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STRATEGIE 
MARKETINGOVÉ 

KOMUNIKACE 
v turbulentní krizové dob!

ABSTRACT:
There is no doubt that governments, scientific teams, specialists in the theory as well as in manufacturing, busi-
ness and communication and the practice of the countries undergoing the current crisis seek all possibilities to 
contribute to the economic recovery and help start the expected economic growth. We can see different opinions 
in the communication theory and practice about the level of intensity in the use of marketing communications at 
this turbulent time.  The paper strongly suggests it is right to seek the competitive advantage in this situation and 
by a strategically thought out and creatively perfectly managed communication prepare good starting points for 
the post-crisis stage in the development of the economic life of the country. 
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 Turbulentní spole"enské zm!ny, jejich# nejv$razn!j%ím a nejdramati"t!j%ím ekonomick$m projevem je 
bezesporu sou"asná ekonomická krize globálního charakteru, vyvolávají celou &adu reakcí dot"en$ch cílov$ch 
skupin. Reakce mají ponejvíce povahu spu%t!ní obrann$ch mechanism', je# si kladou za cíl minimalizovat %kody  
a zajistit p&e#ití subjektu. Historická zku%enost velí p&edev%ím minimalizovat dosavadní náklady, vytvá&et re-
zervy na období trvání krize a hledat mo#né zdroje úspor. Je smutn$m faktem, #e podnikatelské subjekty obvykle 
hledají ve sv$ch mana#ersk$ch rozhodnutích nejsnaz%í cesty minimalizace %kod v drastick$ch plo%n$ch úsporách, 
sni#ování po"tu zam!stnanc' a sni#ování investic do v$voje nov$ch produkt' a tvorby zásadních inovací a v ome-
zování, a# úplném odml"ení marketingové komunikace.
 P&itom zku%enosti nejlep%ích dokládají, #e je t&eba volit promy%lenou, selektivní a z hlediska budoucích 
strategick$ch cíl' dob&e plánovanou – nikoliv plo%nou – cestu zásadních mana#ersk$ch rozhodnutí pro krizové 
období. P&edev%ím analyzovat situaci, diferencovan! a uvá#liv! investovat, nepolevovat v marketingové komu-
nikaci s cílem upev(ovat tr#ní pozice, posilovat zna"ku a p&ipravovat zásadní inovace. Zkoumejte proto z tohoto 
zorného úhlu n!které p&ístupy k &e%ení komunika"ních rozhodnutí v rámci marketingu ve sv!t! a v )esku.   
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V sou"asné dob! d!kan Fakulty sociálních studií Vysoké %koly finan"ní a správní 
v Praze, je aktivn! "inn$ v oblasti marketingov$ch komunikací od absolvování Fakulty 
sociálních v!d a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze v roce 1971. Ji# jako stu-
dentská pomocná v!decká síla a pozd!ji asistent na Fakult! #urnalistiky UK inicioval 
p&ípravu zalo#ení specializace propagace, která byla poprvé otev&ena v roce 1972  
a a# do jejího zru%ení v roce 1990 vychovala n!kolik set absolvent' oboru propagace.
D. Pavl' byl jmenován docentem v roce pro obor teorie #urnalistiky v roce 1982 na 
F+ UK, habilitoval v oboru management a ekonomika v roce 2006 na UTB ve Zlín!, 
kandidátem filozofick$ch v!d se stal v r. 1981 a doktorát filozofie slo#il na F+ UK  
v r. 1973. Inaugura"ní &ízení na Univerzit! Konstantina Filozofa v Nit&e ve v!dním 
oboru 3.2.3 Masmediální studia úsp!%n! absolvoval v roce 2010. 
Od po"átku své vysoko%kolské pedagogické dráhy trvale a systematicky publikuje, 
je autorem "i spoluautorem 7 monografií s tématikou marketingové komunikace, 
veletrh' a v$stav, napsal p&es 100 p'vodních v!deck$ch statí pro domácí i zahrani"ní 
odborn$ tisk, vystupuje na tuzemsk$ch a zahrani"ních odborn$ch konferencích, 
publikuje ve sbornících, je "asto #ádán o odborná stanoviska k r'zn$m otázkám 
marketingové komunikace pro odborná periodika. Je oficiálním akreditovan$m audi-
torem veletr#ních dat s garancí UFI Pa&í#. 
Je "lenem profesních asociací a organizací, které jej za jeho odborn$ publika"ní  
a v!deck$ p&inos vícekrát ocenily.
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Globální sv!t
 
 Není pochyb o tom, #e sou"asná ekonomická krize, jako nejv$znamn!j%í turbulentní jev sou"asného sv!ta, 
má &adu globálních charakteristik, z nich# pova#ujeme za v$znamné jmenovat p&edev%ím tyto:

• Globální sv!t je charakteristick$ svou nestálostí, trvalostí zm!n, dynamickou prom!nlivostí reality 
v krátkém "ase (Baumanova tekutá modernita).

• Krize je celosv!tová – ve v!t%í "i men%í mí&e postihuje v%echny sv!tadíly, v%echny zem! a, ji# p&ímo, 
bezprost&edn!, "i zprost&edkovan! nap&. tím, #e donátorské zem! nemají dostatek voln$ch finan"ních 
prost&edk' pro rozvojovou, potravinovou "i jinou pomoc africk$m nebo asijsk$m stát'm.

• Je globální – její p&ítomnost je patrná ve v%ech sférách lidského #ivota – v$vojem, v$zkumem po"ínaje, 
v$robou a prodejem kon"e, je patrná ve v$chovn! vzd!lávacích soustavách, médiích, marketingov$ch 
komunikacích, stavebnictví, doprav!, zábavním pr'myslu atd. ….

• Vyvolává tvorbu koncept' strategií, které na dlouhou dobu ovlivní v$robní, obchodní, vzd!lávací, 
komunika"ní a jiné sféry ka#dodenního #ivota jednotlivc', spole"ností, stát', kontinent'.

• Sv!t je propojen$ velik$m mno#stvím vazeb, které vyvolávají závislost jedn!ch na druh$ch.
• Platí efekt mot$lích k&ídel – drobné zm!ny v jednom míst! systému zp'sobují mnohdy &adou 

zprost&edkování i masivní zm!ny na jin$ch místech.
• V%echny tyto globální projevy mají svou specifickou odezvu i v komplexním sv!t! marketingov$ch komu-

nikací

 J. Jirásek upozor(uje na fakt, #e podstatou globalizace je zv!t%ování volného tr#ního prostoru, jeho# para-
metry dovolují r'zn$m subjekt'm do n!j voln! vstupovat, konkurovat jin$m sout!#itel'm na daném trhu a b$t 
úsp!%n$. Za v$znamnou ov%em pova#uje nejen ekonomickou charakteristiku globálního prostoru, ale také jeho 
podobu, mimo jiné jako místa setkávání a místa st&etu inovací, my%lenek, my%lenkov$ch systém' a nov$ch teorií.  
P&itom platí, #e „%ampióny globalizace jsou podniky, které nabízejí sv!tu novou, u#ite"nou, pot&ebnou produkci. 
B$vají to velké, v$zkumn! a v$vojov! zabezpe"ené podniky, anebo men%í, ale novátorské podniky.“1

 P&itom je nezbytné uv!domit si, #e sou"asná globaliza"ní realita a nov! se rodící a dynamicky se projevující 
dal%í globální trendy, zakládají nové latentní globální st&ety. Kotler a Caslione2  upozor(ují na n!které v$znamné 
trendy do roku 2025, které nepochybn! ji# dnes utvá&ejí na%i budoucnost:

• Existence seskupení známé pod zkratkou BRIC – Brazílie, Rusko, Indie, )ína. Jak je z dosavadního v$voje 
jejich ekonomik z&ejmé, p'jde o budoucí v'dce ekonomiky sv!ta (nap&. v 1. pololetí 2010 HDP )íny byl 
vy%%í, ne# HDP Japonska).

• Dosavadní statistické údaje sv!d"í o tom, #e dochází k poklesu v$konu a v$znamu dosud nejsiln!j%í 
ekonomiky sv!ta, ekonomiky USA. Sice USA budou stále jednou z nejsiln!j%ích mocností, sv!ta, ale 
s men%í vahou v rozhodování o chodu sv!ta, ne# dosud.

• Do roku 2025 se p&edpokládá nár'st sv!tové populace o 1,2 miliardy lidí – dosavadní omezené  
a v n!kter$ch regionech sv!ta ji# dnes nedosta"ující p&írodní zdroje, se stanou je%t! nedostatkov!j%ími: 
z&ejm! nastane boj o energie, potraviny a vodu.

• Dosud nedo&e%ené konflikty na Blízkém v$chod!, zejména izraelsko-arabsk$ konflikt a existence ohnisek 
terorismu ve sv!t!, budou destabilizovat sv!tové prost&edí.

• Rozhodující podmínkou ekonomické prosperity se stanou nejen technologické inovace, ale také tempo 
jejich zavád!ní. 

• Zem! s vysokou nezam!stnaností jako je v sou"asné dob! Afghánistán, Pákistán, Nigérie a Jemen, budou 
typické selháváním organizátorské funkce státu a budou zdrojem globáln!j%í nestability.

• V$znamn$m faktorem globálních komplikací se stanou stávající omezené energetické zdroje. Bude zde 
patrná v$razná snaha stát' nacionalizovat tyto zdroje, co# vytvo&í riziko konflikt'.

1 JIRÁSEK, J.: Globalizace, Moderní &ízení 6/2010, str. 31
2 KOTLER, P., CASLIONE, J. A.: Chaotika: &ízení a marketing firmy v é&e turbulencí. Brno: COMPUTER PRESS 2009, stran 
214, ISBN 978-80-251-2599-1

• Jak je ji# dnes patrné, turbulentní zm!ny klimatu mají v$razn$ dopad na ekonomiku stát' nejen z hlediska 
jejich pr'myslové produk"ní v$konnosti, ale i z hlediska urbanizace, vzd!lanosti, pé"e o zdraví, schop-
nosti produkovat dostatek potravin atd. 

• Bude nezbytné pokro"it razantn!ji kup&edu v demokratiza"ních procesech velk$ch zemí sv!ta a v pro-
cesech jaderného odzbrojení. 

 Mohli bychom samoz&ejm! ve v$"tu dal%ích zdroj' turbulentních a v mnoha p&ípadech velmi zásadních 
celosv!tov$ch pohyb' pokra"ovat dal%ími charakteristikami, jak je p&iná%í nap&. studie Global Trends 2025:3 

• Nastanou v$razn!j%í zm!ny v mezinárodním rozlo#ení sil v d'sledku globalizace – p&esun ekonomické síly 
ze Západu na V$chod, rostoucí vliv nestátních subjekt' na chod státu.

• Poroste konkuren"ní tlak v bojích o trhy, investice, technologické inovace a zisky. 
• Díky ni#%ím náklad'm (na pracovní sílu, energie, vzd!lanostní potenciál) se "ást zpracovatelského 

pr'myslu p&esouvá na v$chod. 
• Soub!#n! s rolí „státního kapitalismu“, v zemích BRIC a v$chodní Asie, kdy v rozvoji &ízení ekonomiky 

hraje hlavní roli stát, se budou prosazovat síly demokratizace spole"nosti.
• Je velmi pravd!podobné, #e n!které zem! Latinské Ameriky se budou postupn! emancipovat a zaujímat 

stále v$znamn!j%í místo na ekonomické map! sv!ta, jiné zem! v této "ásti sv!ta budou stále zaostávat.
• Západní zem! budou z hlediska p&irozeného p&ír'stku obyvatelstva zaznamenávat jen 3 %, zatímco Asie, 

Afrika, Latinská Amerika zajistí ve%ker$ nár'st populace. 
• Poptávka po potravinách podle odhad' Sv!tové banky vzroste do roku 2030 o 50 %.
• V sou"asné dob! se ji# 21 zemí pot$ká s nedostatkem zem!d!lsky vyu#itelné p'dy a nedostatkem zdroj' 

pitné vody. Prognóza uvádí, #e v roce 2025 t!chto zemí bude ji# 36.

 V%echny tyto trendy a &ada dal%ích jev', které jsou dnes ji# reáln$mi "i latentn! p&ítomn$mi veli"inami 
v procesu pohybu spole"ensk$ch sil, mohou b$t samoz&ejm! na své trajektorii intenzívn! "i jen okrajov! modifi-
kovány zejména t!mito silami: nov$mi technologiemi, velk$mi transfery imigrant', zlep%ením zdravotních slu#eb, 
d'razn!j%í rolí #en v rozhodovacích procesech, razantn!j%ím vlivem relevantních ekologick$ch hnutí, mírou 
vzd!lanosti, intenzitou vlivu masové komunikace i specifick$mi soubory marketingov$ch komunika"ních aktivit 
apod. 

Kvalifikovaná komunika"ní reakce na krizové projevy
 Pro tuto aktuální krizi, její# ko&eny jsou p&edev%ím ve spekulativních operacích s finan"ním kapitálem, 
platí dva axiomy:

 - Jak konstatuje velká v!t%ina prognostik' – krize budou "ast!j%í a del%í, ne# b$valy klasické cyklické krize 
ve 20. století.

 - Hospodá&ské cykly se nebudou st&ídat po cca 7 letech, jak to bylo b!#né v minulosti, ale nep&edvídan!. 
 Je nepochybné, #e krize obecn! má velmi negativní dopad ve ve&ejném sociáln! ekonomickém prostoru, 
intenzívn! ovliv(uje ve&ejné mín!ní, úvahy obyvatel o &e%ení naléhav$ch otázek osobního i rodinného rozvoje atd. 
Jak dokládá v$zkum z ledna 20104, reprezentativní vzorek "eské ve&ejnosti p&i hodnocení sv$ch pocit' z roku 
2009, ve srovnání s rokem 2008, konstatoval znateln! více obav, nejistoty a bezmoci. Nejroz%í&en!j%ím pocitem 
byl strach a nejistota – tedy typické charakteristiky ekonomické krize, její# d'sledky v minulém roce pocítili  
i ob"ané )R: tak vnímali respondenti rok 2009 v plné t&etin! odpov!dí.  

 „Jaké máte p!evládající pocity z minulého roku? Z následujících odpov"dí vyberte pouze jednu, samoz!ejm" tu, 
která nejlépe vystihuje Va#e pocity.“

3 Global Trends 2025: A Transferred World 2025 in:www.dni.gov./nic/NIC_2025_project_html, sta#eno 2010-06-08
4 STEM Praha: Trendy 01/2010, 1297 respondent' v )R, in: www:stem.cz, sta#eno 2010-03-15
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 P&i &e%ení krizov$ch projev' je z hlediska na%eho odborného zam!&ení p&edev%ím nezbytné, aby také 
marketé&i byli p&ipraveni na spoluú"ast marketingov$ch komunikací p&i &e%ení krizov$ch dopad'. Proto je t&eba, 
aby m!li alespo( rámcové informace o tom, jak reagovat na krizové jevy, aby marketingoví komunika"ní special-
isté v pozicích vrcholového managementu byli schopni kvalifikované reakce a dokázali v rámci marketingového 
mixu nejen uhájit pozici marketingové komunikace, ale také zapojit její aktivity do pozitivního &e%ení daného 
v$robního, obchodního, prodejního &e%ení úkolu. Obdobné nazírání platí samoz&ejm! také pro sféru sociální 
marketingové komunikace.

 Historick$ pohled na v$voj lidstva prokazuje, #e spole"ensk$ pokrok se stále mén! uskute"(uje na tra-
jektorii p&edvídateln$ch v$vojov$ch trend' a krok'. Naopak – zásadní inovace, jejich# tlumo"níky na trhu jsou 
p&edev%ím marketingové komunikace, se stále "ast!ji uskute"(ují formou kvalitativních skok' – nevytvá&ejí 
p&echodová stádia, ale zcela novou, kvalitativn! odli%nou realitu. Tak nap&. nástup po"íta"' zm!nil skladbu médií, 
které ve&ejnost sleduje, zm!nil charakter trávení volného "asu a pro#ívání zábavy, zp'soby komunikace mezi 
lidmi. Zcela ukon"il existenci psacích stroj'. Stejn! tak nástup digitálních technologií ukon"il v$robu klasick$ch 
fotop&ístroj'. V$zkumníci p&edpokládají, #e se v pr'b!hu 3 – 5 let za"nou vyráb!t fotovoltaické fólie se 70% 
ú"inností – domy se stanou "áste"n! energeticky sob!sta"né, atd.

 Podstatné je, aby marketingová ve&ejnost nevytvá&ela své komunika"ní aktivity pouze úzce utilitárn!, 
ale aby do sv$ch rozhodovacích proces' p&i koncipování komunika"ní strategie organicky zakomponovala %ir%í 
sociologické, politologické, psychologické a dal%í trendy, které pomáhají formovat aktuální – ale co je je%t! 
v$znamn!j%í – budoucí formy #ivotního stylu. Proto také je nezbytné, aby marketingová komunikace byla na 
vysok$ch %kolách vyu"ována interdisciplinárn!, jako komunika"ní v!da s %irokou spole"enskov!dní základnou, 
s hlubok$m pochopením zákonitostí spole"enského v$voje a znalostí mo#ností, které práv! marketingová komu-
nikace jako jeden z nejefektivn!j%ích persuazivních nástroj', ve spole"enském prostoru má.
 Seriozní marketé&i, ekonomi"tí analytici a prognostici se shodují na v$chodiskovém axiomu: nejde o to 
d!lat v%e pro to, abychom po krizi navázali na stav firmy (obchodu, komunikace, prodeje, ve&ejného mín!ní apod.) 
jak$ byl p&ed krizí, ale o to, abychom byli p&ipraveni na zcela novou situaci, proto#e po krizi ji# nic nebude takové 
jako v minulosti. Celá sv!tová spole"nost bude stát p&ed zcela nov$mi úkoly a novou sociáln! ekonomickou reali-
tou. N!které její kontury jsme ji# nazna"ili v$%e, nyní p&idáme je%t! dal%í.

 Harvard Business Review5 p&inesl v b&eznu 2010 inspirativní úvahu na téma strategie pro sv!t po krizi. 
Nazna"uje hlavní sm"ry v$voje p"ti strategick$ch komponent budoucích trh%, je& musejí b$t zahrnuty do strate-
gick$ch firemních úvah. Práv! jimi se musejí zab$vat vrcholoví mana#e&i a také marketé&i, aby jim byla zcela jasná 
role marketingov$ch interních i externích komunikací v této nové situaci, p&itom s vidinou dal%í mo#né ekono-
mické krize, kterou ve st&ední Evrop! n!kte&í ekonomové p&edvídají ji# na rok 2013.

• Strategie a konkurence: v!t%ina globálních strategií, nejv!t%ích a nejsiln!j%ích ekonomick$ch subjekt' 
s celosv!tovou p'sobností, byla je%t! donedávna zalo#ena na filozofii globálního sv!ta, integrovaného sys-
tému, kter$ se postupn! sjednocuje na základ! p&ibli#n! stejn$ch hodnotov$ch systém'. Tato vize ale byla 
z&ejm! nastolena p&ece jen p&ed"asn! – nestejná startovní "ára integrujících se systém' jen obtí#n! m'#e har-
monicky a v historicky krátkém "asovém období vést k homogenním v$sledk'm. Proto je nezbytné p&ijmout 
vizi, která dává prostor národním odli%nostem a specifick$m rys'm, ba dokonce nelze vylou"it, #e práv! tyto 
specifické rysy mohou je%t! posilovat. Z&ejm! tedy bude mana#ersk$m um!ním &ídit tyto odli%nosti, vyu#ít 
je ku prosp!chu cíl' firemní strategie a vhodn! na n! reagovat. Mana#ersk$m imperativem bude zcela jist! 
schopnost selektivn! vyu#ívat nové p&íle#itosti, které se na trhu objeví. R'st v$chodních ekonomik povede 
k r'stu jejich vnit&ní konkurence, její# síla se nepochybn! projeví také na globálních trzích. 

• Trhy a produkty: v této sfé&e lze uva#ovat o t&ech hlavních zm!nách. Globální spole"nosti se p&i pronikání 
na zahrani"ní trhy obvykle soust&edily na cílové spot&ebitelské skupiny, které bychom mohli charakteri-
zovat jako m!stskou elitu – vy%%í st&ední t&ídu. Ta si mohla dovolit spot&ebovávat kvalitní a dra#%í zbo#í 
ve specializovan$ch obchodních jednotkách. Aby firmy upevnily své tr#ní postavení a zv!t%ily sv'j tr#ní 
podíl, budou muset ve své expanzi postoupit z aglomerací na venkov – tak nap&. úsp!%n! postupují na 
svém teritoriu firmy v )ín! a v Indii. V domácím prost&edí se tyto firmy musí více soust&edit na detailn!j%í 
segmentaci potenciálních trh' a vyhledávat nedostate"n! obsluhované relevantní cílové skupiny.  P&itom 
ov%em zde intenzívn! p'sobí faktor tlaku na dosa#ení ni#%ích cen. T&etí zm!nou je podstatn! v!t%í diverzi-
fikace produkce, zalo#ená na hloubkové znalosti místního trhu. Firmy budou muset vyvíjet nové produkty, 
které se budou podstatn! více ne# p&edtím p&izp'sobovat místním podmínkám, lokálním odli%nostem, 
lokálním kulturním vzorc'm – z hlediska balení, chut!, designu, ceny, obvykl$ch dopl(kov$ch slu#eb 
apod. Jde o v!t%í vnímání interkulturních odli%ností, ne# bylo doposud zvykem.

• Provoz a inovace: základní strategické úvahy vycházejí z faktu, #e v podmínkách globálního obchodu je 
nezbytné zjednodu%it, zracionalizovat, zkrátit a posílit dodavatelské &et!zce.  Jde t&eba o zmen%ení po"tu 
v$robních operací v r'zn$ch zemích, sni#ování p&epravních vzdáleností a "etnosti p&esunu polotovar', 
produkt' apod. Anal$zy nap&íklad prokázaly, #e d&ív!j%í snaha p&esouvat mén! automatizované "innosti 
do zemí s ni#%ími náklady na pracovní sílu p&estává b$t v$hodná. V rozvíjejících se ekonomikách rovn!# 
za"íná b$t celosv!tov! nedostatek odborník' s pat&i"n$m technick$m vzd!láním, co# vede globální hrá"e 
k tomu, #e v t!chto zemích z&izují svá v$zkumná a v$vojová st&ediska.

• Organizace a lidé: dosavadní tendence globálních producent' globáln! integrovat firemní struktury byla 
pom!rn! razantn! zpochybn!na zm!n!n$mi podmínkami v prost&edí ovlivn!ném krizí. Lze p&edpokládat, 
#e &ada &ídících kompetencí se vrátí zpátky k lokálním mana#er'm v závislosti na tom, jak se firmy budou 
adaptovat na lokální podmínky a pot&eby. Zárove( musejí spole"nosti reagovat na dal%í v$vojové trendy: 
rychleji uvád!t na trh nové v$robky v ni#%ích cenov$ch hladinách – zde poroste také role marketingové 
komunikace. Globální firmy budou nuceny razantn!ji a agresivn!ji vystupovat v ostrém konkuren"ním 
boji v'"i místním producent'm. Budou muset rychleji expandovat do nov$ch cílov$ch spot&ebitelsk$ch 
segment' a nov$ch teritorií. Globální spole"nosti ji# dnes uva#ují o z&ízení dvou mana#ersk$ch center 
– jednoho na západ!, jednoho v Asii – aby byly flexibiln!j%í, rychlej%í, s vy%%í mírou znalosti místních 
kulturních specifik, kterou zaru"í místní kvalifikovaní mana#e&i, se znalostí místních komunika"ních 
zvyklostí, rozhodovacích spot&ebitelsk$ch proces', kulturních vzorc' apod. S tím souvisí slo#it$ proces 
vyhledávání talent' na &ídící pozice. Velké v$zvy jsou p&ed zvládnutím interní firemní komunikace mezi 
&ídícími centry, p&ed motivací kulturn! r'znorodého personálu v r'zn$ch "ástech sv!ta apod.

5 Ghemawat, P.: Finding Your Strategy in the New Landscap. In: Strategie pro sv!t po krizi. Praha. Moderní &ízení: duben 2010, str. 
24-27
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• Identita a pov"st firmy: pro globáln! orientované firmy budou tyto dva faktory z&ejm! klí"ové pro oblast 
interních a externích komunikací. Je nesporné, #e v rámci komunikace korporátních symbol' a hodnot 
je firemní identita v$chodiskem i cílem integrované marketingové komunikace. Práv! pro spole"nosti 
globálního typu, p'sobící na globálních trzích je korporátní identita sjednocujícím prvkem jak pro firem-
ní interiér, tak pro spot&ebitelskou ve&ejnost. Prost&ednictvím firemní identity vysílá spole"nost cílov$m 
skupinám v celém sv!t! jedine"né, nezam!nitelné a jasn! identifikovatelné poselství spojené s prezen-
tací zna"ky (tvar, design, barva, písmov$ standard atd.), kter$ vyjad&uje informace o kvalit! producenta 
i kvalit! produktu, o jeho historii, sou"asné dynamice atd. „Lze p&edpokládat, #e v pokrizovém období 
budou práv! tyto atributy korporátní kultury sou"ástí mezinárodní (firemní diplomatické) komunikace, 
jí# se budou muset globální mana#e&i v!novat více, ne# kdykoliv jindy.“ Globální krize je v o"ích %iroké 
ve&ejnosti jednozna"n! spojena s nezvládnut$m mana#ersk$ch p&ístupem k &ízení ekonomick$ch proces' 
– zejména v bankovním sektoru. Není tedy divu, jak upozor(uje citovan$ autor, #e ve v$zkumu názor' 
americké ve&ejnosti na spole"enskou prosp!%nost deseti vybran$ch profesí – tedy názor' na to, jak 
p&edstavitelé t!chto profesí p&ispívají k obecnému blahu – práv! mana#e&i skon"ili s jen 21% pozitivním 
ocen!ním na posledním míst!, p&ed nimi se umístili právníci s 23 %. Naopak nejlépe byli hodnoceni vojáci 
– 84 %, u"itelé – 77 %. Z v$zkumu vypl$vá – a lze p&edpokládat, #e v$sledky v jin$ch zemích dot"en$ch 
sou"asnou globální krizí, by jen st!#í byly &ádov! odli%né. V souladu s objektivní realitou, tedy je-li to 
oprávn!né, musí marketingová komunikace posilovat d'v!ru v tyto profese, které jsou v o"ích ve&ejnosti 
nejt!sn!ji spjaté se sv!tovou hospodá&skou krizí. Integrovaná marketingová komunikace nezbytn! 
musí v globáln! orientovan$ch spole"nostech budovat silnou korporátní identitu v interním i externím 
prost&edí. Naléhav! musí vytvá&et pocit sounále#itosti zam!stnanc' se zam!stnavatelskou organizací 
p&edev%ím prost&ednictvím v%ech interních komunika"ních kanál'. Z hlediska externí komunikace pak 
musí obnovovat d'v!ru ve&ejnosti k podnikání, ke kvalit! producenta i produktu. 

P. Ghemawat na záv"r formuluje dv" klí'ová poselství pro postkrizov$ sv"t: 
• Typická globální spole"nost pot&ebuje pon!kud voln!j%í p&ístup ke své firemní strategii a firemní organ-

izaci, ne# tomu bylo doposud.
• Musí zv$%it diverzitu ve sv$ch mana#ersk$ch t$mech a zárove( budovat soudr#nou korporátní kulturu  

a &ídit talenty, které ve svém st&edu má. 

 Ob! tato poselství jednozna"n! kladou naléhavé úkoly p&ed firemní marketingovou komunikaci; 
naléhav!j%í o to více, o co více je firma globáln!j%í z hlediska pracovník' z r'zn$ch kulturních segment', je dis-
lokována v r'zn$ch kulturních prost&edích, dodává do t!chto teritorií globální produkty, které bude muset stále 
více adaptovat na místní zvyklosti a podmínky.

 V$znamn$ polsk$ sociolog Zygmunt Bauman publikoval po"átkem &íjna úvahu P&edvídání 
nep&edvídatelného, v ní# v záv!ru formuluje globální v$zvu k cílev!domému ovliv(ování budoucích jev', která je 
velice dob&e aplikovatelná také na sféru marketingové komunikace a je v podstat! jedno, jestli se bude t$kat lokál-
ních trh' a lokálních sociálních otázek, nebo globálních trh' a globálních problém' lidstva. Marketingové komu-
nikace – komer"ní i sociální – jsou skute"n! siln$m a ú"inn$m nástrojem, pokud jsou koncipovány na základ! 
v!deck$ch poznatk' a pod stejn$m znaménkem jsou také realizovány: „Velk$ italsk$ myslitel Antonio Gramsci 
prohlásil, #e jediná mo#nost, jak „p&edpov!d!t“ budoucnost, je skloubit na%e úsilí a p&im!t tak budoucí události, 
aby se p&izp'sobily na%ím p&áním a vyh$baly se ne#ádoucím scéná&'m. Neexistuje záruka, #e tyto snahy p&inesou 
v$sledek, jakého si p&ejeme dosáhnout; válka proti nejistot! toti# nebude nikdy dobojována vít!zn! na celé "á&e. 
Av%ak toto je jediná strategie, která nám dává %anci vyhrávat alespo( n!které bitvy. Není to dokonalé &e%ení, ale je 
jediné, které máme opravdu k dispozici. Berte, nebo nechte b$t.“6

6 BAUMAN, Z.: P&edvídání nep&edvídatelného. Hospodá&ské noviny 1. - 3. &íjna 2010, str. 12

Jak p&edvídat budoucnost a jít ji vst&íc
 S nástupem globální hospodá&ské krize a skute"n$mi, praktick$mi dopady do #ivota ekonomick$ch v$vo-
jov$ch, v$zkumn$ch, v$robních a obchodních subjekt', se za"aly v "eském odborném tisku objevovat nejr'zn!j%í 
p&ehledy #ádoucích forem chování aktivních subjekt'. I jen ilustra"ní zaznamenání m'#e b$t inspirativní:

DESATERO PRO KRIZI OSM RAD FIRMÁM V DOB- KRIZE

komplexní anal$za  na nic ne"ekat – trvale p&izp'sobovat firmu podmínkám na trhu

jednejte rázn!, ale na základ! spolehliv$ch dat nenechat se uspat úsp!chem

náklady je t&eba &ídit, nejen sni#ovat za"ít %et&it

hotovost bezhlav! nepropou%t!t, kvalifikované pracovníky bude firma pot&ebovat

uva#ujte dlouhodob!, krize jednou skon"í opatrn! s v$prodejem

p&ipravte se na mo#ná rizika rychle se p&izp'sobit 

nezapome(te na da(ové d'sledky mít kvalitní plán, odhad v$voje poptávky trhu

komunikujte nau"it se prodávat 

kde najít zdroje financí

uv!domte si hodnotu sv$ch lidí

 V$zkum mezi 1200 generálních &editel', kter$ realizoval PricewaterhouseCoopers na celém sv!t! v rám-
ci pr'zkumu Global CEO Survey 2010, p&inesl n!která zobecn!ní zku%eností, které spole"nost PWC vt!lila do 
10 lekcí z krize:7

1. Udr&itelnost – krize ude&ila ne"ekan!, p&ekvapiv! a je t&eba si b$t v!dom toho, #e m'#e kdykoliv p&ijít 
znovu.

2. Vn"j#í Sv"t – je jasn! patrné, jak siln! vn!j%í faktory ovliv(ují strategii a organizaci spole"nosti.
3. (ízení Rizik – krize pou"ila firmy o v$znamu &ízení rizik v klí"ov$ch okam#icích i pr'b!#n!. Je t&eba posi-

lovat hlavní podnikatelské aktivity a dal%í aktivity zahajovat pouze tehdy, kdy# má firma jistotu.
4. Investice – je t&eba lépe plánovat investice do budoucnosti a nejen utrácet, kdy# je firma zisková.
5. Rozvoj – reagovat v"as, pe"liv! &ídit v%e, co firma d!lá, vyvarovat se p&ehnaného sebeuspokojení v dobr$ch 

"asech. Dr#et krok s tím, co p&ichází a neohlí#et se jen do minulosti. 
6. Podstata – krize pomáhá porozum!t, kde je podstata firemního podnikání a odv!tví, v jeho# rámci firma 

p'sobí. 
7. Flexibilita – je nezbytné roz%í&it sortiment v$robk', nabízet více ne# jeden produkt a mít v$robkovou flexi-

bilitu. Je nezbytné porozum!t proces'm v dodavatelském &et!zci a porozum!t sv$m klient'm.
8. Kontrola – je t&eba d'sledn! posuzovat procesy v podnikání i v dobách r'stu. Jen tak je mo#né pohotov! 

a smyslupln! reagovat, pokud nastane krize.
9. Hodnota – krize pramení z p&ehnané honby za ziskem. Je t&eba se vrátit ke ko&en'm a zam!&it se na hod-

notové &ízení firmy.
10. Financování – p&íli%ná zadlu#enost vede v dob! krize k finan"ním potí#ím, a# k selhání.

 Kotler a Caslione také (v ji# citované publikaci) formulovali 8 nej"ast!j%ích chyb v turbulentním prost&edí. 

Pova#ují za n! p&edev%ím tyto aktivity:
• Rozhodnutí o alokaci prost&edk' v rozporu s firemní strategií a kulturou.
• Plo%né sni#ování náklad' místo cílen$ch a promy%len$ch krok'.
• Zkratkovitá &e%ení usilující o udr#ení cash flow bez ohledu na klí"ové partnery.
• Sni&ování v$daj% na marketing, podporu zna'ky a v$voj nov$ch v$robk%.

7 http://www.pwc.com/cz/cs/ceo-survey/destaero-pouceni-z-hospodarske-krize.jhtml, sta#eno 2010-09-29
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• Sni#ování cen v dob! klesajících tr#eb.
• Odcizování zákazník'm v d'sledku sni#ování v$daj' spojen$ch s prodejem.
• Omezování v$daj' na %kolení a rozvoj zam!stnanc' v dob! krize.
• Nedocen!ní dodavatel' a distributor'.

 Pro námi zkoumané vazby aktivit marketingové komunikace a turbulentního "i krizového prost&edí, 
je nejv$znamn!j%í bod 4: Sni#ování v$daj' na marketing, podporu zna"ky a v$voj nov$ch v$robk'. Zde je toti# 
nejintenzivn!j%í p&ítomnost celého komplexu marketingov$ch komunika"ních nástroj' nezbytností. Komunika"ní 
aspekty p&irozen! nalézáme také v bod! 6, kter$ se t$ká informa"ních slu#eb zákazník'm také formami klasické 
masové, ale i in store komunikace, v bod! 7. bychom nalezli interní komunika"ní toky v"etn! formování soft skills 
vlastního prodejního personálu. Je tedy z&ejmé, #e bez promy%leného nasazení marketingové komunikace, ne-
jlépe v integrované form!, není mo#né úsp!%n! p&ekonat a, ji# b!#né turbulentní prost&edí plné náhl$ch zvrat' 
a zm!n, nebo vlastní aktuální krizové globální ekonomické prost&edí. Zde v%ude je nezbytné s trhem, dodavateli, 
odb!rateli, orgány státními správy a orgány samospráv, komunikovat. Kvalifikovan!, se znalostí v!ci, s vyu#itím 
v!deck$ch poznatk', které jsou obsa#eny v základní struktu&e teorie marketingové komunikace, s p&edvídáním 
v%ech zam$%len$ch, ale i nezam$%len$ch komunika"ních efekt'.

N!které p&íklady z komunika"ní praxe 
v pr'b!hu globální krize  
 Marketingová literatura obvykle uvádí, #e v dob! ekonomické krize, ale i ve stavu permanentních tur-
bulentních – tedy prom!nliv$ch, nestál$ch – tr#ních podmínek, je nezbytné p&edev%ím inovovat produkty, 
intenzívn! komunikovat s relevantním trhem, upev(ovat pozici zna"ky producenta i produkt' na trhu, pe"ovat  
o nejkvalifikovan!j%í "ást zam!stnanc', kte&í tvo&í nejv$znamn!j%í podíl hodnot. N!kolik ukázek z odborného 
tisku jednozna"n! potvrzuje správnost této teorie.

Komunikace m"sta Vídn"
Víde(ská radnice jasn! chápe v$znam systematické komunikace se sv$mi obyvateli i s turisty. Jak konstatuje P. 
Fischer ve svém "lánku8, Víde( má ro"ní rozpo"et okolo 11,5 miliard eur, z "eho# ro"n! investuje také nemalé 
"ástky na propagaci m!sta a propagaci mezinárodn! cílen$ch projekt'. Do kultury i v této krizové dob! Víde( 
vlo#ila 237 milión' eur (cca 6 miliard korun = 4/5 celého rozpo"tu "eského ministerstva kultury), s velice 
jasnoz&iv$m zd'vodn!ním, #e „práv! kdy# je nejh'&, musí se udr#et kreativní potenciál filmu, v!dy a #ivého um!ní 
a tím i pracovní místa, je# v kulturním prost&edí, do n!ho# se pravideln! investuje, vznikají.“ 

HUSKY CZ – komunikace v$robce outdoorového vybavení 
P'vodní "esk$ v$robce sportovního vybavení HUSKY CZ p'sobí na tuzemském trhu od roku 1997 a svou 
produkci prodává p&edev%ím v síti 14 vlastních zna"kov$ch prodejen. V hlavním v$robním profilu – kempinkovém 
vybavení – obsadila 30 % "eského trhu. Firma ve své krizové filozofii vychází ze "ty& zásad:9

• Pru&nost – docilují ji p&edev%ím outsourcingem, díky "emu# mohou velmi rychle reagovat na ne"ekané 
v$kyvy poptávky.

• Opatrnost v investicích – strategicky uvá#liv! a v mal$ch krocích se firma postupn! buduje a roz%i&uje. 
• Zvy#uje v$daje na marketing – v dob! sou"asné krize investuje firma do podpory prodeje a propagace 

více financí, ne# v p&edchozích letech. Evidentn! si tak upev(uje své postavení na trhu a usiluje o zv$%ení 
tr#ního podílu. 

• Efektivní zam"stnanci – minimalizuje ú&ednická místa.

8 FISCHER, P.:  Kdo si kone"n! vezme Víde( na triko? HN 29.9.2010, str. 11
9 .PERKOVÁ, M.A.: Promy%lená cesta na vrchol, Ekonom ". 24/2010, str. 27

ARBOEKO - p"stitel d!evin
)esk$ trh s okrasn$mi d&evinami reprezentuje 1,5 – 1,6 miliard korun, z "eho# spole"nost ARBOEKO10 ovládá 
p!tinu a je tak jejich nejv!t%ím tuzemsk$m p!stitelem. Firmu zalo#ili v roce 1993 spolu#áci ze zem!d!lské univer-
zity a v po"átcích je do marketingové problematiky zasv!til jejich investor – nizozemsk$ podnikatel. Charakteri-
stick$m rysem jejich podnikatelské filozofie je systematická práce s d'raznou formou nabídkové marketingové 
komunikace a tuto strategii praktikují stále. Jejich recept na krizi má p!t nosn$ch pilí&':

• Trvale investují – zisk se vrací zp!t do rozvoje firmy.
• )iroké portfolio zákazník% – firma se nekoncentruje na velké odb!ratele, ale rozumn! diverzifikuje %irok$ 

okruh odb!ratel' – velkoobchod, maloobchod, individuální odb!ratelé.
• Pe'liv" analyzují náklady – neinvestovali do reprezenta"ní budovy vedení, ale jen do lehk$ch funk"ních 

staveb.
• Nikdy nepodce*ovali reklamu – investice do marketingu a marketingové komunikace spole"nost 

ARBOEKO nesní#ila ani po dobu krize, ba dokonce tyto náklady zv$%ila. 
• Loajální, motivovan$ t$m spolupracovník% – je &ízen jednoduchou &ídící strukturou, p&i"em# mana#e&i 

jsou "asto s pracovníky v terénu.

Jak se p&ipravit na turbulence a krize? 
 )ervencové Moderní &ízení p&ineslo v "lánku V"as zaznamenat vyno&ující se trendy11 velmi inspirativní 
v$tah z "asopisu Management Today. Jsem p&esv!d"en, #e práv! zde je obsa#eno dev!t základních v$chozích 
podn!t' pro p&ípravu na dal%í turbulence a krize jak pro marketingov$ management obecn!, tak i pro návazné 
&ízení marketingové komunikace.  

• Pochopení trend% – mikrotrend' i megatrend', které reprezentují dlouhodobé a zásadní zm!ny. 
D'vodem, pro" je t&eba p&edvídat trendy, jsou produkty, slu#by, distribu"ní kanály a komunika"ní strat-
egie, které je t&eba p&ipravit v souladu s nadcházejícími zm!nami.

• Produkty s krátkou &ivotností a chování, které je s nimi spojeno, jsou obvykle módními v$st&elky. 
Nicmén! i ty je t&eba sledovat, proto#e mohou signalizovat p&íchod skute"n! mohutného trendu a je t&eba 
b$t p&ipraven.

• Co je t!eba hledat – hybné síly, které jsou relevantní pro firmu. Tedy co z toho, co se ve sv!t! d!je, je 
d'le#ité pro prosperitu firmy. Pokud jsou nalezeny, je t&eba sledovat trendy, které jsou s nimi spojeny  
a které mohou ovliv(ovat firemní podnikání. Mnohdy lze najít i velmi p&ekvapivé souvislosti a vazby mezi 
zcela rozdíln$mi oblastmi.

• V#ímat si souvislostí – makrotrendy mají schopnost ovliv(ovat #ivotní podmínky, "asto v$razn!, i kdy# 
nep&ímo.

• Trendwatching – velké technologické, politické, environmentální a spole"enské zm!ny ovliv(ují 
spot&ebitelské chování a to op!t ovliv(uje obchodní trendy.

• Sledovat sv"t do dálky i do #í!ky – nesoust&edit se jen na sv'j obor. Autor citovaného "lánku podot$ká, 
#e mnohé trendy za"ínají v mód!, designu nebo v oborech souvisejících se %pi"kov$mi technologiemi. 
Je t&eba sledovat média, konkurenty, v$zkumné studie, online chaty a zákazníky. Nejpravd!podobn!ji 
dlouhodob! vydr#í prosté, úsporné trendy.

• Vytvá!et inova'ní kulturu – seznamovat s trendy, vyvolávat diskusi k trend'm, vytvá&et brainstormingy 
o trendech a mo#nostech jejich aplikace na v$robní program firmy, jejich dopad do firemního #ivota, na 
obsah a formu marketingové komunikace apod. 

• Trvalá zm"na – pro p&e#ití v turbulentním sv!t! je nezbytné trvale p&ehodnocovat strategii nabídky 
a poptávky, co# lze pouze tehdy, jsou-li trendové zm!ny co nejd&íve identifikovány.

• Zavrhn"te my#lenku nehybnosti – nikdy nevycházejte ze stanoviska, #e se v budoucích n!kolika letech ve 
va%í zájmové oblasti nic nestane.  

10 .PERKOVÁ, M.A.: Stromov$ byznys kvete, Ekonom  23/2010, str. 26
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Záv!rem
 Z t!chto n!kolika úvah podle mého soudu vypl$vá jeden souhrnn$ záv!r. Integrovaná marketingová komu-
nikace se m'#e kvalifikovan! a efektivn! zhostit sv$ch úkol' a dosáhnout stanoven$ch cíl' jen tehdy, pokud je 
její v$chozí platformou skute"n! v!decké poznání relevantní objektivní reality, která vzniká jako v$sledek st&etu 
konkuren"ních sil. Efektivní marketingová komunikace nem'#e vznikat jinak, ne# jako odpov!/ na interdisci-
plinární anal$zu pot&eb, motivací, aspirací cílov$ch skupin, interdisciplinární anal$zu trend' a tendencí, módních 
vliv', spole"ensk$ch hnutí, státních zájm' a &ady dal%ích formativních vliv', které utvá&ejí lidsk$ #ivota jak v lokál-
ním, tak i globálním m!&ítku. Správná volba cíle v rámci strategie aktivního spole"enského subjektu – komer"ní 
i nekomer"ní povahy – cílové skupiny, v$b!r argumentace a adekvátních nosi"' sd!lení s pot&ebnou mírou krea-
tivity, je základním p&edpokladem efektivní komunikace. Protínají se zde dva základní nosné prvky: interdisci-
plinární znalosti s kreativitou.    
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