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So uhrn 

Príspevek se pokouší zachytit souvislost marketingu a snižování poptávky po drogách . 
Vysvetluje duvod nezastupitelnosti a nezadatelnosti marketingového prístupu pri všech činno
stech smerujících k verejnosti a ovlivňujících senzitivnost společnosti vu či verejnému sektoru. 
V druhé části ukazuje typické príklady marketingových sdelení a formuluje nekterá dopo
ručení . 

K l í č o v á s l ova: drogy - prevence - marketingový prístup - snižování poptávky 

P. Štrach: THE ROLE OF MARKETING IN REDUCTION 
OF DRUG ABU SE 

Summary 

The article is focused on relationships between marketing and limitation of drugs ' de
mand. It explains the reason of unchangeability and indefeasibility of marketing approach to 
all activities, which are connected to public and which influence the sensitivity of the society 
to the public sector. In the second part there are shown typical examples of marketing 's mes
sage and there are formula ted some recommendations. 

Key w o r ds: drugs - prevention - marketing approach - limitation of demand 
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Pojem marketing 

Marketingové prístupy jsou v České a Slovenské republice doposud považovány 
za neco neobvyklého, zejména ve verejném sektoru. Jejich úspešná aplikace je vlast
ne provádena zejména nadnárodní mi koncerny. Marketing je zámerným a ŕízeným 
procesem orientovaným nejen na splnení cílu organizace, ale v prvé ŕade na uspoko
jování požadavku tech, ke kterým činnost organizace smeŕuje. Tuto myšlenku pod
poril již autor "neviditelné ruky trhu" Adam Smith v roce 1776 ve svém proslulém 
díle Pojednání o podstate a pu vodu bohatství národu, kde se praví: 

"Jediným a konečným cílem veškeré výroby je spotreba; zájem výrob ce by se mel 
vzít v úvahu jen tehdy, podporí-li také zájem zákazníka." 

Jak ovšem mužeme tuto spíše do ziskové sféry orientovanou poučku prevést do 
praxe verejných organizací, které se zabývají problematikou zneužívání drog? Je 
vubec nejak využiteIná? Ajakým zpusobem? 

Marketing ph prevenci abúzu drog 

Mužeme oprávnene očekávat, že v budoucnu zesílí tlak verejnosti na účinnou 
kontrolu efektivnosti a účelnosti prostredku využívaných ve verejné sfére, stej ne ja
ko konkurence mezi jednotlivými neziskovými organizacemi. Hlavním zámerem 
všech organizací verejného sektoru (ať již jde o policii, nemocnici, úrad nebo proti
drogové centrum) by melo být získat verejnost pro podílení se na plnení jejich cílU. 
Samozrejme je možné zastrašovat pred pácháním trestné činnosti, avšak nelze 
očekávat, že zastrašovaní budou príznive reagovat, vycházet vstríc nebo spolupraco
vat. Role marketingu ph drogových preventivních opatŕeních spočívá v zajištení ta
kového zpusobu obsahu, rozsahu, komunikace, prezentace a struktury programu, 
který zabezpečí pozitivní, kvalitní a silnou odezvu veŕejnosti, včetne drogové komuni
ty. Posiluje se tak vedomí občanské společnosti, dochází ke zlepšení renomé organi
zace a ke snadnejšímu naplňování cílu prevence. Jednou vybudovaný vztah s verej
ností se dá samozrejme v budoucnu snadneji obnovovat a prohlubovat. Musím bo
hužel konstatovat, že verejné organizace obecne prozatím tento vztah nenavázaly 
a často dokonce cílene pusobily proti jeho vzniku. 

Definování okruhu osob, na které bude marketing smerován ve svých jednot
livých funkcích, tvorí jádro marketingového prístupu. Již nekolik let je bežným 
požadavkem zpracovávat preventivní programy pi-ispívající k omezení zneužívání 
drog. Je pritom potreba presne stanovit cílové skupiny, jimž je ten který program 
určen. Cílová skupina musí být uvnitr dostatečne homogenní Uednotliví členové 
musí mít co si společného, co je spojuje), navenek heterogenní (musíme ji být schopni 
odlišit od jiných), pi-imerene veliká (tzn. v drogovém prostredí alespoň desítky osob) 
a operativní, abychom s ní byli schop ni pracovat. 

Nyní se pokusme vymezit druhy programu prevence, které omezují škody zpuso
bené abúzem drog, a jejich dopady, potažmo možnost a smysluplnost aplikování 
marketingu pri jejich provádení. Dostupná literatura obvykle zmiňuje tyto čtyi-i dru
hy preventivních programu: 

- programy snížení poptávky, 
- programy omezení dostupnosti, 
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- programy zmírnení škod (harm reduction) 
- informační programy (monitoring). 

Programy zmírnení škod nijak neprispívají k redukci drogového trhu, svým 
zpusobem vlastne pomáhají závislým zustat závislými a státu snížit náklady 
(spojené s kriminalitou, policejními a soudními orgány, černým trhem apod.). Dopad 
monitoringu se ši roce diskutuje (v dobe bezprostredne následující po zavedení pro
gramu je rozhodne mizivý). Informační programy lze vlastne považovat za výlučne 
marketingové programy, jejichž produktem by melo být sdelení poznatku cílové sku
pine. Opatrení snižování nabídky (omezení dostupnosti), která jsou v oblasti nepovo
lených drog vyjádrena zákonnými normami a predpisy (tzv. státní a administrativní 
represe), často jen zvyšují ceny drog a zisky dodavatelu. Ti si prirozene nechávají 
platit za riziko profese. Jelikož náklady na výrobu drog jsou nepatrné a návratnost 
vložených investic vysoká, ukazuje se, že mimo legalizace drog neexistuje jiné cesty 
ke zmenšení trhu s drogami než snižování poptávky. A co je tedy nejlepší taktikou 
pri omezování poptávky po drogách? 

Je velmi obtížné vytvorit marketingový program, který zmírňuje užívání ilegál
ních drog, mení myšlení jejich konzumentu, a tak snižuje poptávku po drogách. Pod
stata takového cíleného prístupu spočívá ve správném odhalení determinantu 
mínení abuzéru (motivátoru ). Meli bychom se tedy pri marketingovém zpracovávání 
preventivního programu zamerit zvlášte na detekování techto faktoru . Uvádí se, že 
k abúzu drog vedou bežné aspekty života. Celý marketingový prístup vychází z de
terminovanosti osobnosti človeka vnejšími podnety, a proto z tohoto pohledu lze 
predpokládat, že i k užívání či neužívání drog významne prispívá okolní prostredí. 
V tomto ohledu marketing vychází ze znalostí predmetu širšího teoreticko-vedního 
rámce, kterými jsou ekonomie, management, psychologie a sociologie. 

Cigaretová paralela 

Jednou z často užívaných paralel pri diskusích o drogovém problému je kourení 
cigaret. Stejne jako ilegální drogy predstavují cigarety pro telo cizorodý prvek. 
O škodlivosti cigaret na lidské zdraví se obecne nepochybuje. Na následky kourení 
zemre cca 50 krát více osob (celosvetove asi 4 mili ony lidí ročne) než v souvíslosti 
s užíváním nepovolených drog. Tabákový prumysl ale výrazne prispívá do verejných 
rozpočtu (mj. daní z pridané hodnoty, selektivními danemi či daní ze zisku). Loga 
značek cigaret rovnež často vídáme pri sportovních kláních ... 

Za částečné vítezství lze považovat zákaz televízní reklamy na tabákové výrobky 
v takTka celém vyspelém svete, či nove prijaté narízení Evropského parlamentu na 
označování krabiček varovnými obrázky a silnejšími upozorneními, které vstoupí 
v zemích Evropské unie v platnost 30. záfí 2002. Nová varování by mela znít: 

- nKourení zabíjí!", 
- nKourení mu že narušit krevní obeh a zpusobuje neplodnost", 
- nKourení mu že zpusobit dlouhou a bolestnou smrt", 
- nKourení vážne ohrožuje vás i vaše okolí." 

Pozdeji by k odstrašujícím textum mely pribýt obrázky vykotlaných zahnedlých 
zubu či prokourených plic. Celkove budou ruzná odrazující sdelení muset zabírat 
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nejméne 30 % plochy prední strany obalu. Cigarety nebudou moci být označovány 
jako lehké, mild nebo light. 

Producenti zároveň nemohou propagovat konzumaci svých výrobku. I nadále sa
mozrejme zustává rada médií pro komuníkaci se zákazníky. Médii komuníkace se 
zákazníky rozumíme rozhlas, televizi, tisk, plošnou reklamu (billboardy), ale i pro
pagační predmety, direct mailing (dopisy), spotrebitelské souteže, reklamní poutače, 
neony apod: Úkolem verejných institucí by tedy mel o být toto omezení reklamy 
vyuŽít. 

Marketingové sdélení 

Podívejme se nyní, jak by melo znít fundované sdelení závislým. V žádném 
pnpade to nesmí být: "Drogy jsou škodlivé." Zkušenost s cigaretami je toho jasným 
dukazem.V živote prece nejde o to, co prospívá a co ne, pokud chcete být IN. Lékaľi , 
biologové a chemici nám snadno dokáží, že neexistuje níc, co by bylo pro lidský orga
nísmus absolutne neškodné. Takovéto sdelení má navíc negativní a neosobní podtón 
- nedotýká se nás prímo a spíše vytvárí špatný obrázek o svém autorovi . Musíme si 
uvedomit, kdo jsou príjemci tohoto sdelení, z jakých socioekonomických skupin se 
nejčasteji rekrutují abuzéri. Je jen techníckou otázkou vytvorit pro každý identifiko
vaný segment konzumentu (takovému procesu se ríká segmentace) specifickou mar
ketingovou strategii, vlastní typ, zpusob sdelení a zvlášť zamerený preventivní pro
gram. 

Mnohem vyšší vliv na zneužívání drog má jejich sociální postavení. Verejné orga
nízace by v dané logice mely propagovat v prvé rade negativní sociální image abúzu 
drog: "Drogy jsou OUT." Drogy je nutno predstavovat v kontextu celé společnosti: 
"Drogy jsou pro neschopné." Ve filmech natočených pred druhou svetovou válkou se 
kourilo časteji než dnes . Tato sdelení útočí na konzumenta také negativne, ale 
prímo, jejich dopadu se nelze vyhnout, radí abuzéra mezi zavrženíhodné členy lidské 
společnosti. Normální lidé nechtejí být neschopní, chtejí vítezit, tešit se z úspechu , 
žít šťastne, spokojene a lépe než ostatní. J e treba nci: "Budete-li brát drogy, budete 
žít nejhure ze všech!" 

Tyto jednoduché myšlenky zbývá prevést do praxe, ale jak? Nastává čas níkoli 
pro lékare, vedce, úredníky, učitele nebo policisty, jak se to často s neznalou aro
gancí deje. Zde je místo pro marketingové specialisty, kterí dokáží vytvorit takovou 
komuníkační strategii, jež nás prinutí chov at se zamýšleným zpusobem (v praxi -
koupit si to, co nepotrebujeme a aní vlastne nechceme, nebo neužívat drogy). 

Vy užití marketingu 

Široká použitelnost marketingu je dána orientací na človeka a jeho potreby se 
současným zretelem na cíle (potreby) organízace. Znamená to dávat lidem, co chtejí 
- ve správném čase, na správném míste , odpovídajícím zpusobem. Existence organi-

. Musím však pi'iznat, že v praxi se aplikuje mnohem efektivnejší metoda obcházení po
dobných narÍZenÍ. Producenti cigaret zároveň pod týmiž značkami vyrábejí odevy, hodinky ne
bo parfémy. jejichž reklama limitum nepodléhá. 
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zace jako účelového sdružení osob a majetku není myslitelná bez současného ú·etele 
na zájmy lidí mimo organizaci, jichž se její činnost dotýká či na které její činnost má 
pusobit. 

Z tohoto pohledu mužeme vhodne marketingove podpofit veškerou činnost orga
nizacína úseku drog. Pfi opatfeních smefujících k zákazu nebo k omezení svobod 
jednotlivce je však efektivnost prostfedku vynaložených na marketing diskutabilní. 
Marketing zde mu že sloužit pouze jako prostfedek ke zmírneni negativní reakce či 
k obhájeni odborného postoje k represivnimu zámeru. Osobne pociťuji nezbytnost 
marketingového pfístupu pfi boji s drogami zvlášte u preventivních programu, je
jichž prostfednictvím má být omezena poptávka po drogách. Snižování poptávky má 
totiž pozvolný ale dlouhodobý dopad na pokles v užívání drog. 

Cílený a koordinovaný postup v souladu s marketingovými zásadami mu že jako 
jediný dosáhnout kýženého výsledného efektu snÍžení poptávky po drogách. Až se to 
stane, obchod s drogami totiž bude méne výnosný. Tím se sníží velikost a počet sub
jektu účastnicích se na trhu, pokles počtu závislých nevyjímaje. 
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