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Vyhodnocení studie, kterou mezi 
šéfy marketingu významných 
firem působících na českém trhu 
realizovala agentura Ogilvy.



Generace Z SE HLÁSÍ O SLOVO.  
ODEZVA OD FIREM JE ALE ZATÍM SLABÁ

Nastupující generace Z, která zahrnuje mladé lidi narozené mezi lety 1997 až 2012, se podílí na celosvětové 
populaci z jedné třetiny. Střídá nebo doplňuje na výsluní mediálního i marketingového zájmu mileniály. Hlas 
této generace je v mnoha ohledech hlasitější a na rozdíl právě od mileniálů ho doprovází často i činy. Co ale 
skutečně víme o generaci Z? 

Generace Z je generací změny, vyrůstala s technologiemi a v blahobytu, bez totalitních režimů, s dostupným 
vzděláním a se svobodným přístupem k informacím i světu. Může z něj čerpat, ale také se v něm velmi rychle 
ztratit. Víme o ní, že více než polovina stále studuje a žije u rodičů, převážně ve městech. 

Platí u ní víc než u kohokoliv jiného „mobile first“. Značky musí akceptovat, že celou zákaznickou cestu 
s nimi zástupci Gen Z absolvují v mobilu včetně pohodlné platby, zákaznického servisu nebo reklamace. Na 
sociálních sítích jsou velmi aktivní a dokážou být velmi hlasití, od značek očekávají okamžitou odezvu a péči. 
Stejně jako mileniálové jsou citliví k tématům udržitelnosti, ale na rozdíl od nich se to propisuje i do jejich 
chování. Snaží se i na úkor svého pohodlí chovat udržitelně, a to nejen ve velkých městech, kde řeší hlavně 
brčka. Marketéři se musejí vyrovnávat s faktem, že jim možná nové zboží neprodají, protože Gen Z si řekne, 
že toho více nepotřebuje. Vztah se značkou ale mohou budovat dál a pomoct jim dát nový život starému 
nábytku, vzít od nich zpět použité obaly nebo jim umožnit výběr ekologičtějšího způsobu dopravy. 

Jsou na to značky na českém trhu připravené? Reflektují nejmladší koupěschopnou generaci ve způsobu své 
komunikace i výběru komunikačních kanálů? Ze studie mimo jiné vyplývá, že polovina značek na generaci Z  
vůbec necílí a další třetina to teprve zvažuje. Podrobné vyhodnocení studie najdete na dalších stránkách.

– Barbora Šumanská
    Social Director
    Ogilvy



VÝSLEDKY STUDIE – ZÁKLADNÍ FAKTA

  Tři čtvrtiny dotázaných (77 %) se shodují, že komunikovat cíleně na generaci Z má smysl. Podle pětiny však jen 
v oblasti módy, zábavního průmyslu a elektroniky.

  Přesto 79 % marketingových expertů žádnou specifickou komunikační strategii na tuto cílovou skupinu nemá. 
Z toho necelá třetina (29 %) to alespoň zvažuje.

  Nejčastější důvody, proč značky na generaci Z necílí? Třetina pro ně nemá produkt, pro dalších 18 % je to 
minoritní skupina a 15 % dotazovaných si dokonce myslí, že Gen Z nemá dostatečnou kupní sílu.

  Kvalitní produkt je základ. Jen to ale nestačí. Generace Z si podle oslovených marketérů nejvíce cení hodnot jako 
udržitelnost a ekologická stopa (74 %), zábava (62 %) a kvalitní zákaznická zkušenost (56 %).

  Drtivá většina respondentů (87 %) považuje za nejvhodnější komunikační kanál pro oslovení nejmladší generace 
sociální sítě. Druhé místo obsadila spolupráce s influencery (83 %), třetí on-line bannery a YouTube (51 %).

  Generace Z používá mobil pro vyhledání informací, nakupování, zábavu, sdílení obsahu i propojení se světem. 
Přesto 44 % značek mobilní formáty nevyužívá vůbec, jen nepravidelně nebo je teprve testuje.

  Nejlépe podle marketingových expertů funguje na generaci Z doporučení influencerů, emoce a ohleduplnost 
k životnímu prostředí.
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Komunikace na generaci Z má smysl, 
shodují se marketéři. Podle pětiny 
však jen někdy
Více než tři čtvrtiny dotazovaných (77 %) považuje 
marketingovou komunikaci cílenou na příslušníky generace Z  
za smysluplnou. Pro pětinu má taková komunikace smysl 
jen ve spotřebních kategoriích, jako je móda (90 %), zábavní 
průmysl (81 %) a elektronika (76 %). Žádný smysl v komunikaci 
na generaci Z nevidí jen 3 % dotázaných.

MÁ PODLE VÁS smysl CÍLENÁ MARKETINGOVÁ
 KOMUNIKACE NA PŘÍSLUŠNÍKY

 GENERACE Z?

Ne3 %

Pouze v některých oblastech20 %

Ano77 %



Mít kvalitní produkt či službu nestačí.  
Generace Z chce víc
Společně s tím, jak se rozvíjí digitální prostředí a sociální sítě, se výrazně mění 
i očekávání nejmladší generace od značek. Vybudovat loajalitu ke značce či 
produktu není jednoduché. Podle oslovených marketérů generace Z u značek 
nejvíce oceňuje hodnoty jako udržitelnost a ekologický dopad (74 %), zábava 
(62 %) a kvalitní zákaznická zkušenost (56 %). Bezmála polovina respondentů 
označila za důležitý také status značky nebo její společenskou zodpovědnost 
v otázkách diverzity, inkluze a fair trade. Naopak finanční dostupnost považuje 
za klíčovou jen třetina dotazovaných. Menší váhu pak připisují hodnotám 
jako lokální původ či záruka kvality – tuto volbu označilo méně než 25 % 
dotazovaných marketérů. 

Neznamená to ale, že se zákazníci z nejmladší cílové skupiny přestali zajímat 
o kvalitu produktu či služeb. Naopak, přestože obavy z nedostatku peněz 
a života na dluh jsou pro generaci Z typické, 65 % z nich podle globálních zdrojů 
Ogilvy Consulting1 upřednostňuje u výrobků či služeb vyšší kvalitu. Celé tři 
čtvrtiny jsou pak ochotné si za kvalitnější či udržitelnější výrobek připlatit. 

Nejmladší generace ale požaduje ještě více – aby značky měly jasný názor 
a podílely se pozitivním způsobem na fungování společnosti. Smysluplnost či 
relevance značky je dokonce pro stejné procento směrodatnější než kritérium 
ceny.2 Loajalitu ke značce vytváří i samotná komunikace značky – generace Z  
je více než kterákoli jiná generace citlivější na neoriginální obsah a korporátní klišé.

1  Ogilvy Consulting + Social.Lab: Keeping it real with Gen Z, červen 2020.
2  Tamtéž.

JAKÉ hodnoty PODLE VÁS GENERACE Z  
U ZNAČEK NEJVÍCE OCEŇUJE?

74 %

62 %

56 %

48 %

47 %

36 %

27 %

24 %

22 %

(diverzita, rovnost, fair trade)

Pozn.: Respondenti měli označit tři nejrelevantnější sdělení. 

Ekologický dopad a udržitelnost

Zábava

Kvalitní customer experience

Společenský dopad

Status

Finanční dostupnost

Mezinárodní přesah

Lokální výroba

Záruka kvality



Značky, které podle marketérů 
bodují: Apple, Nike a Netflix
Zajímavé je, že i když se záruka kvality jako hodnota 
rezonující s generací Z příliš neprosadila, mezi značkami 
nejlépe oslovujícími generaci Z suverénně zvítězil 
americký výrobce elektroniky Apple, který na kvalitě svých 
produktů hodně staví. Na druhém místě ho následuje 
sportovní značka Nike a trojici uzavírá streamovací gigant 
Netflix. Mezi dalšími zmiňovanými značkami se objevil 
Instagram, TikTok, McDonald’s nebo český výrobce bot 
z pravé kůže Vasky.

JAKÉ ZNAČKY BYSTE OZNAČIL/A ZA TY,  
KTERÉ PODLE VAŠEHO NÁZORU NEJLÉPE  

oslovují GENERACI Z?

Pozn.: Respondenti měli označit tři nejrelevantnější sdělení. 

60 %

24 %

15 %

13 %

13 %

8 %

8 %

7 %

6 %

Apple

Nike

Netflix
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Instagram

TikTok

McDonald’s

Vasky

Google



Polovina značek na generaci Z  
vůbec necílí, třetina to teprve zvažuje
I když se naprostá většina shoduje na tom, že komunikovat 
cíleně na generaci Z má smysl, v praxi nevyužívá žádnou 
specifickou komunikační strategii celých 79 % dotázaných. 
Z toho polovina respondentů marketingově na generaci Z  
necílí a ani to neplánuje, necelá třetina to alespoň zvažuje. 
S faktem, že právě generace Z představuje novou 
a silnou kategorii koupěschopných spotřebitelů, pracuje 
s uspokojivými obchodními výsledky pouze 17 % marketérů.  

MÁ VAŠE ZNAČKA SPECIFICKOU  
KOMUNIKAČNÍ strategii, KTERÁ  

CÍLÍ PŘEDEVŠÍM NA GENERACI Z?

Ano, ale výsledky nejsou uspokojivé4 %

Ano, s uspokojivými výsledky17 %

Ne, ale uvažujeme o tom29 %

Ne50 %



Jako hlavní důvod, proč necílí marketingovou komunikaci na 
generaci Z, uvedla třetina respondentů fakt, že pro ni nemají 
produkt. Dalších 18 % dotazovaných považuje tuto generaci 
z hlediska svojí značky za minoritní cílovou skupinu a dalších 
15 % je dokonce toho názoru, že nejmladší generace nemá 
dostatečnou kupní sílu. 

Pokud něco vystihuje komunikaci na generaci Z opravdu 
dobře, pak je to dobře známé „one size doesn’t fit all“. 
Generace Z má z pohledu cílení komunikace zásadní věkový 
rozptyl – zahrnuje 9leté dítě, 16letého teenagera, ale stejně 
tak 24letého člověka na prahu dospělosti. Přesto 18 % 
respondentů používá univerzální komunikační strategii pro 
všechny cílové skupiny. Méně než desetina pak volí jiný 
systém segmentace cílových skupin než podle věku.

Z JAKÉHO DŮVODU necílíte  
MARKETINGOVOU KOMUNIKACI  

SPECIFICKY NA GENERACI Z?

18 %

32 %

15 %

18 %

4 %

13 %

Početně pro nás jde 
o minoritní cílovou skupinu

Nemáme pro ně produkt

Příslušníci generace Z 
nemají dostatečnou kupní sílu
Používáme jednu strategii 
pro všechny cílové skupiny

Jiné

Volíme jiný systém 
segmentace cílových skupin



Zvláštní rozpočet pro komunikaci  
na generaci Z nemá téměř  
polovina firem
Ze značek, které připravují komunikaci specificky cílenou 
na generaci Z, na to má více než polovina dotazovaných 
speciálně vyhrazený rozpočet. U třetiny značek je to méně 
než 5 % z jejich celkového marketingového rozpočtu. 
Celých 47 % dotazovaných pak uvedlo, že nemá speciální 
rozpočet pro komunikaci na generaci Z. Jen necelých 
20 % marketérů pracuje s budgetem mezi 15 % až 30 % 
alokovanými pro komunikaci s generací Z. V těchto firmách 
se o komunikaci na generaci Z většinou stará speciální 
interní tým nebo externí dodavatel.

MÁTE SPECIÁLNĚ VYHRAZENÝ rozpočet PRO 
KOMUNIKACI CÍLENOU NA GENERACI Z?  

JAKÉ % TVOŘÍ Z CELKOVÉHO OBJEMU VAŠICH
MARKETINGOVÝCH INVESTIC?

Ano, do 15 %6 %

Ano, do 30 %12 %

Ano, do 5 %35 %

Nemáme47 %



Sociální média jsou pro Gen Z natural habitat. 
Fenomén druhé obrazovky
Drtivá většina respondentů (87 %) považuje sociální sítě za nejvhodnější mediální 
kanál k oslovení příslušníků generace Z. Jsou to právě sociální sítě, které jsou 
důležitou součástí nákupní cesty. Čtvrtina generace Z aktivně hledá inspiraci 
pro další nákupy on-line, 55 % dokonce uvedlo, že jejich poslední módní úlovek 
vzešel z náhodného brouzdání na internetu.3 

Druhé místo obsadila spolupráce s influencery, která je účinnou formou 
komunikace podle celých 83 %. On-line bannery dobře fungují podle poloviny 
respondentů. Necelá polovina považuje za vhodný mediální kanál pro komunikaci 
s generací Z oblast gamingu a e-sportu. Event marketing pak zmínilo 17 % 
dotazovaných. Tištěná média, TV, rádio a OOH považují respondenti za kanály se 
zanedbatelným významem – zvolilo je dohromady jen 2 % dotazovaných.

Sociální média jsou pro příslušníky generace Z přirozeným prostředím, v průměru 
na nich tráví kolem tří hodin denně. Neznamená to ale, že by tradiční kanály jako 
třeba televizi úplně opomíjeli. Mění se jen způsob konzumace. Pro generaci Z je 
typický tzv. second-screening – 90 % nejmladší generace aktivně používá svůj 
mobilní telefon, zatímco sleduje televizní obsah.4 Mobilní formáty jsou tedy pro 
efektivní komunikaci na tuto generaci naprosto klíčové.

MÁTE SPECIÁLNĚ VYHRAZENÝ rozpočet PRO 
KOMUNIKACI CÍLENOU NA GENERACI Z?  

JAKÉ % TVOŘÍ Z CELKOVÉHO OBJEMU VAŠICH
MARKETINGOVÝCH INVESTIC?

87 %

83 %

51 %

45 %

17 %

10 %

5 %

1 %

1 %

0 %

0 %

Sociální sítě

Spolupráce s influencery

On-line bannery, YouTube

Gaming a e-sport

Event marketing

Diskuzní fóra, recenze

Direct mailing

Tištěná média

TV, rádio

OOH

Jiné

Pozn.: Respondenti měli označit tři nejrelevantnější sdělení. 

3  Ogilvy Consulting + Social.Lab: Keeping it real with Gen Z, červen 2020.
4  Tamtéž.



Jak ale ukazuje další graf, specifické mobilní formáty 
připravuje v rámci on-line komunikace polovina 
respondentů (52 %). Dalších 44 % mobilní formáty 
nevyužívá vůbec, jen nepravidelně nebo je v současnosti 
teprve testuje. Generace Z přitom z mobilu provádí téměř 
každou on-line aktivitu, ať už jde o sdílení obsahu na 
sociálních sítích, komunikaci na chatovacích platformách, 
použití internetového vyhledávače, vyhledání produktu 
či služby, sledování videí, vyhledávání informací nebo 
zjišťování počasí. 

Z JAKÉHO DŮVODU necílíte  
MARKETINGOVOU KOMUNIKACI  

SPECIFICKY NA GENERACI Z?

Mobilní formáty testujeme5 %

Mobilní formáty nevyužíváme14 %

Nemáme on-line komunikaci4 %

Mobilní formáty využíváme nepravidelně25 %

Mobilní formáty využíváme52 %



5  Ogilvy Consulting + Social.Lab: Keeping it real with Gen Z, červen 2020.

Největší důvěru i vliv  
na nakupování mají influenceři
Nejlépe dle dotazovaných fungují v komunikaci na 
generaci Z doporučení z řad influencerů, hned v závěsu 
se umístily emoce a respekt k životnímu prostředí. 
Generace Z vyrůstala společně s internetovými celebritami 
a influencery. Na rozdíl od celebrit v tradičním slova smyslu 
jde o běžné teenagery, kteří si své publikum vybudovali na 
platformách typu YouTube a Instagram. Silný vliv těchto 
novodobých celebrit na nákupní chování generace Z  
nejlépe dokládá fakt, že více než polovina z nich (52 %) věří 
influencerům natolik, že dají na jejich radu a doporučení při 
výběru konkrétních produktů či značek.5

Naopak podle mínění marketérů v komunikaci na 
generaci Z nezabírají sdělení zaměřená na tradici a záruku. 
Překvapivým zjištěním je, že podle respondentů této studie 
v komunikaci také nefunguje akcent na lokální výrobu.

KTERÁ SDĚLENÍ V KOMUNIKACI  
S GENERACÍ Z PODLE VÁS fungují  

OPROTI BĚŽNÉ KOMUNIKACI LÉPE?

69 %

53 %

37 %

31 %

25 %

24 %

19 %

14 %

14 %

11 %

6 %

0 %

0 %

Doporučení influencerů a celebrit

Emoce

Ohleduplnost k zivotnímu porstředí

Apelativní must-have sdělení

Novinka na trhu

Rychlost dodání

Využití bez omezení

Kvalita

Cena

Lokální výroba

Zahraniční produkt/služba

Tradice

Záruka

Pozn.: Respondenti měli označit tři nejrelevantnější sdělení. 



Z generace Z roste nová kategorie  
spotřebitelů – náročnější i obezřetnější
Studii jsme uzavřeli otevřenou otázkou na to, v čem je podle oslovených 
marketérů komunikace na generaci Z specifická a v čem se liší od komunikace 
k ostatním cílovým skupinám. Komunikační šéfové se shodují, že prim by měly 
hrát on-line komunikační kanály, sociální sítě a influenceři jako médium svého 
druhu. Uvědomují si, že tato generace vyrůstala v digitálním věku, proto i obsah 
na ni cílený by měl nést inovativní prvky pokročilých technologií. 
Kromě správného výběru komunikačních kanálů je také důležitý samotný 
obsah. Generaci Z charakterizují jako cílovou skupinu zvyklou na neustálý 
přísun informací, zároveň ji však popisují jako kritičtější a obezřetnější publikum. 
Nastupující generace Z se podle nich nenechá snadno oklamat marketingovými 
frázemi a je citlivá na neoriginální nebo prázdný obsah. Někteří respondenti 
reflektují i to, že nejmladší koupěschopná generace od značek žádá víc než jen 
kvalitní produkt – a to především aktivní účast na řešení společenských otázek, 
jako je ekologie, rasismus nebo genderová vyváženost.



Pohled odborníka

V DŽUNGLI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ NEKOUKEJTE  
JEN ZA NEJBLIŽŠÍ LIÁNU

Výsledky v podstatě potvrzují to, co se dá pozorovat dlouhodobě. Generace Z je náročná, požaduje nápaditou 
komunikaci a má od ní určitá očekávání. Stejně tak má očekávání od služby nebo produktu: jednoduchost, rychlost 
a dostupnost. Přehledný nákup z přizpůsobeného mobilního rozhraní nebo přímo z prostředí sociálních sítí. A jasnou 
představu, od koho produkt nebo službu pořizuje. Jaké hodnoty značka zastává? Jaké priority má? A co skutečně dělá 
pro jejich naplnění? Slova musejí být doplněna o jasné výsledky a reálnou snahu. Vyprávět příběhy, být autentický, 
nepodceňovat emoce. Experimentovat. To, co se léta osvědčuje tvůrcům obsahu, úspěšně aplikují i marketéři.

Ve své tvorbě se snažím dbát na autenticitu. Téma mě musí skutečně zajímat, abych ho dokázal dobře zpracovat. 
Pokud vám na něčem opravdu záleží, je to znát. Preferuji kvalitu nad kvantitou, snažím se ujišťovat, že nepublikuji 
„naprázdno“, ale vždy mám důvod proč. Chci něco předat, bavit... A prázdná slova nebaví nikoho. Sociální sítě jsou pro 
mě skvělé pro svou neustálou proměnlivost a dynamičnost. Je to, jako by vám někdo každé ráno přeskládal pracovní 
stůl v kanceláři nebo vám ho úplně vyměnil. A vy se každý den učíte adaptovat na měnící se podmínky. Jakou lepší 
průpravu si pro zbytek 21. století přát? 

Nekomunikovat vůbec s generací Z je chyba. Její kupní síla se zvedá a bude růst i nadále. Jednoho dne z ní bude 
nejsilnější generace konzumentů. Pokud si značky zvládnou během následujících let vybudovat z příslušníků této 
generace loajální komunity, navážou s nimi vztah a dobře odkomunikují své hodnoty, nemusejí nutně profitovat 
nyní, ale v dlouhodobějším horizontu nepochybně budou. Tam ale tabulky nedosáhnou. Kolonky často ohraničují 
jen kvartály. Nabízí se tak otázka: kdo je méně trpělivý? Generace Z, nebo značky a marketéři? V džungli algoritmů 
sociálních sítí nezbývá než experimentovat a nebát se. A koukat dál než za nejbližší liánu.

–  Karel „Kovy“ Kovář 
influencer a zástupce 
generace Z


