Zpráva o činnosti
České marketingové společnosti za I. pololetí 2018
Pro Hlavní výbor ČMS
I. Činnost prezidia
- prezidium se scházelo pravidelně 1 x měsíčně a projednávalo jak zásadní tak
operativní otázky chodu společnosti
- hlavními tématy jednání byla příprava a vyhlášení výsledků soutěže Marketér roku 2017,
doprovodný program na veletrhu Reklama, Polygraf 2018, výsledky hospodaření roku 2017, stav
a vývoj členské základy, spolupráce s partnerskými asociacemi, práce regionálních klubů a
příprava časopisu Marketing a komunikace (1. a 2. číslo).
- prezidium se rovněž věnovalo obsahu a úrovni www stránek
II. Soutěž Marketér roku 2017 – třináctý ročník
Vyhlášení této významné odborné i společenské události proběhlo v rámci konání semináře
MARKETING 4.0 - KVALITA A BUDOUCNOST MARKETINGU
22. listopadu 2017
Slavnostního aktu se za Českou marketingovou společnost zúčastnili prezidentka společnosti
doc. Jitka Vysekalová a další členové prezidia. Tradičně podpořil vyhlášení soutěže svým
osobním sdělením prof. Philip Kotler, osobnost světového marketingu.
V podvečer 17. května 2018 se již tradičně v příjemném prostředí Divadelního sálu Klubu
Lávka s historickým rámcem Karlova mostu a působivým výhledem na Hradčany odehrálo
finále soutěže 13. ročníku Marketér roku 2017. Večerem provázel opět moderátor Karel
Voříšek a k dobré náladě přítomných přispěl SWING KVARTET Ivana Smažíka se
zpěvačkou Evou Emmingerovou. Setkání obohatila i výstavka fotografických obrazů
uměleckého fotografa Jadrana Šetlíka zachycující osobitým způsobem významné osobností
českého marketingu.
Výsledky soutěže jsou uvedeny na www.cms-cma.cz
III. Certifikace a prolongace
Pro letošní rok rozhodlo prezidium ČMS o konání certifikací pouze v podzimním termínu. I
když se jarní certifikace nekonaly, byly učiněny všechny kroky pro získání nových zájemců o
certifikaci a bylo započato jednání o podzimních prolongacích certifikovaných v minulých letech.
•

Zatím není žádný kandidát na certifikaci.
Na prolongaci je navrženo celkem 12 certifikovaných odborníků:
1. Frey Petr, PhDr.
marketingový poradce
2. Kauerová Lenka, doc., Ing., CSc.
lektor pro marketing
3. Klevarová Cecílie, PhDr., CSc.
lektor pro marketing
4. Kotíková Halina, Ing., Ph.D.
lektor pro marketing
5. Kubášek Marcel, Ing.
marketingový poradce
6. Lokaj Luděk
marketingový specialista
7. Mašek Bohuslav, Ing.
marketingový specialista
8. Nétek Václav, doc., Ing., CSc.
marketingový manažer
9. Vysekalová Jitka, doc., PhDr., Ph.D. marketingový poradce
10. Wasylkiwová Kristýna, DiS.
marketingový specialista
11. Zemene Pavel, Ing.
marketingový manažer
12. Zumrová Lucie, Ing., Ph.D.
marketingový manažer

čtvrtá prolongace
pátá prolongace
sedmá prolongace
druhá prolongace
sedmá prolongace
pátá prolongace
šestá prolongace
sedmá prolongace
sedmá prolongace
první prolongace
sedmá prolongace
pátá prolongace

VI. Doprovodný program veletrh Reklama Polygraf
Jako každoročně se i letos Česká marketingová společnost zúčastnila Veletrhu Reklama,
Polygraf. Garantovala doprovodný program a udělila cenu v soutěži Duhový paprsek, kterou
předala výkonná ředitelka Milada Hábová.
Doprovodný program
29. 5. 2018 - 11.00 – 11.45 hod.
ČEŠI A REKLAMA - výsledky výzkumu postojů české veřejnosti k reklamě
Účastníci panelu: Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS, Miroslav Fous, ředitel výzkumu ppm
Factum
29. 5. 2018 - 11.45 – 12.00 hod.
Informace o 13. ročníku soutěže Marketér roku: Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS
29. 5. 2018 - 12.00 – 12.30 hod.
Křest a představení knížky: MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V MÍSTĚ PRODEJE
Autoři publikace:
Daniel Jesenský a kol.
Tomáš Kotrč – generální ředitel ABF, a.s., Jana Nosálová - ředitelka OT
Křtitelé:
Reklama ABF, a.s., Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS
29. 5. 2018 –12. 30 - 14. 30 hod.
Setkání regionálních a odborných klubů ČMS

V. Časopis Marketing a komunikace
Pravidelně vychází časopis Marketing & komunikace.
První číslo letošního roku bylo věnováno marketingové komunikaci, číslo dvě nese téma Nové
pojetí služeb a marketing a vyjde koncem června, další pak téma Nové řešení kontaktů se
zákazníkem a poslední, jako každoročně, má téma Marketingový výzkum.
Časopis Marketing & komunikace představuje trvalý prostředek komunikace mezi Českou
marketingovou společností a odbornou marketingovou veřejností. Časopis si po celou dobu
vydávání udržuje svůj nekomerční charakter a je možno bez nadsázky říci, že se tak stává, vedle
publikování výrazných podnětů pro marketingovou praxi, i významnou platformou pro
publikování teoretických poznatků, výsledků z marketingových výzkumů zaměřených nejen na
určité marketingové nástroje, ale i obecně na problematiku marketingového managementu.
Časopis je od roku 2007 vydáván v nové grafické úpravě a plnobarevné podobě, jeho obsah je na
vysoké profesionální úrovni a přispívat do něj mohou nejen členové ČMS, ale i odborníci ze
široké marketingové veřejnosti. Podrobněji je historie časopisu uvedena na webových stránkách
ČMS.
Pro letošní ročník se rozhodla redakční rada navázat přímý kontakt s tiskárnou Tiskneme, což
v rámci celého ročníku znamená významnou úsporu finančních prostředků.
Zadání nové obálky bylo svěřeno studentům Vysoké školy kreativní komunikace, které vedl
MgA. Antonín Kopp, vedoucí ateliéru Grafický a Mediální Design. Bylo vytvořeno několik
návrhů a po pčlivém výběru, připomínkách a úpravách byla vybrána jedna z verzí
s předpokladem modifikací pro každé číslo.

VI. Ostatní činnosti
Partnerství a odborná garance vzdělávacích akcí a účast členů prezidia na ostatních odborných
akcích
Partneři, spolupracující asociace
V průběhu uplynulého období spolupracovala ČMS na svých projektech s několika partnerskými
organizacemi a s dalšími vedla přípravná jednání o budoucí spolupráci. Formou vystoupení
zástupců prezidia a ostatních členů potvrdila partnerství či převzala záštitu nad dlouhodobými i
jednorázovými akcemi. Patřily k nim AČRA, SIMAR. ČSZV, ČIFRA, TOP 100, POPAI a
další.
Výzkum Češi a reklama
Česká marketingová společnost (ČMS) ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Fakultou
podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE), Českým sdružením pro

značkové výrobky (ČSZV), POPAI CE a společností ppmfactumresearch uspořádala
tiskovou konferenci, v souvislosti se zveřejněním výsledků výzkumu ČEŠI A REKLAMA.
Bližší informace o tiskové konferenci jsou na www.cms-cma.cz
Zlatý středník
ČMS se stala opět odborným partnerem soutěže Zlatý středník. Jde o profesní soutěž hodnotící
firemní média, resp. hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k
reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům
nebo zaměstnancům. Od roku 2002 tak každoročně oceňuje periodika a to jak tištěná, tak
elektronická a i jejich dílčí texty. Podrobnější informace o soutěži je možno získat na
www.zlatystrednik.cz.
V pondělí 16. dubna 2018 od 19 hodin v pražském hotelu Vienna House Andel’s Prague se
odehrálo slavnostní předání cen již 16. ročníku soutěže firemních publikací, kterou pořádá PR
klub. V odborné porotě soutěže zasedala i tentokrát prezidentka ČMS doc. PhDr. Jitka
Vysekalová, Ph.D.
Duhový paprsek
Jako každoročně konala se na letošním ročníku veletrhu Reklama, Polygraf soutěž o nejlepšího
výrobce reklamy roku pod názvem Duhový paprsek. V porotě zasedla doc. PhDr. Jitka
Vysekalová, Ph.D., prezidentka ČMS. Cenu České marketingové společnosti. Zvláštní cena
ČMS byla udělena zajímavému projektu firmě Authentica, s.r.o. za kampaň END CAP
ORION, která ztvárnila kartonový stojan pro nabídku výrobků společnosti Nestlé Česko,
s.r.o.
Marketing Mix Praha 13. září 2018
XI. ročník prezentačního veletrhu firem z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie.
ČMS se stala opět partnerem této dnes už tradiční akce.
Glorious – studentská konference 3. - 5. května , Brno
ČMS již druhým rokem poskytla záštitu, informovali jsme v M + K 1/2018.
OPodle pořadatelů je tato velkolepá akce určena nejenom studentům zklamaným z teoretické
vysokoškolské výuky, jak tomu bylo převážně v minulých ročnících, ale i lidem, kteří si chtějí
rozšířit obzory v oblasti byznysu, managementu a osobního rozvoje.
Lady Wine Club
LWC nabídl svým členkám i příznivkyním možnost neformálních setkávání každou poslední
středu v měsíci. Místo setkání je Na blbym místě, příjemné restauraci, která přes svůj název je
na místě dobrém, a to na rohu ulice Štěpánské a V Jámě v Praze 1. Od začátku roku se

uskutečnilo několik setkání, při kterých dámy ochutnaly dobrá vína, probraly témata zajímající
„všechny strany“ a přivítaly vzácné hosty obého pohlaví.
PREZENTACE
• k prezentaci ČMS je využívána účast na všech partnerských akcích
• webové stránky ČMS – pravidelně se doplňují data a informace o činnosti ČMS
- LinkedIn – ČMS využívá této sociální sítě k prezentaci své činnosti a k možnosti navázání
profesních oborových spojení
- Facebook a Instagram – příprava i výsledky soutěže Marketér roku byly zveřejňovány i na
těchto sítích
VII. REGIONÁLNÍ KLUBY
Ostrava – Cecílie Klevarová, Miloslav Cváček
Personální změny ve vedení RK Ostrava
Regionální klub Ostrava uspořádal 17. dubna letošního roku Diskusní fórum zaměřené na svou
dlouholetou činnost. Klub existuje už od roku 1990 a za ta dlouhá léta vykonal nespočet
záslužných kroků, které pomáhaly rozvíjet marketing jak v teoretické, tak i praktické oblasti v
celé naší republice.
Datum ani téma nebylo jistě zvoleno náhodně, protože souviselo s významným mezníkem, jímž
se stalo předání klubového vedení. Zakladatelka klubu a jeho neúnavná předsedkyně paní PhDr.
Cecílie Klevarová, CSc. předala pomyslné žezlo svému věkově i profesně mladšímu kolegovi
panu Ing. Miloslavu Cváčkovi, PhD., který se podle vlastního vyjádření bude snažit udržet
vynikající pověst klubu, rozvíjet ji a na základě převzatých zkušeností i nadále hrát důležitou roli
na půdě České marketingové společnosti.
Poděkovat Cilce i celému vedení RKO přišla také prezidentka České marketingové společnosti
paní doc. PhDr. Jitka Vysekalová, PhD., která obohatila program odpoledního setkání zajímavou
interpretací letošních výsledků dlouholetého výzkumu Češi a reklama prováděného pod záštitou
ČMS.
Přehled ostatních činností je k dispozici v sekretariátu ČMS v plánu činnosti RK Ostrava na rok
2017.
Zlín – Vratislav Kozák
Letos zkoušíme nový model klubové práce. Sešli jsme se dvakrát v počtu osmi a dvanácti lidmi.
Byli zastoupeni akademičtí pracovníci, studenti FaME UTB ve Zlíně, zaměstnanci Magistrátu
Statutárního města Zlín a Krajského úřadu Zlínského kraje.
7. 3. 2018
Jak GDPR ovlivní práci marketingových oddělení
3. 5. 2018
Průmysl 4.0 a marketing 4.0
Byly prezentovány poznatky ze semináře učitelů marketingu ze dne 22. 11. 2017.
Liberec – Jozefína Simová
V první polovině roku 2018 byly Regionálním klubem ČMS Liberec pořádány tyto akce:
Přednáška: Zahraniční media a jejich využívání pro marketingovou komunikaci. Jitka
Plechová Lasvit
Přednáška: Etika ve veřejné správě. Ing. Stanislava Silná, místostarostka města Nový Bor
Spolupráce se Svazem výrobců skla a bižuterie v oblasti marketingu
Plzeň – Pavel Novák

Východní Čechy – Marcela Kožená
22.5. 2018 proběhly tzv. „Kulaté stoly", na kterých výborní studenti se svými vedoucími
prezentují své bakalářské a diplomové práce určené k obhajobě, do oblasti marketingu spadá
práce Michaely Pavlíčkové na téma Vliv podnikové marketingové kultury na řízení lidských
zdrojů v podniku a Martina Brodského s názvem Analýza fungování regionální značky Vysočina
– regionální produkt.
VIII. KLUB UČITELŮ MARKETINGU
V uplynulém období se v souladu s Plánem činnosti 2017/2018 uskutečnily následující akce:

1. akce: odborný seminář KUM-ČMS
Datum konání: 15. května 2018
Místo: velká aula VŠMVV Praha, U Santošky 17, na Praze 5
Spolupráce: KUM-ČMS; VŠMVV Praha
Téma: KAM SMĚŘUJE – MARKETING, KOMUNIKACE, SPOLEČNOST, … A SVĚT?
Program: 6 přednášek (3x firmy, 3x akademici)
Počet účastníků: 42
2. akce: soutěž Mladý delfín 2017 (spolupráce s ČMS)
Datum konání: 2017/2018
Forma účasti: návrhy témat, propagace, účast v hodnotící skupině, předávání cen
Téma: JAK ÚSPĚŠNĚ KOMUNIKOVAT ČESKÉ VÝROBKY NA TUZEMSKÉM TRHU
3. akce: Veletrh Reklama Polygraf (účast na programu ČMS)
Datum konání: 29. května 2018
Místo: Výstaviště PVA EXPO v Praze Letňanech
4. akce: meziuniverzitní stipendijní spolupráce mezi členy KUM-ČMS (s využitím
programu CEEPUS)
Datum konání: 2017/2018
Spolupráce: VŠB-TU Ostrava; UKF v Nitre; VŠMVV Praha

Předpokládané akce v druhé polovině roku 2018
Seminář KUM + ČMS – 21. 11. 2018
Certifikace – 7. 11. 2018
zasedání HV – 5. 12. 2018
Jitka Vysekalová, Milada Hábová červen 2018

