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Představení iniciativy Cesta ven



Kdo jsme

Agentury, dobrovolníci, asociace AKA, APRA, ČEA, SIMAR (dohromady celkem 
28 subjektů) se spojili, aby pomohli Česku vrátit se k normálnímu životu. 

Spojili jsme se s jedním cílem: podpořit co nejúspěšnější vakcinaci proti Covid-19 
v České republice. Je to efektivní návrat k normálnímu životu a podnikání.  



Problematika očkování a cíle



Proč je nutné očkování řešit

V ČR jsou následující skupiny lidí, se kterými je třeba pracovat.

Očkování 
chtějí

S očkováním 
váhají

Očkování 
nechtějí

(50 %) (16 %) (32 %) 

Zdroj:



Kdo je cílová skupina?

Zvažovatelé Vlažní 
odpůrci Ignoranti

• hlavní motivací je ochrana vlastního 
zdraví u starších a ochrana blízkých 
u mladších (je to téměř půl na půl) 

• mít sociální kontakt; moci se zas bez 
obav normálně stýkat s kamarády, 
blízkými a rodiči 

• opustit dům; jít zas volně do školy, práce, 
za koníčky, sportem, kulturou, do 
hospody a na cesty  

• klid; ukončit rozdělení společnosti, kdy 
se hádám o covidu s přáteli 

• hlavní motivací je zmírnit osobní 
ekonomické dopady, žít beze strachu ze 
ztráty zaměstnání/moct zase normálně 
podnikat  

• žít pozitivně; ukončit dystopii, kdy stále 
jen sledujeme mrtvé, psy a roušky a 
desinfekce  

• oživit ekonomiku, posílit Česko, 
nenechat si jako země ujet vlak 

• hlavní motivace je “dělat si co chci”  
• návrat ke světu, jako byl dřív bez 

neustálého pocitu strachu a ohrožení  
• žít si podle svého, neřešit zákazy, nařízení 

a zprávy jako takové 

(15-20 %) (15-20 %) (10 %) 

Zdroje: Future Bakery, PAQ, STEM, Behavio, Median



Kdo je cílová skupina?

Zatím nerozhodnutí nebo rozhodnutí nenechat se očkovat jsou daleko více ženy a lidé 
v produktivním věku. 

“Určitě ne”, “Spíše ne”, “Nevím” “Určitě ano”, “Spíše ano”

Zdroj:



Zdroj:

Proč se nechci nechat očkovat proti Covid-19



Zdroj:

Co by mě přesvědčilo nechat se očkovat proti Covid-19

• Lepší informovanost – ucelené, jednotné, 
podrobné a důvěryhodné informace – vysvětlení 
přínosů a rizik očkování, mechanismu očkování, 
porovnání jednotlivých vakcín

• Výrazné snížení nárůstu nakažených po 
proočkování části populace 

• Prověřenost vakcíny časem (alespoň rok, dva, pro 
některé ale i desítky let bez následků) 

• Delší účinnost vakcíny 

• 100% účinnost vakcíny 

• Žádné/zanedbatelné vedlejší účinky

• Pokud by vakcína zaručovala bezinfekčnost 
(nemuset nosit roušku, chodit na testy)

• Vysoké odškodnění v případě zdravotních 
komplikací, nebo nakažení se po očkování 

• Zkušenost (moje nebo okolí) s těžký průběhem 
COVIDu-19

• Většina známých se nechá očkovat (nebo většina 
veřejně známých osobností se nechá očkovat)

• Zhoršení zdraví (spadnutí do rizikové skupiny)

• Doporučení lékařem – ti, kteří si nejsou jisti, jestli 
je při jejich zdravotním stavu vakcína vhodná

• Povinné očkování (v práci, pro cestování, pro 
návštěvu veřejných míst)

CO BY MĚ PŘESVĚDČILO NECHAT SE OČKOVAT PROTI COVID-19:



Závěry výzkumu

Je potřeba k očkování přesvědčit nerozhodnuté, 
vlažné odpůrce a ignoranty. 

Správnou cestou je poskytnout všem dostatek informací, aby se 
dokázali správně rozhodnout, motivovat je a jít příkladem a později 
důrazně apelovat, protože se jedná o jedinou cestu ven ze stávající 
situace. 

1 Předat informace

2 Jít příkladem a motivovat

3 Emotivně apelovat



Řešení



Řešení

Klíčovým řešením je komunikace 

Je potřeba s lidmi mluvit, vysvětlovat a edukovat.  

Je třeba minimalizovat komunikaci dílčích neshod odborných autorit 
ve veřejném prostoru.  

Je důležité přestat vyzdvihovat do popředí dezinformace 
a konspirační teorie.  



Boj proti dezinformacím

“…to, jak máme bojovat proti dezinformacím, není vyvracení, protože 
i tím vyvracením je vlastně rozšiřujeme dál a sami fungujeme jako 
jakýsi tlampač a zesilovač. Ta správná strategie je, a v současnosti to 
platí dvojnásob, říkat pravdivé narativy,“

– František Vrabel, CEO & Semantic Visions 
pro Info.cz, 10.2.2021

https://www.info.cz/podcasty/kapitola-podcast/kapitola-frantisek-vrabel


Strategie komunikace

Fáze 1

Očkování seniorů a první 
linie + vzdělávání ostatní 

populace. 

Sdělení: Zjistěte, zda je 
očkování pro vás a 

najděte všechny odpovědi 
na své dotazy.

Fáze 2

Očkování širší 
populace dle věku a 

míry ohrožení. 

Sdělení: Teď je čas pro 
nás všechny. 

Zaregistrujte se ještě 
dnes. 

Fáze 3

Apel na zbývající část 
populace, která se zatím 

očkovat nenechala. 

Sdělení: Bez vás to 
nedáme. Již XY lidí se 

naočkovalo. Zaregistrujte 
se taky.  

Fázování kampaně reflektuje vládní strategii očkování:



Východiska pro komunikaci

Vakcinace většiny populace České republiky není jednoduchá mise, proto i označení "kampaň" musíme chápat v dlouhodobém kontextu. Mluvíme 
o nejméně devíti měsících, které se dají naplánovat jen velmi obtížně. Jakákoliv nová situace, která se bude týkat viru nebo vakcíny, bude ve 
společnosti rezonovat. Proto musí být kampaň dostatečně pružná na to, aby reagovala rychle, odborně a zcela autenticky a transparentně. 

Modulárnost Jednoduchost Autenticita  
a pozitivita

Veškerý obsah, včetně TV spotu, musí 
být vytvořen tak, aby se jednoduše 

mohl změnit a přizpůsobit situaci. Díky 
tomu tak můžeme pružně a jednoduše 

reagovat na jakékoli dění.

Komunikace, distribuce a dokonce 
i samotná exekuce musí být zcela 

jednoduchá. Srozumitelnost, pochopení 
a ztotožnění populace s naším sdělením 

je pro nás klíčové. 

Veškerý výstup musí být uvěřitelný 
a upřímný. V exekuci nevystupují herci 
a za informacemi stojí konkrétní lékaři. 
Vše je pozitivní a plné naděje, strachu 

bylo loni dost. 



Vrstvy komunikace

V zadání jsou zcela správně pojmenovány úrovně komunikace, které spolu navzájem spolupracují. Tyhle vrstvy tvoří jednu dlouhodobou kampaň 
a proto je musí spojovat jedna velká myšlenka a jedna vizualita kampaně.  Žádnou část nesmíme zanedbat, protože v populaci se nachází několik 
segmentů lidí, kteří se liší svým postojem k vakcinaci. 

Emocionální Racionální Praktická

Zásah největší části populace skrze 
masová média (TV, Print, Rádio, Online). 
Odpovídá na otázku, proč se mě to týká 

a proč bych měl věnovat vakcinaci 
pozornost.

Cílené mediální kanály, skrze které 
otevíráme dialog a odpovídáme na 

nejčastější dotazy v populaci. 
Ubezpečujeme, že je očkování 

bezpečné.

Vysvětlujeme, kde se naočkovat, jak 
očkování probíhá a doručujeme další 
informace, které zabezpečí plynulý 

očkovací proces. 



Pokud existuje vůbec něco, na čem se shodneme, je to 
touha, aby tato situace konečně skončila. Nikoho to už 
nebaví.  

Chceme znovu žít normálně a udělat za dlouhými, těžkými 
měsíci tečku.  

Díky očkování konečně můžeme, a to doslova.

Všichni toho už 
máme dost

Insight

Očkování je 
symbolickou 
tečkou

Vstupní insighty i kreativní koncepty prošly 
testováním, jehož závěry byly do finálního 
konceptu zapracovány. 



Kreativní řešení



Idea

Udělejme 
tečku za 
koronavirem 
#udelejmetecku 



Idea

Udělejme 
tečku za 
strachem 
#udelejmetecku 



Idea

Udělejme 
tečku za 
nudou 
#udelejmetecku 



Idea

Udělejme 
tečku za 
nejistotou 
#udelejmetecku 



Idea

Udělejme 
tečku za 
obavami 
#udelejmetecku 



Idea

Udělejme 
tečku za 
vyčerpáním 
#udelejmetecku 



Idea

Udělejme 
tečku za 
… 
#udelejmetecku 



Idea

Udělejme 
tečku za 
koronavirem 
#udelejmetecku 



Emocionální  
vrstva

SKUTEČNÉ 
TVÁŘE  

KAMPANĚ  



Naši iniciativu podporují uznávaní čeští lékaři a experti - 
virologové, imunologové i vakcinologové. Právě od nich 
veřejnost uslyší výzvu k očkování. Pomůže nám to vybudovat 
si potřebný respekt, a hlavně důvěru.  
 
Spolupracujeme s iniciativou Lékaři pomáhají Česku a právě 
mezi nimi budeme hledat tváře naší kampaně. 

Důvěryhodnost 
díky odborníkům



Jestli chceme být uvěřitelní, musíme zobrazovat lidi. Žádné herce.  
Vybereme představitele různých skupin, aby se v nich diváci našli. 
Každého z nich pandemie ovlivnila jinak, ale všichni jsou odhodlaní nechat 
se očkovat a udělat za vším tečku. 

V hlavním TV spotu sledujeme momenty jejich každodenní reality. 
Abychom opravdu pochopili jejich motivaci nechat se očkovat, natočíme 
s nimi i krátké upřímné výpovědi, které později využijeme v online 
formátech.  
 
Pozn.: Zobrazené osoby a výpovědi jsou zatím pouze fiktivním ilustračním 
příkladem. Pro realizaci budeme vybírat skutečné lidi s podobnou 
zkušeností s pandemií a motivací k očkování. 

Reální lidé  
a jejich příběhy



Racionální  
vrstva

KAMPAŇ,  
KTERÁ NABÍZÍ 

ODPOVĚDI



Je v pořádku se ptát. Další  
odpovědi na vaše otázky najdete  

na mamseockovat.cz

Lidé mají v souvislosti s vakcinací spoustu otázek 
a pochybností. A je to naprosto normální. Naší úlohou 
je, aby na ně dostali pravdivé a věcné odpovědi.  

V racionální úrovni kampaně budeme lidem a jejich 
zvědavosti vycházet vstříc.  

Klíčové vizuály věnujeme nejčastějším otázkám 
o očkování, a vědeckým odpovědím napsaným 
stručným a lidským jazykem. Důvěryhodnost 
informací podpoří lékaři z iniciativy Lékaři pomáhají 
Česku. 

Pozn.: Máme k dispozici zatím 9 odpovědí na časté 
otázky, jejichž znění nám schválili zástupci Lékaři 
pomáhají Česku, se kterými máme podepsané 
memorandum o spolupráci.  

Udělejme tečku za 
obavami

prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc
imunoložka

ilustrační fotografie

Jak to, že byla 
vakcína proti 

COVID-19 vyvinuta 
tak rychle?

Za rychlý vývoj vakcíny vděčíme technologickému 
pokroku i zapojení velkého množství výzkumných 
center a dobrovolníků. Vakcína se navíc stala 
prioritou a "předběhla se" v pořadníku na 
schvalování léčiv, což její bezpečnost nijak 
neovlivnilo. 



Praktická  
vrstva

KAMPAŇ,  
KTERÁ 

INFORMUJE



• Informační web 
• Poskytování klíčových logistických informací (kam se očkovat, kdy, jak atp.) 
• Komunikace směřující k akci - registraci do očkovacího systému

Praktická vrstva 
kampaně



DALŠÍ KLÍČOVÉ 
VRSTVY 

KAMPANĚ



• Koordinované PR k problematice 
• Zapojení zdravotních pojišťoven 
• Průběžná a cílená dlouhodobá práce s komunitami na sociálních sítích 
• Online targeting cílových skupin 
• Důsledná práce s jednotlivci (‘nudging’ se zapojením praktických lékařů) 
• Zapojení podniků 
• Celková koordinace komunikace ve veřejném prostoru

Další vrstvy 
kampaně



Spolupráce subjektů

NÁRODNÍ 
KAMPAŇ



Národní kampaň

4 klíčové bloky:

Kraje a místní 
samospráva

+ soukr. subjekty



Social a PR

Pro úspěch a efektivitu celé kampaně je nutné aktivně dirigovat diskuzi na sociálních 
sítích a v médiích, abychom dokázali systematicky měnit sentiment k tématu 

očkování. 

Taková dlouhodobá práce vyžaduje kontinuální financování týmu lidí, které v tuto 
chvíli není z vládních zdrojů k dispozici. Obracíme se proto na komerční subjekty, aby 

tuto aktivitu podpořily, neboť je klíčová k úspěchu celé kampaně.



Jak se budou subjekty zapojovat?

1) 
Interní 

komunikace

Nejjednodušší cesta, jak se zapojit – 
využitím interních komunikačních 

kanálů k vzdělávání a motivaci 
zaměstnanců a jejich blízkých.  

Komunikační materiály jsou k dispozici 
jak k přímému využití, tak k vytvoření 

vlastních motivů dle potřeby. 

2) 
Komunikace 
na partnery

Komunikovat je důležité i s obchodními 
partnery. V některých kategoriích, kde 

např. partneři tvoří důležitý prodejní 
kanál (např. restaurace) je to dokonce 

naprosto nezbytné.

3) 
Komunikace 
k veřejnosti

Pokud to vaše prostředky umožňují, 
i zapojení do veřejné části kampaně 

nejenže významně pomůže 
k rychlejšímu dosažení proočkování 

populace, ale také může pomoci 
s vnímáním značky v komunitě.

4)  
Příspěvek na 

realizaci  
kampaně

Kampaň je nutné realizovat na 
sociálních sítích a trvale koordinovat 

pozitivní PR. Podniky mohou přispět na 
tyto důležité aktivity např. svým 
vlastním mediálním prostorem. 

Přidejte se!



Zapojené subjekty

1YEAR, Bison & Rose, Crest Communications, Dark Side, Dentsu, Dorland, Future 
Bakery, Havas PR Prague, kožuch.online, Kantar, LESENSKY.CZ, MarkBBDO+Proximity, 

McCANN Prague, Medici PRO Očkování, Tomáš Mrkvička, Neopublic, Nielsen 
Admosphere, OGILVY, Optimist, PR.Konektor, PRAM Consulting, Renegadz, studenti 

Katedry MKPR FSV UK, Vysoká škola kreativní komunikace – Kreativní Kancl



Děku  eme


