 
smyčka.

Nechtějte jen číslo

Pokud by váš dotazník 
obsahoval požadavek na 
jediné číslo, tak by se opět 
jednalo o promarněnou 
příležitost. Vždy chtějte 
po dotazovaném (alespoň 
nepovinně) více informací.

https://www.foresee.com/insights/?filter=research
https://www.inc.com/dana-severson/whats-a-good-net-promoter-score-hint-its-not-what-you-might-expect.html
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CSAT

Dalším způsobem jak měřit 
zákaznickou spokojenost 
může být metoda CSAT. 
Customer Satisfaction Score 
je vlastně velmi jednoduchá 
metrika, která vám ukazuje, 
jak spokojení vaši zákazníci 
jsou.

Její implementace je ještě 
jednodušší než v případě 
NPS, a to platí o jejím 
vyhodnocení. Ale sběr je 
rychlejší a může být využita 
ve větší míře i interně.

Co je CSAT?

CSAT je metoda, která 
pro výzkum spokojenosti 
využívá dotazníku s alespoň 
jednou uzavřenou otázkou. 
Typicky: „Jak jste byl 
spokojen s produktem naší 
společnosti?“ nebo „Co si 
myslíte o…“

Dotazovatel na ni odpovídá 
do připravené hodnoticí 
stupnice – např. Ohodnoťme 
jako ve škole apod.

Dotazník ovšem může, lépe 
řečeno měl by obsahovat 
i otevřené (nepovinné) 
otázky, aby bylo zastoupeno 
i kvantitativní hledisko. 

Např. „Co jsme dnes mohli 
zlepšit?“

Výpočet

Výpočet je opravdu prostý, 
pokud ho tedy potřebujete. 
Některé značky ponechávají 
výsledek hodnocení v 
grafické podobě škály. Ale 
pokud chcete jedno číslo, 
tak v případě škály 1–5 jako 
ve škole (např.: 5 = velmi 
nespokojen, 4 = nespokojen, 
3 = neutrální, 2 = spokojen, 1 
= velmi spokojen):

Procento spokojených 
zákazníků = počet 
zákazníků, kteří jsou velmi 
spokojeni nebo spokojeni, 
děleno celkovým počtem 
zákazníků, kteří odpověděli.

Jaké jsou výhody CSAT 
metody?

  Jednoduchý start, který 
zvládnete bez speciálního 
softwaru.

  Jednoduchá definice 
základní otázky.

  Zákazníci díky 
jednoduché otázce 
nemají odpor k vyplnění 
průzkumu.

  Škálu můžete upravit 
podle svých potřeb – 
klidně jen na 3 možnosti 
nebo i na 10.

Jaké jsou nevýhody CSAT 
metody?

  Hodnotí jen krátkodobé 
dojmy = měli byste ji 
využívat ihned po určité 
akci.

  Nelze ji úplně využít pro 
srovnání s konkurencí, 
protože každý využívá 
vlastní kritéria.

  Nemusíte získat úplně 
pravdivý přehled. 
Nešťastní a lhostejní 
zákazníci nemají často 
potřebu se svěřovat, a tak 
dotazník nevyplní.

Social listening

Social listening je moderní 
název pro sbírání zpětné 
vazby ze sociálních sítí. 
Možná lépe řečeno je to 
sledování sociálních sítí 
a zmínek či konverzací 
ohledně vaší značky a/
nebo produktů. Ale social 
listening můžete využít i pro 
monitorování konkurence.

Jak na social listening

Tady si bez pomoci 
specializovaného softwaru 
už nevystačíte. Při množství 
kanálů a uživatelského 
obsahu už to ani jinak nejde. 
V softwaru pak nastavíte 
hlídání názvu vaší značky, 

Příklady CSAT stupnice
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pro vás relevantních #, 
konkurence a jejich # a v 
ideálním případě i trendů.

Ve druhém kroku budete 
muset určit, co se stane, 
pokud monitoring zachytí 
nějakou z výše uvedených 
položek. V lepším případě to 
může být kladné hodnocení, 
v tom horší rozhořčený 
příspěvek. V obou případech 
by ale neměl zůstat bez 
reakce. A je jedno, jestli 
interní (poučení se a 
vyvození důsledků apod.), 
nebo externí (reakce na 
komentář, dárek apod.).

Proč chtít social listening

Z monitoringu sociálních 
sítí se velmi často rodí 
neocenitelné vhledy do 
vaší cílové skupiny a skvělé 
nápady na vylepšení vašeho 
produktu nebo služby. 
Můžete také velmi rychle 
zachytit trendy, které by 
vaše značka mohla využít.

Máte také možnost podchytit 
PR katastrofu v samotném 
začátku, ne se jen divit, 
odkud se ty dotazy novinářů 
berou.

Díky monitoringu sociálních 
sítí máte také možnost 
vstupovat do konverzace 

jako značka a využít této 
konverzace k dalšímu 
rozvoji. Ideálně ale nikoliv 
k prodeji. Oslovte, navažte 
spojení a sdílejte užitečné 
informace. To vám pomůže 
vytvořit vaši značku jako 
nejlepší zdroj, když přijde 
čas na rozhodnutí o nákupu.

Customer journey a 
BX

Předchozí odstavce byly 
především o měření 
zákaznické spokojenosti s 
vaší značkou, produktem 
nebo službou. Ale jak jste i 
na prvním obrázku viděli, 
zákazníkova cesta může být 
opravdu složitá, rozhodně 
nejen přímá.

Pro lepší přehled a určení 
(nejen) kritických bodů, 
například pro jejich měření, 
se často sestavuje mapa této 
cesty. Na ní se identifikují 
nejen samotné body, ale 
třeba i pocity, cílové stavy 
apod.

Customer journey map si 
můžete sestavit i sami, 
ale většinou je to výsledek 
datové analytiky. Mapa 
zákaznické cesty je pak 
základ pro CXM (Customer 
Experience Management) 

nebo BXM (Brand 
Experience Management).

A proč to zmiňuji? Jiří Jón z 
Ogilvy ve své BX studii říká, 
že se hranice mezi značkou 
a zážitkem prolínají, a navíc 
musíte být originální v sea of 
sameness (moři stejnosti). A 
Jirka vidí jedno východisko 
právě ve správné exekuci BX. 
A já s ním souhlasím.

Je jedno, jestli to 
pojmenujete jako CX, nebo 
BX (pokud jste doposud tyto 
termíny neznali, tak BX). 
Pokud si doprostřed pojmu 
postavíte zákazníka a jeho 
prožitek, nemůžete udělat 
nic špatně. A pro vizualizaci 
ideálně použijte customer 
journey mapu. Pomůže vám v 
dalším plánování.

Co musí obsahovat každá 
customer journey mapa?

1. Fáze nákupního procesu 
vašeho zákazníka. To jsou 
minimálně: Myšlenka 
(dotaz), srovnávání, nákup 
a fáze po dokončení nákupu. 
A z pohledu značky chcete 
vyvolat i loajalitu / advokacii 
/ doporučení.

2. Popis cílové skupiny = 
vašeho zákazníka. Vyhněte 
se ale personám. Ty by vám 

Ukázka Customer Journey mapy
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v tomto případě cestu příliš 
zkonkretizovaly a vám 
by mohly nějaké důležité 
aspekty uniknout.

3. Kontaktní body neboli 
touchpointy. Tedy místa, 
kde se zákazník nebo cílová 
skupina setkávají s vaší 
značkou/produktem nebo 
službou v rámci dané fáze 
nákupního procesu.

4. Emoce. Emoce jsou vlastně 
jeden z hlavních důvodů, 
proč mapu sestavujete. 
Cílem je emoce předvídat 
a ty negativní odstranit, 
utlumit nebo se na ně 
alespoň připravit.

t

Zákaznické programy 
jsou další z možností, jak 
značce zajistit opakované 
nákupy. A nejen to. Jsou to 
i neocenitelné zdroje dat, a 
pokud se nastaví správně, 
tak to nejsou černé díry na 
nákupy, a naopak značce 
generují profit.

Toto téma je ale tak 
obsáhlé, že by si zasloužilo 
samostatný článek. A také 
je velmi složité, a proto ho 
přenechám zkušenějším. 
Doporučím vám sledovat 

Radka Hrachovce třeba na 
jeho Twitteru. Pravidelně 
sdílí zajímavosti z oblasti 
zákaznických programů a 
jejich nastavování.

Co říci závěrem?

Budu se opakovat, 
ale pokud jste dosud 
měřili vaši zákaznickou 
spokojenost jen 
pomocí konverzí nebo 
opakovanými nákupy, 
nastal čas to změnit. 
Nejen kvůli vaší značce, 
ale především kvůli vašim 
zákazníkům, kteří třeba 
chtějí něco jiného nebo pro 
vás mají připraveny skvělé 
nápady pro vylepšení 
služeb nebo produktů.
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Výhled na rok 2023

Před rokem jsem si dovolil udělat svou vůbec první předpověď trendů na rok 
2022. Jak to dopadlo? Trefil jsem se, nebo jsem byl úplně mimo?

Kompletní předpověď 
najdete v tomto článku. 

Předpověď: Rok 2022 byste 
měli využít pro zformování 
poslání nebo jeho novou 
formulaci, v níž se bude lépe 
odrážet místo vaší značky 
v našem současném světě 
a jež stmelí všechny, kteří 
se značkou přicházejí do 
kontaktu. 

Zhodnocení: Poslání bylo 
velkým tématem roku 
2022 (a bude i v roce 
následujícím). Peter Field 
publikoval i rozsáhlou 
práci na jeho obhajobu. 
Zisk Patagonie jde nyní 
ve prospěch boje proti 
klimatickým změnám a… 
Musím přiznat, že ji nikdo 
nenásledoval. Zisk zdá se být 
pořád přednější. A i proto 
značky řízené posláním 
vydělávají o cca 30 % méně. 
A? Vydělávají!

Předpověď: Rok 2022 by 
se měl stát rokem vaší 
autenticity. Komunikujte 
tak, aby vám to uvěřily 
všechny spotřebitelské 
skupiny (generace).

Zhodnocení: Opět to není 
téma jen pro rok 2022 nebo 
2023, ale s nastupující 
spotřebitelskou generací a 

stále se rozšiřující unifikací 
značek je autenticita 
klíčem k odlišení se, a tedy i 
úspěchu. 

Předpověď: Vylepšení 
zákaznické zkušenosti. + 
Kamenné obchody v tomto 
světle nemohou zůstat jen 
jako pouhé prodejny zboží. 
To si zákazník totiž ve velké 
míře nyní dokáže odbavit 
online. Musí se změnit 
na opravdový touchpoint 
značky, v níž zákazník zažije 
na vlastní kůži důkaz, jaké 
výhody mu jeho rozhodnutí 
zvolit právě tuto značku 
přináší. V online prostředí 
musí naopak značka 
budovat interakce, které se 
blíží reálnému prožitku z 
fyzického světa. 

Zhodnocení: Brand 
Experience a Customer 
Experience byly velkými 
tématy roku 2022 a jejich 
důležitost bude ještě 
stoupat. Proto krátký 
komentář k nim najdete i v 
predikci roku 2023. 

Předpověď: Umělá 
inteligence 

Zhodnocení: 70 %. V 
předpovědi jsem zmiňoval 
hlavně strojové učení s 
ohledem na vaše data ze 

všech různých zdrojů. To 
stále považuji za největší 
příležitost. Na konci 
roku 2022 jsme ale viděli 
především řečové a obsahové 
schopnosti vyspělých 
neuronových sítí. To jsem 
sice taky zmínil, ale nebylo 
to hlavní součástí mé 
prognózy. 

Mé další předpovědi na rok 
2022:  

  Employee a Employer 
branding: Značky se 
o toto téma začaly 
intenzivně zajímat. 

  Svět bez cookies: Toto 
bylo snadné. Pokud 
jste se tomu minulý 
rok nevěnovali, tak si 
zaděláváte na problém. 

  Krátká videa: 
Fenomenální úspěch 
TikToku mi asi dává za 
pravdu, nemyslíte? 

A co mi tak úplně nevyšlo?  

  Marketing jako 
strategická součást 
firem: 50/50. I když 
v Čechách proběhla 
první B2B konference 
na toto téma (díky 
Lucie Zakki), stejně 
je spousta marketérů 
pořád vnímána jako 
strážci log a objednávačů 

https://cahlik.substack.com/p/trendy-v-brand-buildingu-v-roce-2022
https://cahlik.substack.com/p/trendy-v-brand-buildingu-v-roce-2022
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propisek. Změnit to bude 
těžké. Bavili jsme se o 
tom s Jakubem v našem 
podcastu a přizvali si 
k tomu legendu české 
reklamy Josefa Havelku.  
 

  Další vlna debrandingu: 
40 %. Ano, některé další 
debrandingy proběhly, 
ale třeba Rolling Stone 
se už zase vrací k 
původní verzi, KIA tím 
spíš vyvolala zájem o 
jinou značku, a Pringles 
dokonce poklesla v 
jedinečnosti.  

2023: Rok výzev

Slyšíme to ze všech 
stran. Stagnace, recese, 
inflace, válka. Jako by na 
světě nebylo nic dobrého. 
Nebudu se chovat, že se nic 
neděje nebo že to nebude 
náročný rok. Čeká nás pár 
opravdových výzev. Jak 
osobně, tak pracovně. 

Rok 2023 ale může 
znamenat i moment, kdy 
se marketing dostane do 
popředí zájmu firem. Nyní 
ale v tom dobrém. Na rozdíl 
od předchozích období do něj 
vstupujeme vyzbrojeni daty 
a studiemi, jak by se měly 
značky zachovat. 

Nejsrozumitelněji je 
popisuje Field a Binet. Tyto 
pány sledujte pravidelně  a 
ideálně začněte posledním 
článkem Bineta na 
MarketingWeek.com, v 
němž dává hezký návod na 
„marketing v době krize“. Ve 
zkratce: 

  Měřte cenovou elasticitu.
  Optimalizujte ceny a 

cenové akce.
  Snižujte cenovou 

citlivost pomocí brandové 
reklamy. Ta totiž snižuje 
cenovou citlivost 
zákazníků. Navíc chrání 
marže. 

  Udržujte nebo zvyšujte 
svůj SOV.

  Místo ROI se zaměřte na 
přínos shareholderům.

  Využijte iracionální sílu 
kreativity. 

Těch tipů a návodů je v 
článku víc. Jak říkám, 
ideální způsob, jak 
proniknout do tématu. 

TIP: I já jsem se tomuto 
tématu věnoval v jednom ze 
svých předchozích článků: 
Jak připravit značku na 
krizi? 

AI

Rostoucí trend využití 
neuronových sítí (pardon, 
ale nedokážu tomu říkat 
umělá inteligence, když to 
umělá inteligence zatím 
není…) vidíme už teď. 
Technologie pokročila 
natolik, že nic nebrání 
její implementaci do 
každodenního života značky. 

Můžete tak nahradit první 
level vaší zákaznické 
podpory, poměrně slušně 
přeložit svůj web do dalšího 
jazyka nebo live interagovat 
v nemateřském jazyce. A to 
jsme teprve na začátku. 

Tohle byste určitě neměli 
propásnout. 

ESG a CSRD

Pokud vaše značka má více 
jak 250 zaměstnanců, tak 
byste se měli během příštího 
roku začít připravovat na 
nový nefinanční reporting, 
který se zavádí v Evropské 
unii. Zavádí ho směrnice 
Corporate Sustainability 
Reporting Directive a týká 
se naplňování ESG kritérií. 
Budete tedy zveřejňovat 
to, jak se vaše značka 
vypořádává s životním 

https://www.brandhunters.cz/podcast/znacky-a-kreativita/
https://www.brandhunters.cz/podcast/znacky-a-kreativita/
https://www.marketingweek.com/les-binet-optimising-price-priority/
https://cahlik.substack.com/p/jak-pripravit-znacku-na-krizi
https://cahlik.substack.com/p/jak-pripravit-znacku-na-krizi
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prostředím, sociální oblastí 
a řízením firmy – velmi, 
velmi zjednodušeně řečeno.

Konkrétněji:

Podle směrnice 2014/95/
EU musí velké společnosti 
zveřejňovat informace 
týkající se:

  otázky životního 
prostředí

  sociální záležitosti a 
zacházení se zaměstnanci

  dodržování lidských práv
  boj proti korupci a 

úplatkářství rozmanitost 
v řídících a dozorčích 
orgánech společností (z 
hlediska věku, pohlaví, 
vzdělání a profesního 
zázemí)

Koho se v první vlně bude 
týkat? Podniků, které mají 
více než 250 zaměstnanců a 
roční čistý obrat přesahující 
40 milionů eur, či jejich 
bilanční suma roční rozvahy 
činí více než 20 milionů eur. 
Rovněž bude CSRD povinné 
pro veřejně obchodovatelné 
společnosti s výjimkou 
mikropodniků.

Více se dozvíte třeba zde.

Metaverse

O Metaverse to ale už tak 
úplně neplatí. Upřesním to: 
Jako o trend – místo, kam si 
vaši zákazníci budou chodit 
odpočinout nebo ve kterém 
budou ochotni platit za to, 
že zapomenou na strasti 
reálného světa –, byste se 
o metaverse (schválně s 
malým m) měli rozhodně 
zajímat. 

Jestli to bude Metaverse od 
Mety Marka Zuckerberga, 
to vám nikdo neřekne. 
Osobně doufám, že ne a 
vznikne nějaké metaverse, 
které nebude ovládat 
jeden miliardář. Ale pro 
vaši značku 2023 bude 
(m)Metaverse znamenat 
povětšinou jen filozofickou 
úvahu. Proč?

Technologie ještě není 
natolik rozšířená = dost 
lidí nemá brýle pro VR, 
aby to ospravedlnilo vaše 
náklady na vybudování 
světa značky. Pokud vaší 
strategií není early adopting 
technologických trendů, tak 
vás Metaverse v této podobě 
může nechat chladnými. 

Live a short video

To se však netýká live a 
short videí. Tyto formáty 
jsou absolutní trend a 
značky by se jim neměly 
vyhýbat. TikTok masivně 
roste a YouTube jen posiluje. 
Nezapomínejte ani na 
Discord. 

A stejně jako u ostatního 
obsahu i v případě videa (i 
těch short verzí) platí, že 
obsah musí značce prospívat 
a vaše publikum bavit 
(chcete-li mu být přínosní). 
Jednoduše: netvořte 
zbytečný obsah, který 
nikoho nebude zajímat a spíš 
vás poškodí. 

Audio/podcasting

Clubhouse sice zazářil jako 
kometa, ale stejně rychle 
zhasnul. Podcasty s námi 
jsou už nějakou dobu a jejich 
obliba stále roste. Jen to 
potvrzuje trend, že chceme 
obsah konzumovat méně 
náročnou formou a ideálně v 
neomezené míře. 

A z pohledu značky? Mít 
vlastní kvalitní podcast 
je velmi náročné na čas a 
přípravu. Do jisté míry je to 
vnímáno i jako prestižní věc. 

https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_cs?etrans=cs
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Pokud nechcete produkovat 
vlastní, můžete vyzkoušet 
investovat do reklamy nebo 
podpory nějakého tvůrce. 

A snad ještě jedna úvaha 
pohledu tvůrce podcastu. 
Stejně jako u zpráv nebo 
blogů ani v případě podcastů 
jsme se nepoučili a dáváme 
hodnotný obsah zdarma. 
My s Jakubem to děláme 
rádi, ale sami si na sebe 
šijeme bič. A co vy? Byli 
byste ochotni za obsah na 
internetu platit? 

Influenceři

Další z trendů, který 
se stal trvalou stálicí v 
marketingovém mixu. Rok 
2023 se bude ale (nejen) z 
mého pohledu nést v duchu 
utužování dlouhodobých 
vztahů s influencery. 

Český trh je stále dost 
chaotický. Nicméně už 
vidíme náznaky stabilizace. 
Tématu jsme se věnovali 
i ve velkém rozhovoru s 
Petrou Dolejšovou, v němž 
zmiňujeme i základy pro 
spolupráci s influencerem. 

Dlouhodobý vztah vám i 
jemu/jí zaručí úspěšnější 
spolupráci a lepší vytěžení 

příležitostí. 

Generace Z a 
inkluzivní marketing

Já to škatulkování nemám 
moc rád, ale zrovna u 
této generace je dobré 
mít některé její základní 
charakteristiky na 
paměti. Třeba to, že volá 
po větší inkluzi, má ráda 
společenskou odpovědnost, 
ale taky nakupování na 
Sheinu. 

Ano, je to generace plná 
rozdílů. Nicméně se z ní 
stává významná cílová 
skupina pro značky a 
svou kupní silou brzy 
předstihne mileniály. Ti 
ale mimochodem stejně pro 
značky neznamenali takovou 
revoluci, jakou jim mnozí 
předpovídali. 

Budete-li chtít tuto generaci 
více oslovit, budete muset 
začít u sebe a svých značek. 
Jen inkluzivní marketingová 
komunikace je nepřesvědčí. 
Spíše naopak. Obviní vás z 
#wokewashingu. 

BX

Brand experience jako téma 
jsem prorokoval už pro 
rok 2022. Jak říká Jirka 
Jón z Ogilvy, BX bude vaše 
propustka z moře šedi, které 
nyní vládne značkám. A já s 
ním souhlasím. Tedy pokud 
BX berete jako nástavbu 
nebo, možná ještě přesněji 
řečeno, externalizaci své 
značky. 

Ale pokud nepochopíte, co 
vaše značka představuje 
nebo ke komu mluví, 
nebudete moci naplánovat 
klientovy prožitky a zážitky 
(experience). Začínejte 
tedy prosím definicí značky 
(jejím popsáním) a pak 
její strategií a plánem. Do 
toho zahrňte i BX a budete 
mít bezvadně nakročeno k 
naprosto boží značce. 

Co říci závěrem? 

V naší kotlině v příštím 
roce žádné výrazné změny 
nečekejte. Bude to složitý 
rok. Pokud se ale politici 
nezblázní, tak bychom 
ho mohli přečkat. Věřte 
datům a používejte selský 
rozum.

http://www.brandhuters.cz/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:6993818689548517376?updateEntityUrn=urn:li:fs_updateV2:(urn:li:ugcPost:6993818689548517376,FEED_DETAIL,EMPTY,DEFAULT,false)
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:6993818689548517376?updateEntityUrn=urn:li:fs_updateV2:(urn:li:ugcPost:6993818689548517376,FEED_DETAIL,EMPTY,DEFAULT,false)
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Pavel Cahlík
Jsem na značky!

LinkedIn | Twitter 

jsemnaznacky.cz

Jsem Pavel Cahlík
a Jsem na značky!

Všechny značky  si zaslouží péči.

A nezáleží na tom, jak dlouho jsou na trhu. 
Nebo kolik zaměstnanců mají.  Nebo jaký mají obrat.

Starám se především o starupy, malé a střední značky. 
Pomáhám jim růst.

www.jsemnaznacky.cz

https://www.linkedin.com/in/pcahlik/
https://twitter.com/cahlik
https://www.jsemnaznacky.cz

