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Abstrakt 

 

Název:  Marketingová komunikace společnosti Hervis Sports 

 

Cíle:  Hlavním cílem diplomové práce je analýza marketingové komunikace 

společnosti Hervis Sports a návrhy na její zlepšení, jenž vycházejí 

z poznatků jednoho z vedoucích pracovníků společnosti, z výsledků 

dotazníkového šetření a analýzy dokumentů. 

 

Metody: Hlavními metodami využitými v této práci je hloubkový rozhovor  

s vedoucím zaměstnancem a výzkum, zaměřený na znalost společnosti 

Hervis Sports a jejích komunikačních nástrojů. K popisu marketingové 

komunikace bylo využito analýzy dokumentů. 

 

Výsledky: Z výsledků hloubkového rozhovoru a marketingového výzkumu bylo 

zjištěno, že v současné době je marketingová komunikace více zaměřená 

na zákazníky nakupující v prodejnách. Tento fakt vypovídá i o tom, že 

Hervis Sports vynakládá nejvíce finančních prostředků na komunikaci se 

zákazníky prostřednictvím letáků, dle výsledků výzkumu leták alespoň 

jednou obdrželo celkově 71 % dotazovaných. Společnost Hervis Sports 

intenzivně pracuje na vylepšení online komunikace, a to i tím, že do 

těchto nástrojů začíná investovat více financí. Z výsledků dotazníkového 

šetření vyplývá, že společnost Hervis Sports si nejvíce lidí spojuje se 

sportovním vybavením a oblečením. 

 

Klíčová slova: marketing, komunikace, zákazník, strategie, e-shop 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Abstract 

 

Title:   Marketing communication of Hervis Sports company 

 

Objectives: The main aim of the Diploma Thesis is to analyse marketing 

communication of Hervis Sports company and is suggestions for 

improvement based on informations of Hervis Sports employee, the 

results of research and analysis of documents. 

 

Methods: The main metods of collectiong datas used in this Diploma Thesis were 

in - depth interview with one of the head employee of Hervis Sports 

company and marketing research focused on knowing Hervis Sports and 

its communications methods. For the description of marketing 

communications was used analyse of documents. 

 

Results: From results of in – depth interview and marketing research has been 

found that in current time marketing communication is more focused on 

customers shopping in stores. The most money Hervis Sports spend for 

marketing communication with customer through leaflets. Based on 

marketing research has been found that 71 % of respondents recieved 

leaflets at least once.  Hervis Sports hardly work on improving of online 

communication and started to invest more money to this section. Results 

of marketing research show that people connect Hervis Sports with 

sport’s goods and clothes.  

 

Keywords: marketing, communication, customer, strategy, e-shop 
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1 ÚVOD 

 Pojem sport v dnešní době zahrnuje již mnohem více než jen fyzické aktivity  

a sportovní události. V posledních letech je velmi nutné na oblast sportu nahlížet také 

z druhé, pasivní stránky, kdy se velmi často setkáváme s realizací sportu projevující  

se přítomností lidí na stadionech či jiných sportovištích a díky moderní technice  

a inovujícím se technologiím také u televizních obrazovek.  

 V moderní době se oblast sportu stále více rozšiřuje v podvědomí lidstva jako 

oblast, ve které se pohybuje značná suma finančních prostředků. Lze tedy říci,  

že momentálně je nutné pohlížet na sport jako na obchod, neboť právě v tomto prostředí 

můžeme registrovat neustále se zvyšující tok financí. Sportovní kluby nemohou 

fungovat bez svých fanoušků, lidé naopak nemohou provozovat sportovní aktivity bez 

obchodů se sportovním vybavením. Z těchto důvodů je nutné věnovat pozornost tomu, 

jakým způsobem své fanoušky, či zákazníky přilákat. S ohledem na velký počet 

konkurentů, je důležité, aby si firmy nebo sportovní kluby udržovaly svého zákazníka, 

nejlépe pak oslovily a přilákaly zákazníka nového od konkurenční firmy lepšími 

strategiemi v oblasti cen, či produktů. Proto většina společností věnuje větší obnosy 

peněz do marketingu a marketingových komunikací tak, aby komunikace mezi firmou  

a zákazníkem byla co možná nejvýhodnější pro obě strany, zároveň ale také originální, 

jedinečná a odlišná od dalších konkurenčních firem na sportovním trhu s poskytováním 

kvalitních služeb.  

 Marketingová komunikace firem je prostředkem, který vytváří image a dobré 

jméno firmy ve společnosti. Pomocí marketingové komunikace společnosti utváří 

vztahy s veřejností, především zákazníky, dále také s klienty firmy a médii. Je známo 

několika nástrojů, které je potřeba správně aplikovat a kombinovat v praxi tak, aby 

jejich účinnost a efektivita byla co nejvyšší, a to jak pro konkrétní společnost, tak pro 

zákazníka společnosti. Z hlediska obchodních společností se jedná především  

o poskytování aktuálních informací o dostupnosti zboží, dále také informace ohledně 

nadcházejících sezónních akcí a v neposlední řadě také o slevách. Výběr a využívání 

komunikačních nástrojů vychází z dostupných možností každé společnosti. Nejčastěji  

se však jedná o nástroje reklamy, podpory prodeje a public relations, které je v dnešní 

době nutné využívat prostřednictvím internetu a rozšiřováním možností online nákupu, 

který je pro současného spotřebitele stále více důležitým. 
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 Rakouská společnost Hervis založená v roce 1972 se vyznačuje kompletností 

sortimentu v oblastech sportu a módy, nabídkou služeb jako je servis zboží  

a kvalifikovaným poradenstvím ve specializovaných oblastech. Název vznikl složením 

počátečních písmen zakladatele Hermanna Vissera. Hlavní centrála se nachází 

v rakouském městě Wals, odkud je úspěšně řízena i mezinárodní síť 189 prodejen  

v šesti zemích - České republice, Rakousku, Chorvatsku, Slovinsku, Rumunsku  

a Maďarsku. Hervis funguje na českém trhu od roku 2002 a s 23 prodejnami po celé 

České republice patří mezi největší české obchody se sportovním zbožím, jejichž 

hlavním cílem je být dosažitelný pro všechny spotřebitele, a to jak cenou, tak 

dostupností prodejen. 

 Diplomová práce se věnuje marketingové komunikaci společnosti Hervis Sports, 

kterou využívá pro komunikaci se svými zákazníky. Práce je zaměřena na analýzu této 

komunikace, její shrnutí, společně i s konkrétními částkami, které tato společnost  

na marketingovou komunikaci vynakládá. Práce odhaluje přednosti a nedostatky, které 

dále budou rozebírány a následně navrhovány návrhy na její zlepšení tak, aby  

se společnost odlišila od konkurence a upevnila svojí pozici na českém trhu v oblasti 

firem se sportovním zbožím a vybavením, což je momentálně jedním z hlavních cílů 

firmy. V současné době toto prvenství drží hlavní konkurent společnost Sportisimo. 

Mezi další přímé konkurenty společnosti Hervis Sports patří Intersport, stále  

se rozšiřující Decathlon a nově vznikající společnost se sportovním vybavení Martes 

sport. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 Hlavním cílem této diplomové práce je analýza marketingové komunikace 

společnosti Hervis Sports a nastínění návrhů na její zlepšení. Vybrané možnosti 

zlepšení vycházejí z analýzy komunikace dané společnosti, ze získaných dat od 

kompetentních zaměstnanců a připomínek zákazníků získaných z výsledků 

dotazníkového šetření. 

K dosažení výše uvedeného cíle je nutné splnit následující dílčí úkoly: 

1. Vysvětlení základních pojmů použitých v práci. 

2. Detailní popis marketingové komunikace společnosti Hervis Sports. 

3. Analýza jednotlivých nástrojů marketingové komunikace společnosti Hervis 

Sports. 

4. Sestavení a operacionalizace dotazníku. 

5. Návrh struktury rozhovoru s vybraným členem vedení. 

6. Provedení rozhovoru s marketingovým ředitelem Hervis Sports. 

7. Provedení výzkumu v podobě dotazníku – dotazování stávajících i potenciálních 

zákazníků společnosti Hervis Sports. 

8. Vyhodnocení výsledků rozhovoru a dotazníku 

9. Vytvoření návrhu na zlepšení marketingové komunikace na základě poznatků 

vedoucího pracovníka a dotazovaných. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Marketing 

 Marketing současné doby je nutné považovat za obor, bez kterého  

by se momentálně ani žádná společnost nedokázala v tak vysoké konkurenci prosadit. 

V době téměř neomezených možností služeb a produktů je pro firmy velice důležité 

oslovit jakéhokoliv potenciálního zákazníka, a to různými způsoby. Investování  

do marketingových strategií a získávání stále většího počtu zákazníků slouží k tomu, 

čeho se každá společnost na trhu snaží dosáhnout, a to generování co nejvyššího zisku.  

S marketingem jako takovým se poprvé setkáváme na konci 19. století ve Spojených 

státech Amerických.  

 Na marketing je možné pohlížet z několika hledisek. Tomu také napovídá fakt, 

že existuje řada definic marketingu. KOTLER, ARMSTRONG (2001, str. 16) definují 

marketing v jedné z nejzákladnějších a nejobecnějších definic jako „společenský  

a manažerský proces, jehož prostřednictvím jednotlivci a skupiny uspokojují své potřeby 

a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.“.  

 ČESKÝ INSTITUT PRO MARKETING (online, 2007) vidí marketing jako 

„komplexní metodu řízení firmy, jejíž výslednicí je takové chování firmy, při kterém 

přizpůsobí veškeré svoje činnosti potřebám spotřebitele na trhu, uspokojí jeho potřeby 

lépe než konkurence, obstojí tak v náročné konkurenci a dosahuje svého hlavního cíle, 

kterým je dlouhodobá ekonomická prosperita.“  

 K tomu, aby firma mohla v této konkurenci uspět, je důležité určit si strategii  

a způsoby, jakými bude účelně konkurovat na trhu, prostřednictvím stanovení si cílů, 

zdrojů, postupů a prostředků, k tomu napomáhá strategický marketing. HORÁKOVÁ 

(2003, str. 15) definuje, že „strategický marketing je jednou z vývojových fází 

marketingu uvažovanou ve vztahu k marketingovým činnostem, funkcím i časovým 

horizontům.“ 

 Dle ČÁSLAVOVÉ (2009) je marketingová koncepce rozdělená do tří 

základních fází. V první fázi je nutná analýza trhu a situace. Analýzou trhu rozumíme 

například definování si zákazníků, nabídku produktů a analýza současné a budoucí 

konkurence. Nezbytné je také znát legislativní, politické a společenské návaznosti 

sportovní organizace. Druhá fáze má za úkol stanovit strategické cíle, mezi které patří 

cíle ekonomické, sportovní a sociální, a zvolit strategii. Třetí fáze určuje mix 
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marketingových nástrojů dle zvolené strategie. Mezi tyto nástroje patří politika v oblasti 

produktů, distribuční politika, komunikační politika, cenová politika a finanční politika.  

3.1.1 Marketingový mix 

 Aby společnost mohla správně zvolit strategii na trhu, je nutné zaměřit  

se na jednu ze základních složek marketingové strategie, kterou je marketingový mix.  

 KOTLER, ARMSTRONG, SAUNDERS, WONG (2007, str. 37) definují 

marketingový mix jako „soubor taktických marketingových nástrojů, které firmě 

napomáhají k dosažení cílů na cílových trzích.“ 

 Podle FORETA (2003, str. 127) v marketingovém mixu „jde o soubor 

kontrolovaných marketingových proměnných připravených k tomu, aby produkce firmy 

byla co nejbližší přáním cílového zákazníka. Marketingový mix tak sestává ze všeho, 

čím firma může ovlivnit poptávku po své nabídce.“ 

 Marketingový mix obsahuje 4 marketingové nástroje tzv. 4P. Jedná se o tyto 

složky: 

• produkt (Product),  

• cenu (Price),  

• distribuci (Place), 

• propagaci (Promotion). 

 

 Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které  

by společnost měla dělat tak, aby vzbudila co největší poptávku po svých produktech  

či službách. Aby strategie marketingového mixu správně fungovala, musí všechny  

4 nástroje působit na cílového zákazníka společně.  

 Jelikož ve sportovním prostředí se nejedná pouze o podnikání v oblasti 

produktů, ale i služeb, kdy se celková spokojenost zákazníka odráží v tom, jaké pocity  

a zkušenosti si z poskytnuté služby odnese. Proto je nutné v oblasti služeb rozšířit 

marketingový mix o další tři nástroje, respektive další 3P. Jelikož při poskytování 

služeb přijde zákazník do blízkého kontaktu s lidmi poskytujícími služby, je žádoucí  

na zákazníka dobře zapůsobit.  

Autor FORET (2003) rozšířil marketingový mix v oblasti služeb o tyto 3P: 

• prezentaci, 

• proces, 

• personál. 
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3.2 Sportovní marketing 

 Význam marketingu jako takového v obecné podobě již známe z předešlé 

kapitoly a je zřejmé, že v současné době se bez marketingu firmy nemohou obejít. 

V posledních letech je ovšem nutné klást velký důraz i na sportovní marketing, který 

s rozvojem sportu, je stále více potřebný. V dnešní době již není možné spojovat sport 

pouze se sportovními výsledky a výkony sportovců, ale také s velkým množstvím 

finančních prostředků, které se momentálně ve sportovní oblasti nacházejí. Z tohoto 

důvodu je možné a žádoucí řadit sport do oblasti obchodu a procesů s ním spojené. 

 Sportovní marketing se sice stále řadí pod obecný marketing, nicméně s neustále 

rostoucí popularitou a komercionalizací sportu, je možné, že se sportovní marketing 

jako takový stane samostatnou vědní disciplínou. Definice sportovního marketingu 

vycházejí ze základních definic marketingu jako takového s aplikováním právě  

na sportovní prostředí. 

 Ve své publikaci MULLIN, HARDY, SUTTON (2007, str. 11) tvrdí,  

že „sportovní marketing vyznačuje všechny aktivity beroucí v úvahu podněty a přání 

sportovních zákazníků a jejich naplnění prostřednictvím směny. Sportovní marketing 

vyvinul 2 hlavní linie: marketing sportovních výrobků a služeb vztažený přímo  

k zákazníkům sportu a marketing ostatních zákazníků a průmyslových produktů a služeb 

s využitím propagace ve sportu.“ 

 Německý autor FREYER (1991, str. 16) definuje sportovní marketing jako 

„řídící koncepci, která u sportovních organizací vychází z trhu nebo se chce řídit trhem. 

Tato koncepce požaduje dlouhodobé a koncepční jednání. Úspěch sportovního 

marketingu závisí na schopnosti obsáhnout adekvátně dané skutečnosti ze sportu  

a zpracovat problémově specifické otázky.“ 

 Marketéři z agentur CONCEPT ONE, KONEKTOR A RAUL (online, 2016) se 

v diskuzi pro portál mediar.cz shodují na faktech, že „sportovní marketing neznamená 

podporu oblíbeného sportovce nebo týmu. Není to ani umístění loga na dresu výměnou 

za sponzorský příspěvek. Má-li fungovat, vyžaduje dlouhodobou práci značek či firem 

přímo s fanoušky a schopnost přinášet jim zážitky, které si pak oni zpětně spojí  

se značkou.“ 

Tento fakt jasně ukazuje na to, že sportovní marketing se neustále rozšiřuje  

a je nutné tuto disciplínu přizpůsobovat dané situaci na trhu, kdy zákazníci či fanoušci 
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neustále vyžadují něco nového a odlišného od konkurence tak, aby byly uspokojené 

jejich potřeby a očekávání.  

3.3 Marketingová komunikace 

 Marketingovou komunikaci můžeme v dnešní době považovat za jednu 

z nejdůležitějších složek marketingu společností snažící se o co nejlepší postavení  

na trhu. Marketingová komunikace se neustále vyvíjí, neboť žijeme v době neustále  

se zlepšujících a nově se vyvíjejících technologií a prostředků, které jak firmám,  

tak zákazníkům pomáhají v efektivnější komunikaci. V dnešní konkurenční době,  

je velmi obtížné se prosadit, proto je nutné, aby firmy byly schopné přizpůsobit  

se tomuto rychlému vývoji a proměnlivosti tak, aby poskytly svým zákazníkům,  

co nejlepší zdroj informací. 

 HESKOVÁ (2009, str. 51) definuje marketingovou komunikaci jako „každou 

formu komunikace, kterou používá organizace k informování, přesvědčování nebo 

ovlivňování dnešních nebo budoucích zákazníků.“  

 Autoři KOTLER A KELLER (2013, str. 516) tvrdí, že: „marketingová 

komunikace je prostředkem, kterým se firmy snaží informovat, přesvědčovat  

a upozorňovat spotřebitele – přímo či nepřímo – o výrobcích a jejich značkách.  

Je prostředkem, s jehož pomocí může společnost vyvolat dialog a navázat se spotřebiteli 

vztahy.“ 

 KARLÍČEK, KRÁL (2011) definují model marketingové komunikace, který  

se skládá ze tří hlavních částí, které by každá firma měla dodržovat, pokud chce 

dosáhnout efektivní marketingové komunikace. První částí tohoto modelu  

je marketingové sdělení. Marketingové sdělení se nadále dělí do dalších podskupin – 

samotné sdělení, sdělovací médium a situační kontext. Druhou částí tohoto modelu jsou 

cílové skupiny. S touto částí se nadále pojí procesy komunikace jako zaujetí, pochopení, 

přesvědčení a také změna postojů a chování. Poslední části modelu marketingové 

komunikace je tzv. word of mouth (WOM), neboli síření ústním podání. Tato část  

je jedna z nejúčinnějších možností komunikace, neboť se jedná o osobní poznatky  

a doporučení lidí, kteří produkt či služby už vyzkoušeli. Lze říci, že jde o velmi 

nenásilnou formu komunikace, která je zároveň jednou z nejpřesvědčivějších. 

 Hlavním účelem marketingové komunikace je docílit prodeje produktu  

či služby, tedy toho, že zákazník si po předešlém prozkoumání nabízeného zboží, službu 

nebo produkt, nakonec zakoupí. Dle MARKA N. CLEMENTA (2002) existují 4 fáze 
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koupě produktu. Tyto fáze vystihuje model AIDA. V první fázi produkt nebo služba 

musí vyvolat přilákat zákazníkovu pozornost. Na základě toho, že se zákazník  

o produktu nebo službě dozvěděl, vzbudí se v zákazníkovi zájem zjišťovat si další 

podrobnosti, což je druhou fází tohoto modelu. Ve třetí fázi, v kladném případě, kdy  

se zákazníkovi produkt líbí, vzniká touha a přání produkt či službu zakoupit. V této fázi 

je zákazník přesvědčen, že produkt potřebuje. Koncovou fází je již samotný nákup. 

 

Schéma č. 1: Model AIDA 

 

 ATTENTION 

   

 INTEREST 

 

    DESIRE 

 

    ACTION 

 

 Proces tvorby marketingové komunikace obsahuje několik důležitých kroků, jak 

před samotným vytvořením marketingové komunikace, tak jejího procesu, tak  

i následného vyhodnocení. Podle VAŠTÍKOVÉ (2014, str. 127) se jedná o tyto kroky: 

• situační analýza,  

• stanovení cílů marketingové komunikace,  

• stanovení rozpočtu vyhrazeného pro účely marketingové komunikace,  

• strategie uplatnění nástrojů komunikačního mixu,  

• samotná realizace komunikační strategie v praxi,  

• vyhodnocení úspěšnosti komunikační strategie. 

 

 Ke správnému fungování marketingové komunikace je potřeba využít 

komunikačních nástrojů, které společně tvoří tzv. marketingový komunikační mix. 
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3.4 Komunikační mix  

 Marketingový komunikační mix nebo jen komunikační mix je základem 

marketingové strategie pro každou společnost na trhu. Komunikační mix je tvořen 

několika nástroji, které je vhodné různými způsoby kombinovat tak, aby relevantně 

působily na určenou cílovou skupinu zákazníků. Je důležité strategicky kombinovat  

a doplňovat používané nástroje tak, aby jejich prostřednictvím společnosti dosahovaly 

předem stanovených cílů. PELSMACKER, GEUENS, VAN DEN BERGH  

(2003, str. 31) uvádějí, že „všechny prvky komunikačního mixu musejí být pečlivě 

plánovány tak, aby byl plán logický a vnitřně provázaný.“ 

 Existuje mnoho rozdělení nástrojů komunikačního mixu. To nejzákladnější 

rozdělení definuje ve své publikaci KOTLER (2007), kdy mezi hlavní nástroje 

komunikačního mixu patří reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej  

a přímý marketing. K tomuto základnímu rozdělení autorky PŘIKRYLOVÁ  

A JAHODOVÁ (2010) dále přidávají další tři nástroje a to sponzoring, veletrhy  

a výstavy. S dalším rozdělením přichází autorka VYSEKALOVÁ A KOLEKTIV, která 

ve své publikaci řadí mezi nástroje marketingového mixu reklamu, osobní prodej, 

podporu prodeje, public relations, přímý marketing a dále doplňuje o sponzoring a nová 

média.  

 Aby marketingová komunikace vhodně zacílila na určenou skupinu, je dobré 

využít kombinaci nástrojů výše uvedených. Vždy je ovšem nutné předem stanovit 

strategické cíle a vybrat tak nástroje, které pomohou těchto cílů co nejefektivněji 

dosáhnout.  

3.4.1 Reklama 

 Reklama je jedním z nástrojů komunikačního mixu, se kterým se každý z nás 

setkává na denní bázi, a to na jakémkoliv místě, kde se zrovna nachází, v některých 

případech, aniž by si to člověk vůbec uvědomoval. S reklamou se setkáváme v médiích, 

na sociálních sítích, ale také venku či v dopravních prostředcích v podobě billboardů  

či plakátů. Reklama je bezesporu nejznámějším a pravděpodobně také tím 

nejefektivnějším nástrojem a firmy vynakládají velké finanční prostředky na její 

realizaci, tudíž ji můžeme označit jako nástroj nejnákladnější.  

 Slovo reklama vzniklo z latinského slova „reklamare“, nebo-li „znovu kříčeti“  

a v současnosti se setkáváme s mnoha definicemi. Realizace a viditelnost reklamy  
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se samozřejmě s dobou vyvíjí, nicméně tento pojem reklama je zachován již od jejího 

vzniku. 

 Dle ČÁSLAVOVÉ (2009, str. 168) je reklama „placená forma neosobní 

prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého subjektu (firmy, instituce nebo jiné 

organizace) prostřednictvím komunikačních médií.“ 

 V publikaci VYSEKALOVÉ (2012, str. 21) se setkáváme s definicí reklamy, 

kterou schválil Parlament České republiky. Reklamou dle této definice se rozumí 

„přesvědčovací procesy, kterými jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek 

prostřednictvím komunikačních médií.“  

 Reklama je tedy jakýsi proces, prostřednictvím kterého se firmy snaží upozornit 

na svoje zboží a přimět zákazníky produkt nebo službu zakoupit. Pro každou firmu  

je důležité vhodně zvolit, prostřednictvím jakého média budou svého produktu, služby 

nebo myšlenky potenciálním či stávajícím zákazníkům prezentovat. Je nutné strategicky 

naplánovat kolik finančních prostředků je možné do reklamy vložit tak, aby byla  

co nejefektivnější, neboť reklama a reklamní plochy na strategických místech jsou 

v dnešní době velmi nákladné. Také je nutné předem si určit cílovou skupinu zákazníků, 

na kterou bude reklama směřovat. V současné době se může zdát, že je trh reklamami 

přesycen. S reklamou se opravdu setkáváme denně a téměř kdekoliv, proto je důležitý 

fakt, že reklama pracuje s psychologií lidí a má vlastnost působit na několik lidí 

najednou, aniž by o tom vůbec věděli. Reklama je masovým komunikačním nástrojem, 

protože oslovuje téměř každého z nás. 

 Reklama má za cíl oslovit co nejefektivněji co možná největší množství 

zákazníků. Dle jejího prvotního cíle však reklamu rozdělujeme do tří skupin: 

• Informační reklama, 

• Přesvědčovací reklama,  

• Připomínková reklama. 

Informační reklama se využívá především při zavedení nového produktu či služby 

na trh. Tedy v případě, že zákazníci produkt či službu ještě neznají. Cílem je vyvolat 

poptávku a zájem o produkt či službu. Reklama přesvědčovací má velký význam 

v silném konkurenčním prostředí, neboť velký počet firem na trhu může způsobit ztrátu 

zákazníků. Cílem této kategorie je tedy přesvědčit zákazníka o tom, že jejich produkt  

či služba je lepší než u konkurence. Připomínková reklama se využívá v případě,  

že produkt nebo služba je na trhu již delší dobu a společnost potřebuje své zákazníky 
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udržet. Dochází zde k budování image značky a užívá se ve fázi zralosti produktu  

či poklesu životního cyklu. 

 Reklama není neomezená a firmy se musí řídit stanovenými pravidly reklamy. 

Jedná se o Zákon o regulaci reklamy, Zákon o ochraně spotřebitele nebo Kodex 

reklamy. V reklamě je nutné dodržovat pravidla, která nejsou v rozporu s etickými  

a mravními hodnotami společnosti a v reklamě nesmí být prezentovány výrobky  

či služby, které jsou zdraví škodlivé.  

3.4.1.1 Zákon o regulaci reklamy 

 Při velkém množství reklam v současné době, je nutné reklamu regulovat, aby 

neměla neomezené možnosti. V tomto případě je státem stanovený zákon č. 40/1995 Sb. 

o regulaci reklamy a změnou a doplněním zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání. Obecná ustanovení tohoto zákona jsou:   

1) „Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) upravující 

regulaci reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, reklamy srovnávací, 

reklamy na tabákové výrobky, na humánní léčivé přípravky, na veterinární 

léčivé přípravky, na potraviny a na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, 

a upravuje obecné požadavky na reklamu a její šíření včetně postihů za porušení 

povinností podle tohoto zákona a stanovení orgánů dozoru. Dále upravuje 

regulaci reklamy na alkoholické nápoje, na přípravky na ochranu rostlin,  

na střelné zbraně a střelivo a na činnosti v pohřebnictví. 

2) Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména 

komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména 

podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje 

nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování 

služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak. 

3) Komunikačními médii, kterými je reklama šířena, se rozumí prostředky 

umožňující přenášení reklamy, zejména periodický tisk a neperiodické 

publikace, rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální mediální služby  

na vyžádání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních 

děl, plakáty a letáky. 

4) Sponzorováním se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo 

prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem  
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se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu 

poskytne. 

5) Zadavatelem reklamy (dále jen "zadavatel") je pro účely tohoto zákona 

právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické 

osoby reklamu. 

6) Zpracovatelem reklamy (dále jen "zpracovatel") je pro účely tohoto zákona 

právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo 

fyzickou osobu zpracovala reklamu. Pokud zpracovatel zpracuje reklamu pro 

sebe, je pro účely tohoto zákona zároveň v postavení zadavatele. 

7) Šiřitelem reklamy (dále jen "šiřitel") je pro účely tohoto zákona právnická nebo 

fyzická osoba, která reklamu veřejně šíří. 

8) Anonymním oznámením se pro účely tohoto zákona rozumí sdělení či jiná 

prezentace šířené komunikačními médii, neobsahuje-li údaj o osobě, která šíření 

sdělení či jiné prezentace objednala. 

9) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na anonymní oznámení týkající se voleb 

šířená v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování. 

10) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na sponzorování, pokud není dále 

stanoveno jinak.“  

3.4.1.2 Sportovní reklama 

 S rostoucí popularitou sportu a s rostoucím trhem ve sportu je nutné využívat 

reklamu i ve sportovním prostředí. Sportovní reklama má stejné vlastnosti jako reklama 

obecná s aplikací na sportovní prostředí, kdy jako komunikační média jsou použity 

nástroje z oblasti sportu. Dle ČÁSLAVOVÉ (2009) se jedná především o reklamu  

na dresech a sportovních oděvech, reklamu na startovních číslech, reklamu  

na mantinelech, reklamu na sportovním náčiní a nářadí a reklamu na výsledkových 

tabulích. 

 Ve sportovním prostředí je konkurence velmi vysoká, a proto je důležité odlišit 

se od ostatních firem a zaujmout tak více zákazníků či diváků než konkurenční 

společnost. Stejně tak jako u obecné reklamy i ve sportu je nutné vhodně zvolit cílovou 

skupinu, aby její účinnost byla co možná nejefektivnější. Dle mého názoru velmi 

populární a efektivní reklama ve sportu je využití veřejně známých osobností. 

V současné době je stále více vidět spolupráce mezi firmami a známými a úspěšnými 

sportovci, kteří produkt propagují a přináší tak divákům či zákazníkům reklamní 
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sdělení. Známí sportovci se tak stávají ambasadory různých značek a jejich produkty 

pak propagují různými formami. Sportovci oblékají jejich oblečení při sportovních 

utkáních či událostech, objevují se v jejich značkách ve společnosti a stále více  

je populární propagace skrze sociální sítě. Firmy si tak vybírají sportovce s velkým 

počtem sledujících neboli followerů, aby se povědomí o produktu či službě dostalo  

k co nejvíce lidem. Samozřejmě s rostoucí popularitou sportovce, roste i cena reklamy, 

tudíž spolupráci s těmi nejúspěšnějšími sportovci si mohou dovolit jen ty nejlepší 

společnosti. Tato forma spolupráce může probíhat i formou barteru, kdy firmy 

sportovcům poskytnou zboží, které sportovci následně propagují na sportovních 

událostech či svých sociálních sítích. Firmy doufají v to, že prostřednictvím sportovce 

získají jeho fanoušky jako své další potenciální zákazníky. 

 Sportovní reklama má výhodu v tom, že přímo zasáhne diváka sledující 

sportovní událost. Další výhodou je možnost dostat se do masmédií, což samozřejmě 

závisí na popularitě dané události. Nevýhodou sportovní reklamy je malý prostor, kdy 

se často musí omezovat tvar a barva reklamy v důsledku velikosti stadionů, dresů  

a oblečení, nářadí apod. 

3.4.2 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je dalším neméně důležitým nástrojem komunikačního 

marketingového mixu. Autorka MACHKOVÁ (2009, str. 177) uvádí, že „podpora 

prodeje je neosobní formou komunikace, krátkodobým podnětem, který podporuje 

nákupní chování zákazníků a zvyšuje efektivnost prodeje výrobců i obchodních 

mezičlánků.“ Dle KOTLERA (2001, 590) „podpora prodeje zahrnuje soubor různých 

motivačních nástrojů převážně krátkodobého charakteru, vytvářených pro stimulování 

rychlejších nebo větších nákupů určitých produktů zákazníky nebo obchodníky.“ 

Podpora prodeje je spojována přímo s konkrétní událostí, kde také k různým formám 

podpory prodeje dochází. Ve sportovním prostředí je možné si podporu prodeje 

představit pod různými akcemi spojenými s konkrétním utkáním jako např. možnost při 

koupi vstupenek získat dresy hráčů či jiné předměty nebo vstupenku na další utkání 

zdarma apod. V současné době je stále populárnější osobní setkávání přímo  

se sportovci, proto se je společnosti do těchto akcí snaží zapojit co nejvíce. Obecně  

se do podpory prodeje zařazuje cenové zvýhodnění, slevové kupony např. při koupi více 

výrobků, dále se jedná o ochutnávky, vzorky zdarma či různé soutěže. 
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 Podporu prodeje je tedy možné si představit jako něco navíc, co je možné získat 

při koupi daného produktu či služby a přilákat tak více zákazníků než konkurence. 

3.4.3 Public relations 

 Vztahy s veřejností, public relations nebo PR je v dnešní době jedním z velice 

důležitých oborů. V současné době se téměř žádná z velkých společností bez tohoto 

oboru ani neobejde. Termín public relations je velmi obsáhlý pojem a je známo mnoho 

definic. Autoři DE PELSMACKER, GEUNES a VAN DER BERGH  

(2003, str. 301) uvádí definici „Public relations je plánovaným a trvalým úsilím, jehož 

cílem je vybudovat a udržet dobré vztahy, dobré jméno, vzájemné porozumění, sympatie 

s druhotnými cílovými skupinami, které nazýváme také veřejnost, publikum  

či stakeholdeři.“ Public relations je možné chápat jako dlouhodobou plánovanou 

koncepci komunikace se stálými či potenciálními zákazníky a celkově s veřejností. 

Autor HANNAGAN (1996, str. 172) tvrdí, že public relations je „úmyslné, plánované  

a trvalé úsilí organizace o zajištění a sledování porozumění mezi organizací  

a veřejností, aby se zlepšila její image. Jedná se tedy o snahu především dosáhnout 

povědomí široké veřejnosti o příznivých aspektech práce organizace, aby si o ní lidé 

vytvořili správný obrázek.“ Jedním z hlavních cílů PR je budovat si dobré jméno 

společnosti a poskytovat potřebné informace, které veřejnost vyžaduje. Tímto mohou 

společnosti dosáhnout důvěryhodnosti a ovlivňovat tak svoje zákazníky. Autor 

SVOBODA (2009, str. 17) definuje PR jako „sociálně komunikační aktivitu. Jejím 

prostřednictvím organizace působí na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet  

a udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma porozumění a důvěry. 

Public relations organizace se také uplatňují jako nástroj jejího managementu.“ 

 V praxi se užívá mnoho nástrojů PR. Mezi nejzákladnější aktivity, které  

by firma měla aplikovat tak, aby dosáhla požadovaného cíle, řadí VORÁČEK (2012) 

následující: 

- podniková identita, 

- tiskové zprávy, 

- události (tiskové konference, předváděcí akce), 

- písemné a audiovizuální materiály (výroční zprávy, články), 

- veřejná vystoupení a proslovy, 

- media relations, 

- public affairs, 
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- webové stránky, blogy, sociální sítě, 

- lobbing.  

 

Dle VYSEKALOVÉ (2012) se public relations odlišují tím, na jaké konkrétní 

skupiny jsou zaměřené a jakých cílů chtějí pomocí PR dosáhnout. 

- mezifiremní komunikace, označována také jako business – to – business, která 

se zaměřuje na komunikaci s obchodní veřejností a ovlivnění jejího nákupního 

chování, 

- oborové PR, které se zabývá vztahy mezi výrobci a poskytovateli zboží a jejich 

obchodními partnery, 

- spotřebitelské/produktové PR, které se zaměřují výhradně na zboží a služby, 

nabízené a prodávané soukromým zákazníkům pro jejich vlastní účely, 

- firemní PR, které zahrnuje všestrannou prezentaci firmy a organizace a mohou 

se specializovat např. na finance, komunikaci firmy se zaměstnanci, charitu,  

a politicko-veřejné vztahy. 

 

 V současné době jsou dobré vztahy s veřejností důležité v každé oblasti, ať již  

se jedná o kulturní, podnikatelskou či sportovní oblast. Ve sportovním prostředí je PR 

důležité především ve vztahu ke svým fanouškům. Fanoušci chtějí znát,  

co se ve sportovních klubech a týmech děje a chtějí znát důvody kroků jejich 

sportovních oblíbenců. Autoři STOLDT, DITTMORE, BRANVOLD (2006, str. 2) 

sportovní PR definují jako „manažerská komunikační funkce navržená k identifikaci 

klíčové veřejnosti pro sportovní organizace, vyhodnocení vztahů s touto veřejností  

a péči o žádoucí vztahy sportovních organizací a touto veřejností.“ 

 PR samozřejmě nesouvisí pouze s fanoušky, ale momentálně je velmi důležité 

udržovat dobré vztahy i se sponzory, partnery a médii. Média jsou právě jedním 

z článků, které zprostředkovávají informace fanouškům. Hlavním úkolem PR agentur  

či oddělení je tedy poskytování informací médiím tak, aby uspokojili potřeby a přání 

svých zákazníků a samotní sportovci se tak mohli soustředit na svůj sportovní výkon. 

V současné době tuto funkci plní např. tiskoví mluvčí sportovních klubů či agenti hráčů.  

 Na toto téma se váže nový trend, který v současném moderním světě v oblasti 

PR dominuje. Jedná se o public relations online, neboli digital PR. Tradiční PR se 

věnovalo poskytováním informací prostřednictvím tiskových konferencí nebo vydávání 

tiskových zpráv. Dle PUBLIC RELATIONS SOCIETY OF AMERICA (online, 2016) 
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digitální PR se sice podobá taktikám tradičního PR, nicméně využívá dalších nástrojů, 

které se od tradičního odlišují. Digital PR funguje na bázi vynechání zprostředkovatele, 

tedy média, a komunikuje přímo se svými cílovými zákazníky online prostřednictvím 

webu či sociálních sítí. Důležitý je fakt, že digitální marketing je měřitelný, neboť 

spočívá v přímé komunikaci se zákazníky či fanoušky a PR oddělení si tak může změřit 

dosah svých příspěvků. K tomuto měření lze využít např. Google Analytics pro 

sledování síly online umístění. Google Analytics umožňuje sledovat, kolik uživatelů 

kline na odkaz na webové stránky a následné chování uživatele na stránkách. Tyto 

informace jsou pro společnosti velmi cenné a umožňují firmám efektivní a strategické 

plánování pro plnění svých cílů. Dalším klíčovým odlišením digitálního PR  

je schopnost vytvářet kontakty s bloggery a ovlivňujícími osobami, tedy influencery, 

kteří jsou v této době klíčovými hráči v digitálním prostoru. Pouhým zmíněním  

se o produktu či službě, jsou tito lidé schopni přilákat mnoho svých následovatelů. 

 Stále více je populární spojení sportovec a sociální sítě. Tento trend  

je momentálně jedním z nejdůležitějších nástrojů jak pro samotné sportovce, tak pro 

sponzory. Fanoušky v dnešní době nezajímají pouze sportovní výkony a výsledky, ale 

také soukromé životy sportovců a dění uvnitř sportovních klubů. Sportovní kluby  

či sportovci zprostředkovávají svým fanouškům náhled do svého soukromí či do dění 

sportovních klubů skrze sociální sítě prostřednictvím fotografií či videí. Tohoto faktu 

velmi efektivně využívají sponzoři, kteří si následně skrze sportovce mohou propagovat 

své zboží a služby. Toto spojení samozřejmě funguje na základě finančního ohodnocení, 

případně barteru. 

3.4.4 Osobní prodej 

 Osobní prodej, jak už to z názvu vypovídá, je jedinou formou osobní 

komunikace. Je to nástroj komunikace, který probíhá tváří v tvář a jeho nespornou 

výhodou je to, že je možné ke každému zákazníkovi přistupovat naprosto individuálně  

a přizpůsobovat se konkrétní situaci, neboť je možné bezprostředně reagovat na reakce 

zákazníka a jeho potřeb. Jedná se o nejstarší, ale zároveň také nejefektivnější formu 

marketingové komunikace, kdy jeho cílem je dosáhnout prodeje. DE PELSMACKER, 

GEUENS, VAN DEN BERGH (2007, str. 359) tvrdí, že osobní prodej je „dvoustranná 

nebo mnohostranná komunikace, jejímž obsahem je poskytování informací, předvádění, 

udržování či budování dlouhodobých vztahů nebo přesvědčení určitých osob.“ 
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Osobní prodej může být prováděn několika možnými způsoby a formami. Dle autorky 

NAGYOVÉ (1994) se jedná o tři způsoby: 

- rozhovorem z očí do očí (face to face), 

- telefonickým spojením, 

- personalizovanou korespondencí. 

 

Autorky PŘIKRYLOVÁ A JAHODOVÁ (2010) následně vymezují formy 

osobního prodeje. Jedná se o tyto tři formy: 

- průmyslový prodej – prodej mezi firmami, 

- prodej do distribuční sítě – prodej do velkoobchodů a maloobchodů, 

- přímý prodej – prodej koncovým spotřebitelům. 

 

 V osobním prodeji se může jednat o komunikaci mezi dvěma subjekty, či jedním 

subjektem a skupinou subjektů, nicméně vždy se jedná o osobní komunikaci, kdy 

hlavním cílem je produkt nebo službu prodat. Vždy je ovšem nutné, aby prodávající 

produkt nebo službu dobře znal a mohl je tak věrohodně odprezentovat potenciálním 

zákazníkům. Zároveň je nutné, aby prodejce uměl reagovat na dotazy a přesvědčit 

zákazníka, aby si produkt zakoupil. Každý z těchto prodejců by měl mít schopnosti 

dobré komunikace s lidmi a umět se vžít do situace zákazníka. Prodejce musí působit 

seriózně, neboť se jedná o přímou komunikaci a velkou roli hraje také první dojem. 

 Proces osobního prodeje je dle DE PELSMACKERA, GEUENSE, VAN DEN 

BERGHA (2003, str. 701) následující: 
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Schéma č. 2: Proces osobního prodeje 

 Identifikace a hodnocení potenciálních zákazníků 

 

 Předběžné shromažďování informací o zákazníkovi 

 

Navázání kontaktu 

 

Prezentace a předvádění 

 

 Vyjasnění případných námitek 

 

 Uzavření obchodu 

  

 Péče o zákazníka po ukončení prodeje 

 

3.4.5 Přímý marketing 

 Přímý marketing, také zvaný direct marketing, je dalším ze stále se vyvíjejících 

marketingových komunikačních nástrojů především díky zlepšujícím se moderním 

technologiím. Autorka HANZELKOVÁ (2009, str. 73) uvádí, že přímý marketing  

je „přímé spojení s jednotlivými, pečlivě vybranými cílovými zákazníky, které  

má vyvolat okamžitou odezvu a rozvíjet trvalé vztahy se zákazníky.“ Pro některé 

společnosti je v současné době výhodnější udržet si stávající klientelu a vytvářet pro své 

klienty lepší a výhodnější podmínky. Loajalitu zákazníků si společnosti udrží např. 

dárky či poskytováním služeb za zvýhodněnou cenu. 

 Přímý marketing cílí spíše na menší a konkrétní skupinu zákazníků nikoliv  

na masu lidí, tak jako tomu je u reklamy. Společnosti si vytvářejí databáze zákazníků, 

díky kterým mohou znát konkrétní potřeby a požadavky a vytvářet jim tak produkty  

a služby přímo na míru.  

 V oblasti sportu využívá přímý marketing několika nástrojů a medií. Autoři 

KARLÍČEK, KRÁL (2011) uvádějí tyto nástroje: 

- direct maily, katalogy a neadresná roznáška, 

- telemarketing a mobilní marketing, 

- emaily a emailové newslettery. 
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3.5 Online komunikace 

 Využití nových nástrojů marketingové komunikace úzce souvisí s obrovským 

boomem moderních technologií v posledních letech. Tento neustálý progres umožňuje 

vznik nových možností, které mají dopad jak na stranu společností, tak na stranu 

zákazníků. Technologický vývoj má dopad na téměř všechny prostředí, včetně 

marketingu. Autoři YOUNG, AITKEN (2007, str. 11) tvrdí, že „moderní technologie  

a zvláště pak internet umožnil snazší zpřístupnění informací směrem k zákazníkům, kteří 

se tak stali cyničtějšími vůči firmám, ale bystřejší vůči reklamě.“ 

 Počátky internetového marketingu můžeme řadit do konce devadesátých let  

20. století. V současné době již není obvyklé, že by některá společnost neměla např. 

webové stránky na internetu a internet se tak stává standardní součástí marketingu 

firem. Se stále rostoucím technologickým vývojem roste také počet uživatelů internetu, 

bez kterého si běžný den již lidé ani nedokážou představit. Internetový marketing 

přináší řadu výhod pro firmy i spotřebitele. Autorka MACHKOVÁ (2015) shrnuje  

ve své publikaci několik výhod internetové marketingu.  

Pro podniky se tyto výhody vztahují například na: 

- snižování nákladů, 

- zefektivnění distribuční cesty, 

- oslovování zákazníků kdekoliv, 

- personifikace nabídky, 

- jednání přímo s cílovými skupinami zákazníků, 

- pružné změny dodavatele. 

Spotřebitelé pak díky internetovému marketingu využívají například těchto výhod: 

- lepší přístup k informacím, 

- možnost většího výběru z řady nabídek, 

- nenáročný nákup a pohodlí, 

- úspora času, 

- cenové úspory. 

 

 V tomto ohledu jeden z největší pokroků je možné sledovat také u nákupu  

na internetu, který opět přinesl spoustu výhod jak pro prodávající, tak pro kupující.  

Ve své publikaci shrnul výhody a nevýhody nákupu na internetu autor ALI (2003). 

Mezi bezprostřední výhody řadí: 



  29 

 

- přenášení obrovského množství informací, 

- brána na nové trhy, 

- snadná zákaznická zpětná vazba, 

- měřitelnost, 

- neomezený přístup. 

Jako nevýhody uvádí: 

- podvody, 

- nákup po internetu nezahrnuje všechny zákazníky, 

- hrozba v podobě hackerských útoků a virů, 

- zákaznici musí přijít sami, není možné jít za zákazníky. 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Počet internetových uživatelů ve světě 

 

 

 

Zdroj: https://www.statista.com/statistics/273018/number-of-internet-users-worldwide/ 
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 Tato statistika poskytuje informace o celkovém počtu uživatelů internetu  

po celém světě od roku 2005 do roku 2017. Od posledního vykazovaného období byl 

počet uživatelů internetu na celém světě 3,58 miliardy, což představuje nárůst z 3,39 

miliardy v předchozím roce. Snadnější přístup k počítačům, modernizace zemí po celém 

světě a zvýšené využívání chytrých telefonů umožnily lidem používat internet častěji  

a ve větším pohodlí. Využití internetu však často souvisí se současným stavem vývoje 

komunikačních sítí. Používání širokopásmového internetu se však v mnoha zemích 

stejně neomezuje a z důvodů infrastruktury se vývoj online trhů silně opírá o mobilní 

připojení. 

 Mezi nástroje marketingové komunikace na internetu patří webové stránky, 

email, sociální sítě a blogy. 

3.5.1 Webové stránky 

 Prezentace firem na webových stránkách je nejvyužívanější nástroj online 

komunikace a v současné době je považujeme za samozřejmost. Autoři KARLIČEK, 

KRÁL (2011, str. 172) považují webové stránky za „základní platformu, na kterou 

odkazují nejen veškeré komunikační nástroje v on-line prostředí, ale stále častěji  

i komunikační nástroj mimo internet.“  

 Na webových stránkách firem je možné najít veškeré potřebné informace  

od aktuálních informací až po historii či kontakty. Důležitý je název stránek, vzhled  

a přehlednost tak, aby zákazníci mohli jednoduše vyhledat potřebné informace. 

PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ (2010) dále uvádějí další body, které by úspěšné webové 

stránky neměli postrádat. Jedná se o: 

- viditelnost webu, 

- přístupnost webu, 

- webová použitelnost, 

- intuitivnost, 

- předpověditelnost. 

3.5.2 Sociální sítě 

 Sociální sítě jsou jednou z nejoblíbenějších online aktivit a momentálně mezi 

nejoblíbenější sociální síť patří Facebook. Na konci roku 2017 bylo vedeno 2,2 miliardy 

uživatelů Facebooku, což představuje více než polovinu uživatelů internetu po celém 

světě. Spojení s rodinou a přáteli, vyjadřování názorů, zábavy a online nakupování patří 
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k nejpopulárnějším důvodům pro používání sociálních sítí. Mezi další nejpoužívanější 

sociální sítě se řadí Twitter, Instagram, Linkedln a YouTube. (online, 2017) 

 Původně byly sociální sítě založeny právě za účelem spojení s rodinou a přáteli 

či navázání kontaktů. V dnešní době jsou sociální sítě jedním z velmi oblíbených 

nástrojů pro marketingovou komunikaci.  

 Velký rozmach sociálních sítí je možné sledovat i ve sportovním prostředí, kde 

jsou sociální sítě využívány jak v komunikaci se zákazníky či fanoušky, tak také mohou 

vytvářet atraktivní prostředí pro potenciální partnery a sponzory. Velkou výhodou 

komunikace skrz sociální sítě je její aktuálnost a možnost okamžité interakce. 

 Autoři SMITH, TREADAWAY (2016) popisují základní témata, která bychom 

měli zohlednit při zpracování dlouhodobých marketingových strategií. 

- Potřeba sdílet informace. Jedním ze základních předpokladů pro úspěch 

sociálních sítí je neustálá potřeba uživatelů sdílet informace. Uživatelé 

sociálních sítí sdílí své zážitky a zkušenosti s lidmi v jejich sociální bublině. 

Součástí těchto příspěvků se mohou stát také zkušenosti vztažené  

ke konkrétnímu produktu či události. 

- Bezprostřednost jako součást každodenního života. Možnost okamžitého sdílení 

jakékoliv zkušenosti či zážitku je jednou z důležitých faktorů proč lidé sociální 

sítě používají. Pro společnosti může být tato možnost výhodou, ale zároveň také 

rizikem. Zákazníci mohou okamžitě sdílet své pozitivní ale také negativní 

zkušenosti. Důležitou roli hraje rychlost reakce ze strany společnosti, která  

by se měla co nejvíce přibližovat komunikaci v reálném čase. 

-  Každý je zdrojem informací a každý je zaujatý. Uživatelé sociálních sítí nejsou 

však jen konzumenti aktualit. Sami se mohou stát zdrojem informací pro další 

lidi. Tento fakt ovšem přináší riziko v podobě sdílení neověřených informací. 

- Jak moc jste slyšet. Nelze předpokládat, že pouze samotná volba způsobu 

komunikace prostřednictvím sociálních sítí způsobí zásadní posun komunikace 

se zákazníkem. Nezbytné je klást důraz na kvalitu příspěvků. Příspěvky musí být 

srozumitelné a zajímavé tak, aby dostatečně zaujaly požadovanou cílovou 

skupinu. 

- Prolínání světů. Popularita a intenzita používání sociálních sítí přinášejí 

intenzivní propojení osobních a pracovních životů uživatele s marketingovými 

aktivitami obchodních společností. 
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V současné době dle statistik například v České republice 76% populace využívá 

sociální sítě na denní bázi případně téměř denně, 12% populace alespoň několikrát 

týdně a 3% populace nevyužívá sociální sítě vůbec. Nejoblíbenější a nejvíce 

využívanou sociální sítí je YouTube, který využívá 94% populace a v závěsu Facebook 

s 93%. (online 2017)  

3.6 Nové nástroje marketingové komunikace 

 I v případě marketingové komunikace firem je nutné ohlížet se na technologický 

pokrok a neustále využívat nové nástroje, které napomáhají naplňovat strategické cíle 

firem, odlišovat se od konkurence a získávat nové zákazníky. Díky těmto novým 

nástrojům a trendům v marketingové komunikaci se usnadňuje a zlepšuje komunikace 

mezi obchodníky a zákazníky či spotřebiteli a je nutné, aby se každá firma těmto 

změnám přizpůsobila, neboť v opačném případě nebude mít v této velké konkurenci 

šanci na úspěch. 

3.6.1 Guerilla marketing 

 Guerilla marketing se využívá především ve firmách, které nemají dostatečné 

množství zdrojů a finanční prostředků na to, aby uspěli ve velké konkurenci firem. 

Jedná se o takovou komunikaci, která se využívá pomocí netradičních nástrojů nebo 

různými netradičními způsoby, kdy cílem je především šokovat a překvapit potenciální 

zákazníky tak, aby se o těchto způsobech mluvilo a kampaň se mezi lidmi šířila 

prostřednictvím např. sociálních sítí. LEVINSON (2007, str. 83) definuje guerilla 

marketing jako „nekonvenční marketingovou kampaň, jejímž cílem je dosáhnout 

maximálního efektu z minimálních zdrojů.“ Na základě finančních prostředků tento 

nástroj marketingové komunikace využívají především malé nebo střední podniky.  

Ve sportovním prostředí jsou to potom organizace na krajské nebo regionální úrovni.  

 Tento nástroj marketingové komunikace využívá ke svému zviditelnění různých 

médií. Především se jedná o lavičky, prostory v MHD, dokonce i odpadkové koše. 

 Autorka VAŠTÍKOVÁ (2014, str. 121) ve své publikací tvrdí, že Guerilla 

marketing vychází z těchto tří zásad: 

- získat lid, 

- oslabit nepřítele, 

- zůstat naživu.  
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 S guerilla marketingem úzce souvisí Ambush marketing. JURÁŠKOVÁ  

A HORŇÁK (2012, str. 20) tvrdí, že „ambush marketing, místo snahy stát se oficiálním 

sponzorem akcí a finančně se na nich podílet, používá kreativní přístup a nekonvenční 

nástroje při propagaci firem, značek, produktů nebo služeb přímo na akci, resp. v jejím 

blízkém okolí, během trvání akce, čímž se z něj stává inteligentní, cenově výhodná forma 

klasického sponzoringu.“ Hlavním charakteristickým znakem Ambush marketingu  

je tzv. příživnictví na jiných firmách, kdy se tyto společnosti zviditelňují na základě 

reklamních kampaní těchto firem a hlavním cílem je využívat výhody oficiálního 

sponzorství akcí, aniž by opravdu byly oficiálními sponzory akce a získávat pozornost 

médií a společnosti. Ambush marketing byl původně nelegálním nástrojem 

marketingové komunikace, nicméně postupem času se stal akceptovanou formou 

komunikace, kterou stejně jako guerilla marketing, využívají především menší a střední 

podniky, které mají nedostatek finančních prostředků na svoji marketingovou 

komunikaci.  

3.6.2 Product placement 

Product placement je stejně jako další nové nástroje marketingové komunikace 

velmi využívaný. Dle autora FREYE (2017, str. 129) je product placement „reklamní 

aktivita, kdy se určitý výrobek nebo značka viditelně umístí do děje, a to buď ještě před 

jeho natočením (do scénáře), nebo v postprodukci tak, aby bylo na první pohled jasné,  

o který konkrétní produkt či značku jde.“ Lze říci, že product placement je nenásilnou 

formou propagace produktů, které jsou zviditelňované především známými osobnostmi. 

Ve sportovním prostředí se s tímto nástrojem marketingové komunikace můžeme setkat 

např. v televizních přenosech sportovních událostí, kdy většinou sportovní komentátoři 

či hostí sportovních studií tyto produkty využívají. Může se jednat např. o nápoje 

podávané během těchto přenosů. Označení product placement můžeme v televizi 

registrovat jako „PP“. Tímto způsobem product placement působí na paměť spotřebitele 

a následně také může ovlivnit spotřebitelské nákupní chování.  

3.6.3 Event marketing 

Event marketing neboli marketing událostí je trendem marketingové komunikace, 

který cílí na své či potenciální zákazníky přímo, neboť se jedná o organizované události 

společností či firem, kterých se zákazníci mohou účastnit a osobně se setkat např.  

se sportovci. Organizování takovýchto událostí je velmi náročné, neboť je nutné  

si předem stanovit cíle, kterých chce společnosti dosáhnout, zanalyzovat si přání  
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a potřeby zákazníků a dle těchto faktorů událost a její obsah připravit tak, aby měla  

co nejefektivnější účinek.  

Jedna z nejúčinnějších a nejoblíbenějších z těchto událostí je určitě osobní setkání 

se sportovci, kdy sportovci dělají dobré jméno společnostem. Taková akce může být 

spojená s prezentováním produktů právě samotnými sportovci, rozhovory  

či autogramiádou. 

 Dle autora ŠINDLERA (2003, str. 22) pod pojmem event marketing rozumíme 

„zinscenování zážitků, stejně jako jejich plánování a organizování v rámci firemní 

komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat psychické a emocionální podněty 

zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, které podpoří image firmy a její 

produkty.“ 

Veřejnost může vnímat event marketing jako jakoukoliv událost konanou  

na veřejnosti a posilující tak vztahy mezi zákazníkem a společnostmi, spojení značky 

z událostí nebo také představování nového produktu či přiblížení firmy nebo produktu 

veřejnosti a zákazníkům.  

3.6.4 Word of mouth 

Word of mouth je trendem marketingové komunikace, který se nejvíce vyvíjí 

s ohledem na technologický pokrok a stále více se rozvíjející online marketing  

a sociální sítě. Dříve tato komunikace probíhala především prostřednictvím osobního 

neboli, jak název vypovídá, ústního podání. Díky rozvoji online marketingu je největší 

výhodou právě rychlost sdělení a předání informací. Naopak nevýhodou pro společnosti 

je fakt, že se mezi veřejností mohou šířit i negativní informace a zkušenosti.  

 U WOM marketingu se vychází především z toho, že veškeré sdělení se šíří 

právě mezi lidmi na základě jejich osobních zkušeností s produktem či službou. Tímto 

faktem nabývá WOM na věrohodnosti a důvěře v produkt než sdělení prostřednictvím 

klasických reklamních médií.  

Autorky PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ (2010, str. 257) uvádí ve své publikaci 

definici WOM jako „formu osobní komunikace zahrnující výměnu informací o produktu 

mezi cílovými zákazníky a sousedy, přáteli, příbuznými nebo kolegy.“ Nejvěrohodnější  

a nejvíce efektivní je šíření informací mezi lidmi, kteří se znají. Především se jedná  

o rodinné příslušníky, kolegy a kamarády.   
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3.7 Marketingový výzkum a jeho proces 

 Na marketingový výzkum je možné nahlížet z několika hledisek. Obecně  

je možné říct, že marketingový výzkum je disciplína vycházející z různých oborů.  

Dle autorky PŘÍBOVÉ (1996, str. 21) je marketingový výzkum „disciplína, vycházející 

z poznatků řady vědních oborů – matematiky, statistiky, ekonometrie, psychologie, 

sociologie, informatiky a dalších. Postupně si vybudovala svůj specifický systém metod 

a postupů pro práci s marketingovými informacemi, který si neustále obnovuje  

a aktualizuje v závislosti na vývoji těchto vědních oborů.“ KOTLER (2007, str. 406)  

na marketingový výzkum ve své publikaci nahlíží již konkrétněji a definuje ho jako 

„funkci, jež propojuje spotřebitele, zákazníky a veřejnost s firmou pomocí informací, 

které jsou používány pro identifikaci a definici marketingových příležitostí a problémů, 

vytváření, zlepšení a hodnocení marketingových aktivit, monitoring marketingového 

výkonu a lepší porozumění marketingovému procesu“. Pro každou organizaci  

je marketing velice důležitou složkou. Aby marketing mohl efektivně fungovat, je nutné 

znát přání a potřeby zákazníku. Díky provádění marketingových výzkumů, je možné 

tyto informace od zákazníků získat a na základě tohoto sběru dat sestavit účinnou 

marketingovou komunikaci. Tak aby společnost získala požadovaná data, je důležité 

řídit se požadovanými kroky v procesu marketingového výzkumu. FORET (2013) mezi 

tyto kroky v marketingovém výzkumu řadí:  

1) definování marketingového problému a cílů výzkumu, 

2) sestavení plánu výzkumu včetně časového harmonogramu a odhadovaných 

nákladů, 

3) shromáždění informací, sběr dat, 

4) statistické zpracování a analýza dat, 

5) prezentace výsledků, návrhů a doporučení.  

 Za jedno z nejzákladnějších dělení marketingového výzkumu lze považovat 

rozlišení na primární a sekundární sběr dat. Jak již název vypovídá, primární data jsou 

taková data, která doposud nebyla k dispozici nebo nebyla vyhovující požadavkům pro 

dosažení strategických cílů. K získání těchto dat se tedy používá zcela nový, vlastní 

výzkum, který se přizpůsobuje konkrétnímu problému tak, aby díky tomuto výzkumu 

bylo možné získat potřebné informace. Jelikož se jedná o výzkum primární, získaná 

data jsou aktuální, tudíž je možné s nimi ihned pracovat a přizpůsobovat jim tak firemní 

strategii.  Sekundární výzkum dle KOZLA (2006) pak znamená dodatečné použití 
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výsledků dříve provedených výzkumů pro svůj vlastní výzkum. Sběr sekundárních dat 

může probíhat interně, kdy si každá organizace data získává sama, nebo externě, kdy 

pro společnosti získávají data vnější instituce. Oproti primárním datům mají sekundární 

data výhodu v tom, že na jejich získání jsou vynaloženy nízké náklady a je možné  

je získat velmi rychle. Naopak nevýhodou může být jejich neaktuálnost a zastaralost. 

 Ke sběru dat je možné vybrat si ze dvou metod výzkumu – kvalitativního  

a kvantitativního. Kvalitativní výzkum se zaměřuje na menší vzorek  

a umožňuje tak poznat motivy chování lidí a vysvětlit příčiny, kvantitativní výzkum  

se naopak zaměřuje na rozsáhlejší soubory. 

3.7.1  Kvantitativní výzkum 

 Metoda kvantitativního výzkumu je charakteristická svým cílem získat co možná 

nejvíce dat od co největšího počtu respondentů tak, aby dokázala postihnout dostatečně 

reprezentativní vzorek. Pro tuto metodu sběru dat se využívá metoda dotazování. 

Metoda dotazování může probíhat v několika formách – telefonické, osobní, písemné  

a elektronické.  

 Pro to, aby byl efektivně splněn účel sběru dat, je nutné vhodně zvolit výběrový 

vzorek respondentů. Dle KOZLA (2006) existují tři základní kroky při výběru vzorku: 

- vybrat rámec vzorku (koho), 

- určit techniku výběru vzorku (jak), 

- stanovit velikost vzorku (kolik). 

3.7.1.1 Konstrukce dotazníku 

 Před samotným vytvořením dotazníku je nutné určit, jaká data chceme získat  

a co je cílem dotazníkového šetření. PŘÍBOVÁ (1996) charakterizuje tyto body při 

tvorbě dotazníku: 

- vytvoření sezamu informací, které má dotazník přinést, 

- určení způsobu dotazování, 

- specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr, 

- konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace, 

- konstrukce samotného dotazníku, 

- pilotáž.  

 Podle FORETA a STÁVKOVÉ (2003) se v samotném dotazníku mohou 

vyskytovat různé druhy otázek – otevřené, uzavřené polootevřené a škálování. 

V otevřených otázkách odpověď zcela záleží na samotném respondentovi, neboť  
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mu nejsou předkládány žádné možnosti odpovědí. Z uzavřených otázek je možné přesně 

zjistit to, co nás zajímá a jaká data chceme získat, neboť respondentům jsou předloženy 

odpovědi, ze kterých si musí vybrat. Polootevřené otázky jsou využívány v případě,  

že respondentům nevyhovuje žádná z definovaných odpovědí. V tomto případě mohou 

respondenti zvolit možnost odpovědi „jiné“ a vyjádřit tak svou vlastní odpověď. 

Škálování je následně využíváno k tomu, kdy je potřeba zjistit konkrétní názory 

respondentů například v podobě určování pořadí významnosti. 

3.7.2 Kvalitativní výzkum 

Na rozdíl od kvantitativního výzkumu je kvalitativní výzkum zaměřen na 

sledování dat a jevů více do hloubky, kdy největší výhodou těchto výzkumů je možnost 

zkoumání potřebných dat na menším vzorku respondentů.  

Mezi základní metody kvalitativního výzkumu, které se využívají k získávání 

dat, patří: 

- hloubkový rozhovor, 

- pozorování, 

- skupinový rozhovor, 

- projektivní techniky, 

- panelové šetření, 

- experiment. 

3.7.2.1 Hloubkový rozhovor 

Hloubkový rozhovor probíhá za účelem získaní předem stanovených informací 

potřebných pro daný výzkum. Rozhovor probíhá osobní formou mezi dotazovaným  

a tazatelem, kdy tazatel nejčastěji zastupuje cílovou skupinu. Hloubkový rozhovor  

se dále rozděluje na strukturovaný, polostrukturovaný a nestrukturovaný rozhovor. 

V případě strukturovaného rozhovoru si tazatel připravuje otázky před konáním 

rozhovoru s cílem získat předem určené informace. Nestrukturovaný rozhovor probíhá 

na bází spontánního dotazování, kdy tazatel nemá předem stanovený seznam otázek. 

Tento typ rozhovoru představuje pro tazatele riziko opomenutí některých z témat. 

Polostrukturovaný rozhovor je kombinace dvou předchozích metod, neboť tazatel  

má předem stanovené otázky, nicméně rozhovor může být rozšířen o další doplňující 

témata. 
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4 METODOLOGIE 
 

 Ke zpracování této diplomové práce, sběru dat a získání výsledků byly použity 

kvalitativní metody v podobě hloubkového rozhovoru s jedním z vedoucích pracovníků 

společnosti Hervis Sports a kvantitativní metody v podobě marketingového výzkumu,  

a to prostřednictvím dotazníku, kdy hlavními respondenty byli zákazníci společnosti 

Hervis Sports. Další metodou, která byla použita v této diplomové práci, je analýza 

dokumentů.  

4.1 Dotazník 

4.1.1 Soubor respondentů 

 Hlavní skupinu respondentů diplomové práce tvořili zákazníci společnosti 

Hervis Sports v České republice. Nicméně objevilo se i několik dotazovaných, kteří tuto 

společnost neznali, případně znali, ale nikdy nenakoupili žádný z jejích produktů. 

Hlavním důvodem, proč byl tento výzkum zaměřen především na zákazníky je ten,  

že z jejich odpovědí budou vycházet návrhy na zlepšení na základě jejich případné 

nespokojenosti. 

4.1.2 Operacionalizace dotazníku 

 Před samotným vytvořením dotazníku, je nutné provést operacionalizaci, tak aby 

bylo možné definovat cíle výzkumu. Dle FORETA (2003, str. 28) je operacionalizace 

„rozpracování výzkumných cílů do jednotlivých indikátorů. Na základě 

operacionalizace jsou poté vytvořeny jednotlivé otázky.“  

 Než byl finální dotazník sestaven, byly definované cíle, které je potřebné  

ze sběru dat získat. Proto jsem si určila několik hlavních kategorií, konkrétně zájem  

o nákup, vliv komunikačních médií, vnímání reklamy a identifikační otázky, a následně 

na základě těchto kategorií vytvořila jednotlivé otázky. Operacionalizaci pro tento 

výzkum zobrazuje následující tabulka. 
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Tabulka č. 1: Operacionalizace 

 

Povědomí o marketingové komunikaci společnosti Hervis Sports 

 

 

 

 

Zájem o nákup 

Znalost společnosti 1, 2 

Četnost nákupů 3, 4 

Způsob nákupu 5, 6 

Vliv komunikačních médií 

Webové stránky 7 

Facebook 9 

Členství 15 

Vnímání reklamy 

Hodnocení 8, 10, 14 

Setkání s reklamou 11, 13 

Sponzoring 12 

Identifikační otázky 

Pohlaví 16 

Věk 17 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.3 Pilotáž 

 Součástí každého dotazování musí být pilotáž, která má za úkol odstranit 

nedostatky dotazníku. Autoři LI, PITTS, QUARTERMAN (2008) tvrdí, že pilotáž 

pomáhá odhalit chyby například v podobě špatného uspořádání otázek v dotazníku  

či nepochopení otázky kvůli špatnému znění. Součástí tohoto výzkumu byla pilotáž 

prováděná s osmi zaměstnanci společnosti Hervis Sports. V dotazníku byly odstraněny 

mírné nedostatky, které byly odhaleny při jeho konzultaci, nicméně žádný větší problém 

s nepochopením či nejasností v otázce nebyl nalezen. Po pilotáži byla do dotazníku 

přidána otázka č. 15 – jste členem Hervis Sports klubu? Tato otázka byla do dotazníku 

přidána na základě žádosti jednoho z vedoucích pracovníků z toho důvodu, aby se i díky 

tomuto dotazníku rozšířilo povědomí o tom, že možnost členství existuje. 

4.1.4 Sběr dat 

 Pro tuto diplomovou práci v části kvantitativního výzkumu byla zvolena metoda 

sběru dat pomocí elektronického dotazování. Pro umístění elektronického dotazníku 

jsem si vybrala specializovaný server www.vyplnto.cz a celkově se výzkumu zúčastnilo 

530 respondentů, nicméně výsledky byly zpracovávány ze vzorku 512 lidí, z toho 270 

žen a 242 mužů, kteří znají společnost Hervis Sports. 

4.2 Hloubkový rozhovor 

Pro zpracování diplomové práce byla využita metoda hloubkového 

polostrukturovaného rozhovoru, který probíhal s jedním z vedoucích pracovníků, 

konkrétně s marketingovým ředitelem. 

4.2.1 Průběh rozhovoru 

 Před samotným rozhovorem byl předem vytvořen seznam konkrétních témat,  

ze kterých byly následně získány potřebné informace. Rozhovor byl polostrukturovaný, 

neboť do předpřipravených témat byly spontánně zařazeny další rozšiřující otázky. 

Osnova polostrukturovaného rozhovoru je zobrazena v následujícím schématu. 
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Schéma č. 3: Osnova hloubkového rozhovoru 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3 Analýza dokumentů 

Další metodou získání dat pro zpracování této diplomové práce byla analýza 

dokumentů, jak interních dokumentů společnosti Hervis, tak také dokumentů veřejně 

dostupných. Na rozdíl od získávání dat metodami jako je dotazování či hloubkový 

rozhovor se v analýze dokumentů jedná především o shromažďování dat a vyvozování 

závěru z již existujících informací. Nejedná se tedy o získávání nových dat jako 

takových, ale je zde důležité vyhledat potřebné informace, které jsou klíčové pro další 

analýzu. Největší výhodou analýzy dokumentů je fakt, že získaná data nejsou zkreslená 

a chybná jako tomu může být u metod dotazování či hloubkového rozhovoru.  

V této diplomové práce mezi analyzované dokumenty patřily webové stránky a 

eshop, sociální sítě, billboardy, akční letáky a reklama v rádiu a televizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  43 

 

5 ANALÝZA SPOLEČNOSTI HERVIS SPORTS 

5.1 Představení společnosti  

Společnost Hervis Sport a móda, s. r. o. je součástí mezinárodního obchodního 

řetězce Hervis Sports, jehož sídlo se nachází v rakouském Salzburgu. Značka Hervis 

Sports je ve vlastnictví středoevropského obchodního koncernu SPAR Österreich  

a provozuje mezinárodní síť okolo 200 prodejen v šesti evropských zemích. Z toho 23 

prodejen naleznete v České republice. S tímto počtem prodejen se řadí mezi největší 

společnosti zabývající se prodejem sportovního vybavení v České republice. 

Značka Hervis Sports vznikla v 70. letech minulého století přejmenováním 

původní textilní společnosti Hermann Visser. Ke vzniku nového názvu posloužily první 

slabiky z původního jména. Z počátku byla společnost zaměřena na prodej módního 

textilu a až se vstupem koncernu SPAR bylo do nabídky zařazeno i sportovní vybavení 

a náčiní. V roce 2002 došlo ke vstupu na český trh otevřením první pobočky 

v obchodním centru Europark v pražských Štěrboholech, kde v současné době sídlí také 

obchodní zastoupení pro Českou republiku. 

 Hlavní motto společnosti „store, online, mobile“ vypovídá o tom, jakým směrem 

se tato společnosti se sportovním zbožím chce ubírat. Jedná se především o zlepšování 

online komunikace, rozšiřování a zkvalitňování služeb v oblasti e-commerce. 

 

Obr. 2: Vývoj obchodní marže 

 

Zdroj: Hervis Sports: Kdo jsme [online]. [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: 

https://www.hervis.cz/store/spolecnost 
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5.2 Charakteristika zákazníků společnosti Hervis Sports ČR 

 Hervis Sports je velmi rozšířená a známá prodejna s velkým sortimentem. 

V prodejnách této společnosti zákazníci najdou většinu sportovního vybavení  

od oblečení, bot, doplňků, tak také různého sportovního náčiní a nářadí až po vybavení 

např. na kempování v přírodě. Jelikož tato společnost má tak rozšířený sortiment  

a nespecializuje se na jednu konkrétní oblast, je nutné říci, že pro pokročilé  

a profesionální sportovce je vhodné navštěvovat konkrétní specializované prodejny, 

neboť tyto produkty pro profesionální sportovce nejsou dostačující. Hervis Sports  

se svými produkty řadí mezi prodejny, které navštěvují zákazníci, kteří se věnují sportu 

spíše na rekreační úrovni.  

 Vzhledem k cenové politice společnosti Hervis Sports lze říci, že cílovými 

zákazníky této sportovní firmy jsou zákazníci spíše s nižšími příjmy, lidé staršího věku 

a rodiny s dětmi. Velkým úskalím je dosah u lidí ve věku od 18 do 30 let. S tímto 

problémem souvisí stále se rozšiřující marketingová komunikace zaměřující se na eshop 

a sociální sítě, jejichž cílem je přilákat právě tuto skupinu mladých lidí.  

5.2.1 Návštěvnost prodejen 

Hervis je s 23 prodejnami jednou z největších společností se sportovním 

vybavením v České republice. Návštěvnost prodejen koresponduje s velikostí města, 

tudíž je zřejmé, že ve velkých městech je návštěvnost vyšší než ve městech menších. 

Dlouhodobě jsou nejvíce navštěvovanými prodejnami prodejny v Praze a Brně. Praha  

a Brno jsou jediná dvě města, ve kterých se nachází více než 1 prodejna. V Praze  

se nachází 4 prodejny a celková návštěvnost za rok 2017 byla 1 864 645, v Brně  

ve třech prodejnách byla návštěvnost 1 467 727. Nejnavštěvovanější prodejnou pro rok 

2017 byla prodejna v Brně v obchodním centru Vaňkovka s počtem 716 571 zákazníků, 

druhou nejnavštěvovanější potom prodejna v Praze na Smíchově s počtem 615 236  

a třetí prodejna v Praze na Chodově 589 258. Celkově za rok 2017 prodejny Hervis 

navštívilo 6 455 096 zákazníků, kdy průměrná denní návštěvnost je 17 685 zákazníků. 

Nejsilnějším měsícem, co se týče průměrné návštěvnosti, je prosinec, díky vánočním 

svátkům, s průměrnou návštěvností 24 108 zákazníků za den. 
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Tabulka č. 2: Návštěvnost prodejen za rok 2017 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů Hervis Sports  

 

 

 

 

Prodejna Počet zákazníků 

Brno Vaňkovka 716 571 

Praha Smíchov 615 236 

Praha Chodov 589 258 

Brno Olympia 489 919 

Praha Hlavní nádraží 428 373 

Zlín 427 033 

Ostrava 372 466 

České Budějovice 334 535 

Jihlava 301 069 

Brno Campus 261 237 

Olomouc 252 145 

Karlovy Vary 251 494 

Praha Štěrboholy 231 778 

Příbram 153 001 

Jablonec 133 281 

Česká Lípa 128 149 

Děčín 127 835 

Tábor 125 406 

Cheb 125 238 

Opava  111 359 

Prostějov 110 302 

Trutnov 91 295 

Frýdek Místek 78 116 
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5.3 Charakteristika konkurenčního prostředí 

 Stejně tak jako každá jiná společnost, má i Hervis Sports svoje konkurenty. 

V oblasti sportu a sportovního vybavení je v současné době několik společností a stále 

více nových jich na našem trhu přibývá. Udržet se tak na vrcholu atraktivnosti pro 

zákazníka, není jednoduché. Mezi konkurenty společnosti Hervis se mohou řadit 

veškeré oděvní firmy, neboť i ty společnosti, které se dříve soustředili pouze na módní 

sortiment, v dnešní době rozšiřují svůj sortiment také o sportovní kolekce. Příkladem 

může být společnost H&M a Bershka, které již mají své sportovní kolekce a jsou 

sponzorem i některých známých osobností, jako například spolupráce mezi tenistou 

Tomášem Berdychem a zmiňovanou společností H&M.  

 Mezi úhlavní konkurenty Hervis Sports patří společnosti Sportisimo, Intersport, 

Decathlon a nově se rozvíjející Martes Sports.  

 

Tabulka č. 3: Srovnání konkurence 

 
Hervis Sportisimo Decathlon Martes Intersport 

Počet  

prodejen 
23 106 16 7 32 

Počet 

zaměstnanců 
500 2500 250 100 340 

Obrat 

(mld./Kč) 
1,2  7,2 1,76 

Méně než 

1 rok na 

trhu 

1 

Facebook 31 737 51 053 34 343 X 27 221 

Instagram 328 2 768 2 841 X 699 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle www.hervis.cz, www.sportisimo.cz, www.intersport.cz, 

www.martes.cz, www.decathlon.cz 
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Z tabulky výše je zřejmé, že absolutní jedničkou na českém trhu je momentálně 

společnost Sportisimo, které má jasně navrch ve všech určených kategoriích  

a v následujících letech velmi pravděpodobně ani k žádné změně nedojde. S obratem 

přes 7,2 miliard za rok 2017 a každým rokem zvyšujícími se tržbami, je Sportisimo 

největším prodejcem sportovního zboží v České republice. Dle výroční zprávy za rok 

2016/2017 zvýšila společnost Sportisimo svoje tržby téměř o pětinu a zisk společnosti 

se zvýšil o 3%, a to na 312 milionů korun. Sportisimo každým rokem otevírá nové 

pobočky, zatímco v Hervis Sports v roce 2017 dvě své pobočky, konkrétně v Plzni  

a Karviné, zavřel. Dle komentáře marketingového ředitele se tyto pobočky uzavřely, 

neboť byly dlouhodobě ztrátové a nepřinášely společnosti žádný zisk. Jejich uzavřením 

by se měly snížit náklady na celkový provoz prodejen, a tudíž by se tak měl zvyšovat  

i celkový zisk. Co se týče údajů o společnosti Martes Sport, zatím jejich konkrétní čísla 

nejsou známé, neboť na českém trhu působí krátkou dobu a zatím je otevřeno pouze  

6 prodejen. Ovšem i dle působení na polském trhu se může očekávat velký růst této 

společnosti i na českém území, neboť jenom v Polsku je momentálně 280 poboček  

a jejich obrat pro rok 2017 činil okolo 7 miliard Kč. Na facebookovém profilu  

má společnost Martes přes 129 tisíc sledujících, nicméně opět se jedná o globální číslo 

nikoliv o údaj pro Českou republiku, která momentálně svůj facebookový profil 

prozatím nemá, stejně tak jako další velmi využívanou sociální sít – Instagram. Dle 

mého názoru využívání sociálních sítí je spíše slabší stránkou těchto společností a bylo 

by žádoucí tento fakt zlepšit. Momentálně je velmi užitečné využívat známých 

osobností, které prostřednictvím svých sociálních sítí propagují různé produkty. 

Nicméně žádná z těchto společnosti takového ambasadora v současné době nemá.  
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6 ANALÝZA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 

SPOLEČNOSTI HERVIS SPORTS ČR 
 

 Analýza marketingové komunikace společnosti Hervis Sports vychází především 

z analýzy dokumentů, z informací získaných z interních zdrojů společnosti a také 

z hloubkového rozhovoru s jedním z vedoucích pracovníků. 

 Současná marketingová komunikace dle mého názoru není taková, jaká  

by mohla být i vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů Hervis Sports je přiblížit se 

hlavnímu konkurentovi společnosti Sportisimo, nicméně tento fakt se stále nedaří splnit. 

Jedním z hlavních úskalí je návštěvnost prodejen mimo velká města, jako je Praha  

či Brno, a z nich vyplývající tržby. Je tedy žádoucí přizpůsobit marketingovou 

komunikaci tak, aby přilákala co nejvíce zákazníků a zvýšila se tak návštěvnost jak 

prodejen, tak eshopu a tím i celkový obrat.  

 Následující část diplomové práce se věnuje rozboru marketingových nástrojů, 

které společnost využívá. 

6.1 Reklama 

Nástroj reklamy je v oblasti obchodu jedním z nejzásadnějších komunikačních 

nástrojů s ohledem na velké množství konkurenčních společností. Hervis Sports využívá 

reklamy v podobě tištěných letáků, venkovní reklamy v podobě billboardů, reklamy 

v rádiu a reklamy v televizi. 

6.1.1 Letáky 

I přes velký rozmach online komunikace, kterou Hervis Sports rovněž využívá, 

je tištěná reklama v podobě letáků určitě nejdůležitějším a zároveň také nejnákladnějším 

komunikačním nástrojem společnosti Hervis Sports.  

Letáky lze rozdělit do dvou skupin dle jejich obsahu. Prvním druhem letáků jsou 

letáky s informacemi o slevách a akcích na produkty, které budou platit v následujícím 

období, a to na všech prodejnách. Za druhý druh této formy propagace lze považovat 

letáky neboli mutace letáků, které zákazníky informují o akcích platných pouze  

na některých vybraných prodejnách. V tomto případě se může jednat např. o výprodeji 

všeho zboží v důsledku uzavření prodejny.  

Za rok 2017 vydalo marketingové oddělení společnosti Hervis Sports celkem  

23 klasických, vícestránkových letáků, kdy se průměrně jednalo o jeden až dva letáky 

na měsíc, kromě měsíce listopadu, kdy se vydaly 4 výtisky letáků kvůli předvánočnímu 
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období. Dále za rok 2017 vydala společnost Hervis 13 mutací letáků podporující 

většinou víkendový výprodej zboží nebo celkový výprodej zboží z prodejen kvůli jejich 

uzavření. Tyto letáky mohli zákazníci obdržet ve schránce ve formátu skládané A3.  

Za rok 2017 byly uzavřeny 2 prodejny Hervis a to prodejna v Plzni a prodejna 

v Karviné. Obě tyto události byly marketingově podporovány letáky i venkovní 

reklamou v podobě billboardů. 

Všechny druhy letáků jsou barevné a tištěné ve formátu A3 nebo A4. Grafiku 

letáků zajišťuje agentura Seventy4 a distribuci letáku do prodejen a do schránek 

reklamní agentura AgE s. r. o. 

 

Tabulka č. 4: Distribuce letáku 

Start  Konec 
Náklad  

(ks) 

Cena tisk 

(bez DPH) 

Cena 

distribuce 

(bez DPH) 

Cena celkem 

(bez DPH) 
Typ 

Počet 

stran 

27.02. 06.03. 1 230 000   567 797 Kč       511 355 Kč    1 079 152 Kč  síť 12  

27.03. 03.04. 1 466 285   654 059 Kč       626 380 Kč    1 280 439 Kč  síť 12  

10.04. 17.04. 1 465 285   448 577 Kč       617 448 Kč    1 066 025 Kč  síť 8  

08.05. 15.05. 482 304   173 380 Kč       118 941 Kč       292 321 Kč  menší  8 

29.05. 05.06. 1 305 605   754 014 Kč       526 994 Kč    1 281 008 Kč  síť 16  

12.06. 19.06. 1 045 605   332 472 Kč       256 144 Kč       588 616 Kč  síť 8  

31.07. 07.08. 1 323 372   396 562 Kč       571 539 Kč       968 101 Kč  síť 8  

14.08. 21.08. 1 311 372   736 168 Kč       570 562 Kč    1 306 730 Kč  síť 16  

04.09. 11.09. 903 981   275 066 Kč       244 066 Kč       519 132 Kč  síť 8  

02.10. 09.10. 1 288 372   731 068 Kč       547 792 Kč    1 278 860 Kč  síť 16  

16.10. 23.10. 77 620     33 376 Kč         17 689 Kč         51 065 Kč  lokální 4  

23.10. 30.10. 948 349   241 851 Kč       216 562 Kč       458 413 Kč  síť 4  

30.10. 06.11. 1 005 581   289 741 Kč       231 862 Kč       521 603 Kč  síť 4  

06.11. 13.11. 840 700   223 478 Kč       193 676 Kč       417 154 Kč  síť 4  

13.11. 20.11. 1 005 581   300 312 Kč       231 862 Kč       532 174 Kč  síť 4  

20.11. 27.11. 918 320   270 502 Kč       212 213 Kč       482 715 Kč  síť 4  

27.11. 04.12. 87 261     36 231 Kč         20 196 Kč         56 427 Kč  lokální 4  

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů Hervis 
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V tabulce č. 4 výše jsou znázorněna data za vybrané letáky z roku 2017. 

Z tabulky lze vyčíst platnost letáku, počet výtisků (náklad), cenu za tisk a grafiku, cenu 

za distribuci, rozsah letáků a počet stran.  

 Každý leták se řídí podle ročního období a aktuální sportovní sezóny. Před 

vydáním samotného letáku probíhá velký výběr konkrétních produktů, které budou 

v letáku zobrazeny. Tento výběr provádí vždy příslušný nákupčí konkrétního zboží 

v diskuzi společně s marketingovým oddělením, samozřejmě v závislosti na generování 

co nejvyššího zisku z prodeje toho konkrétního produktu.   

 Z tabulky je patrné, že pokud vyjde leták, který platí na celou síť prodejen,  

je vytištěno a distribuováno okolo milion kusů. Cena výtisku letáku se pohybuje 

v závislosti na počtu stran konkrétních letáků a cena za distribuci odpovídá tomu,  

na jaká místa a do jakých vzdáleností jsou letáky rozesílány. 

 Prvním z hlavních letáků pro rok 2017 byl leták podporující prodej kol. 

Strategicky byl tento leták distribuován na konci února, neboť dle statistik se v tomto 

období prodává kol nejvíce v celém roce s ohledem na přicházející jarní období. Leták 

byl jedním z těch, který měl větší rozsah jak v počtu stran, tak i co se týče distribuce. 

Leták byl distribuován do všech měst, kde se prodejna Hervis nachází. Celková cena  

za výtisk i distribuci byla u tohoto letáku 1 079 000,- bez DPH. Na tento leták 

navazoval další z klíčových letáků, který podporoval veletrh kol For Bikes, na kterém 

byl Hervis jedním z hlavních partnerů a jehož zboží bylo možné na tomto veletrhu 

zakoupit. Tohoto letáku bylo vytištěno více než 1 400 000 kusů a byl to tak leták 

s největším počtem výtisků za rok 2017. Neméně důležitým letákem byl leták 

podporující akci Back To School, jehož distribuce a cena za tisk byla nejvyšší a činila 

celkem 1 306 000,- Kč. 

 Celkové porovnání počtu vytištěných kusů a ceny vybraných letáků za rok 2017 

je možné vidět v grafu č. 1 níže. Je patrné, že tento nástroj marketingové komunikace  

je jedním z nejdůležitějších nástrojů, čemuž také odpovídají roční náklady přesahující  

15 milionu Kč. 
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Graf č. 1: Cena a náklad letáků 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů Hervis 

 

6.1.2 Billboardy 

 Společnost Hervis Sports využívá venkovní reklamy v podobě billboardů. Za rok 

2017 Hervis Sports využil této formy propagace celkem 5x, a to především ve větších 

městech s prodejnami, které vytvářejí hlavní obrat. Jednalo se tedy o města Praha, Brno, 

Plzeň, Zlín a Ostrava. V případě celoplošných akcí byly billboardy rozmístěny ve všech 

městech, nicméně počet kusů billboardů odpovídal velikosti města, neboť v malých 

městech nebyly prostory pro rozmístění nebo možnosti pronájmu billboardových ploch. 

  Veškerou grafiku billboardů zajišťuje opět agentura Seventy4 stejně tak jako 

v případě letáků.  

 

Tabulka č. 5: Distribuce billboardů 

Měsíc 
Počet 

billboardů 
Cena bez DPH 

leden 17 218 1 813 776,00 Kč 

květen 17 218 1 817 000,00 Kč 

červenec 17 218 1 097 700,00 Kč 

listopad 17 219 1 191 700,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů Hervis 
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 Tabulka výše ukazuje náklady za jednotlivé billboardové kampaně v příslušných 

vybraných měsících. Kampaň byla realizována po celé České republice, a to v počtu 

218 nebo 219 billboardů. Uvedená cena zahrnuje náklady na tisk, dopravu, přelepení  

a pronájem billboardů. Ceny za pronájem jednotlivých ploch se liší dle města,  

ve kterých se billboardy nacházely. Samozřejmě ve větších městech  

a na frekventovanějších místech byl pronájem plochy dražší než ve městech menších. 

V tomto ohledu měla agentura zprostředkující rozmístění billboardů volný prostor, tudíž 

vždy pomocí interaktivní mapy umístili billboardy, což následně prošlo schválením 

kompetentních osob, případně došlo k malým změnám. Rozmístění billboardů 

v jednotlivých městech bylo vymýšleno strategicky tak, aby odpovídalo umístění 

prodejny. Téměř vždy se billboard nacházel u dálnice před vjezdem do města, tak aby 

byli lidé informování, že se ve městě prodejna Hervis nachází.  Výše je možné vidět,  

že společnost Hervis do venkovní reklamy investuje značné částky. První zmíněný 

billboard byl směřovaný na celou síť prodejen a jeho distribuce probíhala v celém 

měsíci lednu, a to v každém městě, ve kterém se nachází prodejna Hervis. Celkem  

se zveřejnilo 218 billboardů a celková cena byla přes 1 800 000,- Kč. V této kampani  

se jednalo o povánoční zimní výprodej, především lyží a dalšího příslušenství na zimní 

sporty, dále také zimních bund a bot. V únoru, březnu a dubnu se tohoto nástroje 

nevyužívalo, neboť tyto měsíce jsou označovány jako nejslabší z hlediska návštěvnosti 

prodejen a tím souvisejícím obratem. Dalším obdobím, kdy Hervis využil marketingové 

komunikace pomocí billboardů, byl květen. V této kampani se jednalo opět  

o celorepublikovou distribuci, která se zabývala prodejem kol a oblečení na letní sporty. 

Důležitým faktem bylo také chystané uzavření prodejny v Plzni, kdy právě v Plzni  

a jejím okolí byla kampaň na toto téma směřována. K samotnému uzavření prodejny 

poté došlo 28. 5. 2017. Celkově se v květnu distribuovalo 218 billboardů v celkové ceně 

1 817 000,- Kč.  V červenci se kampaň opět zabývala výprodejem zboží, kdy  

se komunikovaly slevy od 70% - 90% na letní zboží. Tuto akci propagovalo  

218 billboardů, nicméně již se nejednalo o celorepublikovou kampaň, ale o komunikaci 

pouze ve větších městech. Listopadová kampaň cílila na předvánoční období, kdy  

se návštěvnost prodejen prudce zvyšuje. Celkově bylo rozmístěno 219 billboardů  

po celém území České republiky v ceně 1 191 000,- Kč. 
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Graf č. 2: Cena billboardů 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů Hervis 

6.1.3 Reklama v rádiu 

 Jako další komunikační prostředek využívá společnost Hervis reklamu v rádiu. 

V roce 2017 se reklamní spoty objevily celkem 16x na různých českých rádií, včetně 

nejposlouchanějšího českého rádia roku 2017 rádia Impuls. Celkové pokrytí v rádiích 

bylo velmi obsáhlé, neboť reklamu na Hervis bylo možné slyšet téměř ve všech 

hlavních a nejposlouchanějších rádií. V rádiových spotech se jedná o 20 vteřin dlouhé 

představení nadcházející či právě probíhající akce, kde se propagují aktuální produkty  

či slevové nabídky v prodejnách a eshopu. Dle marketingového ředitele se sice jedná  

o jednu z nejnákladnějších nástrojů marketingové komunikace nicméně také o jednu 

z nejefektivnějších. Dle portálu Mediaguru rádio poslouchá týdně 86% populace  

a denně 62,4% populace ve věku 12 – 79 let. Nejposlouchanější rádio, tedy rádio 

Impuls, má denní poslechovost více než milion posluchačů. (online, 2017) 

 Jedna rádiová reklama trvá okolo 4 dní, výjimečně víc. Vždy se jedná o dny 

víkendové a většinou 2 dny před víkendem. Při výrobě reklamního spotu v rádiu  

se fakturují studiové práce, speaker, produkce, hudba a případné opravy. Cena výroby 

jednoho rozhlasového spotu se pohybuje okolo 13 000,- Kč a jeho výrobu v případě 

společnosti Hervis zajišťuje agentra HB Media s.r.o. Cena za umístění reklamy do rádia 

se opět pohybuje dle toho, o jaká rádia se jedná. Nejvíce nákladnější byla reklama 

v rádiu v oblasti okolo Prahy a Středních Čech. Cena za umístění reklamy v rozsahu  

14 dní v těchto rádiích se pohybovala okolo 350 000,- Kč. Celkově za 14-ti denní 
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rádiovou kampaň například v měsíci lednu vynaložil Hervis náklady celkem  

743 000,- Kč.  

6.1.4 Reklama v TV 

Televizní reklamy využíval Hervis ve velké míře v roce 2012 a 2013, kdy  

se reklamy objevily na jedné z nejsledovanějších televizních stanic TV Nova. Dle slov 

tehdejšího jednatele pro Českou republiku byla spolupráce s televizí velmi zajímává, 

právě díky hojné sledovanosti televize. I co se týče přípravy televizní kampaně, jednalo 

se o jednoduchý koncept, neboť základní animace byly přebírány z Rakouska, kde sídlí 

centrála společnosti. Nicméně i díky velkým nákladům, které za tento nástroj je nutné 

vynaložit, a ubírat tak finančních prostředků v jiných odvětvích, neboť rozpočet pro 

reklamní investice byly stále na stejné úrovni, Hervis Sports od této formy propagace 

upustil. Ani v roce 2017 reklamu v televizi společnost Hervis Sports nevyužívala,  

a to především kvůli velkým finančním nákladům a nezvyšujícímu se budgetu na přenos 

reklam v nejsledovanějších televizích. Nicméně pro rok 2018 by se tento nástroj 

marketingové komunikace měl stát opět aktuálním ve spolupráci s televizní stanicí 

Óčko TV. (online, 2012) 

6.2 Online komunikace 

 V dnešní době je online komunikace neodmyslitelnou součástí každé 

marketingové strategie. Společnost Hervis Sports využívá především webových stránek, 

které jsou spojené s eshopem a v menší míře sociálních sítí. 

6.2.1 Webové stránky 

Webové stránky společnosti Hervis je možné najít na internetové adrese 

www.hervis.cz a slouží především jako eshop k online prodeji. Internetová propagace 

Hervisu funguje od otevření první pobočky, tedy od roku 2002. Internetový obchod, 

který je momentálně klíčový a na jehož rozvíjení se neustále pracuje, byl otevřen v roce 

2011. V tomto roce vstoupil Hervis i do světa sociálních sítí. Kromě eshopu slouží 

webové stránky také k informování o nabízených aktuálních slevách a akcích, zákazníci 

si mohou prohlédnout a stáhnout aktuální platné letáky. Na webových stránkách mohou 

návštěvníci najít veškeré informace o produktech, poskytují základní potřebné 

informace o procesu prodeje, jak v prodejnách, tak na eshopu, zákazníci zde mohou 

vyhledat všechny prodejny a jejich kontakty a také seznam sponzorovaných událostí.  
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Skrze webové stránky je také možné vyhledat volné pracovní pozice ve společnosti 

Hervis v sekci kariéra a potřebné kontakty. 

6.2.1.1 Eshop 

 Eshop Hervisu nabízí sportovní i módní oblečení, sportovní i módní obuv, 

sportovní vybavení jako jízdní kola, lyže, sporttestry a podobně. Co se týče nabízeného 

zboží, jedná se o velmi široký sortiment a zákazníci tak na tomto eshopu najdou téměř 

veškeré vybavení na jakýkoliv sport.  

 Stejně tak jako v prodejnách i na eshopu mohou zákazníci využívat různých 

nabídek a slev. Stálou slevovou nabídkou je tzv. Mega Countdown. Jedná se o akci, kdy 

je zákazníkům nabízeno různé zboží za zvýhodněné ceny, nicméně pouze po určité 

časové rozmezí a pouze do vyprodání zásob. Touto akcí chtějí zákazníky donutit 

nakoupit hned, neboť se zboží může vyprodat. Na webových stránkách denně běží 

odpočítávání času do konce této nabídky, většinou se jedná o jeden týden. Kromě tohoto 

slevového zvýhodnění, nabízí eshop Hervisu plno dalších slev. Většinou se jedná o akce 

probíhající o víkendu a zákazníci mohou využít slevy na různé aktuální zboží. Tyto 

akce se pojí například s aktuálním ročním obdobím (např. 15% slevy na kola), nebo 

například se státními svátky (např. na Mezinárodní den žen sleva 25% na veškeré 

dámské oblečení). Slevy fungují pomocí vygenerovaného slevového kódu, který 

zákazníci musí vložit v procesu vytvoření své objednávky. Zákazníci si po vytvoření 

objednávky mohou vybrat, zda si zboží nechají doručit na adresu nebo mohou využít 

bezplatné doručení na jakoukoliv prodejnu. Doručení zboží trvá zpravidla 3 – 7 

pracovních dní. Bohužel, i dle stížností zákazníků, tento termín není vždy dodržen  

a doručení zboží trvá déle, i přestože má zákazník svoji objednávku zaplacenou. Tento 

problém Hervis vyřešil přesunutím centrálního skladu z Rakouska do České republiky, 

a to konkrétně do prodejny v Praze Štěrboholech. Problém s včasným doručováním 

zboží se tímto razantně zlepšil a zákazníci tak dostanou svoje objednávky téměř vždy 

včas. Denně zákazníci na eshopu Hervis vytvoří přibližně v průměru 80 objednávek 

v hodnotě průměrně 1500,- Kč na jednu objednávku. Opět i zde se toto číslo liší podle 

toho, o jaký den se jedná a zda mohli zákazníci využít různých slevových akcí, 

probíhajících většinou víkendu. V případě, že zákazníci mohou využít slev jako 

například sleva 20% na boty, přijal Hervis okolo až 150 objednávek za den. Jako 

nejsilnější dny, kdy zákazníci nakupují online, je tedy možné určit pátek, sobotu  
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a neděli. Jelikož víkendové akce fungují a zákazníci nakupují, často se víkendová akce 

prodlouží až do pondělí.  

6.2.2 Sociální sítě 

Sociální sítě jsou v poslední době nedílnou součástí každé marketingové 

komunikace téměř všech společností. Sociální sítě společnosti využívají jako nenásilnou 

formu komunikace, kde se zákazníci či fanoušci mohou dozvědět základní informace. 

V současné době je společnost Hervis Sports možné vyhledat na třech sociálních sítích 

– Facebooku, Instagramu a Youtube. Všechny tyto sociální sítě spravuje od roku 2016 

externí společnost Adison.  

6.2.2.1 Facebook 

Facebook se řadí mezi jednu z nejpoužívanějších sociálních sítí na světě, proto 

by tento komunikační nástroj neměl chybět žádné společnosti. V současné době  

má společnost Hervis 31 737 fanoušků facebookové stránky. Hlavním cílem 

facebookové komunikace je vybízet zákazníky ke komunikaci v podobě tzv. liků  

či komentářů pod příspěvky a sdílení příspěvků. Na facebookovém profilu mohou 

zákazníci najít různé soutěže, kdy formou komentáře pod příspěvkem se soutěže 

zúčastní a následně se vyberou výherci. Jedná se především o výhry v podobě různých 

slevových voucherů nebo reklamních předmětů. Dále se na facebookových stránkách  

je možné dozvědět o aktuálním sortimentu a slevových akcí. V případě, že mají 

zákazníci jakékoliv dotazy, mohou využít facebookového chatu či komentáře pod 

příspěvkem, kde se dočká reakce většinou tentýž den. Téměř každý den se na profilu 

objevují nové příspěvky, tudíž lze říci, že profil je velmi aktivní, nicméně stránky 

nejsou nijak systematicky uspořádané a leckdy mohou příspěvky působit až chaoticky.  

6.2.2.2 Instagram 

Stejně tak jako Facebook, je i Instagram velmi důležitou sociální sítí, v současné 

době možná i více používanější a více se rozvíjející. I společnost Hervis Sports má svůj 

instagramový profil, nicméně v současné době tento profil má pouze 328 tzv. 

sledujících. Instagram často koresponduje s příspěvky na Facebooku. 

6.2.2.3 Youtube 

Další sociální sítí, na které je možné najít společnost Hervis je Youtube. Tuto 

sociální síť začal Hervis používat v roce 2016 a získal 44 odběratelů, nicméně  
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po neúspěchu, kdy na Youtube kanál byla vložena 4 videa, která měla pouze okolo 200 

zhlédnutí, se tato sociální síť přestala aktivně využívat.  

6.3 Přímý marketing 

 Direct marketing využívá společnost Hervis především kvůli tomu, aby zacílila 

na konkrétní skupinu zákazníků, kteří mají o tuto formu komunikace zájem. Jedná  

se především o stávající zákazníky, kteří jsou několikrát týdně informováni  

o probíhajících akcích. 

6.3.1 Direct mail 

Forma přímého marketingu společnosti Hervis probíhá prostřednictvím 

elektronických newsletterů. Každý zákazník má právo se pro odebírání newsletterů 

přihlásit a stejně tak i odhlásit. Newsletter zákazníkům přichází na jimi zadaný email 

každé dva dny a zobrazuje aktuální slevovou nabídku či právě probíhající akce  

na prodejnách či na eshopu. Zároveň newsletter zastupuje funkci připomínací  

a upomínkovou. Dle slov marketingového ředitele je tato forma komunikace  

se zákazníkem velmi důležitá, neboť napomáhá rozvoji e-commerce. Každý newsletter 

obsahuje několik odkazů, které přímo přesměrovávají na webové stránky, kde zákazníci 

mohou rovnou využít nabízené akce. Jelikož jedním z hlavních cílů celé marketingové 

komunikace je rozšířit a zdokonalit právě zmiňovaný online prodej pomocí eshopu,  

je každý takový proklik na webové stránky dalším krokem, jak tohoto cíle dosáhnout, 

neboť i přes to, že zákazník právě nenakoupí, webové stránky mohou zůstat v povědomí 

a zákazník se na ně může vždy vrátit. Po celý rok 2017 probíhala na webových 

stránkách akce, kdy každý zákazník za to, že se přihlásil o odběr newsletterů, mohl 

získat slevový kód na 200,- Kč slevu na nákup veškerého zboží na eshopu. Bohužel 

s touto akcí vznikalo několik problémů, neboť několika zákazníkům tento slevový kód 

vůbec nebyl doručen nebo spadl do nevyžádané pošty či do spamu a zákazníci si toho 

nevšimli. V tomto ohledu vidím určitě prostor ke zlepšení a společnost by se takovým 

zbytečným chybám měla vyvarovat.  

6.4 Podpora prodeje 

Stejně tak jako každá společnost i Hevis Sports využívá různých opatření  

na podporu prodeje. V oblasti prodeje sportovních potřeb se většinou podpora prodeje 

nespojuje přímo s konkrétní událostí, nicméně jedná se o zařazení různých cenových 

zvýhodnění, slevové kupony nebo například dárky ke koupi určitých množství 
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produktů. Podpora prodeje má za úkol dát zákazníkům něco navíc a odlišiti se tak  

od konkurence. Společnost Hervis je známá svými neustálými výprodeji a zlevňováním 

zboží. Jednou z nejvyužívanějších slevových akcí je tzv. akce 2 + 1, kdy při koupi 

produktů dostane zákazník třetí a zároveň nejlevnější produkt zdarma. Tato akce  

je využívaná především na obuv, neboť prodej obuvi generuje největší marži. Další 

z neustále se opakujících akcí je sezónní výprodej, kdy se jedná o absolutní výprodej 

všeho zboží z právě ukončené sezóny. V této akci se mohou zákazníci dočkat slev 70% 

- 90%. Tato akce trvá až do vyprodání zásob.  Jako podporu prodeje lze také považovat 

servis kol a lyží, který Hervis již dlouho dobu poskytuje. V rámci nákupu těchto 

produktů, mají zákazníci první servis zdarma, případně s nákupem servisní knížky  

i další servis s významnou slevou. Tento servis funguje jen na vybraných prodejnách, 

tedy těch větších, kde je možnost využití prostoru pro servisní techniky. Do podpory 

prodeje také neodmyslitelně patří členství v Hervis Sports Clubu, kterému se věnuje 

následující kapitola. 

6.4.1 Členství v Hervis Sports Clubu 

Téměř jako každá jiná společnost, i Hervis má svůj členský klub – Hervis Sports 

Club. Členem se může stát každý zákazník, který požádá o členství na jakékoliv 

prodejně nebo zažádá online na webových stránkách. Jakmile se zákazník stane členem, 

obdrží kartu Hervis Sports Club, pokud kartu nechce nosit u sebe, může využít mobilní 

aplikace Portmonka a využívat tak karty tímto způsobem. Zároveň díky této aplikaci 

může člen klubu dostávat upozornění o jeho členství, a právě se konajících akcí. 

Členství v klubu má řadu výhod. Při každém nákupu s klubovou kartou v prodejně 

Hervis se přičítá na zákazníkovo osobní konto částka, kterou utratil za nákup. Na konci 

tzv. zúčtovacího období, který je rok od založení karty a následně vždy jednou ročně, 

zákazník získá voucher na nákup zboží, dle jeho roční útraty. Čím vyšší je částka 

nákupů, tím vyšší je i roční bonus pro zákazníka.  

Obr. č. 3: Roční bonus 

 

Zdroj: www.hervis.cz 
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Při ročním nákupu nad 5 600,- Kč získá zákazník voucher v hodnotě 2% 

z utracené částky za rok. Při utracené roční částce 6 000,- Kč by se tedy voucher rovnal 

hodnotě 120,- Kč. Pří utracené částce 30 000,- Kč by se voucher rovnal hodnotě 1 200,- 

Kč. Tento voucher zákazník obdrží vždy po uplynutí ročního zúčtovacího období. 

Vouchery jsou rozesílány poštou. Mezi další výhody členství patří záruka vrácení 

peněz, kdy jako člen klubu může zákazník vrátit nebo vyměnit za jiné nepoškozené 

zboží do 6 týdnů od nákupu. Členství v Hervis Sports Clubu dále umožňuje bezplatné 

doručení zboží nadměrných velikostí, jako např. fitness strojů, zakoupené v prodejnách 

Hervis a to do 20 km. Klubovou kartu lze využívat i pro nákup zboží online a také  

po celé Evropě. 

6.5 Public relations 

Společnost Hervis je partnerem a sponzoruje několik sportovních či charitativních 

událostí v České republice. Mezi vůbec největší sportovní akci, které je Hervis Sports 

hlavním parterem, patří Ski Tour, jehož hlavním závodem je známá Jizerská 50. Tento 

závod se každý rok koná o víkendu v únoru a běžně je vysílán na České televizi. Hlavně 

z tohoto důvodu je partnerství s tímto závodem pro Hervis Sports velmi důležité, neboť 

samotné reklamy v televizi Hervis ve větší míře nevyužívá. Jak je zvykem většina 

partnerů má při těchto sportovních událostech své prodejní stánky se zbožím v působišti 

závodu. Bohužel každoročně jsou tržby za prodej zboží velmi malé, řádově se jedná  

o tisíce korun. Další známou akcí, se kterou je možné si společnost Hervis Sports spojit, 

je veletrh For Bikes, jehož je Hervis partnerem. For Bikes je největší cyklistický 

veletrh, který nabízí cyklistický sortiment pro profesionály i amatéry. Na tomto veletrhu 

si zákazníci mohou prohlédnout a zakoupit všechny novinky v oblasti kol a jejich 

příslušenství. Pro rok 2018 je Hervis partnerem událostí jako Běh Lužánkami, Urban 

Challenge Prague, Zlínský půlmaratón, Svatohorský Downtown, Urban Challenge Brno 

atd. Dlouhou dobu byl Hervis znám jako hlavní partner pražského maratonu, nicméně 

tuto sportovní událost před několika lety převzal hlavní konkurent, a to společnost 

Sportisimo.  

6.6 Prodejny 

Hervis se s 23 prodejnami řadí mezi největší společnosti se sportovním zboží 

v České republice. Vzhled a atmosféra v prodejnách je klíčovým bodem pro úspěšný 

prodej. Právě v prodejnách probíhá interakce mezi kupujícím a prodávajícím, tudíž  
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je důležité správně a efektivně využívat marketingové komunikace. Zákazníci, 

přicházející si zboží zakoupit, jsou zaměřeni na cenu, tudíž je v případě prodejen možné 

využívat různých slevových akcí podněcující nákup. Prodejny Hervis Sports se kromě 

prodejny v Praze na Hlavním nádraží nacházejí v obchodních centrech. Hervis využívá 

podpory prodeje v obchodních centrech prostřednictvím hostesek rozdávajících letáky, 

případně slevové kupóny. V tomto případě podpory prodeje je nutné získat souhlas 

obchodních center o možnosti pohybu hostesek po OC. Některá obchodní centra určují 

přesné vymezení pohybu hostesek a v případě nedodržení, hrozí pokutami. Čím větší  

je prostor, ve kterých se mohou tyto hostesky pohybovat, tím je větší cena za pronájem 

těchto ploch. Například u vchodu do obchodních center se cena za pronájem plochy 

pohybuje v desetitisících korunách, zatímco okolo konkrétní prodejny se jedná o tisíce. 

Opět záleží na konkrétních městech a umístění prodejen. Využití reklamy v rámci 

obchodní center probíhá také prostřednictvím rádia obchodního centra. Návštěvníci 

obchodního centra se tak mohou dozvědět, že se prodejna Hervis v obchodním centru 

vůbec nachází a zároveň se z reklamního spotu dozví o právě probíhajících akcích. 

V případě rádia přímo v prodejně využívá Hervis centrálního rádia, a to na všech 

prodejnách stejně. Co se týče samotných prodejen, využívá Hervis Sports reklamních 

plakátů ve výloze, tudíž je možné dozvědět se o probíhajících akcích již před vstupem 

do prodejny. Před vchodem se zákazníci také mohou setkat s tzv. A stojanem, 

komunikujícím probíhající akce. Přímo v prodejnách je možné vidět plakáty 

v reklamních rámech nacházejících se přímo u zboží, kterého se týká slevová akce.  

U pokladen si zákazníci mohou všimnout pokladních obrazovek promítající aktuální  

i nadcházející slevy.  

U prodejen je velmi důležitý osobní přístup k zákazníkovi. Je tedy nutné, aby 

prodavači v prodejnách znali sortiment a byli zákazníkům k dispozici v případě dotazů. 

Všichni zaměstnanci prodejen Hervis procházející několika školeními ohledně zboží  

i přístupu k zákazníkům a technikách prodeje.  

Hervis je veřejností znám svými neustálými výprodeji a slevovými akcemi. Jedná 

se především o slevové akce jako například tzv. 2 + 1 na obuv, kdy zákazníci při koupi 

dvou párů bot získají třetí pár zdarma. Dále se jedná o výprodeje zboží z předchozích 

sezón, kde je možné získat až 70% slevu na nákup.  
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7 VÝSLEDKY MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 
 

Výzkumu o marketingové komunikaci ve společnosti Hervis Sports se dohromady 

zúčastnilo 530 respondentů. První otázka rozdělovala respondenty podle toho, zda 

společnost Hervis Sports znají, či nikoliv. K dalším otázkám následně postupovali 

pouze ti respondenti, kteří odpověděli na první otázku kladně, tedy, že tuto společnost 

znají. Celkem tak na další otázky odpovídalo 512 respondentů, z toho 270 žen a 242 

mužů. Z těchto čísel následně vycházejí veškeré zpracované grafy a tabulky na dalších 

stránkách diplomové práce. Výzkum byl zaměřen především na zákazníky společnosti 

Hervis Sports a má napomoci ke zlepšení marketingové komunikace. 

Otázek ve výzkumu bylo celkem 17, poslední dvě otázky se týkaly demografických 

znaků, konkrétně jsem zjišťovala věk a pohlaví respondentů. Sběr dat probíhal pomocí 

kvantitativní metody dotazníkového šetření prostřednictvím dotazníku, který byl 

umístěn na specializovaných webových stránkách pro tyto účely www.vyplnto.cz. a byl 

publikován po dobu jednoho měsíce. Odpovědi na otázky a výsledky výzkumu jsou 

zpracovány pomocí kontingenčních tabulek a grafů.  

Tento výzkum slouží k doplnění informací k analýze marketingové komunikace, 

současně poskytuje informace o tom, jak lidé společnost Hervis Sports vnímají a jaký 

mají názor na marketingovou komunikaci. Zpracované výsledky budou předány 

vedoucím pracovníkům společnosti Hervis, kteří se na základě výsledků a názorů lidí, 

pokusí vylepšit chyby, na které zákazníci poukazovali. 
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Otázka č. 1: Znáte společnost Hervis Sports? 

 Tato otázka byla klíčová v rozdělení respondentů na ty, kteří společnost Hervis 

Sports znají a mohou tak dále hodnotit, a na ty, kteří společnost Hervis neznají. U této 

otázky jsem variantu, že někteří společnost Hervis Sports vůbec neznají, 

nepředpokládala, nicméně několik takových odpovědí se našlo.  

 Celkově na tuto otázku odpovědělo 530 respondentů, z toho 512 respondentů 

společnost Hervis Sports zná a 18 odpovědělo, že společnost Hervis nezná. V grafu č. 3 

je možné vidět procentuální vyjádření. 

 

Graf č. 3: Znalost společnosti Hervis Sports  

 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 2: Co Vás jako první napadne, když se řekne Hervis Sports? 

 U této otázky jsem se snažila zjistit názor a postoje, jaký lidé ke společnosti 

Hervis Sports mají. Dalším důvodem umístění této otázky do dotazníku bylo zjistit, zda 

někoho z respondentů napadne odpověď související s marketingovou komunikací. 

 Mezi nejčastější odpovědi v otázce co Vás jako první napadne, když se řekne 

Hervis Sports, se objevovala odpověď sportovní potřeby a oblečení. Tyto odpovědi 

určitě nejsou ničím překvapující, neboť Hervis Sports nabízí široký sortiment zboží. 

Celkem překvapující odpovědí byla na třetím místě odpověď výprodej nebo sleva, což 

rozhodně nepatří ke kladným bodům. Bohužel díky častým slevovým akcím  

a výprodejům, které jsou velmi viditelně na prodejnách komunikovány prostřednictvím 

plakátů na výlohách či žlutými pásky značícími výprodej, může právě toto být to, čeho 

si lidé jako první všimnou. Celkově 32 lidí napadlo jako první logo společnosti Hervis 

Sports. 6 lidí napsalo do této odpovědi hlas z reklamy, ovšem tento hlas z reklamy 

v rádiu je velmi specifický a snadno zapamatovatelný. Zajímavým faktem je, že  

4 respondenty napadla konkurenční společnost Sportisimo a 2 respondenty také 

maraton, který od společnosti Hervis přebral právě hlavní konkurent Sportisimo. 

 

Obr. č. 4: Co Vás jako první napadne, když se řekne Hervis Sports? 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle https://wordart.com/ 
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Tabulka č. 6: Co Vás jako první napadne, když se řekne Hervis Sports? 

 

1. Sportovní potřeby 127 

2. Sportovní oblečení 98 

3. Výprodej/sleva 54 

4. Prodejna/obchod 44 

5. Sport 33 

6. Logo  32 

7. Obuv 13 

8. Lyže 10 

9. Outdoor 6 

10. Kola 6 

11. Červená barva 6 

12. Hlas z reklamy 6 

13. Sportisimo 4 

14. Leták 4 

15. Levný obchod 4 

16. Nový Smíchov 3 

17. Maraton 2 

 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 3: Nakoupil/la jste někdy ve společnosti Hervis Sports? 

 V této otázce by se opět dalo předpokládat, že téměř každý někdy nějaké zboží 

v prodejnách nebo na eshopu Hervis Sports alespoň jednou nakoupil, neboť tato 

společnost nabízí velmi široký sortiment, tudíž zde zákazník může najít téměř vše,  

co k jakémukoliv sportu potřebuje. Na tuto a další otázky již odpovídali pouze  

ti respondenti, kteří v otázce č. 1 odpověděli, že znají společnost Hervis Sports. 

 Dle výsledků výzkumu, většina respondentů někdy v prodejnách či na eshopu 

Hervis Sports nakoupila. Celkově se jedná o 460 respondentů z 512. Graf č. 4 ukazuje, 

že 84% mužů a 93% žen alespoň jednou v životě nakoupilo zboží ve společnosti Hervis. 

 

Graf č. 4: Nakoupil/la jste někdy ve společnosti Hervis Sports? (podle pohlaví) 
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Zdroj: vlastní 
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Graf č. 5 zobrazuje procentuální rozdělení respondentů podle věkových 

kategorií. Ve skupině 16 – 25 let někdy nakoupilo v Hervis Sports 87% respondentů,  

ve skupině 26 – 35 let se jednalo o 90% respondentů, stejně tak jako u věkové kategorie  

36 – 45 let. U skupiny 46 a více se jednalo o 85%. 

 

Graf č. 5: Nakoupil/la jste někdy ve společnosti Hervis Sports? (podle věku) 
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Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 4: Jak často ve společnosti Hervis Sports nakupujete? 

 Cílem této otázky bylo zjistit, jak často respondenti v prodejnách Hervis 

nakupují. Otázka se týkala hlavně těch osob, které v předchozí otázce, zda někdy 

nakoupili ve společnosti Hervis Sports, odpověděli ano. Jedním z dalších důležitých cílů 

u této otázky bylo prozkoumat, zda se zákazníci do prodejen či na eshop vracejí a zda 

má společnost Hervis Sports svojí stálou klientelu.  

 

Graf č. 6: Četnost nákupů v Hervis Sports 
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Zdroj: Vlastní 

 

 Z grafu č. 6 výše je patrné, že zdaleka nejvíce respondentů ve společnosti Hervis 

Sports nakupuje pouze výjimečně. Tuto možnost zvolilo 41% respondentů, což 

odpovídá celkovému počtu 211 lidí. Z těchto výsledků je možné soudit, že Hervis 

Sports nemá svoji stálou klientelu, neboť dohromady pouze 5 % respondentů  

se do prodejen či na eshop Hervis vrací a nakupují alespoň jednou za 3 měsíce. Tyto 

výsledky je možné vysvětlit tím, že většina zákazníků je orientována na cenu  

a neorientuje se podle oblíbenosti prodejen či značek. Z výzkumu Nielsen Admosphere 

(online, 2018) vyplývá, že většina Čechů nemá svoji oblíbenou značku a pokud ano, 

jedná se o Nike (17%) a Adidas (16%). Mezi faktory, které rozhodují o koupi 

sportovního zboží rozhoduje hlavně cena, a to ze 70%. Z tohoto hlediska je možné říci, 

že v případě, že v několika různých obchodech nalezne zákazník stejné zboží, nakoupí 

tam, kde je pro něj výhodnější cena.  
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Bohužel tyto výsledky nejsou pro Hervis Sports nikterak kladné a pro 

budoucnost společnosti by bylo dobé vytvořit si svoji stálou klientelu, například  

i rozšířením a zkvalitněním členského klubu, který bude členům nabízet výhodnější 

ceny či různé akce pro stávající členy tak, aby zákazníci měli pocit, že od společnosti 

dostávají přidanou hodnotu a je o ně dobře postaráno. Díky dobrému servisu  

se následně budou zákazníci do prodejen rádi vracet. 

 

V tabulce č. 7 níže je možné vidět detailně v procentech i přesných číslech, jak 

respondenti, rozdělení podle věkových kategorií, na tuto otázku odpovídali. 

 

Tabulka č. 7: Četnost nákupů v Hervis Sports (podle věkových kategorií) 

Věk Měsíčně 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců 1x za rok Výjimečně Nikdy 

16–25 

n=128 

5% 

n=6 

2% 

n=3 

17% 

n=22 

14% 

n=18 

51% 

n=65 

11% 

n=14 

26–35 

n=200 

0% 

n=0 

1% 

n=2 

31% 

n=62 

13% 

n=26 

47% 

n=94 

8% 

n=16 

36–45 

n=78 

3% 

n=2 

10% 

n=8 

23% 

n=18 

23% 

n=18 

31% 

n=24 

10% 

n=8 

46 a více 

n=106 

0% 

n=0 

4% 

n=6 

8% 

n=8 

48% 

n=50 

27% 

n=28 

13% 

n=14 

Celkově 

n=512 

1,6% 

n=8 

3,1% 

n=19 

21,7% 

n=110 

22% 

n=112 

41,3% 

n=211 

10,2% 

n=52 

Zdroj: vlastní 

 

V následující tabulce č. 8 jsou respondenti rozdělení podle pohlaví. 

 

Tabulka č. 8: Četnost nákupů v Hervis Sports (podle pohlaví)  

Pohlaví  Měsíčně 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců 1x za rok Výjimečně Nikdy 

Muž 

n=242 

1,7% 

n=4 

5,5% 

n=14 

17,5% 

n=42 

17,5% 

n=42 

43% 

n=104 

15% 

n=36 

Žena 

n=270 

1,5% 

n=4 

1,5% 

n=5 

25,4% 

n=68 

26% 

n=70 

39,6% 

n=107 

6% 

n=16 

Celkově 

n=512 

1,6% 

n=8 

3,1% 

n=19 

21,7% 

n=110 

22% 

n=112 

41,3% 

n=211 

10,2% 

n=52 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 5: Nakupujete raději v prodejnách nebo online? 

 Touto otázkou bylo zjišťováno, jaký způsob nakupování respondenti více 

preferují.  

 V grafu č. 7 níže je možné vidět procentuální vyjádření, jakým způsobem 

respondenti rozdělení podle jednotlivých věkových kategorií raději nakupují. Výsledky 

dle mého názoru nejsou překvapující, neboť 80% lidí v mladším věku odpověděla,  

že nakupují raději online a naopak téměř 90% lidí ve věku 46 více nakupují raději 

v kamenných prodejnách. Obecně lze tento fakt vysvětlit tím, že mladší generace 

celkově využívají víc veškeré sociální sítě a webové stránky, kde je online nakupování 

stále více propagováno. Výhodou nakupování online je to, že lidé nakupují z pohodlí 

domova a nejsou nuceni navštěvovat leckdy přeplněná obchodní centra, nevýhodou 

naopak to, že si zboží není možné vyzkoušet.  

 

Graf č. 7: Preference nákupů 

 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 6: Nakoupil/la jste někdy na eshopu Hervis Sports? 

 Touto otázkou jsem zjišťovala, zda respondenti vůbec někdy nakoupili  

na eshopu Hervis. Dalším důležitým faktem u této otázky bylo, aby se i díky tomuto 

dotazníku dostalo lidem do povědomí, že Hervis Sports provozuje i online prodej, neboť 

eshop byl otevřen až 9 let po otevření první kamenné prodejny. Hervis Sport  

se v poslední době snaží cílit více na online prodej a na mladší generace, tudíž  

je důležité, aby zákazníci o eshopu věděli.  

 Z grafu a tabulky níže je patrné, že většina respondentů na eshopu společnosti 

Hervis nenakupuje. Pouhých 28% z celkového součtu respondentů alespoň jednou  

na eshopu Hervis nakoupilo. Tento fakt si vysvětluji tím, že Hervis Sports  

má v sortimentu různé druhy sportovního vybavení jako například kola a lyže, které  

si lidé raději osobně vyzkoušejí v kamenných prodejnách, kde se mohou o produktech 

dozvědět více informací od prodavačů. Dle tvrzení jednoho z vedoucích pracovníků, 

který se stará o online komunikaci a eshop jsou vůbec nejprodávanějším produktem  

na eshopu boty, u kterých není takový problém se správnými velikostmi. Všechno zboží 

nakoupené na eshopu je sice možné vyměnit za jiné nebo požadovat vrácení peněz, 

nicméně tento proces je zdlouhavý a pro některé zákazníky může být problematický. 

 

Graf č. 8: Nákup na eshopu Hervis Sports 
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Zdroj: vlastní 
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Tabulka č. 9: Nákup na eshopu Hervis Sports 

Pohlaví Ano Ne 

Muž 

n=242  

34,17% 

n=82 

65,83% 

n=160 

Žena 

n=270 

23,66% 

n=63 

76,34% 

n=207 

Celkový součet 

n=512 

28,69% 

n=145 

71,31% 

n=367 

Zdroj: vlastní 

 

 V tabulce č. 9 výše je možné vidět přesné výsledky podle toho, jak zákazníci 

odpovídali. Je patrné, že většina lidí, kteří někdy nakoupili ve společnosti Hervis Sports 

využila kamenné prodejny. Celkem 367 lidí nikdy nenakoupilo na eshopu Hervis. 

Pouhých 145 lidí zakoupilo zboží online alespoň jednou. 
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Otázka č. 7: Navštěvujete webové stránky společnosti Hervis? 

 Společnost Hervis svoji online propagaci v současné době velmi rozšiřuje.  

V dřívější době nebyl na online komunikaci brán takový zřetel jako je tomu dnes. Proto 

je nutné zjistit, zda lidé o webových stránkách vůbec vědí a zda je navštěvují. 

 Dle výsledků výzkumu je zřejmé, že webové stránky společnosti Hervis Sports 

nejsou příliš navštěvované. Z celkového počtu 512 pouze 40 lidí webové stránky 

navštěvuje, občas webové stránky navštěvuje 172 dotazovaných a vůbec webové 

stránky nenavštěvuje 300 respondentů. 

 

Graf č. 9: Návštěvnost webových stránek 
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Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 8: Jak byste zhodnotil/la webové stránky? 

 Tato otázka zjišťuje názor respondentů a zákazníků na webové stránky. 

Respondenti hodnotili design webových stránek, jejich obsah, přehlednost a celkový 

dojem. Tyto parametry respondenti hodnotili na škále od nejhoršího po nejlepší, kdy 

číslo 1 bylo nejhorší a číslo 5 nejlepší hodnocení. Výsledky této otázky poslouží 

kompetentním pracovníkům jako inspirace, kde je možné se zlepšit a v jakých oblastech 

lidé vidí mezery.  

 V hodnocení designu webových stránek jasně převažuje průměrné hodnocení, 

celkově touto známkou design hodnotilo 218 respondentů. Nejhorší známkou design 

hodnotilo 46 respondentů, číslem 2 respondentů celkem 131. Nejlepší hodnocení zvolilo 

23 respondentů, druhé nejlepší pak 94. 

 

Graf č. 10: Design webových stránek 
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Zdroj: vlastní 

  

V dalším grafu č. 11 lze vidět hodnocení obsahu webových stránek. Hodnocení 

dle mého názoru úzce souvisí s tím, o jaký druh zboží mají lidé aktuálně zájem, neboť 

hlavní náplní webových stránek je eshop. Další informace, které mohou návštěvníci 

webu na stránkách vidět, jsou informace o slevách, nadcházejících událostech a 

podobně. Podle 236 ti dotazovaných obsah webových stránek je průměrný. Dle 114 

dostatečný a dle 35 nedostačující. Kladně obsah webových stránek hodnotilo 95 

respondentů a nejlépe 32. 
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Graf č. 11: Obsah webových stránek 
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Zdroj: vlastní 

  

Přehlednost webových stránek je hodnocena průměrně až kladně a ze všech 

hodnocených kritérií ve výzkumu, respondenti hodnotili přehlednost nejlépe. Tento fakt 

je možné vysvětlit tím, že webové stránky jsou uspořádány podle sortimentu a zákazníci 

tak mohou snadno a rychle vyhledat přesně zboží, které požadují. Přesné výsledky  

je možné vidět v grafu č. 12. Kritérium přehlednost dostalo celkem 38x nejlepší 

hodnocení, což je nejvíce ze všech hodnocených segmentů a také nejmenší počet 

hodnocení nejhoršího. 

 

Graf č. 12: Přehlednost webových stránek 

19 91 275 89 38

Přehlednost 
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Zdroj: vlastní 
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Celkový dojem z webových stránek je dle respondentů spíše průměrný  

až podprůměrný. Přesně hodnoty lze vidět v grafu níže. 

 

Graf č. 13: Celkový dojem webových stránek 

37 123 235 90 27

Celkový dojem

1 2 3 4 5

 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 9: Jste fanouškem FB stránky společnosti Hervis Sports? 

 Sociální sítě společnosti Hervis nejsou zatím příliš silnou stránkou, nicméně  

na jejich zlepšování se stále pracuje. Cílem této otázky bylo dostat do povědomí lidem, 

že facebookové stránky společnosti Hervis Sports vůbec existují. V dotazníku byl 

umístěn i odkaz na tyto stránky, lidé tak mohli Facebook rovnou navštívit.   

 Dle odpovědí v tomto výzkumu facebookové stránky společnosti Hervis Sports 

nejsou ve velké míře navštěvované a většina respondentů není tzv. fanouškem této 

stránky, tudíž se těmto lidem příspěvky vkládané na oficiální facebookové stránky 

automaticky nezobrazují. Z počtu 512 dotazovaných, je 74 respondentů fanouškem této 

stránky a 438 nikoliv. 

 

Graf č. 14: Facebook 

 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 10: Jak byste zhodnotil/la FB stránky? 

 Stejně tak jako u předchozí otázky i zde bylo komplikované získat odpovědi, 

protože většina respondentů facebookové stránky nenavštěvuje. Nicméně otázka opět 

osahovala odkaz, přes který mohli respondenti stránky navštívit a následně zhodnotit. 

Jako u webových stránek i zde respondenti hodnotili design, obsah, přehlednost  

a celkový dojem na škále od 1 do 5, kdy hodnota 1 byla nejhorší a hodnota 5 nejlepší. 

 V hodnocení designu facebookových stránek nejvíce respondentů (celkem 192) 

hodnotilo číslem 2, tedy druhým nejhorším, 174 respondentů ohodnotilo design 

facebookových stránek průměrně. Nejhorší hodnocení zvolilo 86 respondentů, naopak 

nejlepší pouhých 12. Celkově je tedy možné říci, že design facebookových stránek 

nehodnotí respondenti nikterak kladně. 

 

Graf č. 15: Design FB stránek 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Hodnocení přehlednosti facebookových stránek bylo na podobně úrovni jako 

hodnocení deisgnu. Ani v tomto případě výsledky nejsou příliš kladné. Nejhorší 

hodnocení zvolilo celkem 57 respondentů, číslem 2 hodnotilo nejvíce respondentů, tedy 

208, průměrně hodnotilo přehlednost facebookových stránek 176 respondentů, číslem 4 

55 respondentů a nejlepší hodnocení zvolilo pouze 16 dotazovaných. 
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Graf č. 16: Přehlednost FB stránek 

 

Zdroj: vlastní 

  

Společnost Hervis Sports spravuje své sociální sítě od roku 2011, což se zdá být 

dlouhá doba na to, aby obsah mohl být pro návštěvníky těchto sítí zajímavý. Bohužel 

ani hodnocení obsahu facebookových stránek nedopadlo v tomto dotazníku nejlépe. 

Opět většina respondentů hodnotila nejhoršími možnými známkami. 

 

Graf č. 17: Obsah FB stránek 

 

Zdroj: vlastní 
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Celkový dojem facebookových stránek působí na respondenty opět spíše 

podprůměrně. Celkové výsledky a přesné hodnoty je možné vidět v grafu níže. 

V současné době je fanoušků na facebookové stránce 31 737.  

 

Graf č. 18: Celkový dojem FB stránek 

 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 11: Vybavíte si, kde jste narazil/la na reklamu společnosti Hervis? 

 Touto otázkou jsem se snažila zjistit, jak úspěšná je komunikace skrz jednotlivé 

kanály marketingové komunikace. Respondenti měli na výběr venkovní reklamu, 

letáky, rádio, sociální sítě, televizi, nebo, že si nevybavují, že by na reklamu narazili.  

Při odpovídání na tuto otázku bylo možné vybrat jednu a více odpovědí. 

 Z odpovědí dotazníků vyplynulo, že nejvíce respondentů narazilo na reklamu 

Hervis prostřednictvím venkovní reklamy, tedy na billboardech a plakátech a v letácích. 

Do těchto nástrojů komunikace investuje Hervis Sports nejvíce finančních prostředků, 

tudíž tyto výsledky je možné považovat za kladné zjištění. 60 lidí zaškrtlo, že nenarazili 

na reklamu společnost Hervis nikde. Je možné, že se jedná o tu část respondentů, kteří 

například žijí ve městě, kde Hervis Sports nemá žádnou pobočku, proto také neměli 

možnost setkat se například právě s venkovní reklamou, neboť tyto nástroje Hervis 

využívá ve městech, kde Hervis Sports má své prodejny. Nemalé finanční prostředky 

investuje Hervis také do reklamy v rádiu, která má také rozsáhlé distribuční pokrytí. 

Odpovědí, že se právě s touto formou reklamy respondenti setkali, bylo 142. 

 

Graf č. 19: Reklama Hervis Sports 
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Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 12: Vybavíte si sportovní události, které společnost Hervis Sports 

sponzoruje? Pokud ano, jaké? 

Jelikož je společnost Hervis Sports partnerem několika sportovních událostí, tak 

jsem se touto otázkou snažila zjistit, zda se tato partnerství dostávají do povědomí 

veřejnosti. V případě, že si respondent vybavoval událost, jejíž je Hervis Sports 

partnerem, tak musel uvést o jakou událost se jedná.  

Výsledky této otázky jsou pro společnost Hervis velmi záporné. Z počtu 512 

respondentů si 414 dotazovaných nevybavilo žádnou událost, kterou Hervis Sports 

sponzoruje nebo je jejím partnerem. Nejvíce lidí (45 respondentů) si Hervis správně 

spojilo s tradiční zimní událostí Jizerská padesátka, jejíž je Hervis Sports dlouholetým 

partnerem. Pouhých 23 lidí si vzpomnělo na cyklistický veletrh For Bikes.  

35 respondentů do odpovědi na tuto otázku napsalo maraton, což bohužel není správná 

odpověď, neboť tuto významnou a velkou událost převzal hlavní konkurent Sportisimo. 

5 respondentů si také vzpomnělo na triatlon, nicméně v současné době Hervis Sports 

není partnerem žádného triatlonu konajícího se v České republice. 
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Otázka č. 13: Obdržel/la jste někdy leták společnosti Hervis Sports? 

 Na základě analýzy marketingové strategie a nákladů jsem zjistila, že letákové 

kampaně jsou stěžejním komunikačním kanálem pro Hervis Sports. Touto otázkou jsem 

se tedy snažila zjistit, zda se letáky dostanou k potenciálním zákazníkům.  

 Do tohoto způsobu komunikace investuje společnost Hervis Sports nejvíce 

finančních prostředků. Dle mého názoru lze říci, že tyto výsledky v grafu níže, je možné 

považovat za úspěšné. Celkově z 512 respondentů alespoň jednou obdrželo leták 362 

respondentů, tedy 71% dotazovaných a 150 respondentů leták neobdrželo.  

 

Graf č. 20: Obdržel/la jste někdy leták společnosti Hervis Sports? 

 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 14: Jak byste zhodnotil/la vzhled prodejen společnosti Hervis Sports? 

 Prodej v kamenných prodejnách generuje společnosti Hervis Sports drtivou 

většinu obratu. Vzhled prodejen a dojem, který prodejny na zákazníky dělají, je při 

nakupování pro zákazníky jedním z důležitých faktorů. Proto jsem touto otázkou 

zjišťovala, jak respondenti vzhled prodejen hodnotí. Respondenti mohli vybírat ze škály 

odpovědí: výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný a nedostatečný. 

 Graf č. 21 zobrazuje výsledky hodnocení prodejen. Bohužel pro společnost 

Hervis Sport respondenti nehodnotili vzhled prodejen kladně. 41% hodnotilo vzhled 

prodejen průměrnou známkou, nicméně 25% dotazovaných druhou nejhorší známkou  

a 7% dokonce známkou nejhorší.  Dle mého názoru tyto výsledky vyplývají z toho,  

že prodejny leckdy mohou působit neuspořádaně, protože nabízí velmi široký sortiment 

zboží. Dalším faktem je to, že až příliš často v prodejnách Hervis probíhají výprodeje, 

které jsou značeny zářivě žlutými páskami, což působí lacině a vzhledu prodejen 

nepomáhá. Na 8% respondentů působí vzhled prodejen výborně a 19% hodnotilo 

prodejny druhou nejlepší známkou. Kladné hodnocení si vysvětluji tím, že naopak pro 

některé zákazníky může být široký sortiment a velký výběr zboží kladnou vlastností. 

 

Graf č. 21: Hodnocení vzhledu prodejen 

 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 15: Jste členem Hervis Sports Clubu? 

 Věrnostní program Hervis Sports Club je důležitým nástrojem, kterým  

si společnost může získat zákazníky a zajistit opakovaný nákup. Zjišťovala jsem tedy, 

zda jsou respondenti v tomto věrnostním programu zařazeni. Tato otázka byla  

do dotazníku zařazena až po provedené pilotáži, která probíhala s několika zaměstnanci 

společnosti Hervis Sports. Na jejich přání, i vzhledem k tomu, aby se alespoň některým 

lidem, dostalo do povědomí, že je možné stát se členem Hervis Sports Clubu, byla tato 

otázka do dotazníku vložena.  

 Z výsledků výzkumu je zřejmé, že většina dotazovaných členem Hervis Sports 

Clubu není, celkově se jedná o 420 lidí. Nicméně 18% (92 lidí) členem je.  

  

Graf č. 22: Členství v Hervis Sports Clubu 

 

Zdroj: vlastní 
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8 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 
 

Dle analýzy marketingové komunikace a rozhovoru s vedoucími pracovníky  

je zřejmé, že společnost Hervis Sports vynakládá nejvíce finančních prostředků  

do tištěné reklamy, především do letáků. Dle mého názoru tyto metody mohou fungovat 

na stávající zákazníky, nicméně nové zákazníky tímto způsobem není možné přilákat. 

V současné době by se tedy společnosti jako Hervis Sports měli soustředit více  

na online komunikaci, vylepšení webových stránek a tím i fungování eshopu, čímž  

by bylo možné zacílit na mladší generaci a získat tak novou klientelu.  

Na základě získaných výsledků dotazníku a poznatků z rozhovoru s jedním 

z vedoucích pracovníků jsou níže uvedeny některé návrhy na zlepšení marketingové 

komunikace.  

8.1 Reklama 

Jak již bylo řečeno, Hervis Sports v roce 2017 využíval reklamy v podobě letáků, 

venkovních billboardů a reklamy v rádiu.  

Co se týče tištěné reklamy Hervis Sports jednoznačně přesahuje všechny své 

konkurenty v odvětví, což vypovídá i fakt, že více než 75% respondentů někdy obdrželo 

leták společnosti Hervis Sports, tudíž rozsah distribuce je velmi dobrý. Nicméně  

na tento způsob propagace vynakládá Hervis Sports velmi velké finanční prostředky.  

Za rok 2017 společnost Hervis Sports vydala celkově 36 letáků, což je velmi vysoké 

číslo. V tomto ohledu si myslím, že by byla možnost snížit četnost tištěných letáků 

například na jeden osmi až deseti stránkový leták za měsíc a vynaložit tak zbylé 

prostředky na jiný způsob komunikace. V rámci rádiových kampaní měla společnost 

Hervis Sports dostatečné pokrytí, a to i na těch nejposlouchanějších rádií, tudíž v tomto 

ohledu není nutné nic výrazně měnit. Pro následující marketingovou komunikaci bych 

doporučila zaměřit se i na televizní reklamu, nicméně pouze ve spojení se sportovními 

událostmi. Tedy v době, kdy je v televizi vysílána událost Jizerská padesátka, jejíž  

je Hervis Sports hlavním partnerem. V tomto období by na sportovních kanálech  

při upoutávkách na tuto akci probíhala také reklama na zboží, související s touto 

sportovní událostí, které Hervis Sports nabízí. 
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8.2 Online komunikace 

V současné době velká část lidí získává potřebné informace z internetu, a právě 

proto je nutné se na tuto oblast zaměřit a nejvíce mých návrhů na zlepšení bude 

směřovat právě na online komunikaci. 

V první řadě je nutné zdokonalit funkčnost webových stránek. Na základě vlastní 

zkušenosti i poznatků marketingového ředitele se velmi často vyskytovala chyba  

při vyplňování údajů při objednávce z eshopu, kdy se celý proces objednávky zasekl  

a zákazník se musel vrátit na začátek objednávky či se obrátit na zákaznický servis, 

který mu musel objednávku vytvořit po telefonu. Další podobnou chybou je nalákání 

zákazníků na odběr newsletteru, kdy při jeho přihlášení, zákazníci obdrží slevový kód 

na 200,- Kč slevu na nákup zboží online. Bohužel ani v tomto případě technika 

nefungovala a zákazníci se o slevový kód museli přihlásit sami. Tyto zbytečné chyby 

mohou ovlivnit zákazníka při nákupu i nadále k jeho dalšímu vztahu ke společnosti tak, 

že se na webové stránky již nevrátí, proto je nutné, aby vše technicky správně 

fungovalo.  

V druhé řadě by bylo potřeba obměňovat obsah a design webových stránek. 

Společnost Hervis Sports má velmi široký sortiment zboží, nicméně některé druhy jsou 

špatně komunikovány, tudíž zákazníci o tomto zboží ani neví. Na webových stránkách 

jsou neustále dokola komunikovány ty stejné slevové akce a zákazníkům nepřináší 

žádné nové informace.  

Největší rezervy vidím ve spravování sociálních sítí. Z počátku by bylo žádoucí 

zvýšit počet fanoušků a sledujících. Tohoto je možné dosáhnout například různými 

soutěžemi. Tyto soutěže mohou probíhat tak, že pokud se lidé chtějí účastnit soutěže, 

musí se stát fanoušky stránek, dát komentář pod zveřejněný příspěvek a označit tam 

další známé. Tímto se dosáhne efektu, že příspěvek bude mít dosah k více lidem. 

Z těchto komentářů pod příspěvky se následně vylosují výherci, kteří mohou získat 

různé promo předměty, které nejsou pro společnost Hervis žádnými náklady nebo 

například slevový kupón na nákup zboží. Tímto zákazník bude muset navštívit prodejnu 

a podněcuje se tak další nákup nebo nákup více produktů. V dnešní době ovšem 

zákazníci neslyší pouze na slevové poukázky, nicméně požadují i jiné benefity. V tomto 

ohledu je možné poskytnout výhercům například startovné na různých závodech 

například na sponzorované Jizerské padesátce, vstupné na různé veletrhy, jehož  

se Hervis Sports účastní, případně slevy na skipasy v různých lyžařských střediscích. 
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Na facebookových stránkách by dále bylo nutné přidávat příspěvky, které se netýkají 

pouze zrovna probíhajících slevových akcí, ale zaměřit své příspěvky například na 

aktuální dění ve světě sportu i mimo něj.  

8.3 Podpora prodeje 

Hervis Sports dlouhodobě využívá podporu prodeje prostřednictvím neustále  

se opakujících slevových akcí, jako jsou například sezónní výprodeje či slevové akce 

typu „zaplať dva, třetí dostaneš zdarma“. Bohužel v dnešní době zákazníci na toto téma 

již tolik neslyší a je nutné tak zákazníkům nabídnout jinou přidanou hodnotu.  

Dle výsledků výzkumu si několik lidí spojilo společnost Hervis Sports právě se slevami 

či výprodeji. Dle mého názoru by společnost Hervis Sports měla snížit četnost těchto 

událostí a zaměřit se více na propagování značky jako takové. Například spojit svoji 

značku s konkrétní sportovní událostí. Dříve byla společnost Hervis Sports hlavním 

partnerem pražského maratonu, bohužel v současné době tuto událost převzal hlavní 

konkurent Sportisimo.  

 Další potenciál vidím ve zlepšení členského klubu. Dle mého názoru má celý 

koncept Hervis Sports Club velká úskalí, na kterých by bylo možné nadále pracovat  

a vytvořit kvalitnější program pro zákazníky, neboť momentální stav pro zákazníky 

nepředstavuje nijak zvláštní výhody. V současné době členství v tomto klubu dle mého 

názoru nenabízí nějaké zásadní zvýhodnění. Aktuálně si lidé mohou o členství zažádat 

v prodejnách či online. Bohužel online registrace na webových stránkách často selhává. 

Bylo by nutné tuto technickou chybu odstranit, neboť většina lidí momentálně častěji 

využívá internet než osobní vyřizování. Co se týče osobního zažádání o členskou kartu 

v prodejnách, vyřízení trvá okolo měsíce, kdy zákazníci nejprve obdrží papírovou kartu. 

Vyřízení členské karty by se mělo snížit alespoň na dva týdny od zažádání. V první řadě 

by bylo nutné, aby roční bonusy v podobě voucherů bylo možné uplatnit i na nákup 

zboží online, neboť prozatím tomu tak není. V dnešní době, kdy zákazníci nakupují 

online velmi často, vidím tento fakt jako velký problém. Co se týče samotného členství, 

koncept členství by bylo dobré odstupňovat na tři různé stupně, například zlaté, stříbrné 

a bronzové, podle toho, kolik zákazníci utratí a vytvořit tak určitou komunitu 

nejdůležitějších zákazníků, kteří ročně utratí značnou částku peněz a nabízet jim další 

zvláštní výhody v podobě např. startů v různých závodech, na kterých Hervis 

spolupracuje (např. Jizerská padesátka, pražský triatlon a podobně). Bohužel v dnešní 

době zákazníkům již obyčejná finanční odměna v podobě voucheru na nákup nestačí,  



  88 

 

je tedy nutné odlišit se od konkurence a nabízet něco navíc. Tento systém  

by u zákazníků vytvořil pocit důležitosti a do prodejen, případně na webové stránky,  

by se tak zákazník rád vracel. Dále by bylo nutné vytvořit plně funkční profily 

zákazníků na webových stránkách, kteří jsou členy klubu. Na svém profilu by tak 

zákazník mohl vidět, kdy a co objednal v minulosti, jaký je stav jeho konta, jaké může 

čerpat výhody. Dále by mohl jednoduše vytvářet novou objednávku na eshopu  

a nevyplňovat stále svoje údaje, měl by možnost svoji zásilku sledovat a dostat 

upozornění, kdy mu zásilka bude doručena. Na tomto vylepšení se momentálně pracuje, 

bohužel v současné době některým zákazníkům stále profily plně nefungují a musí  

se tak se svými dotazy obracet na zákaznickou linku nebo na informativní email.  

8.4 Public relations 

Hervis Sports je v současné době partnerem několika událostí, nicméně ani jedna 

z těchto událostí není natolik významná, aby si jméno společnosti s touto událostí lidé 

spojili, čemuž napovídají i odpovědi respondentů ve výzkumu. Hervis Sports byl 

dlouhou dobu partnerem pražského maratonu, který bohužel následně převzala 

společnost Sportisimo. Společnosti Hervis Sports bych doporučovala spojit své jméno 

s nějakou podobnou sportovní událostí tak, aby si ji lidé vybavili jako partnera akce. 

Aktuálně by se nabízela stále se zvětšující událost Challenge Prague Triathlon. Tato 

akce konající se většinou poslední červencový víkend v Praze, je jedním z největších 

triatlonů pořádajícím se v České republice, na který se sjíždí tisíce závodníků z celé 

Evropy. K této akci by se Hervis Sports přiřadil jako hlavní partner a název společnosti 

by se objevoval v názvu akce. Díky partnerství by Hervis Sports měl možnost 

propagace prostřednictvím bannerů v okolí akce. Tento závod je vysílán v televizi, tudíž 

vizibilita partnerství by měla velký dosah. V týdnu před událostí by zákazníci 

společnosti Hervis Sports měli možnost soutěžit o startovné, které stojí okolo 7000 Kč 

v hlavním závodě. Soutěž by probíhala na facebookových stránkách společnosti Hervis, 

kdy by bylo nutné stát se fanouškem stránky, vložit komentář pod příspěvek a označit 

několik dalších lidí. V době, kdy by závod probíhal by zákazníci měli několikaprocentní 

slevu na nákup zboží, potřebného na triatlon, a to jak v prodejnách, tak při nákupu zboží 

online.   
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8.5 Prodejny 

 Vzhled a atmosféra prodejen jsou velmi důležitými faktory podněcující nákupní 

chování zákazníka. Jelikož kamenné prodejny ve společnosti Hervis Sports generují 

nejvyšší zisk, je nutné se na tyto faktory soustředit.  

 Dle mého názoru i výsledků výzkumu je vzhled prodejen spíše průměrný, 

někteří respondenti vzhled hodnotili dokonce jako nedostačující. Prodejny Hervis 

Sports jsou často velmi velké s velmi širokým výběrem zboží. Nicméně široký 

sortiment nemusí být vždy kladnou stránkou. Zboží na prodejnách je často rozházené  

a nepřehledné. Dle mého názoru by se mohl zúžit sortiment zboží, vybrat 

nejprodávanější artikly a od těch dodávat do prodejen větší množství a širší výběr 

velikostí. Nutné by také bylo školení pracovníků, kteří budou tyto artikly znát a budou 

tak moci poskytnout zákazníkům veškeré informace o zboží. Školení by se týkalo 

především dražšího zboží a zboží, které si zákazníci nekupují tak často jako například 

jízdní kola či lyže.  

 Často je v prodejnách možné vidět žluté výprodejové pásky rozmístěné po celé 

prodejně označující výprodej. Tyto pásky působí lacině a prodejny tak nevypadají 

moderně. V případě výprodejů bych tuto akci komunikovala například plakátem  

na výlohách prodejen, u vstupu do prodejen či u konkrétního zboží.  

 Díky tomu, že jsou prodejny velmi prostorné, mohly by se v prodejnách pořádat 

různé akce a soutěže pro děti. Některé prodejny jsou specifické tím, že je na podlaze 

vyobrazena atletická dráha. Dráha by se dala využít k různým soutěžím, například 

k měření rychlosti sprintu. Účastníci soutěže by si mohli vypůjčit běžecké boty  

a vyzkoušet si tak různé druhy zboží, nabízející různé druhy nových technologií. 

V případě, že by se soutěže zúčastnili, mohly by na to konkrétní zboží získat slevu, 

případně nějaký jiný drobný dárek k nákupu. Další soutěží by mohla být například 

střelba florbalovou hokejkou na branku, kde by si zákazníci opět mohli zboží vypůjčit, 

vyzkoušet a následně zakoupit.  
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9 DISKUZE 
 

Zpracování diplomové práce vycházelo z hloubkového rozhovoru s jedním 

z vedoucích pracovníků společnosti Hervis Sports, dotazníkového šetření a analýzy 

dokumentů. Pro analýzu marketingové komunikace lze všechny tyto metody označit  

za vhodně zvolené.  

Díky hloubkovému rozhovoru se podařilo získat důležité informace a lze  

ho považovat za velmi přínosný této práci. Rozhovor probíhal s jedním z vedoucích 

zaměstnanců české centrály společnosti Hervis, tudíž získané informace byli velmi 

přesné a relevantní. Obdržená data byla důležitým vodítkem pro zpracování analýzy 

dokumentů a následných návrhů na zlepšení. Celkové zpracování diplomové práce bylo 

doplněno o zajímavé informace z vlastní zkušenosti autorky práce, která byla 

zaměstnancem marketingového oddělení. Díky známostem s vedoucími pracovníky 

jsem dostala přístup k různým interním dokumentům, fakturám a cenám různých metod 

marketingové komunikace, které by jiným způsobem nebylo možné získat. Právě díky 

těmto přínosným datům byla práce doplněna o jedinečné statistiky, poznatky 

a informace.   

Jelikož se jednalo o dotazníkové šetření bylo nutné před samotným sestavením 

dotazníku zpracovat operacionalizaci. Operacionalizace byla sestavena tak, aby 

pomohla k finálnímu vytvoření otázek. Po vytvoření dotazníku byla provedena pilotáž 

s několika pracovníky společnosti Hervis. Dotazník nebyl po pilotáži nijak významně 

změněn, byla doplněna pouze jedna otázka, a to právě na žádost jednoho  

ze zaměstnanců. Je možné, že pilotáž mohl ovlivnit fakt, že byla prováděna s lidmi, 

kteří společnost velmi dobře znají, a proto jim otázky byli blízké. V případě,  

že by pilotáž probíhala s lidmi nemající se společností Hervis žádný bližší vztah, mohl 

být dotazník doplněn o jiné otázky či jiné poznatky.  

Výzkum o marketingové komunikaci společnosti probíhal formou dotazníkového 

šetření, metodou elektronického dotazování. Autorce se podařil získat celkem velký 

vzorek respondentů, dohromady 512 lidí. I přes celkem velký počet respondentů, vzorek 

není možné považovat za reprezentativní, neboť byl vybírán dle dostupnosti. Pro získání 

větší šířky informací, mohl být dotazník umístěn na některé nebo několika z kamenných 

prodejen. Sběr dat mohl probíhat formou písemného dotazování, kde by zákazníci 

dotazník vyplnili osobně přímo v prodejnách, kde by zaměstnanci prodejen dotazník 

uchovávali a následně autorce předali. Zajímavé by bylo následné porovnání získaných 



  91 

 

výsledků těchto dotazníků a výsledků z elektronického dotazování. Otázkou je, jaká  

by byla návratnost těchto písemných dotazníků, zda by někteří ze zákazníků byli vůbec 

ochotní dotazník písemně vyplňovat a zdržovat se tak při nákupu zboží. Výhodou 

elektronického dotazování byl souhrn výsledků, který byl automaticky vygenerován 

v excel tabulce, ze které následně byly zpracovány veškeré tabulky a grafy. Zpracování 

výsledků písemného dotazování by z hlediska času bylo určitě náročnější. Celková 

návratnost elektronických dotazníků byla 85%. V případě písemného dotazování bych 

se obávali velmi malé návratnosti. 

V dotazníku se vyskytovaly některé otevřené otázky, jejichž limitou byl fakt,  

že některé odpovědi nebylo možné do zpracování výsledků použít, neboť byly 

nesmyslné, či se netýkaly samotné otázky. Naštěstí takových odpovědí se vrátilo malé 

množství a většina informací tak byla použitelná.  

Velkou výhodou zpracování této práce je její přínos. Po domluvě se zaměstnanci 

společnosti bude celá práce a její výsledky předány vedení společnosti, především 

marketingovému oddělení, které na základě získaných informací, může některá data 

použít do zpracování plánu pro marketingovou komunikaci na další období a využít tak 

znalosti názoru zákazníků a nastíněných návrhů na zlepšení.  
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10 ZÁVĚR 
 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat současný stav marketingové komunikace 

společnosti Hervis Sports a na základě zjištěných výsledků navrhnout možnosti, které 

by pomohli ke zlepšení a inovaci komunikace. Analýza současné marketingové 

komunikace Hervis Sports poukázala na různá fakta, a to jak pozitivního, tak také 

negativního charakteru. 

Společnost Hervis Sports je prodejna se sportovním zboží, kterých je na současném 

trhu několik. Z tohoto důvodu je velmi důležité soustředit se na marketingovou 

komunikaci a přizpůsobit jí aktuálním požadavkům svých zákazníků. V oblasti 

sportovního zboží existuje několik přímých konkurentů společnosti Hervis Sport. 

Úhlavním konkurentem je společnost Sporitisimo, která je v současné době absolutní 

jedničkou na českém trhu. Bohužel je nutné říci, že co do obratu, tržeb a celkové 

velikosti, se Hervis Sports nemůže Sportisimu aktuálně vyrovnat. Je nutné tedy ohlížet 

se na další společnosti se sportovním zboží jako je Decathlon, Intersport a nově  

se rozvíjející Martes Sport a zachytit tak jejich vývoj, aby Hervis Sports byl alespoň 

dvojkou na trhu v tomto odvětví. 

Hervis Sports v současné době využívá několik nástrojů marketingové komunikace. 

Dle získaných informací nejdůležitějším a zároveň nenákladnějším nástrojem  

je reklama zprostředkovaná formou tištěných letáků a venkovní reklama 

zprostředkovaná formou billboardů. I z výsledků výzkumu vyplynulo, že s tímto 

druhem reklamy ve spojitosti se společností Hervis Sport, respondenti setkali nejčastěji. 

Z výsledků nadále vyplynulo, že více než 70% respondentů, alespoň jednou obdrželo 

leták společnosti Hervis Sports. Tento fakt samozřejmě může být ovlivněn tím, kde 

respondenti žijí, neboť distribuce letáků probíhá pouze ve městech, ve kterých  

se prodejny Hervis nacházejí. Momentálně se jedná o 18 měst České republiky, což  

je také číslo platné pro následující rok, neboť se momentálně neplánuje otevření žádné 

další pobočky. 

Hervis Sports funguje na českém trhu od roku 2002 a od roku 2011 provozuje také 

internetový obchod. Aktuálně jsou to ale kamenné prodejny, které společnosti generují 

největší obrat. Dle výsledků výzkumu vyplynulo, že ve společnosti Hervis Sports 

alespoň jednou nakoupilo 88% respondentů, nicméně na eshopu pouhých 28%.  

Na veškerou online komunikaci a provoz eshopu se v současné době společnost 

soustředí nejvíce a snaží se ji co nejvíce rozšířit, neboť v této oblasti se vyskytují stále 
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značná úskalí. Velkým krokem ke zlepšení internetového obchodu byl přesun 

centrálního skladu z Rakouska do České republiky. Tímto krokem se rapidně snížila 

doba dodání objednaného zboží, která původně u zákazníku vzbuzovala nejvíce 

negativních ohlasů. 

 Momentálně je nutné online komunikaci hodnotit spíše negativně. Dle odpovědí 

respondentů, většina z nich nenavštěvuje webové stránky, ani není fanouškem stránky 

facebookové. Co se týče hodnocení designu, obsahu, přehlednosti a celkového dojmu 

z webových a facebookových stránek u respondentů, dopadly výsledky spíše průměrně 

až podprůměrně. Vedoucí pracovníci si tyto fakty plně uvědomují, a proto je plánem  

do budoucna marketing směřovat více k online komunikaci i vzhledem k tomu,  

že dlouhodobým cílem společnosti Hervis Sports je zvýšit obrat z prodeje na webových 

stránkách. 
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Příloha č. 1: Dotazník 

 

Dobrý den, 

 

prosím Vás o vyplnění dotazníku, jehož výsledky poslouží ke zpracování diplomové 

práce na téma Marketingová komunikace společnosti Hervis Sports a návrhy na její 

zlepšení. Dotazník má 17 otázek a jeho vyplnění Vám zabere přibližně 10 minut. 

 

1) Znáte společnost Hervis Sports? 

Ano 

Ne 

2) Co Vás jako první napadane, když se řekne Hervis Sports? 

3) Nakoupil jste někdy ve společnosti Hervis Sports?  

Ano 

Ne 

4) Jak často ve společnosti Hervis Sports nakupujete? 

Jednou měsíčně 

Jednou za 3 měsíce 

Jednou za 6 měsíců 

Jednou za rok 

Výjímečně 

Nikdy 

5) Nakupujete raději v prodejnách nebo online? 

Prodejny 

Online 
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6) Nakoupil/la jste někdy na eshopu Hervis Sports? 

Ano 

Ne 

7) Navštěvujete webové stránky společnosti Hervis? 

Ano 

Ne 

8) Jak byste zhodnotil/la webové stránky? 

 1 2 3 4 5 

Design      

Obsah      

Přehlednost      

Celkový dojem      

 

9) Jste fanouškem FB stránky společnosti Hervis Sports? 

Ano 

Ne  

10) Jak byste zhodnotil/la FB stránky? 

 1 2 3 4 5 

Design      

Obsah      

Přehlednost      

Celkový dojem      

 

11) Vybavíte si, kde jste narazil/la na reklamu společnosti Hervis? 

Reklama v TV 

Reklama v rádiu  

Venkovní reklama 

Letáky  

Reklama na sociálních sítích 

12) Vybavíte si sportovní události, které Hervis sponzoruje? Pokud ano, jaké? 

13) Obdržel/la jste někdy leták společnosti Hervis Sports? 

Ano 

Ne 
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14) Jak byste zhodnotil/la vzhled prodejen společnosti Hervis Sports? 

Výborný 

Chvalitebný 

Dobrý 

Dostatečný 

Nedostatečný 

15) Jste členem Hervis Sports Clubu? 

Ano 

Ne 

16) Jste muž, žena? 

Muž 

Žena 

17) Kolik je Vám let? 

16 – 25 

26 – 35 

36 – 45 

46 a více 

 

Příloha č. 2: Rozhovor s vedoucím pracovníkem v bodech 

V příloze diplomové práce uvádím přepis rozhovoru s jedním z vedoucích pracovníků 

společnosti pouze v bodech kvůli omezenému rozsahu diplomové práce a velké 

obsáhlosti rozhovoru. 

 

Můžete prosím ve stručnosti představit společnost Hervis Sports? 

- Prodejna s velmi širokým sortimentem, kde si každý sportovec přijde na své, 

- Jedna z největších prodejen se sportovním zbožím v České republice, 

- Centrála společnosti v místě, kde vznikla první prodejna v České republice, 

- 18 měst, 23 prodejen, 

- Dvojka na trhu v odvětví sportovního oblečení a příslušenství. 

Popište jednoduše marketingovou komunikaci společnosti Hervis Sports 

- Využití reklamy, online komunikace, přímého marketingu, podpory prodeje  

a PR, 

- Nejvíce investicí do letáků a venkovní reklamy, 
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- Zvyšující se finanční prostředky plynoucí do online komunikace, 

- Snaha o vylepšení webových stránek a sociálních sítí, především Facebooku. 

Jaké jsou plány pro nejbližší budoucnost? 

- Zvyšování obratu na eshopu 

- Snižovat náklady na výrobu tištěné reklamy a venkovní reklamy 

- Využívat televizní reklamy 

- Snaha zaujmout neohroženě pozici dvojky na českém trhu a snaha přiblížit se 

konkurenční společnosti Sportisimo 

- Spojovat jméno společnosti se sportovními událostmi. 
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Příloha č. 3: Náhled výprodejového letáku 
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Příloha č. 4: Náhled billboardu 
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Příloha č. 5: Náhled webových stránek 

 

 
 

 

Příloha č. 6: Náhled facebookových stránek 

 

 

 

 

 

 
 


