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Úvod 

Cíl a struktura práce, použité metody 

Cílem této seminární práce je návrh mediálního plánu pro film Modelář, 

uváděného do kin na začátku února 2020. S ohledem na datum premiéry byl 

tedy zvolen retrospektivní přístup, kdy se studenti vžili do role zaměstnanců 

PR oddělení filmového distributora Falcon. Praxe ve firmě funguje na základě 

předem stanoveného rozpočtu, v rámci kterého tým kombinuje kreativní 

prvky mediální kampaně s technikami osvědčenými letitou praxí v dané 

branži.  

Struktura práce se skládá ze stručné úvodní analýzy dosavadního průběhu 

komunikace, popisu záměrů a cíle plánované komunikační kampaně, 

stanovení cílové skupiny, návrhu vhodného pojetí kampaně včetně návrhu 

postupu, vypracování mediálního plánu kampaně spolu s rozpočtem, 

nastínění dalších alternativních způsobů mediální komunikace, identifikace 

rizik a zajištění mechanismů pro kontrolu.  

Autorský tým kontaktoval paní Svatavu Peschkovou, PR zástupkyni dané 

společnosti, od které se mu podařilo získat konzultace vypracovávaného 

plánu i některá základní data. Díky této cenné spolupráci byl studentský 

návrh konfrontován s názorem odborníka z praxe a mohl reagovat na věcné 

připomínky, návrhy a podněty. Tímto celý tým děkuje paní Peschkové 

za cenné rady. 

Stručná synopse propagovaného snímku 

Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů, se odehrává 

v současné Praze. Majitel firmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, 

sní o velkých penězích a neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký 

navigátor Pavel (Kryštof Hádek), který se právě vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti 

„Modelář 

je velice 

současný film. 

Mluví o tom,  

co se děje tady 

a teď a zároveň 

má přesah 

někam dál.“ 

- Petr Zelenka. 
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a osobním angažmá v nápravě světa. Drony jsou pro bývalé spolužáky ze střední 

školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání, kam by se jinak 

nepodívali. Mezi jejich klienty patří prezidentský kandidát i výtvarníci pořádající 

happeningy. Drony ve filmu monitorují elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce 

místo modelek nebo sprejují ze vzduchu Petřínskou rozhlednu. Když se však jeden 

z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému, situace ve firmě se začne 

komplikovat. 

 

Obrázek 1 Oficiální plakát filmu Modelář, zdroj: Falcon 
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Zhodnocení dosavadní komunikace 
Oficiální mediální kampaň filmu Modelář probíhala ve dvou fázích. První fáze 

započala 16. prosince 2019 a trvala do 16.ledna 2020, přičemž se soustředila 

zejména na platformu Facebook a Instagram. Druhá fáze probíhala v úseku 

od 16. ledna 2020 do 17. února 2020 a kromě komunikace na Facebooku 

a Instagramu se týkala podpory traileru, remarketingu a bannerové kampaně. 

Kvůli spolupráci s oficiálními zdroji ze společnosti Falcon se autorský tým zavázal 

k mlčenlivosti o určitých poskytnutých údajích. S ohledem na tuto skutečnost lze 

snad zobecněně shrnout základní poznatky skutečného PR týmu o průběhu jejich 

kampaně: k 20. lednu 2020 proběhla evaluace dosavadní kampaně na sociálních 

sítích, přičemž bylo zjištěno, že zájem o film mají nejvíce především muži z věkové 

skupiny 25–34 let z Prahy. Ženy zastupovaly pouze nízké procento z celkového počtu 

zhlédnutí. PR oddělení využilo metodu tzv. social listeningu, kdy vyhodnocovalo 

dosavadní „šuškandu“ o filmu. K výše zmiňovanému datu bylo zveřejněno 

60 příspěvků a propagací.  

Komunikace v číslech 

Čísla byla pro účely seminární práce orientačně zaokrouhlena – lze konstatovat,  

že počet zobrazení využité kampaně se pohyboval mezi osmi sty a devíti sty tisíci 

jednotlivých zobrazení. Dominantně uživatelé vstupovali na webovou stránku filmu 

ze svého mobilního telefonu. 

Využité nástroje 

Společnost Falcon využila pro komunikaci následující nástroje: 

• podpora traileru + video obsahu  

• nativní reklama 

• bannerová kampaň na Seznamu a Mafra portálech 

• tzv. fake příspěvky pro sociální sítě 

• změna designu bannerů pro remarketing  

• press kit pro novináře, obsahující tiskovou zprávu, fotografie ve vysokém 

rozlišení a rozhovory s ústředními osobnostmi spjatými s filmem 
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Záměry a cíle plánované kampaně 

Hlavní cíle 

Hlavním cílem této komunikační kampaně, je zvýšit návštěvnost filmu a přilákat 

diváky do kin. Efektivnost komunikace bude zajištěna postupy, opřenými o kreativitu 

sdělení i komunikačních nosičů, volbu komunikačního mixu a také dostatečnou 

frekvencí sdělení v médiích (Kunczik, 1995). 

Modelář je výjimečný svou originální a nápaditou myšlenkou natáčení s drony. 

Současný zájem o tyto technologie se neustále zvyšuje a přesně to chceme ve své 

kampani zdůraznit. V naší kampani bude vyzdvihnuto, že je film podle slov režiséra 

velmi realistický a jde o Hádkovu nejlepší hlavní roli.  

Dílčí cíle 

Dále jsme si stanovili dílčí cíle, vedoucí k naplnění hlavního záměru, jenž 

představují aktivity zaměřené na online marketing. Jedním z nich bude zaměřit se 

na sociální sítě, které budou informovat o průběhu, či zajímavostech z natáčení 

a mají největší uživatelský dosah. 

K docílení záměru této komunikační kampaně bude využita větší míra 

propagačních kanálů. Cíleno bude zejména na podporu traileru a video obsahu 

který má pro diváky největší obsah a hodnotu. Na facebookové stránce má 

v současnosti Modelář přibližně 900 fanoušků a na instagramovém účtu  

Falcon – filmové novinky je téměř 22 000 odběratelů. Jedním z dalších atributů naší 

komunikační kampaně je nápaditá a originální forma propagace filmu. K tomu 

využijeme spojení koncertu a natáčení – interpret Prago Union, bude vystupovat 

přímo na místě natáčení v Brně a návštěvníci si tak mohou poslechnout svého 

oblíbeného zpěváka a zároveň vidět zákulisí a průběh natáčení. 

Na sociálních sítích se zaměříme práci SEO odborníků (Search Engine 

Optimization), kteří se zaměří soubor optimalizací, které vedou k lepší viditelnosti 

ukázek z filmu na Googlu, Seznamu a jiných online platformách. Jde především o to, 

aby se lidé o Modeláři mohli snadno a rychle dozvědět, zejména díky klíčovým 
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slovům, které do vyhledávače zadají. Placenou část kampaně bude tvořit 

i publikační plán na ppc a display reklamu v rámci Google Ads 

Pro kampaň je důležité i místo, kde bude film zviditelněn, v první řadě tedy cílíme 

na sociální sítě, bannerovou reklamu či letáky v dopravních prostředcích, avšak před 

premiérou bude realizován „závod dronů“, což pomůže naši kampani odlišit se 

od konkurence a nevšedně zvýšit povědomí o filmu. Pro zajištění úspěchu této 

události budou pozváni youtubeři a influenceři, kteří přilákají své fanoušky, pro které 

zde bude připravena soutěž. Tím, že se ve filmu pracuje s drony, úžeji specifikujeme 

i naši cílovou skupinu (o té více později), bude v důsledku jednodušší přilákat na film 

nadšence do těchto technologií, zároveň bude však tato skupina velmi specifická. 

Cílové skupiny 

Pro úspěšnou komunikační kampaň, je třeba definovat pomocí procesů targetingu 

hlavní cílovou skupinu. Díky jejímu bude následně snazší specifikovat jednotlivé 

formy a styl kampaně. Tyto skupiny byly charakterizovány z geografického, 

demografického a psychografického hlediska, abychom specifičtěji dokázali rozlišit 

jejich požadavky a vhodně kampaň koncipovat pro její úspěšnost. Pokud bychom ji 

pojali trochu šířeji nebo obecněji, dalo by se říct, že hlavní cílovou skupinou jsou 

především muži. Tato cílová skupina je následně rozdělena do 3 věkových 

kategorií:  

• 18–24 let 

• 25–34 let 

• 35–44 let 

Rozdělení cílové skupiny 

Z geografického hlediska jsou primárními návštěvníky filmu muži žijící v Praze 

a přilehlých obcí či na Moravě, kde probíhalo část natáčení. Komunikační kampaň 

tak bude soustředěna na lokální média s cílením na pražské obyvatele a bude pouze 

v českém jazyce. 

Co se týče psychografického hlediska, je u cílové skupiny důležitý především zájem 

o české filmové novinky, thrillerové psychologické žánry, fanoušky režiséra Petra 
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Zelenky a hlavních hrdinů Kryštofa Hádka a Jiřího Mádla, či zalíbení v dronech 

a nových technologiích. Tyto skupiny využívají sociální sítě (zejména ti v nižší věkové 

kategorii), sledují recenze na ČSFD, online kanály jako je youtube či média typu 

Česká televize. Tyto platformy zároveň představují jedny z nejdůležitějších nástrojů 

propagace pro danou akci.  

 Z pohledu demografie se jedná o 3 výše zmíněné věkové kategorie 

návštěvníků, zejména mužského pohlaví. V průběhu druhé fáze komunikační 

kampaně a práce se sociálními sítěmi se cílilo na mladé teenagery, které oslovila 

dobře zvolená bannerová kampaň. Tato skupina se pohybuje ve věku od 18–24 let. 

Spodní hranice byla vybrána tak, aby odpovídala věku studentů v posledním ročníku 

středních škol, které nalákal především trailer s dronem a horní hranice byla vybrána 

jako nejčastější věk ukončení vysoké školy. Jedná se o skupinu s omezeným 

příjmem, která však investuje nejčastěji do svých volnočasových aktivit a zájmů.  

Druhou vytvořenou cílovou skupinou jsou muži ve věku od 25–44 let, kteří 

očekávají od filmu určitý hlubší obsah. Po první fázi kampaně, byla zaznamenaná 

největší návštěvnost skupinou mužů kolem 25-34 (a také 35-44) let z Prahy. Druhá 

skupina (muži 25–44 let), byla ovlivněna zhlédnutím traileru, kde zjistili, že to není 

pouze „lehký žánr pro mladé“, ale film se sofistikovanějším dějem. Zároveň lze tuto 

skupinu snadno oslovovat pomocí sociálních sítích, které budou využity i pro první 

cílovou skupinu. Tato forma propagace představuje jednu z nejlevnějších možností. 

  
18-24 let 25-44 let 

Geografické Praha a okolí, Morava Praha a okolí, Morava 

Demografické 18–25 let, středoškoláci a 
vysokoškoláci, nižší příjmy 

25–44 let, střední až vyšší příjmy 

Psychografické 
Zájem o drony, filmový 
nadšenci, Facebook a 

Instagram, herci Mádl a Hádek 

Zájem o drony a technologie, filmový 

nadšenci, zájem o thrillerové 
psychologické žánry, Facebook, 

fanoušci režiséra filmu 

Tabulka 1 Základní cílové skupiny kampaně, vlastní zpracování 
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Návrh vhodného pojetí kampaně 
Důkladně plánovaná kampaň pro film Modelář vypukne tři měsíce před uvedením 

filmu do kin. Dělí se na dvě fáze. První započne na začátku prosince 2019 a bude 

trvat do poloviny ledna 2020. Následující fáze bude trvat od poloviny ledna 

do konce února. 

 Cílem kampaně je zvýšení povědomí o připravovaném filmu a zaujmutí 

potenciálních diváků. Mezi prostředky kampaně filmu patří bezpochyby trailer, POS 

materiály (plakáty, bannery, stojky, …), dále TV kampaň, radiová kampaň. 

Outdoorová kampaň obsahuje např. citylights či rollingboardy nebo digitální 

obrazovky. Film bude též inzerován v tisku. Kampaň poběží taktéž na Instagramu 

a Facebooku. Bude vytvořen účet a stránka samotného filmu a taktéž bude 

publikován na Instagramu a Facebooku distributora.    

Pro kampaň je důležité monitoring médii, který zajistí měření, analýzu 

a reportování mediální stopy filmu. Pro monitoring byla zvolena společnost 

Monitora. Po získání údajů o tom, kdo má zájem zhlédnout film přidáme 

i remarketingovou kampaň. Zájem o film se předpokládá spíše u mužů ve věku  

25–45. Trailer poskytne představu o tom, že film má hlubší smysl a přiláká tak starší 

diváky. Naopak přítomnost dronů ve filmu je lákadlem pro mladší ročníky. Počítá se 

i s vytvořením traileru s názvem „ženy“, aby tak oslovil i něžné pohlaví. Rozhlasová 

kampaň poběží nejen na rozhlasových stanicích, které cílí na mladé posluchače.  

Součástí kampaně bude též publikační plán na ppc a display reklama 

od Seznam.cz.

Obrázek 2
licencováno 
Creative Commons
obrázek.
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Mediální plán kampaně 

 

Tabulka 2 Návrh mediálního plánu kampaně, vlastní zpracování 

Nosič komunikace Počet (ks) Umístění: Četnost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Trailer 3 kina, TV, Youtube

POS

plakáty A1,A3 A1 2000, A2 2000

stojky 2

supervision 20 ve foyer multikin 

panaflexy 7 v multikinech

filmové bannery 30

TV kampaň

Tv upoutávky vysílání ČT (koproducent)

Rozhlas

ČR Radiožurnál Celoplošné (mediální partner)

Rádio Impuls Celoplošné 5x denně

Frekvence 1 Celoplošné 5x denně

Evropa 2 Celoplošné 5x denně

Rádio Kiss Celoplošné 5x denně

Rádio FM Plus regionální 5x denně

Hit Rádio Černá Hora regionální 5x denně

Hit Rádio Orion regionální 5x denně

Hit Rádio Faktor regionální 5x denně

OOH tisk

citylights 300 Praha

rollingboardy 25 Praha

výlep plakátů zastávky 500 regiony

queensize tram Praha, Brno

kampaň regiony Brno, Ostrava, Plzeň, Č. Budějovice, Hradec Králové

OOH digital

obrazovka LED Nuselský most 1 Praha 1 za 2 min

obrazovka Led Praha hl.n. 2 Praha 1 za 3 min

obrazovka LED Wilsonova do centra 1 Praha 1 za 2 min

Inzerce

Blesk celoplošné 1/4 strany

InKino (měsíčník) celoplošné celá strana

TV mini, TV Star (týdeník) celoplošné 1/8 strany

Online

Instagram

Facebook

Sklik.cz

Ads

microsites

Youtube

newsletter 

Public Relations

tiskové zprávy

PR články

projekce pro novináře

tisková konference

Eventy

premiéra + večírek Praha

regionální premiéra Brno, Ostrava, Plzeň, Č. Budějovice, Hradec Králové

Prosinec Leden ÚnorMediální plán - Modelář - 6.2.2020
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Návrhy dalších způsobů propagace 
Jedním z návrhů dalších způsobů propagace je soutěž na sociálních sítích. V rámci 

soutěže půjde převážně o sdílení a reakce na příspěvek (komentář, to se mi libí, 

označení dalších přátel). Tím se způsobí více prokliků na příspěvek a větší dosah 

mezi ostatní, kteří případně nesledují stránky distributora. Největší atraktivitou 

v rámci cen by byla tematická večeře, na které by se mohl vylosovaný výherce, 

možno i více výherců, setkat s tvůrci a herci filmu Modelář. Díky přítomnosti herců 

a tvůrců na večeři by bylo možné získat tuto večeři zdarma tím, že na oplátku 

nasdílíme spolu s herci a tvůrci danou restauraci a uděláme jí tak reklamu a nás to 

stát nic nebude. Jako způsob poděkování restauraci je možnost pozvání majitele, 

případně dalších zúčastněných zaměstnanců na slavnostní premiéru filmu, nebo 

dárky s filmovou tématikou (propisky…). 

Druhým atraktivním způsobem by mohl být závod dronů za účasti influencerů 

a filmového štábu. Opět se zde nabízí kontaktovat firmu na pořádání takovýchto 

závodů/profesionální piloty dronů a použití vzájemné reklamy na soc. sítích 

influencerů a štábu atd.  

Posledním způsobem se nabízí koncert kapely Prago Union. Hlavní představitel 

této kapely, rapper Kato, je předlohou hlavní postavy Plecha, kterého ve filmu 

ztvárnil Jiří Mádl. Propůjčil mu nejen svůj specifický styl mluvy a pohledu na život, 

ale také svou hudbu. Vzhledem k pozitivnímu vztahu kapely k filmu, by koncert mohl 

vyjít v podstatě nízkonákladově a pomohl by představit film mladším divákům 

afanouškům kapely, by mohli jít na film právě kvůli postavě Plecha. 

  

„V Modeláři 

pracujeme 

s drony 

unikátním 

způsobem  

a to nejen 

 na české 

poměry.“  

- Petr Zelenka 
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Identifikace rizik 
Včasná identifikace rizik je podstatná součást při vytváření komunikační strategie. 

Rizika mohou mít na průběh strategie různé dopady a mohou mít různou 

pravděpodobnost výskytu. Jejich včasné podchycení může zabránit jejich výskytu, 

díky stanovení si opatření, které tomuto výskytu zabrání.  

V této části seminární práce budou představeny rizika, která se pojí s vývojem 

a aplikací komunikační strategie. Pro jejich zhodnocení je určena síla dopadu, 

pravděpodobnost dopadu a celková intenzita dopadu. Síla dopadu se pohybuje na 

stupnici od 1 jakožto zanedbatelné riziko, až po 5 jakožto riziko likvidační. 

Na stupnici 1–5 se také pohybuje pravděpodobnost dopadu, kde 1 značí velice 

malou pravděpodobnost dopadu a 5 značí téměř jisté riziko. Celková závažnost je 

pak součinem síly a pravděpodobnosti rizika.  

Riziko 
Střet komunikační strategie s přímou konkurenční 

komunikační strategií 

Možnost snížení 

rizika 

Dostatečná informovanost o konkurenčních strategiích, 

případná dohoda o vyhnutí se střetu 

Síla dopadu Pravděpodobnost dopadu Celková intenzita dopadu 

3 2 6 

Riziko Nízká účinnost marketingové kampaně  

Možnost snížení 

rizika 

Důkladná analýza trhu, jasné stanovení cílů kampaně 

Síla dopadu Pravděpodobnost dopadu Celková intenzita dopadu 

4 2 8 
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Identifikace rizik  
    

Riziko Nedostatek financí 

Možnost snížení 

rizika 

Včasně hotový rozpočet obsahující finanční rezervu, zapojení 

externího financování v podobě sponzorů a investorů  

 

Síla dopadu Pravděpodobnost dopadu Celková intenzita dopadu 

4 3 12 

Riziko 
Nespolehlivá média (špatná komunikace s jejich 

představiteli, nedodržení dohod) 

Možnost snížení 

rizika 

Vyhledat si osvědčené kontakty, vše právně zabezpečit 

 

Síla dopadu Pravděpodobnost dopadu Celková intenzita dopadu 

4 2 8 

Riziko 
Nedostatečná evaluace účinků strategie (ztráta představy o 

její účinnosti)  

Možnost snížení 

rizika 

Intenzivní průběžný monitoring a průběžné vyhodnocování 

strategie a jejích cílů 

Síla dopadu Pravděpodobnost dopadu Celková intenzita dopadu 

3 2 6 

Riziko Zvolená špatná cílová skupina (špatně provedená analýza 

trhu) 

Možnost snížení 

rizika 

Rozhovor s tvůrci filmu o jejich názoru na cílovou skupinu, 

posouzení cílové skupiny na základě cílových skupin 

podobných filmů 

Síla dopadu Pravděpodobnost dopadu Celková intenzita dopadu 

4 2 8 
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Identifikace rizik  
    

Riziko 
Zvolené špatné komunikační kanály (zvolené médium 

nebude mít žádný dosah) 

Možnost snížení 

rizika 

Důkladné propojení cílové skupiny s komunikačními kanály 

Síla dopadu Pravděpodobnost dopadu Celková intenzita dopadu 

4 2 8 

Riziko Nepochopení příjemci strategie, o čem film je 

Možnost snížení 

rizika 

Test na focus group 

Síla dopadu Pravděpodobnost dopadu Celková intenzita dopadu 

3 3 9 

Riziko Nízká atraktivita tištěných materiálů (grafika nevynikne) 

Možnost snížení 

rizika 

Zkouška atraktivity grafiky na focus group, posouzení 

odborníků 

Síla dopadu Pravděpodobnost dopadu Celková intenzita dopadu 

3 3 9 

Riziko Nefunkční stránky filmu na sociálních sítích 

Možnost snížení 

rizika 

Důraz na technické zabezpečení funkčnosti, průběžná 

kontrola 

Síla dopadu Pravděpodobnost dopadu Celková intenzita dopadu 

3 2 6 

Riziko Náhlá státní intervence znemožňující provoz kin 

Možnost snížení 

rizika 

Připravení online alternativ 

Síla dopadu Pravděpodobnost dopadu Celková intenzita dopadu 

5 2 10 

Tabulka 3 Analýza rizika, vlastní zpracování 
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Zajištění kontrolních mechanismů  
    

Zajištění kontrolních mechanismů 
Pro zajištění hladkého průběhu kampaně je nutné zamyslet se nad způsoby, jak 

průběžně kontrolovat plnění stanovených cílů. Jako kontrolní mechanismus byl 

zvolen model SMART, uvozující anglické pojmy označující specifičnost, měřitelnost, 

dosažitelnost, realističnost a časovost. Následující tabulky uplatňují tento 

mechanismus kromě hlavního cíle i na cíle dílčí, aby byla zajištěna maximální možná 

míra kontroly nad průběhem kampaně: 

 

 

 

 

  

Kontrolní mechanismus

S (Specific) Naše KS navede návštěníky k zakoupení vstupenky.

M (Measurable) Výnosy z návštěvnosti > náklady výroby a KS.

A (Achievable) Zajistíme co nejpřesnější identifikaci cílové skupiny.

R (Realistic) Sledujeme reálné statistiky návštěvnosti.

T (Timely) PR tým sleduje statistiky návštěvosti v měsíci únoru.

Cíl: Zajistit návštěvnost filmu

Kontrolní mechanismus

S (Specific) Vydané PR materiály se orientují na tématiku dronů.

M (Measurable) Minimálně 2 nástroje KS obsahují tématiku dronů.

A (Achievable) Vizuální komunikace zobrazuje drony, spolupráce s odborníky. 

R (Realistic) Statistiky prokliknutí uživatelů na materiály o dronech.

T (Timely) V časovém media plánu tyto materiály zakomponovány.

Cíl: Zdůraznit natáčení s drony

Kontrolní mechanismus

S (Specific) Využijeme Instagram, Facebook a YT.

M (Measurable) Evidence počtu zveřejněncých příspěvků v rámci KS. 

A (Achievable) Využiváme profil Falcon.

R (Realistic) Kontrolujeme statistiky návštěvníky.

T (Timely) Prosinec - Únor.

Cíl: Zaměřit se na sociální sítě

Kontrolní mechanismus

S (Specific) KS rozložíme na různé platformy.

M (Measurable) Využijeme min. 15 různých platforem.

A (Achievable) Zmapujeme 

R (Realistic) Evidence využitých platforem v média plánu (MP).

T (Timely) Strategie dokončena v listopadu před začátkem MP.

Cíl: Strategické rozmístění reklam

Kontrolní mechanismus

S (Specific) Chceme, aby divák po příchodu do kina zvolil náš film.

M (Measurable) Chceme překonat konkurenční film min. o 10 000 diváků.

A (Achievable) Intenzita propagace zesiluje s blížící se premiérou.

R (Realistic) Vyžádáme si statistiky návštěvnosti z kin.

T (Timely) Orientační měsíc je únor.

Cíl: Překonat návštěvnost ostatních filmů

Tabulka 4 Zpracování SMART cílů, vlastní zpracování 
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Rozpočet projektu  
    

Rozpočet projektu 
Celkový rozpočet pro kampaň filmu Modelář je 2 025 000. Největší podíl této 

částky bude použit na výrobu a distribuci tištěných poutačů.  

 

Tabulka 5 Návrh rozpočtu, vlastní zpracování 

  

Rozpočet Částky (Kč):

Distribuční výrobní náklady + technické náklady 300 000

Nosič komunikace Počet (ks): Umístění: Četnost:

Trailer 3 kina, TV, Youtube 140 000

plakáty A1,A3 A1 2000, A2 2000 45 000

stojky 2 6 000

supervision 20 ve foyer multikin 0

panaflexy 7 v multikinech 25 000

filmové bannery 30 40 000

Tv upoutávky vysílání ČT (koproducent) 0

ČR Radiožurnál Celoplošné (mediální partner) 0

Rádio Impuls Celoplošné 5x denně 90 000 balíček radií od CineStar

Frekvence 1 Celoplošné 5x denně

Evropa 2 Celoplošné 5x denně

Rádio Kiss Celoplošné 5x denně

Rádio FM Plus regionální 5x denně

Hit Rádio Černá Hora regionální 5x denně

Hit Rádio Orion regionální 5x denně

Hit Rádio Faktor regionální 5x denně

citylights 300 Praha 355 000

rollingboardy 25 Praha 110 000

výlep plakátů zastávky 500 regiony 90 000

queensize tram Praha, Brno 65 000

kampaň regiony Brno, Ostrava, Plzeň, Č. Budějovice, Hradec Králové 70 500

obrazovka LED Nuselský most 1 Praha 1 za 2 min 45 000

obrazovka Led Praha hl.n. 2 Praha 1 za 3 min 17 000

obrazovka LED Wilsonova do centra 1 Praha 1 za 2 min 23 000

Blesk celoplošné 1/4 strany 20 000

InKino (měsíčník) celoplošné celá strana 0 balíček od CineStar

TV mini, TV Star (týdeník) celoplošné 1/8 strany 20 000

Instagram

Facebook

Sklik.cz

Ads

microsites 0

Youtube 3500

newsletter 0

tiskové zprávy 0

PR články 0

projekce pro novináře

tisková konference

PRista 200 000

Focus group 5 000

Monitoring meédií 4 000

premiéra + večírek Praha 270 000

regionální premiéra Brno, Ostrava, Plzeň, Č. Budějovice, Hradec Králové 40 000

2 029 000

25 000

10 000

10 000

Eventy

Celkový rozpočet 

Public Relations

POS

Online

Inzerce

OOH digital

OOH tisk

Rozhlas

TV kampaň

Obrázek 3
licencováno 
Creative Commons
obrázek.
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Závěr  
    

Závěr 
Cílem seminární práce bylo vytvořit komunikační strategii pro kampaň 

k celovečernímu českému filmu Modelář. V práci byl zanalyzován dosavadní způsob 

formy komunikace a používaných komunikačních kanálů. Zásadní po celou kampaň 

bylo stanovení jejích cílů a s tím souvislé zaměření na cílové skupiny. Podstatnou 

částí seminární práce je mediální plán, který byl sestaven po důkladné přípravě 

a promyšlení. Během psaní seminární práce bylo nutné mediální plán pozměnit, 

jelikož v průběhu vyhotovování komunikační strategie docházelo k podstatným 

změnám.  

Pomocí SMART analýzy jsme stanovili kontrolní mechanismy našich cílů, a tak bude 

zajištěna maximální možná forma kontroly. Pro naši kampaň bylo také důležité 

zamyslet na nad možnými riziky, která by se mohly objevit, a zvolit způsob jejich 

maximální možné eliminace.  

Naplnění cíle seminární práce hodnotí autoři jako splněné.  
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