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Abstrakt

Název:

Cíle:

Typologie zákaznic společnosti Jdu běhat s.r.o

Hlavním cílem této práce bylo navrhnout typologii zákaznic společnosti Jdu běhat
s.r.o

Metody: Data pro tvorbu typologie byly získány prostřednictvím marketingovýho
výzkumu. Základním souborem bylo 408 zákaznic. V syntetické části byla
typologie navržena prostřednictvím metody k-means.
Výsledky: Výsledky z dotazníkového šetření jsou prezentovány prostřednictvím grafů v
analytické části. V syntetické časti práce je popsán charakter každého ze třech
navržených segmentů
Klíčová slova: běh, motivace, ženy, typologie, segmentace, k-means

Abstract

Title:

Typology of clients of company Jdu běhat s.r.o

Objectives: The main aim of this thesis has been to design the typology of clients
of company Jdu běhat s.r.o.

Methods:

The data have been collected by means of quantitative marketing research. The
basic set was represented by 408 attendants. In the synthetic part of thesis the
typology has been devised via by methods of k-means.

Results:

The results of questionary research are presented through graphs in the analytical
section. The synthetic section of the thesis is devoted to the description of the
character of each of the three suggested segments.

Keywords: running, motivation, women, typology, segmentation, k-means
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1 Úvod
Ve své práci jsem se rozhodla navázat na problematiku tvorby typologie sportovních
spotřebitelů, které jsem se věnovala již v bakalářské práce. V diplomové práci s názvem
Typologie zákaznic společnosti Jdu běhat s.r.o zkoumám různé přístupy k tvorbě typologií na
běžeckém trhu, který se stal jedním z největších sportovních trhů na světě. Ve světě lze
pozorovat miliony rekreačních běžců, kteří představují zajímavou ekonomickou příležitost,
a proto i z hlediska sportovního marketingu by jim měla být věnována značná pozornost.
Zároveň mezi dva nejvýznamnější globální trendy ve spotřebitelském chování patří
stárnutí obyvatelstva a rostoucí finanční síla žen. Jelikož ženy zvyšují svou kupní sílu, téměř
všude rozpoutávají zásadní změny ve společnosti, stejně jako ve vzorcích spotřeby. Tyto změny
vytvářejí potřeby pro nové produkty a služby, které jsou velkým přínosem, aby byly využity
k jejich maximálnímu potenciálu. Ve vztahu k tomuto fenoménu je otázkou, jak se budou měnit
jednotlivé kategorie výrobků a služeb napříč segmenty, se kterými značkami budou ženy
stárnout a jaký bude jejich přístup ke zdraví a kondici. Pro tvorbu inovací, komunikačních
kampaní a marketingových strategií jsou mimořádně důležité informace o tom, jaké jsou ženy,
které jsou naší cílovou skupinou, jak se rozhodují a jaké faktory je ovlivňují v jejich nákupním
rozhodnutí. Jako podklad pro tyto informace lze využít segmentaci daného trhu.
Právě segmentace trhu založená na typologii spotřebitelů je nedílnou součástí kvalitně
prováděného marketingu. Marketing může být marketingem bez segmentační strategie pouze
v případě, že se diferenciace mezi spotřebiteli neprojevují. To však není případ běžců, kteří jsou
charakterističtí svou nesourodostí. Díky přesnému zacílení marketingové strategie na jednotlivé
segmenty fungují jednotlivé sportovní organizace v zahraničí efektivněji. Velký potenciál
vidím i v rámci České republiky. Výzkumy a podobné projekty realizované výzkumnými
marketingovými agenturami, v rámci českého trhu zaměřené na segmentaci sportovních
spotřebitelů, jsou na současné poměry sportovních organizací jak na Slovensku, tak i v České
republice vzácné a často těžko realizovatelné, zejména z důvodu financování. I přesto, že
realizace výzkumu je spojena s vysokými výdaji, nese v sobě potenciál návratnosti prostředků
vytvořením loajality zákazníků a snadnějšího zásahu nových potenciálních zákazníků. Dosud
řešené výzkumy typologie z prostředí sportovního průmyslu se využívají spíše v oblasti
sociologie sportu.

9

Segmentace je z pohledu sportovního marketingu zajímavé téma, ale z hlediska vědecké
teorie v prostředí českého i slovenského sportu velmi málo řešená. Většina zahraničních studií
segmentace běžců je zaměřena na celou populaci podle demografického složení. Předpokladem
je, že výzkum typologie rekreačních běžkyň jako samostatné cílové skupiny může přinést
přesnější informace, které budou relevantní při tvorbě efektivnějších marketingových strategií
a komunikačních kampaní. Jelikož považuji toto téma za vysoce aktuální a zajímavé, dovoluji
si klást za cíl vytvořit konkrétní typologii zákaznic Jdu běhat s.r.o, která by mohla odrážet
profily rekreačních běžkyň nejenom této společnosti, ale i v rámci celé České republiky.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
V rámci teoretické části diplomové práce poskytuji objasnění základních pojmů
potřebných k zorientování se ve zkoumané problematice. Úvodem představuji ženy jako
specifickou cílovou skupinu. Dále věnuji pozornost růstu a vývoji běžeckého trhu a na základě
literatury poukazuji na to, že s aktuálním trendem běhu u široké veřejnosti je potřeba tvorby
segmentace i na tomto trhu. K tvorbě specifické typologie slouží segmentace daného trhu.
Z tohoto důvodu se snažím shrnout definice segmentace v prostředí sportu. Pro kvalitu svého,
ale i budoucích výstupů z výzkumů typologií uvádím různé přístupy segmentace běžců.

2.1 Ženy jako specifická cílová skupina
Až doteď všichni marketéři předpokládali, že muži a ženy přemýšlejí téměř stejně při
rozhodování o koupi. Je dokázáno, že ženy mají velmi odlišný soubor priorit, preferencí
a postojů. Jejich rozhodovací proces nákupu je radikálně odlišný. A reagují na odlišná
marketingová média, zprávy, jazyk a vizuály. Každý obchodník, který chce zachytit podstatnou
část ženské populace, musí zkoumat genderové nákupní rozdíly, aby pochopil tohoto dříve
přehlíženého spotřebitele – ženu. (Barletta, 2003)
Z hlediska dlouhodobých globálních trendů ženy jako spotřebitelky nabírají na
ekonomické síle, formují nové mikrosegmenty se specifickými potřebami, očekáváním
a postoji. Ženy se stávají klíčovou cílovou skupinou i mnoha sportovních zařízení. Přestože
řada výzkumů potvrdila signifikantní rozdíly v nákupním rozhodování z hlediska pohlaví,
můžeme ve vědeckých databázích najít poměrně málo studií, které jsou zaměřené jen na jedno
pohlaví. Konkrétně z hlediska marketingu sportu, který by byl zaměřen výhradně na ženy,
takové studie dosud nejsou publikovány. Z toho důvodu uvádím několik obecných poznatků
a doporučení, které by firmy zaměřující se na ženy-spotřebitelky v rámci efektivního fungování
měly aplikovat do svých marketingových strategií.
Brennan (2009) upozorňuje na dvě zásadní chyby, které obchodníci činí při vytváření
výrobků určených pro ženy. Jako první z nich je uvedena pouhá úprava již existujícího výrobku
do růžové verze. Uvedení produktu na trh bez dostatečné změny parametrů výrobku vzhledem
k potřebám žen se považuje za druhou chybu při tvorbě strategií prodeje.
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Co chtějí ženy jako spotřebitelky, je velmi důležitým, ale často opomíjeným faktem při
tvorbě marketingových strategii zaměřených na segment žen. Z toho důvodu předkládám pět
nejdůležitějších prvků emocionálního brandingu dle autora Gobého (2010).
Respekt: Uvědomte si, že ženy jsou inteligentní a dobře informované o všech produktech. Ženy
důkladně zkoumají výrobky a služby před jejich samotným nákupem a jsou velmi opatrné při
nákupních rozhodnutích ve srovnání s muži. V případě, že toto firma pochopí, spotřebitelky
budou respektovat vaši značku.
Osobitost: Ženy dnes v životě zastávají více rolí a nechtějí být brány jen z jedné úzké
perspektivy. Jsou ženské, silné, vychovávající maminky nebo pečovatelky, nezávislé, sexy,
chytré a tak dále. Klíčem je rozpoznat jejich rozmanitost co nejvíce a odolat jakémukoli
pokušení stereotypu.
Úleva od stresu: V mnoha studiích bylo prokázáno, že stres je jeden z největších nepřátel žen.
Snaží se co nejlépe vyvážit svůj pracovní život s rodičovstvím, což je důvodem, proč se často
cítí frustrované. Nabídněte řešení nebo přinejmenším porozumění pro napětí, kterému jsou ženy
vystavované.
Spojení: Rozhodování žen je často založeno na emocích na rozdíl od racionálního prvku. Ženy
si nezakládají na číslech a statistikách, ale chtějí vědět, co jim osobně daný produkt přinese.
Vztah: Ženy dávají svou důvěru a dlouhodobou loajalitu značkám, které s nimi vstupují do
smysluplného dialogu, na rozdíl od zaměření se na pouhou transakci. Je tomu tak i v případě
vyšší ceny. Součástí vztahu, který si dokáže žena vytvořit se značkou, je, že se jedná o značku,
která představuje něco důležitého pro její život. Je potřebné, aby si značka vybudovala u žen
důvěru.
Výzkumná studie autorů Granota, Greena a Brasher (2010) poukazuje na silnější
emocionální vztah žen spotřebitelek k utvoření věrnosti ke značce na základě kompletního
souboru interaktivních in-store prvků.
S rostoucí nabídkou sportovních služeb v rámci České republiky a cílem diferencovat
se od konkurentů lze pozorovat stále rozšiřující se nabídku sportovních produktů a služeb pouze
pro segment žen. Efektivní in-store marketingová komunikace, rovněž známá jako komunikace
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v místě prodeje, představuje velký potenciál pro oslovení a udržení si právě této skupiny
zákazníků.
Quinlan (2003) uvádí jako příklad účinného in-store marketingu vznik obchodů „Nike
Goddess“, které byly navrženy značkou Nike speciálně pro ženy. Ženy se necítily v klasických
prodejnách pohodlně a jejich vzhled označovaly za „tmavý, hlasitý a tvrdý“. Jejich počáteční
strategie oslovení žen prostřednictvím reklamních kampaní s motivy světově uznávaných
ženských atletek se neodrazila v rostoucích prodejních číslech. Až změna designu prodejny
přinesla slíbenou expanzi i v rámci segmentu žen.
Dalším zajímavým poznatkem i z pohledu managementu sportu jsou výsledky
výzkumu, který byl realizován autorkami Hrabačkovou a Kusou (2012). Cílem bylo odhalit
nákupní chování žen a hodnotovou orientaci nebo význam určitých individuálních životních
principů. 1000 respondentkám na Slovensku bylo nabídnuto 19 různých hodnotících výroků
v rámci životní orientace. Z výsledků lze vidět, že pro spotřebitelky je v souvislosti s životními
principy nejdůležitější zůstat „fit a v dobré kondici“.
Výsledky spotřebitelských výzkumů na Slovensku převážně kopírují výsledky v České
republice, a proto lze předpokládat, že i populace českých žen bude považovat tuto hodnotu za
důležitou ve svém životě.
Shani, Sandler a Long (2015) uvádí, že prodej na trhu s ženským sortimentem
sportovního zboží se téměř rovná prodeji na trhu mužského sportovního zboží. Zvýšené
procento televizních diváků různorodých sportovních akcí se skládá z žen. Často se tak stává u
typicky mužsky dominantních sportů (fotbal, baseball, hokej). Pokud spojíte výše uvedená
fakta s rostoucí rolí, kterou ženy mají při nákupu různých produktů, stává se sportovní
marketing účinným prostředkem k dosažení tohoto lukrativního trhu. V případě, že chcete
zjistit, v jaké míře obchodníci používají uvedenou obchodní strategii, byl proveden
dvoustupňový model. V první části byly vymezeny genderové rozdíly týkající se reklamy,
a vymezeny na základě analýzy literatury. Část druhá obsahovala analýzu reklam vysílaných
v průběhu finále US Open mužů i žen v roce 1990. Byla provedena komparace mezi výsledky
analýzy obsahu reklam a očekávanými výsledky v přehledu literatury. Pouze jediný produkt
byl zaměřen na ženské pohlaví, kdy byly taktéž sledovány minimální rozdíly v reklamní
strategii obou finále. Z výsledků vyplývá jednoznačně nevyužitý potenciál sportovního
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marketingu zaměřeného na ženy, ale pouze tradičního marketingu cíleného na klasické
sportovní fanoušky.
Zajímavý z hlediska manažmentu sportu je i fakt, že v průběhu posledních třiceti let se
počet členství v klubech podporujících zdraví zvýšil o 411 % právě u žen starších 55 let.
Nejpopulárnějšími aktivitami se podle amerického výzkumu staly jóga, vodní aerobik a
skupinové běhání. Uvádí Brennan (2009).

2.2 Fenomén běhu
Dnes je běh nesmírně populární sportovní aktivitou u široké veřejnosti a získal si
miliony rekreačních účastníků po celém světě. Celkový počet osob, které se věnují běhu
v rámci zemí Evropské unie, lze odhadnout na 50 milionů běžců, což představuje přibližně 12
% obyvatelstva EU (nezahrnuje děti do 15 let a osoby starší 80 let). Rekreační běhání se stalo
obrovským fenoménem v rámci celé Evropy až v posledních letech. Dle Bale (2004) byl běh
původně sportovní aktivitou, která byla vykonávaná převážně, dá se říct, že jenom závodními
sportovci na soukromých tratích, v atletických klubech nebo v rámci speciálních univerzitních
programů.
První nástup popularity běhu, nazývaný „first running boom“, byl považován za produkt
kulturní a fitness revoluce, která probíhala v šedesátých a sedmdesátých letech. Běh byl do
značné míry stažen z ryze klubového uspořádání a stal se více nezávislou a dobře
provozovatelnou sportovní činností. Běh se dle Guttmana (1978) přetvořil na méně
strukturovanou, méně racionalizovanou, méně kvantifikovanou, méně soutěživou a méně
byrokratizovanou fyzickou aktivitu. Pro Českou republiku je během této fáze významný rok
1963, kdy se Praha stala po Budapešti jedním z prvních hlavních měst Evropy, která jako první
začala s každoročním organizováním městského maratonu. Velké evropské metropole jako
například Berlín, Amsterdam, Helsinky a Londýn se postupně připojovaly až po roce 1974.
Počet běžců narůstal až do devadesátých let, kdy byla zaregistrována určitá stagnace v rozvoji
běhání.
Na konci devadesátých let začal růst počet běžců, a to nejen v Severní Americe
a Evropě, ale tentokrát na téměř globální úrovni. V literatuře je tenhle milník nazýván autory
jako začátek takzvané druhé běžecké vlny – „second wave of running“. (Bezold, 2006,
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Scheerder a kol. 2007, Van Bottenburg a kol. 2010). Druhá vlna pokračuje až dodnes a má za
následek značnou expanzi běžeckého trhu.
Tabulka 1 Odhadovaný počet běžců (15-79 let) a jejich výdaje v rámci EU (Scheerder,
Breedveld, Borgers, 2015).

Dánsko
Německo
Belgie
Francie
Lucembursko
Nizozemsko
Finsko
Rakousko
Švédsko
Slovinsko
Estonsko
Irsko
Maďarsko
Malta
Polsko
Česká republika
Chorvatsko
Lotyšsko
Slovensko
Litva
Itálie
Kypr
Portugalsko
Španělsko
Spojené království
Bulharsko
Rumunsko
Řecko
EU

Počet běžců v %

Sportující
obyvatelstvo v %

31
25
19
19
19
18
15
15
15
12
10
10
10
10
10

49
40
34
35
39
51
55
33
50
39
27
35
18
31
19

145
101
113
109
136
111
123
110
136
82
71
120
55
75
53

279
193
217
210
262
214
236
212
261
158
136
231
106
144
102

9
9
9
9
8
6
6
6
6

23
\
22
25
19
26
25
24
27

68
66
59
65
66
102
89
83
94

130
128
113
125
189
197
171
160
182

5
4
4
4
12

32
10
13
15
\

117
43
49
89
100

224
83
93
171
192
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Index cenové
hladiny 2012

Výdaje běžce v
€

Běhání se postupně stalo každodenní součástí kulturního, sociálního, zdravotně
orientovaného i ekonomického rozměru života široké masy lidí. Začala se prohlubovat také
vědecká teorie v oblasti běžců jako sportovních spotřebitelů a přelomové byly i výzkumy
založené na velkém vzorku běžců zkoumající segmentaci běžeckého trhu. Studie dokazují
zejména změnu v sociodemografickém složení účastníků. Scheerder a Boen (2009) upozorňují
na to, že začátkem 21. století vstoupily na trh běhu nové segmenty, mezi kterými převažují ženy
a lidé středního věku. Lidé s vyšším vzděláním ve středním věku si v dnešní době často spojují
rušný životní styl, vysoký smysl pro individualizaci (upřednostňují osobní kontrolu nad časem)
a snaží se kontinuálně a intenzivně investovat do svého zdraví (Breedveld a kol. 2015). Běh
jako aktivita z tohoto pohledu odpovídá jejich obrazu života, a proto lze pozorovat rozšíření
komunity běžců právě o tenhle segment.
Další nově vzniklou podskupinou jsou právě ženy, které v některých zemích jako
například Dánsko, Německo a Maďarsko ve věkové kategorii 15–29 let převyšují počet mužů,
který pravidelně běhávají. Běh i při nízké frekvenci se prokázal jako vysoce efektivní aktivita,
vzhledem k poměru stráveného času a spáleným kaloriím. Zároveň spojuje požadavky
moderních žen, které sdílejí touhu spojit kariéru a rodinný život s tím, že vypadají dobře, jsou
trendy a zůstanou zdravými. To jsou hlavní důvody pro měnící se genderovou strukturu běžců.
V současné době jsou pro každou z běžeckých podskupin na trhu k dispozici specifické
sportovní produkty a služby na míru, s cílem uspokojit rozmanitost potřeb a přání mezi různými
typy běžců. Výzkumy ukazují, že dospělí muži utratí za běhání v průměru 228 eur ročně a ženy
206 eur (Scheerder a kol. 2013). Ve srovnání s ostatními sporty je běhání relativně levný sport,
protože je vyžadováno jen omezené množství vybavení v porovnání s jinými sporty jako
například tenis, cyklistika, zimní sporty atd.
Vzhledem k tomu, že výzkum výdajů na běhání byl realizován v roce 2009, lze
odhadovat celkové zvýšení výdajů, které běžci každoročně investují do své činnosti. Množství
organizovaných běžeckých akcí pořád roste, z mnoha závodů se stávají takzvané masové akce,
a proto právě u položky registrační výdaje, která viz graf č. 1 představovala 8 % z celkových
výdajů, lze předpokládat nárůst.
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široké masy lidí i v rámci České republiky. „Běžci tvoří komunity, a pokud jim firmy porozumějí
a vhodně je osloví, může jim to skvěle pomoci v komunikačních i obchodních cílech, Pro značky
je fenomén rekreačního běhání ideální příležitost, jak se prostřednictvím sportu dostat ke svým
zákazníkům a lépe s nimi komunikovat,“ zdůrazňuje Dlouhý (2016).
Běhání se stalo celosvětově obrovským trendem a nese v sobě obrovský potenciál nejen
pro značky, které se profilují výlučně sportovně. „Každá značka má své atributy, a najde-li zde
průsečík s běháním, má napůl vyhráno,“ Dlouhý (2016).
Z identifikace a využití celosvětových trendů, jakým je dnes běh, mohou firmy
významně profitovat. Přehlédnout je může být velmi škodlivé. Trendy se však firmám jen tak
neobjeví, samy je musí poznat a následně úspěšně včlenit do své strategie.
Higham (2010) upozorňuje, že mnohé trendy mají dopad na více spotřebních segmentů.
Jiné jsou naopak omezené na jednotlivé demografické skupiny. Podobně jako v případě
národních a sektorových trendů, i zde platí, že každá generační skupina má odlišné potřeby,
okupuje odlišné sociální prostředí a vyvinula se různými způsoby.
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2.3 Segmentace v prostředí sportu
Podle autorů Mullin, Hardy a Sutton (2007) každý marketingový koncept začíná i končí
spotřebitelem. Nezáleží na tom, jakou komoditu trh nabízí, zda se jedná o návštěvu sportovního
zařízení, potravinu nebo kterýkoli jiný produkt či službu. Pro marketéra je velmi důležité vědět,
kdo má zájem si koupit jeho produkt. Z toho důvodu je třeba si v rámci marketingu neustále
klást následující otázky:
• Kdo jsou moji spotřebitelé – bývalí, současní, budoucí – vzhledem k demografickým
a psychografickým ukazatelům.
• Kde moji spotřebitelé bývají, kde pracují, jak daleko docházejí s cílem spotřebovat
produkt/službu?
• Jak a proč se staly spotřebiteli mého produktu? Co to pro ně znamená?
• V případě, že jsou zavázáni produktem, proč to tak je?
Díky statistickým technikám a přístupu ke zpracování odpovědí spotřebitelů na výše
uvedené a podobné otázky lze vytvořit specifickou typologii spotřebitelů. Spotřebitelské
typologie a profily jednotlivých segmentů pomáhají marketingovým manažerům efektivně
nastavit a optimalizovat marketingové strategie. Nicméně je důležité podotknout, že sportovní
marketing je osobitou formou marketingu a spotřebitelé v oblasti sportu se liší

v mnoha

ohledech od spotřebitelů z jiných sektorů ekonomiky. Jako jeden z příkladů odlišnosti
sportovních spotřebitelů lze uvést projev vyšší emotivnosti a loajality ke sportovním
produktům, která je pro tento segment typická.
Při pohledu na sportovních spotřebitele v tomto případě je důležité zvážit, jak komplexní
sportovní davy mohou být. V rámci globalizace sport, sportovci, ligy a sportovní eventy značně
překračují jak tradiční, tak i historické hranice. Sportovní davy se stávají více a více
heterogenními. S cílem poskytnout služby a nabídku, která by spotřebitele uspokojila, je
nezbytné identifikovat rozličné skupiny spotřebitelů a identifikovat jejich specifické
charakteristiky, motivy, potřeby a očekávání.
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Informace o spotřebitelích – kdo, proč, v jakém objemu a jakou cestou spotřebovává
sport, jsou velmi důležité z hlediska dlouhodobého managementu sportu. Jednou
z nejověřenějších cest, jak získat obraz o nátuře sportovního spotřebitele, je skupina technik
nazývaných segmentační studie. Potvrzují to i autoři Stewart, Smith a Nicholson (2003). Touha
pochopit vzorce spotřeby konzumentů ve sportu je dlouhodobým cílem sportovních
obchodníků. Cíl byl často vymezen typologií, jejímž smyslem je odhalit motivace a chování,
na nichž se zakládají modely segmentace spotřeby.
Mullin, Hardy a Sutton (2007) uvádějí, že z hlediska tvorby strategického marketingu
je zásadním krokem, že sportovní manažeři a obchodníci identifikují, které druhy jednotlivců
tvoří jejich spotřebitelskou základnu, kteří to jsou, co hledají a jak přesně dokážou být
shlukováni na základě společné charakteristiky. To je účel segmentace, která je definována jako
proces rozdělení velkého, heterogenního trhu na více homogenní skupiny lidí, kteří mají
podobné požadavky, potřeby nebo demografické profily a na něž může být produkt zaměřen.
Dle Čáslavové (2009) pak homogenní skupiny lidí vykazují podobné potřeby
a podobnou reakci na prodejní operace na trhu.
Podobně na segmentaci nahlížejí i autoři Stewart, Smith a Nicholson (2003).
Segmentace je podle nich způsob dělení zákaznické základny do různých skupin s podobnými
vlastnostmi. Účelem segmentace spotřebitelů je pomáhat marketingovým manažerům
a maximalizovat dopad a efektivitu marketingových strategií. Segmentační modely spotřebitelů
ve sportu umožňují marketérům upravit marketingové aktivity, zdokonalovat sportovní
produkty, přizpůsobit cenové strategie a pokusit se optimalizovat sportovní zážitek jednotlivým
segmentům.
Segmentace sama o sobě nereprezentuje jen metodu učení o spotřebitelích, ale také
poskytuje často klíčové a velmi užitečné informace pro každého, kdo má jakoukoli spojitost
s managementem sportu a s ním souvisejících činností (továrny na výrobu sportovních
pomůcek, organizátoři sportovních akcí a soutěží, sportovní kluby, poskytovatelé sportovních
služeb, ministerstvo školství a sportu, ministerstvo zdravotnictví, školy, univerzity atd.).
Informace získané prostřednictvím segmentace jsou nezbytnými podklady při plánování
a tvorbě koncepcí marketingových kampaní ve sportu, shodují se autoři Bednarik, Šugman,
Urank a Kovač (2007).
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Se strategií segmentace je spojena řada výhod vyplývajících pro organizaci, která se
cestou cíleného marketingu rozhodla vydat. Kromě ušetření finančních prostředků, které bývají
neefektivně využívány, je díky segmentaci také jednodušší budovat loajalitu. Právě věrnost
spotřebitelů je to, o co by měla každá firma usilovat. Segmentace by měla být v konečném
důsledku přínosná i pro samotné spotřebitele. Cílem by mělo být uspokojení potřeb a očekávání
spotřebitelů, jednoduše řečeno, být k nim blíž.
S určitou nadsázkou, ale výstižně Kotler (2005) označuje nedostatečné informace firmy
o cílových zákaznících jako jeden ze smrtelných marketingových hříchů. Je pozitivní, pokud
firma investuje do výzkumů o svých zákaznících, ale je důležité, aby se proces segmentace trhu
periodicky opakoval. Tržní segmenty a jejich potřeby se v čase mění. Je nezbytné jednotlivé
průběžně prověřovat, zda udržují svůj profil a obsah. To je nesmírně důležité vzhledem
k vyvíjené marketingové strategii, aby firma zjistila, zda daná orientace stále účinně odpovídá
danému segmentu.
Závěrem je nutné dodat, že kvalitně vykonávaný marketing může být marketingem bez
segmentační strategie pouze v případě, že se rozdíly mezi spotřebiteli neprojevují. Upozorňuje
na to i český autor Koudelka (2005), který tvrdí, že nediferencovaný marketing lze použít jenom
v případě, pokud se mezi zákazníky na daném trhu neprojevuje odlišné spotřební chování nebo
pokud jsou diference nevýznamné. Vzhledem k rostoucí popularitě běžeckých závodů u široké
veřejnosti to není případ účastníků běžeckých závodů. Výjimku mohou tvořit běžecké závody
s velmi nízkou účastí, které jsou specificky organizovány pro určitou cílovou skupinu. To je
jediný případ, kde nelze vyloučit jistou homogenitu skupiny.
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2.4 Proces segmentace trhu
Postup segmentace trhu dle Kotlera (2001) zahrnuje tři kroky: průzkum, analýzu a
profilování (s. 261).
Průzkum: Před samotným výzkumem probíhá neformální dotazování skupin zákazníků s
cílem porozumět jejich motivaci, postojům a chování. Získané informace pak slouží k tvorbě
formalizovaného dotazníku – diagnostického nástroje pro analýzu spotřebitelů. Dotazník je
následně předložen výběrovému souboru respondentů s cílem získat hodnotné informace
o produktu a jeho využití, značce, povědomí a hodnotě značky a postojích spotřebitele atd.
Stěžení částí jsou pak demografické, psychografické a mediagrafické údaje o respondentech.
Analýza: Výzkumník použije faktorovou analýzu pro odstranění vysoce korelovaných
proměnných. Pak použije shlukovou analýzu pro vytvoření určitého počtu maximálně
odlišných segmentů.
Profilování: Následně dochází k vymezení profilu každého shluku ve smyslu odlišujících se
postojů, chování, demografických, psychografických a mediagrafických zvyků. Pro praktické
účely marketingu lze každý segment pojmenovat podle dominantní rozlišující charakteristiky.
Schifmann a Kanuk (2004) identifikovali tři hlavní kroky v procesu segmentace:
1. Segmentace trhu do homogenních podskupin;
2. Výběr jednoho nebo více segmentů trhu;
3. Umístění produktu nebo služby tak, aby bylo dosaženo konkurenční výhody na trhu.
Podobně vymezil hlavní úrovně procesu segmentace daného trhu i autor Koudelka.
(2005) Za velmi podstatný však považuji jeho druhý stupeň v rámci segmentačních procesu,
který autor přidal oproti jiným autorům, a to je „Postižení významných kritérií.“ Postižení
významných kritérií znamená složitý proces postupného zvažování podobností/rozdílností mezi
spotřebiteli a jeho hlavním cílem je odkrytí tržních segmentů.
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Důležitost využití těch správných proměnných charakterizoval Koudelka (2005):
„Zapojení vhodných kritérií do procesu segmentace trhu představuje zásadní předpoklad
marketingově použitelné segmentace. Jde o náročný proces postupného zvažování, prověřování
nejrůznějších možných směrů diferencí/podobností mezi spotřebiteli…“ (s. 26).
Dle Pelsmacker, Geunes a Van der Bergh (2003) lze odkrýt segmenty trhu, zjistit, kteří
zákazníci, do kterých segmentů patří a co je pro segmenty specifické, dle vícero přístupů:
•

Geografická segmentace

•

Demografická segmentace

•

Psychografická segmentace

•

Behaviorální segmentace, podle chování

•

Segmentace podle loajality zákazníků

•

Segmentace na základě uživatelského statusu

•

Segmentace na základě míry užití

•

Segmentace na základě přínosu (benefitu)

•

Segmentace na základě nákupní připravenosti

„Sociodemografická segmentace cílových skupin podle statistických znaků, jako je věk, velikost
domácnosti nebo příjem, již při tak rozmanité nabídce značek a médií nedostačuje k tomu, aby
dosáhla přesně žádaných zákazníků, a to bez větších ztrát…“ (s. 3). Tento problém, kde
z demografického hlediska mohou být osoby téměř totožné, ale jejich hodnotová orientace se
zásadně liší, nazývají Kalka a Allgayer (2007) sociodemografická dvojčata.
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2.5 Motivace spotřebitele
Co motivuje lidi, je otázka, nad kterou psychologové dlouhodobě uvažují, a proto
existuje mnoho různých definicí a teorií, pokud jde o to, proč byl spotřebitel motivován
k nákupu zboží a služeb. Tato kapitola se snaží řešit primárně otázku motivace k běhání, jako
výběru sportovní aktivity. Pro lepší pochopení problematiky motivace v kontextu běhání
uvádím na úvod několik definic a charakteristik motivace v obecném pohledu psychologie
spotřebitelů.
Motivace je vnitřní stav, který nás pohání k uspokojování potřeb tím, že aktivuje
chování zaměřené na cíl a má několik aspektů. Prvním aspektem jsou samotné potřeby jako
základní složka motivace. Další tvoří emoce, nálada spotřebitele a také psychografické
charakteristiky. (Sheth, Mittal, 2004). Vysekalová (2004) také považuje potřeby člověka za
základní zdroj motivace.
Schiffman a Kunk (2004) vidí motivaci jako: „… vysoce dynamický proces, který se neustále
mění v reakci na životní zkušenosti. Potřeby a cíle se mění a rostou v závislosti na fyzickém
stavu jedince, prostředí, vzájemných vztazích s ostatními jedinci a zkušenostech…“ (s. 102).
Na změnách v motivaci jednotlivých spotřebitelů se shodují i Beaton, Funk (2008)
a Iso-Ahola (1980). Tvrdí, že motivy pro volnočasovou aktivitu jsou dynamické a měly by být
považovány za měnící se po celou dobu života spotřebitelů.
Dle autorů Deci a Ryan (1985) motivace, která primárně řídí člověka, aby se rozhodl
běžet, může být kategorizována jako vnější nebo vnitřní.
Znalost potřeb svých zákazníků je základem efektivního a moderního marketingu. Je to
zároveň i takzvaným klíčem k ziskovosti a růstu firmy v konkurenčním prostředí, v případě, že
firma dokáže přesně definovat a saturovat nenaplněné potřeby spotřebitelů dřív než její
konkurence.
Dle autorky Jansson-Boyd (2010) neexistuje jednoduchá odpověď na to, co motivuje
spotřebitele k nákupu produktu nebo služby. Místo toho je důležité, aby se zvážilo, kdo jsou
spotřebitelé, kdy daný produkt spotřebovávají, stejně jako to, co spotřebovávají, k získání lepší
představy o faktorech, které mohou být využity k motivování jednotlivců ke spotřebě určitého
výrobku a služby.
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V současné době je téma motivace centrem mnoha výzkumů souvisejících se sportem.
Z ekonomického hlediska sportu je nezbytné pochopit motivaci spotřebitelů, protože
marketingové aktivity musí být sladěny se spotřebitelskými profily.
Slepička (2011) uvádí, že: „… každý sportovec je ovlivňován řadou motivačních
seskupení, hlavních, vedlejších, navzájem se překrývajících i často vzájemně protichůdných.
Hlavním vlivem, určujícím vývoj motivační struktury, je kromě věku i výkonnost sportovce…“
(s. 79).
Jedním z nejvíce schválených a aplikovaných konceptů lidské motivace je hierarchie
potřeb dle Maslowa. Abraham Herbert Maslow seřadil v roce 1943 v USA lidské potřeby od
těch nejnaléhavějších v dolní části až po méně naléhavé na vrcholu, tzv. hierarchické
uspořádání.
Schiffman a Kunk (2004) poukazují na možnost využití Maslowovy hierarchie potřeb
v segmentaci a propagaci: „Maslowovu hierarchii potřeb lze snadno přizpůsobit tržní
segmentaci a tvorbě reklamních sdělení, protože existuje spotřební zboží určené k uspokojení
každé úrovně potřeb, a protože většinu potřeb sdílejí velké segmenty spotřebitelů.“
Problematice motivačních stimulů k participaci na sportovní události se věnuje řada
zahraničních autorů. Rohm, Milne a McDonald (2006) uvádějí, že spotřebitelé mají mnoho
jedinečných motivací – včetně úspěchů, soutěžení, sociálního učení, zlepšování fyzické
kondice, zvládnutí dovedností, fyzického rizika, afilace, estetiky, agrese, vývoje hodnot, sebeocenění, sebe-aktualizace a uvolnění napětí – pro účast na konkrétních sportovních aktivitách.
Výsledky studie od autorů Valek, Lesjak a kol. (2015) také dokazují, že zkoumaná
skupina maratonských běžců je heterogenní vzhledem k jejich motivaci. Věk účastníků a jejich
doprovod na samotném závodu má významný vliv na motivaci k uběhnutí maratonu. Jako
hlavní motivy pro účast na prvním Istrian marathon autoři uvádějí následujících 6 kategorií:
zábava, účast na akcích, rekreace, setkání s ostatními běžci, dosažení výsledku a sebevědomí,
jiné.
Hanson, Madaras, Dicke a Buckworth (2015) ve své studii poskytují důležité informace
pro trenéry a profesionály pracující v oblasti managementu sportu s běžci na dlouhé
vzdálenosti. Výsledky výzkumu potvrzují odlišný typ motivace mezi půlmaratonci, maratonci
a běžci ultramaratonu. Pro řešení problematiky odlišné motivace využili autoři specificky
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navrhnutou škálu MOMS od Masters, Ogles a Jolton (1993), Motivations of Marathoners Scale
(MOMS).
MOMS, nástroj k měření motivace maratonských běžců, se skládá z 56 položek –
motivů, které jsou ohodnoceny na stupnicí 1 až 7, pokud jde o míru, do které je závodník
považuje za důvod pro trénink a běh maratonu. Položky jsou dále rozděleny do devíti vnitřně
konzistentních stupnic představujících čtyři široké kategorie motivů.
Tabulka 2 Obecné kategorie motivace maratonců (Masters, Ogles a Jolton, 1993)
Obecné kategorie motivace maratonských běžců
Stupnice obecné kategorie Charakteristika položek
1. Motivy tělesného zdraví
Orientace na zdraví
Orientace k redukci tělesné
váhy
2.Sociální motivy
Sociální příslušnost
Uznání
3. Motivy úspěchu
Závodění/soupeření
Osobní motivy a cíle
4. Psychologické motivy
Sebeúcta
Posilnit sebevědomí
Zjistit životní význam

zlepšit zdraví, prodloužit život, být v lepší fyzické kondici, snížit riziko
infarktu
vypadat štíhleji, kontrolovat nebo snížit tělesnou hmotnost
být v kontaktu s ostatními běžci, potkávat nové lidi, přátele, sdílet
klubovou identitu
získat respekt ostatních, rodiny, přátel atd.
soupeření s ostatními, jak vysoko se můžu umístit? Rychlejší časy než
přátele atd.
zvýšit rychlost svého běžeckého tempa, přinutit se, zaběhnout určitý
čas
útěk od denních problémů, být méně podrážděný, koncentrace na své
myšlenky
cítit se psychicky silnější, být na sebe hrdý, cítit pocit úspěchu, vnímat
mentální kontrolu nad svým tělem
učinit svůj život účinnějším, cítit propojení s přírodou, žít v míru

Spolu s rostoucím významem pochopení motivací spotřebitelů sportovní manažeři
přispěli k rozvoji rozsáhlého spektra nástrojů pro zkoumání motivace spotřebitelů k účasti na
sportovních akcích – Hoye and Lilis (2008)
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Zatímco

existuje

poměrně

bohatá

literatura

týkající

se

fyziologických

a psychologických přínosů běhu, existuje malá znalost a nedostatečně aplikované výzkumy na
komunitní nebo rekreační kontext běhání. Výzkumů týkajících se motivů běžců na dlouhé
vzdálenosti nebo motivační orientace ultramaratonských běžců je daleko více, oproti studiím
pro rekreační běh, jež jsou z velké části ignorovány.
To je překvapující vzhledem k širokému politickému zájmu v řešení sedavého chování
a zvyšování účasti na sportu / fyzické aktivitě, zvláště když se vezme v úvahu počet lidí, kteří
se dostali k běhu za relativně krátkou dobu.
Díky několika zahraničním autorům lze alespoň načrtnout základní motivaci k běhu
jako rekreační aktivitě. Někteří autoři dokonce zavádějí „funkce umožňující běh“ – to jsou ty
aspekty, které dělají z běhu aktivitu trvalejší, pragmatičtější a přístupnější než mnoho jiných
sportů.
Dle Scheerder et al. (2009) mnoho marketérů zapomnělo zkoumat jednu z důležitých
věcí, a to proč lidé přestali kupovat jejich produkt a služby. Proto je důležité ukázat různé
důvody, proč lidé přestávají s během.

Důvody konce s běháním
Zranění, tělesná postižení
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Méně volného času
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Nedostatek motivace

48,2

29,2
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Graf 2 Důvody konce s běháním ((Scheerder, Breedveld, Borgers, 2015)

Graf č. 2 poukazuje na nejčastější důvody, proč se lidé rozhodnou přestat běhat. Příležitostný
běžec (běhá méně než 1× týdně) a pravidelný běžec (minimálně 1× týdně).
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Viditelně nejvíce frekventovaným důvodem je zranění, hlavně z dlouhodobého hlediska.
Dalšími velmi často opakujícími se důvody u obou skupin běžců jsou nedostatek motivace
a méně volného času. Důvod, který výrazně častěji uvádí právě skupina běžců, kteří se běhu
nevěnují pravidelně, je preference jiných sportů.
Vzhledem k tomu, že každá výkonnostní úroveň sportu je něčím jedinečná a odlišná od
ostatních, při tvorbě marketingového výzkumu je nutné zvážit, jaké specifika obsahuje
zkoumaná úroveň. Dnes je literatura publikovaná k problematice motivů běžců poměrně
rozsáhlá. Za důležité však považuji neomezovat se jen na jednu již existující škálu motivů
k běhání. Díky důkladnému zhodnocení všech možných motivací lze předejít zkreslení
a ovlivnění výsledků. Krajním případem může být situace, kdy nedojde k odkrytí důležitého
segmentu.
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2.6 Typologie běžců na základě motivace
V současné době existuje mnoho univerzálních typologií zákazníků. Jejich souhrn uvádí
Vysekalová (2004) nebo Schifman, Hansen a Kanuk (2008). Přesto pozoruji jako vhodnější mít
specifickou klasifikační stupnici zákazníků pro každý subjekt i ve sportovním prostředí. Lidé
konzumují sport kvůli různým motivům. Tím pádem by řídící orgány managementu měly chtít
zjistit, jaké jsou osobité podněty a motivace jednotlivých spotřebitelů. Segmentace na základě
motivace může být klíčem k úspěšné a zejména efektivní marketingové strategii. Pochopení
toho, co motivuje zákazníka, je stejně užitečné pro marketingové manažery při tvorbě účinné
a kreativní reklamy. Výsledky segmentace z pohledu motivace mohou být směrodatné pro
volbu marketingové komunikace a jejích kanálů. Pro ilustraci uvádím několik různých příkladů
z minulosti, kde byl tento segmentační přístup využit.
Jedna z průlomových studii v oblasti typologie běžců se objevila už v roce 1998, kde
autoři Ogles a Masters (1998) potvrdili hypotézu, že maratonští běžci jsou heterogenní
skupinou vzhledem k jejich motivaci. Výsledky multivariační analýzy ukázaly, že 1519
účastníků tvořilo 5 definovatelných skupin, které byly pojmenovány: „Running Enthusiasts“,
„Lifestyle Managers“, „Personal Goal Achievers“, „Personal Accomplishers“, „Competitive
Achievers“. Rozdíly mezi těmito skupinami byly objeveny na základě několika
demografických, výkonových proměnných, ale i samotného průběhu jejich tréninku. Všechny
tyto rozdíly potvrzují nejen význam skupin, ale i samotnou důležitost provádění podobných
výzkumů.
Studie od Rohm, Milne a McDonald (2006) představuje možnost využití smíšené
metody pro segmentační typologii ve sportovním odvětví. Popisuje systematický přístup
k vývoji typologie segmentace spotřebitelů s využitím jak demografických proměnných, tak
otevřených odpovědí vyjadřujících motivaci ke sportovní a fyzické aktivitě. Významné
důsledky pro výzkum a praxi vycházejí z této studie nejen díky níže navržené typologii. Práce
dokazuje, že kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu může nabídnout mnohem
podrobnější porozumění spotřebitelům ve sportu než použití čistě kvalitativních nebo pouze
kvantitativních dat.
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Samostatným typem segmentačních studií jsou takové, které si kladou za cíl pochopit
motivační a behaviorální profily segmentů ve sportovním turismu. Valek, Lesjka, Bednarik,
Gorjanil, Axelsson (2015) a Hungenberg, Gray, Gould a Stotlar (2016) publikovali studie, kde
cílem bylo vyvinout a vyhodnotit motivační škálu sportovního cestovního ruchu, která odhalila
jedinečné aktivní sportovní turistické segmenty podle jejich sociálních psychologických motivů
pro cestování do destinace pro běžecký závod.
V Dictionary of Sport Studies je sportovní turismus definován Malcolmem (2008) jako
všechny formy aktivní i pasivní účasti na sportovních aktivitách organizovaných za komerčním
nebo nekomerčním účelem, které si vyžadují pobyt mimo domov nebo pracoviště.
Již vytvořené typologie běžců poskytují řadu poznatků a důležitých důsledků pro
organizátory závodů, kteří se zabývají vývojem marketingových strategií založených na
identifikaci s motivací běžců. Také lze z výsledků výzkumu konstatovat, že dárky, tzv.
„incentives“, za vyplnění dotazníku zvyšují návratnost dotazníků.
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2.7 Výzkumy realizované v rámci České republiky
Podle aktuální studie společnosti GfK Czech lze v České republice vysledovat 6 typů
sportovních zákazníků, které se liší jak svým postojem ke sportu, tak i nákupy sportovního
zboží.
Jako nejbonitnější označujeme skupinu „nároční sportovci“. Většinu sportů provozují
daleko intenzivněji než ostatní. Používají to nejlepší vybavení a mají na jejich využívání
dostatek finančních prostředků. Nejčastěji jimi jsou mladí úspěšní muži, často ještě bezdětní.
Sport se stal jejich životním stylem: na prvním místě je pro ně jednoznačně fyzická kondice.
Provozování sportovních aktivit je pro ně daleko více než pro ostatní adrenalinovým zážitkem
a způsobem práce na hezkém vzhledu. Sportovní řetězce (A3 sport, Decathlon i Intersport)
a další značkové prodejny nebo e-shopy jsou upřednostňovány na poli preferovaných prodejců
sportovního vybavení.
Tzv. „vybavení na sport“ jsou další taktéž oblíbenou skupinou pro obchodníky.
Disponují taktéž nadprůměrnými příjmy, a ceny produktů navíc příliš neřeší. Jsou pracovně
úspěšní, věkově spadají do středního věku a mívají rodinu. Jejich preferencemi jsou turistika,
lyžování a cyklistika. Sportují často pouze pro radost, nezajímají se o výkon, jako spíš o udržení
tělesné kondice, a trávení volného času s rodinou za pomoci sportovních aktivit, což považují
i za formu úlevy od stresových faktorů. Nejčastěji využívají specializované prodejny (Klimatex,
Northface, Hudy sport a Hannah), nebo e-shopy jako např: Columbia-sport.cz, Northhfinder,
Sportobchod.cz a Urbanstore.cz, Alza.cz, Zoot.cz.
Skupina „sport fashion“ jsou zákazníci, kteří mají zájem především dobře vypadat
a být v dobré tělesné kondici. Rádi posilují a sportují denně. Mají rádi sportovní módů, a tudíž
je sport jejich životním stylem. Většinou se jedná o mladé lidi s nižšími příjmy. Málo však
váhají a velkou část svých příjmů jsou ochotni vydat za sportovní (značkovou módu). Oproti
jiným skupinám daleko více nakupují za pomoci sportovních e-shopů (Northfinder,
inSPORTline, sportobchod a Sportsdirect) a značkových prodejen (Litex, Nike, Puma).
Skupina „lovkyně akcí“, je tvořena především ženami. Jejich cílem je být
v kondici a užívat si sportovní chvíle s přáteli. Nejčastěji se účastní skupinových cvičení fitness
a tance. Často se jedná o mladé studentky. Hlavním znakem těchto mladých žen je impulzivní
nakupování: často nedokáží odolat cenovým akcím. Preferují značkové prodejny typu (Nike,
Litex), Rock Point, Tchibo, ale i Lidl.
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Protipólem výše uvedené skupiny jsou „pragmatičtí“ zákazníci. Za každé situace vědí,
co chtějí: vyhledávají funkční zboží za nejlepší možnou cenu. Nenechávají se strhnout
k nákupům „v akci“. V porovnání s ostatními skupinami mají vyšší výdaje za vybavení oproti
módě. Nemají upřednostňovaného prodejce. Často mají větší domácnost s dětmi a jsou ve
středním věku. Nezáleží jim na vzhledu, chtějí mít dobrou tělesnou kondici, sport je způsobem,
jak trávit volné chvíle s přáteli a s rodinou, na vzhledu jim tolik nezáleží. Nejčastěji
upřednostňují tenis, míčové hry, turistiku, případně in-line bruslení.
Jak název napovídá „nízkopříjmoví“, jsou poslední skupinou, která disponuje
nejmenším množstvím finančních prostředků, logicky vydávají i nejmenší výdaje na sport.
Sportovním aktivitám se věnují ze všech nejméně, ale oproti jiným skupinám sport daleko více
sledují jako diváci. Cvičení je pro ně radost, a způsob, jak si udržet dobrou tělesnou kondici.
Plavání a tanec, jako forma skupinových cvičení jsou nejoblíbenější formou sportování. Často
do této skupiny řadíme ekonomicky neaktivní ženy, důchodkyně, popřípadě ženy na mateřské
dovolené. Prostředky a vybavení na sport nakupují často v široko-sortimentních řetězcích jako:
Lidl, Tesco, Tchibo, v asijských prodejnách a kamenných secondhandech.
Další zajímavý výzkum v prostředí České republiky přinesla agentura Raul, která se
specializuje na sportovní marketing a aktivaci sponzoringu. Ve své studii oblíbených sportů,
kde se zaměřovala i na rekreační běh, zjišťovala, co lidi na běhu láká. U Jizerské 50 tvoří
cílovou skupinu více jak 80 % mužů.
U segmentu žen je velmi populární série běžeckých závodů Běhej lesy, což připisují
kratším běžeckým tratím.
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2.8 Jdu běhat s.r.o
Společnost Jdu běhat s.r.o založila na jaře roku 2013 Helena Suchomelová.
Cílem založení Jdu běhat bylo vytvořit v Praze možnost naučit úplné začátečnice sportovat
a vytvořit kladný vztah k pohybovým aktivitám, stejně tak bylo cílem vytvořit prostředí, kde
by byla příjemná atmosféra. Hlavní myšlenkou bylo, aby ženy mohly přijít rovnou

z

práce, a potkávaly na kurzu vždy stejné tváře, které se podporují a navzájem radují ze svých
pokroků. Navzdory široké nabídce sportovních produktů a služeb taková platforma pro
začínající běžkyně v rámci České republiky neexistovala. Projekt odstartoval prvním běžeckým
kurzem ,,Nauč se uběhnout 5 km" a probíhal pravidelně jednou týdně v pražské Stromovce.
První sezóna byla založena na třech ženských trenérech, ale postupem času se firma natolik
rozrostla, že v současné době zaměstnává desítky trenérů v Praze, Brně a Ostravě. Hlavním
produktem Jdu běhat s.r.o, jsou pravidelně pořádané běžecké kurzy v malé a stále stejné skupině
běžkyň na stejné výkonnostní úrovni. Součástí kurzu jsou rady trenéra, kterého cílem je během
10ti týdenního kurzu vysvětlit témata od správného dýchání, přes běžecký došlap až po ideální
regeneraci. S rostoucím zájmem o běhání v České republice se značně rozšířila i nabídka kurzů,
které si klientky můžou vybrat. Kurzy probíhají celoročně a za každého počasí. Široká škála
základních i pokročilých kurzů Jdu běhat oslovuje ženy, které chtějí s běháním začít až po ty,
co trénují na půlmaraton. Ve všech lokalitách v Praze, Brně a Ostravě je pro klientky zajištěno
zázemí se šatnou, sprchou, občerstvením, a kromě trenéra také koordinátorkou kurzu. Za 5 let
“zvedlo Jdu běhat z gauče” už 3000 žen, aby si šli každý týden zaběhat. Až třetina z nich běhá
společně se Jdu běhat dlouhodobě.
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3 CÍL A ÚKOLY PRÁCE
3.1 Cíl práce
Výzkum typologie zákaznic – rekreačních běžkyň jako samostatné cílové skupiny může
přinést efektivnější marketingové strategie než výzkum celé populace. Cílem této práce je
vytvořit konkrétní typologii zákaznic Jdu běhat s.r.o – segment rekreačních běžkyň

a

poskytnout tak kvalitní podklad pro tvorbu marketingové komunikace. Dílčím cílem je
prohloubit vědeckou teorii v dané problematice.

3.2 Úkoly práce
1. Vymezení základních pojmů potřebných k tvorbě typologie.
2. Rešerše dosud publikovaných studii k dané tématice.
3. Výběr vhodné statistické metody pro tvorbu typologie zákaznic.
4. Tvorba dotazníku pro vlastní výzkum.
5. Prostřednictvím pilotáže verifikovat validitu a reliabilitu dotazníku.
6. Realizace marketingového výzkumu.
7. Zpracování dat z dotazníkového šetření.
8. Proces kódování jednotlivých otevřených odpovědí.
9. Statistické zpracování dat.
10. Prezentace a vyhodnocení vytvořené typologie.

3.3 Výzkumná otázka
Jaká je typologie zákaznic společnosti Jdu běhat s.r.o, které se pravidelně nebo
jednorázově účastní běžeckých kurzů, a co je k tomu motivuje?

35

4 METODIKA PRÁCE
Tato část projektu pojednává o aplikovaných výzkumných metodách, výzkumném
souboru a o sběru a zpracování dat.

4.1 Populace a vzorek
Základní soubor
Základní soubor všech bývalých i budoucích zákazníků Jdu běhat se odhaduje přibližně
na 3000 žen. Bohužel z důvodu nedostatečného informačního systému v prvních letech nebylo
možné získat přímý emailový kontakt na všechny zákaznice a zároveň určit přesné číslo
velikosti populace.

Vzorek
Tento kontext výzkumu a následná velikost vzorku je vhodná pro použití níže
popsaného výzkumného přístupu smíšené metody, protože zahrnuje segment spotřebitelů
jejichž motivy k účasti mohou být racionální, emocionální nebo obojí. Velikost vzorku je 408
respondentů.
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4.2 Metody
V diplomové práci budeme aplikovat výzkum smíšené metody, propojení jak
kvantitativních, tak i kvalitativních metod v rámci jedné studie, abychom dosáhli co největší
úrovně znalostí o spotřebitelích.
Za účelem účinného segmentování zkoumaného trhu by spoléhání se na kvantitativní
přístupy znamenalo riziko ztráty hodnotných dat, a spoléhání se výlučně na kvalitativní přístupy
by naopak znamenalo riziko, že budeme mít nepatrné a méně smysluplné pole typů segmentace.
Za kvalitativní přístup se považuje využití značné části otevřených kvalitativních odpovědí v
dotazníku.
Návrh výzkumu je založen na nezávislém kódování otevřených odpovědí a následné
analýze hlavních komponent spolu se shlukovou analýzou.

4.3 Analýza dat – otázky s otevřeným koncem
Kódování, nebo kategorizace dat je technika využívaná v případě, že je nutné velkou
část odpovědí roztřídit do skupin podobných názorů. Každá samostatná kategorie (skupina
odpovědí) má kód, a právě tento kód je zadán do počítače za účelem zpracování dat. Proces
kategorizace odpověďmi se nazývá kódový rámec. Hague (2003) tvrdí, že ,,neexistuje žádný
100% správný přístup, všechno záleží na plánovaném použití odpovědi a na vytvoření
nejpřesnějšího kódovacího rámce, což vyžaduje určité dovednosti a důkladnou znalost cílů
výzkumu.“
Kódování otevřených otázek v marketingovém výzkumu je složitá záležitost.
Z teoretického hlediska je tato činnost zdrojem chyb, a to docela závažných, hlavně ve fázi
zadávání dat. Samotný kódovací rámec nemusí být vhodný, a může tak mít za následek
výsledek, který povede ke špatné interpretaci a možná špatným závěrům. Každá odpověď musí
souviset s rámcem, se ,,správnou“ kategorizací a musí korespondovat s danými kódy. Kódování
zároveň představuje další neméně snadnou fázi, která se nevyskytuje v případě užití uzavřených
otázek. Tím pádem zahrnutí otevřených otázek výrazně zvýší celkové náklady výzkumu. Byly
provedeny určité kroky k automatizaci fáze kódování, které jsou v podstatě založeny na
slovním rozpoznávání. Nicméně zatím ještě nic nenahradí lidský úsudek – základ tradičního
kódování (Hague, 2003).
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4.4 Metoda hlavních komponent
Metoda hlavních komponent (PCA) je jedna z nejstarších a nejvíce používaných metod
vícerozměrné analýzy. Je to metoda mnohdy využívaná pro zjednodušení statistické analýzy.
Často se v praxi setkáváme s tím, že počáteční počet znaků (proměnných) je velmi vysoký, což
stěžuje analýzu a následnou interpretaci výsledků. Meloun, Militký a Hill (2005) tuto techniku
popisují ,,...jako metodu lineární transformace původních znaků na nové, nekorelované
proměnné nazvané hlavní komponenty.“(s.59) Standardním využitím PCA je snížení dimenze
úlohy čili redukce počtu znaků bez velké ztráty informace. Nově vzniklé latentní proměnné
mají vhodnější vlastnosti: je jich méně, vystihují téměř celou proměnlivost původních znaků a
vzájemně nekorelují. Latentní proměnné jsou nazývány hlavními komponentami a představují
lineární kombinaci počátečních proměnných. Stankovičová a Vojtková (2007) upozorňují na
to, že nové proměnné nelze přímo změřit, ale mají určitou schopnost přímé a věcné interpretace.
Maximální počet nově proměnných, které lze pomocí PCA analýzy vytvořit, se rovná počtu
původních proměnných. Pecáková (2011) přímo doporučuje využití analýzy hlavních
komponent pro následnou shlukovou analýzu. Umožní tak lépe porozumět problému, a díky
menšímu počtu obdržených proměnných by analýza mohla být jednodušší.
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4.5 K – means
Rimarčík (2007), Meloun Militký a Hill (2005) uvádějí, že K-means je jedním
z nejpoužívanějších algoritmů pro segmentaci v marketingu vůbec. Výhodou je, že funguje
jednoduše, rychle i na větším objemu dat a je ideální, pokud očekáváme menší počet shluků,
což je pro segmentaci v marketingu ideální. Tato technika dobře funguje, pokud jsou segmenty
v datech kompaktní shluky, dobře navzájem oddělené. Tato technika nepracuje dobře, pokud
se v datech nacházely výrazně izolované objekty, které v marketingové segmentaci nejsou
předpokladem. V rámci analýzy dat je navržena jako jeden z nejlepších algoritmů vůbec.
K-means, nebo také metoda nejbližšího středu pracuje s průměry na rozdělení objektů,
maximalizuje tak podobnost objektů uvnitř segmentu a minimalizuje podobnost mezi segmenty
navzájem. Před spuštěním algoritmu je nutné zadat počet shluků. Algoritmus je založen na
náhodném startu, to znamená, že algoritmus náhodně volí počáteční objekty, které reprezentují
centrum segmentů a následné další objekty jsou přiřazeny na základě podobnosti k centru.
Výpočet se opakuje, až dokud je algoritmus beze změn a při přepočtu se objekty nepřesouvají
v rámci segmentů. To je moment, kdy považujeme aktuální rozklad za definitivní řešení.
V rámci mého výzkumu byly splněny požadavky na použití této metody. Výrazné hraniční
izolační hodnoty v rámci otázky motivů jsem nepředpokládala. Zkoumané proměnné byly na
sobě nezávislé. Také jsem předpokládala, že budu pracovat s počtem segmentů od tří do pěti.
Po přepočtu se ukázal jako ideální počet tří segmentů, vzhledem k tomu, že počet objektů
v jednotlivých segmentech byl dostatečně velký na popis shluku jako samostatného segmentu,
což je pro marketingovou strategií velmi důležitý. Současně provedené popisné statistiky
dávaly smysl, shluky se daly identifikovat a popsat dostupnými zkoumanými demografickými
a psychografickými proměnnými.
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4.6 Design výzkumu
Zpočátku analýza všech získaných otevřených odpovědí zahrnovala vícestupňový
proces popsaný Milesem a Hubermanem (1994). Prvním krokem bylo čtení otevřených
odpovědí na otázku, jaký byl tvůj hlavní motiv přihlásit se na svůj první kurz Jdu běhat?
Následovala analýza textových dat otevřených odpovědí na konkrétní témata. 10 kategorií bylo
stanoveno pomocí standardních postupů popsaných v literatuře. Proces kategorizace vedl
k tomu, že já plus další člen týmu Jdu běhat jsme přečetli všechny připomínky, a poté vzájemně
zhodnotili, které kategorie byly v datech přítomny. Kategorie motivace k běhu nebyly předem
určeny, ale byli spíše generovány z dat. Dle Wonga (2009) je kódování nebo kategorizace dat
nejdůležitějším stupněm procesu kvalitativní analýzy dat.
Druhý krok zahrnoval přidělení každé odpovědi jedné nebo více z 10 odvozených
kategorií. Vzhledem k deseti odvozeným kategoriím pro motivaci k běhu a kvůli vícestranným
důvodům, které dle předpokladu respondenti uvedli, jsme přiřadili všechny otevřené odpovědi
do jedné nebo více z 10 odvozených kategorií.
Dalším krokem bylo snížení dimenze 10 kategorií. Z tohoto důvodu byla provedena
analýza hlavních komponentů (PCA), aby bylo možné lépe porozumět základní struktuře dat
a vytvořit lineární kompozity motivace, které slouží jako metrické vstupy algoritmu klastrování.
Následně byla provedena samotná segmentace účastníků, s cílem snížit velký počet
respondentů (na základě svých odpovědí ohledně motivace k běhu) do smysluplnějšího
a interpretativnějšího počtu menších podskupin. Segmentace byla provedena shlukovou
analýzou
Finálním

krokem

bylo

posouzení

důvěryhodnosti

klastrových

profilů

s reprezentativními citacemi z kvalitativních údajů. Tento krok také pomohl odhalit
a podrobněji popsat jednotlivé typy segmentů.
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4.7 Organizace sběru dat a zpracování dat

4.7.1 Dotazník
Základním nástrojem pro sběr dat byl polostrukturovaný dotazník, s předem
připravenými otázkami. Vytvořený dotazník byl testován na malému vzorku účastníku
běžeckých kurzů, abychom získali informace o srozumitelnosti jednotlivých otázek, motivaci
k jednotlivým odpovědím, vyslechli případné otázky a připomínky k formulaci jednotlivých
otázek. Na základě připomínek byla přepracovaná finální verze dotazníku. Typy otázek se
týkají chování, subjektivních pocitů a roztřídění respondentů.
● Otázky týkající se chování.
● Otázky týkající se subjektivních pocitů zjišťují, co si respondentky o jednotlivých
službách myslí, jaké jsou jejich představy a hodnocení jednotlivých složek produktu.
Také zkoumají důvody pro výkon různých sportovních činností.
● Otázky týkající se roztřídění za účelem sledování demografických proměnných: věk,
vzdělání, lokalita domácnosti, lokalita pracoviště, rodinný stav, složení rodiny atd.
Nejdůležitějším typem otázky dotazníku je otázka otevřená, která dotazuje respondentky na
jejich motivaci k běhu. Účelem zahrnutí této otevřené otázky je, že obecně otevřené otázky se
nejlépe využívají při získávání podrobnějších dat a kdy úplná sada uzavřených odpovědí není
předem známa.
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4.7.2 Pořadí tematických oblastí
Pořadí tematických oblastí jsem vytvářela na základě dvou pravidel. Demografické
otázky jsem cíleně umístila až na závěr dotazníku. Obsahují totiž osobní otázky (např. příjem
domácnosti), které by některé z respondentek mohli odradit od dalšího vyplňování. Velkou část
demografických otázek jsem zařadila do dotazníku z důvodu, že při tvorbě finálních segmentů
budou mít popisný účel. Do výzkumu jsem vstupovala s tím, že mnou vytvořená typologie
nebude založená na základě žádné z demografických proměnných. Pozornost respondentek
a motivaci vyplnit dotazník, jsem se snažila získat skupinou otázek, které jsou řazeny hned na
začátek. Kromě primárního účelu získat podklady k tvorbě segmentů, měli otázky na začátku
dotazníku vyvolat v respondentovi pocit, že se o ně někdo zajímá z hlediska něčeho, k čemu
mají pozitivní vztah.

4.7.3 Pilotáž
Kvalita marketingového výzkumu je podmíněna realizací předvýzkumu. Před
samotným sběrem dat byla provedena pilotáž, abychom si ověřili, zda respondenti otázkám
rozumí, jsou schopni a ochotni na ně odpovědět. Pro ověření správnosti, srozumitelnosti
a vhodné formulace otázek, jsem na souboru 15 osob z cílové skupiny, zahrnutých
ve výběrovém souboru realizovala pilotáž. Respondentky nejprve samostatně vyplnily dotazník
a následně proběhl osobní rozhovor s každou z dotazovaných. Některé z otázek se jevily jako
nadbytečné a z toho důvodu byly odstraněny z dotazníku. Jiné bylo potřeba přeformulovat.
Úvodní předmluva, která měla objasnit běžkyním důvod realizace marketingového výzkumu
se jevila jako velmi motivující.
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4.7.4 Sběr dat
Sběr dat probíhal prostřednictvím elektronického dotazování. Jedná se o rychlou
a levnou techniku sběru dat založenou na využití sítě účastníků elektronické pošty. Elektronické
dotazování spojuje výhody písemného dotazování (respondent před sebou vidí dotazník).
Dotazník také urychluje zpracování dat, protože všechna data jsou již v elektronické podobě.
Sběr dat byl prováděn ve třech vlnách. Email s dotazníkem byl rozeslán následovně:
1.vlna
26.7.2018 byl email s dotazníkem odeslán na 1759 pražských zákaznic. Email otevřelo
964 lidí a dotazník otevřelo 346 zákaznic.
2.vlna
29.7.2018 byl email s dotazníkem zaslán na 431 brněnských zákaznic. Email otevřelo
192 lidí a dotazník otevřelo 76.
3.vlna
10.8.2018 byl email poslán na všechny zákaznice, které v rámci první a druhé vlny
email s dotazníkem neotevřeli. Výsledkem druhé vlny bylo 438 nově otevřených emailů
pražskými zákaznicemi a 154 dotazník otevřelo. Z emailů zaslaných na brněnské zákaznice
bylo 90 otevřených a 12 dotazník otevřelo.
Celkový počet získaných odpovědí byl 408.
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Obrázek 1 Asociace s pojmem Jdu běhat

V posledních letech zaznamenáváme změny životního stylu a změny související se
sociálně-demografickým rozložením obyvatelstva. Ženy v současnosti posouvají své hranice,
pociťují větší svobodu v řízení svého života s důrazem na sebe. Chápou, že jejich osobní
spokojenost se přenese i do okolí a rodiny. Na důležitosti stoupají zejména zážitky a zkušenosti,
oproti materiálním hodnotám. Výjimečné zážitky jdou ruku v ruce s budováním vztahů a
pozitivních emocí. Stoupají nároky na kvalitu, adresnost a využití volného času v souladu s
investováním do sebe, přičemž tato investice má přinášet pozitivní změny nejen ve fyzickém
kondici, ale i ve vztazích a psychické kondici. Ženy si často vyberou aktivitu, kde mohou
skloubit blaho rodiny, případně dětí se svým, kvůli sebeuspokojení.
Příkladem může být běh v parku, kde rodinný příslušník opatruje děti. V grafu Asociace
s pojmem Jdu běhat můžeme sledovat, jak se aktuální trendy životního stylu odrážejí v
jednotlivých představách o značce a s ní souvisejících schopnostech. Respondentky nejčastěji
uvádějí pojmy jako: parta, motivace, zábava, pravidelnost, pohyb a pohoda, což přímo odráží
trendy ve společenském prostoru a jejich spojení je přímým odrazem aktuálního životního stylu.
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6 SYNTETICKÁ ČÁST
Pro tvorbu typologie zákaznic Jdu běhat s.r.o jsem zvolila přístup vytváření jednotlivých
segmentů na základě motivace přihlásit se k jejich prvnímu běžeckému kurzu v Jdu běhat.
Prvotním plánem na základě analýzy zahraničních výzkumů bylo zjišťovat obecně motivy
k běhání. Tvorbě vlastního dotazníku však předcházela podrobná analýza sekundárních dat,
které Jdu běhat prostřednictvím neustálé interakce se svými zákaznicemi získalo. Vzhledem
k získaným datům od velkého počtu běžkyň mezi lety 2014-2018 se odpovědi na takto
formulovanou otázku jevily jako nedostatečně vypovídající. Otázka byla proto přeformulována
ve vztahu k nákupu samotného produktu Jdu běhat.
Respondentky prostřednictvím otevřené odpovědi vyjádřili své důvody a motivy
k přihlášení se na svůj první kurz. Tento soubor motivů, byl následně shrnut do 10 kategorií,
které lze považovat za nejčastější při nákupu kurzů jednotlivými zákaznicemi. Motivy tvoří
důležitou roli při pochopení procesu spotřeby, ať už obecně nebo konkrétně v případě žen či
rekreačních běžkyň. Prostřednictvím statistického programu a zvolené metody k – means, je
výsledkem výzkumu vznik tří segmentů. V rámci návrhu počtu shluků vyšly optimálně tři
shluky, které byly dostatečně velké na popsání samostatných tří segmentů. Ty splňovaly
základní podmínky segmentace, že jednotky uvnitř segmentu byly homogenní a shluky se
vzájemně dostatečně odlišovaly. Tři segmenty, které se dají typologicky popsat jsem
považovala za optimální vzhledem i na dosud zveřejněné studie. S cílem vytvořit kvalitní
typologii zákaznic Jdu běhat jako podklad pro marketing jsem do dotazníku zařadila i základní
demografické otázky. Skupinu těchto otázek jsem zařadila až na závěr dotazníku z důvodu, že
slouží jako popisné proměnné jednotlivých segmentů. Tvorba typologie na základě
demografických údajů se jevila jako velmi nízko vypovídající a efektivní pro účely marketingu.
Dále definuji jednotlivé segmenty s průvodním popisem.
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Deset kategorií bylo pomocí analýzy hlavních komponent zredukováno na 6
komponentů faktorů. Ty dohromady vysvětlují 72,6 % variance.
Tabulka 3 Redukce deseti kategorií
Běžecký partner
Hubnutí
Zlepšení techniky běhu
Pravidelnost pohybu
Kolektivní motivace
Být ,,trendy“
Dosažení cíle
Nízké náklady
Životní změna
Kondice
Perc. variance

Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6
0,1422 -0,1145 -0,3924
0,0829
0,4601
0,5751
0,1584
0,4324 -0,2503 -0,0504 -0,2908 -0,3337
-0,5880
0,1652
0,1659 -0,3386 -0,2880
0,2981
-0,3526 -0,2848 -0,4031
0,3858 -0,0285 -0,0564
-0,1573 -0,4460 -0,0248
0,2936 -0,1851 -0,4164
0,5079 -0,4096
0,2127 -0,3139 -0,2904
0,1445
-0,0627 -0,0963
0,1836 -0,3523
0,6748 -0,4877
0,2536 -0,1254
0,4092
0,4423 -0,0672
0,0639
0,3655
0,2857 -0,4283
0,0023 -0,0619 -0,1632
0,0079
0,4671
0,4036
0,4718
0,1940
0,0555
13,9081 12,9855 12,4701 12,1233 10,7242 10,3600

Tabulka 4 Výsledky segmentace
Segment Comp.1

1
2
3

Comp.2

Comp.3

Comp.4

Comp.5

Comp.6

N

-0,431261418 0,786362299 0,550605833 -0,176296604 0,222357727 -0,018202166 182
-0,992893268 -0,856280789 -0,798078504 0,932716955 -0,118499645 -0,391742016 96
1,336979475

-0,46857679

-0,181497886 -0,441960352 -0,223793388

0,314769444 130

Tabulka 5 Frekvence sportování v rámci segmentu v %
Sportovala jsem
dlouhodobě a
pravidelně 2x
N týdně nebo častěji
Segment 1 182
34 %
Segment 2 96
37,5 %
Segment 3 130
18,5 %

Sportovala jsem 12x týdně, ale někdy
s týdenními až
měsíčními pauzami
47 %
33,5 %
63 %

Příležitostně jsem
si zasportovala –
párkrát do roka
15 %
25 %
17 %

Vůbec jsem
nesportovala
4%
4%
1,5 %

Tabulka 6 Frekvence běhání v rámci segmentu v %
Běhala jsem
dlouhodobě a
pravidelně 2x týdně
nebo častěji
N
Segment 1 182
7%
Segment 2 96
8%
Segment 3 130
1,5 %

Běhala jsem 1-2x
týdně, ale někdy s
týdenními až
měsíčními pauzami
26 %
35 %
2,5 %
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Zaběhala jsem si
příležitostně párkrát do roka
22 %
30 %
28 %

Vůbec
jsem
neběhala
45 %
27 %
68 %

Tabulka 7 Rozložení z hlediska věku
Segment 1
Segment 2
Segment 3

N
182
96
130

15-20
2
0
0

21-25
6
6
6

26-30
28
22
32

31-35
40
24
28

36-40
36
22
22

Segment 1
Segment 2
Segment 3

N
182
96
130

46-50
12
2
12

51-55
14
2
4

56-60
6
0
0

61-65
4
2
6

66 a starší
2
0
0

Tabulka 8 Počet dětí z hlediska segmentu v %
Segment 1
Segment 2
Segment 3

N
182
96
130

0
50 %
60 %
58 %

1
13 %
11 %
11 %

2
29 %
27 %
28 %

3
5%
2%
3%

41-45
34
16
20

4 a více
3%
0%
0%

Tabulka 9 První absolvovaný kurz z hlediska segmentu

N
Segment 1 182
Segment 2 96
Segment 3 130

Běžecká
příprava v
tělocvičně

První
běžecké
kroky

4,5 %
2%
9%

5,5 %
4%
12 %

Nauč se
Nauč se Vypiluj
uběhnout Vypiluj uběhnout
si
5 km
si pětku
10 km
desítku

64 %
62,5 %
74 %

13 %
8,5 %
5%

5,5 %
8,5 %
0%

1%
8,5 %
0%

Půlmaraton- Jiný
ský kurz
kurz

5,5 %
2%
0%

1%
4%
0%

Tabulka 10 Životní zázemí

Segment 1
Segment 2
Segment 3

N
182
96
130

Žijící sama nebo s
přáteli
27,5 %
33 %
16 %

Žijící s rodiči
2%
2%
4%
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Žijící v partnerství
70,5 %
65 %
80 %

Tabulka 11 Účast na běžeckých závodech z hlediska segmentu

Segment 1
Segment 2
Segment 3

N
182
96
130

Žádných jsem
se neúčastnila Žádných jsem
a ani to
se neúčastnila,
nemám v
ale ráda bych
plánu
v budoucnu
24 %
26 %
33 %
29 %
37 %
18,5 %

1 - 2 x ročně
25 %
21 %
43 %

3 - 6 x ročně
16 %
8,5 %
1,5 %

Víc
jak
6x
ročně
9%
8,5 %
0%

6.1 Segment 1 „Oddané“
Je nejpočetnějším segmentem zahrnujících běžkyně, které se během snaží primárně
ztratit nadbytečná kila. Jejich motivace k účasti na běžeckém kurzu pramení také z konkrétního
cíle, který si běžkyně v životě stanovili. Cíl se netýká jen zrychlení tempa, počtu uběhnutých
km, a také například zlepšení běžecké techniky, ale objevují se i důvody jako je překonání sebe
samé a ,,dokázání si, že to zvládnu". Z pohledu rodinného zázemí se jedná o ženy, které
převážně žijí v partnerství a více jako polovina z nich už má děti. Až 70 % žen žije ve vztahu,
co souvisí s faktem, že v rámci uvedeného segmentu můžeme najít silně zastoupenou i poměrně
starší věkovou kategorii nad 55 let. Vzhledem k vyššímu věku jsou děti již častokrát dospělé
a ženy mají více volného času na své sportovní aktivity. Výrazným rysem je, že právě ženy
zastupující tento segment využívají nabídku nejpokročilejšího půlmaratonskeho kurzu. Ostatní
úrovně kurzů jsou zastoupeny rovnoměrně vzhledem k výskytu tohoto segmentu. Segment číslo
1 je zároveň z velké části zastoupen poměrně aktivními sportovkyně. Avšak až polovina žen
začíná s během až při nástupu do kurzu Jdu běhat. Běhu dokáží rychle propadnout, uvedenému
tvrzení nasvědčuje jejich značná účast na běžeckých závodech a počet odběhaných kurzů
v rámci Jdu běhat. Účastní se různých druhů závodů, specifickými jsou však triatlon, horské
výzvy a překážkové běhy, které se objevují výhradně u tohoto segmentu. Až třetina dotázaných
žen ze segmentu odběhla 4 a více kurzů se společností Jdu běhat. Běžecké kurzy v Jdu běhat
mají oblibu hlavně kvůli způsobu vedení trenéry a jejich odborné kvalitě. Některé respondentky
se v dotaznících vyjadřovali pozitivně ke konkrétním trenérům, co lze považovat za důležité
kritérium při výběru konkrétního kurzu. Milují svou dobrou partu, kterou si během kurzů
vybudovali a v pokračování je mnohokrát motivují právě kámošky z Jdu běhat.
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6.2 Segment 2 „Snažilky“
Segment číslo 2 je nejmenší ze tří odhalených segmentů. Prostřednictvím běžeckého
kurzů se tento segment snaží získat pravidelný návyk ke sportovním aktivitám, ideálně běhu.
Určitý typ komunity a kolektivní motivace, které jsou pro kurzy Jdu běhat charakteristické se
ukazuje jako jeden z hlavních motivů pro účast na kurzu. Dalším silným motivem je zlepšení
běžecké techniky pod dohledem trenéra. Ve srovnání s jinými skupinami, právě tato zahrnuje
největší počet žen, které se běhání věnovali již před kurzem – téměř 45 %.
Ke Jdu běhat oblibě pomáhá hlavně různorodost a pravidelnost tréninků, kolektiv lidí
a segmenty výrazně oceňují i kvalitu trenérů. Kromě celkově nejnavštěvovanějšího kurzu Nauč
se uběhnout 5 km, využívají hlavně kurzy vypilujeme si 5 m, Nauč se uběhnout 10 km
a vypilujeme si 10 km. Stejně jako u ostatních segmentů poměrně značná část, až 60 % žen je
bezdětných. Až třetina žen žije sama nebo s přáteli. Z toho vyplývá předpoklad většího
množství volného času ve srovnání s ostatními segmenty. Až 75 % žen se věnuje běhu nebo
jiné sportovní aktivitě minimálně 2x týdně. Tento segment se poměrně často objevuje i na
komerčních závodech pro veřejnost. Nejpopulárnějšími jsou: Pražský půlmaraton, závody Run
Tour, závody RunCzech ale také seriálu závodů Běhej lesy. Mezi oblíbené sportovní značky
zařazují Adidas, Asics a Nike a to přibližně na stejné úrovni.
Věkové rozpětí se pohybuje převážně do 45 let. Starší ženy se v tomto segmentu nenacházejí.
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6.3 Segment 3 „Trenďačky“
Typická představitelka tohoto segmentu ani z daleka není milovnicí sportovní aktivity
běhání. Jejími hlavními motivy, proč se rozhodla přihlásit na běžecký kurz je častokrát právě
naopak antipatie k běhání a v účasti na kurzu vidí potenciál změny jejího postoje k běhu. Ženy
zastupující tento segment chtějí být moderní, chtějí pokročit s aktuálními trendy, a proto jsou
odhodlány nalézt si cestu k běhání a věnovat se mu pravidelně. Často se účastní kurzu
s doprovodem kamarádky, nebo v nich někdo z blízkého okolí vyvolal přesvědčení, aby
s během začali. Některé z žen v běhání vidí potenciál životní změny, kterou aktuálně potřebují.
Sportovním aktivitám se věnují velmi nepravidelně, často s týdenními až měsíčními
přestávkami. Až 70 % žen z tohoto segmentu uvádí, že před zahájením kurzu v Jdu běhat nikdy
neběhalo. Proto je pro ně typický výběr kurzů: Běžecká přípravka v tělocvičně, První běžecké
kroky a Nauč se uběhnout 5 km. Žádná z představitelek skupiny si nevybrala pro svůj první
kurz některý z pokročilejších kurzů, což významně odlišuje segment od ostatních. Výrazným
rysem skupiny je velmi slabá účast na běžeckých akcích nebo závodech. V případě účasti
můžeme segment zastihnout na malých, lokálních nebo dobročinných běžeckých akcích.
Hromadným závodům se vysloveně vyhýbají a ani nemají v plánu se jich v budoucnu účastnit.
Na otázku, co mají na Jdu běhat rádi, proč právě Jdu běhat? Nejčastěji odpovídali, že se jedná
o čistě ženský kurz. Nabídku běžeckých tréninků jiných organizací vůbec nevyužívají což lze
přičíst jejich potřebě začínat s během v malé skupince, kde jsou pouze ženy a ženy bez
předešlých běžeckých zkušeností jako jsou ony. Díky jejich přesvědčení lze predikovat
potenciál, že se z této skupiny stanou vysoce loajální zákaznice. Segment může projevovat
jistou citlivost na ceny produktů. Ženy v tomto segmentu považují sport za nízkonákladovou
sportovní aktivitu. Při výběru sportovního oblečení a obuvi preferují poměrně levné
a nespecializované značky: Tchibo, Crivit (Lidl) a Decathlon. Vzhledem k věkovému rozložení
segmentu, se jedná převážně o mladší zástupce. Oproti jiným segmentům je výrazně více
zastoupena věková kategorie 26-40 let.
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Do výzkumu bylo zapojených 408 běžkyň což považuji za adekvátní vzorek pro
vytvoření typologie vzhledem k velikosti zákaznické základny, která je odhadovaná na 3000
běžkyň.
Cíl realizovat výzkum na vyšším vzorku nebyl dosažen zejména z důvodu rozesílání
dotazníků po dobu letních prázdnin, kdy je velká část respondentů mimo dosah PC apod.
Výsledný model tří segmentů (segment 1 „Oddané“, segment 2 „Snažilky“, segment
3 „Trenďačky“) považuji za optimální a doporučuji se zaměřit na všechny vzniklé segmenty
podrobně. Také lze pozorovat poměrně rovnoměrné rozložení respondentů do jednotlivých
segmentů. Nedostatky v rámci realizaci výzkumu pozoruji zejména v načasování sběru dat, a
také při nevyužití možnosti obdarovat respondentky. Management společnosti si uvědomoval
možnost zvýšit návratnost dotazníků prostřednictvím slevových kupónů, ale bohužel z důvodu
předtím realizované slevové akce to nebylo znovu realizovatelné.
Realizaci výzkumu považuji za přínosnou nejenom z hlediska vytvořené typologie jako
podkladu pro marketing. Dotazníkové šetření vyvolalo pozitivní ohlasy u respondentek, díky
tomu, že vyplňování dotazníku spojili se zájmem o jejich názory a potřeby.
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7 ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo na základě zpracování odborných teoretických poznatků
zvolit vhodný přístup k segmentaci a vytvořit typologii zákaznic Jdu běhat s.r.o. Design
výzkumu byl primárně inspirovaný v zahraničí publikovanou studií od autorů Rohm, Milne
a McDonald (2006). Pomocí kódování otevřených odpovědí, analýzy hlavních komponent
a klastrové analýzy byly určeny tři typy zákaznic. Jednotlivé skupiny byly definovány na
základě zkoumání jejich motivace k přihlášení se na jejich první běžecký kurz s Jdu běhat.
Výsledek rozdělení zákaznic do tří různých segmentů (segment 1 „Oddané“, segment 2
„Snažilky“, segment 3 „Trenďačky“) je důkazem, že běžkyně jsou skutečně různorodé,
zastupované

odlišnými

lidmi

zejména

z

pohledu

vyznávaných

hodnot,

postojů

a motivace k běhu. Z demografického hlediska nelze pozorovat signifikantní rozdíly. Důležitým
zjištěním plynoucím z výzkumu segmentace je, že přítomnost starších žen předefinována cílové
trhy.
Navzdory rešerši rozsáhle literatury z oblasti typologie běžců, je málo takových studií,
které se specifikují na zkoumání motivace nových segmentů – ženy, lidé středního věku.
Identifikace deseti motivátorů rekreačních běžkyň k běhu se značně odlišuje od těch, které byly
vytvořeny na celkovou populaci běžců. Navržená typologie v diplomové práci bude mít přínos
v lepším zacílení a následné úspěšnosti marketingových akcí organizovaných Jdu běhat. Cílený
přístup k jednotlivým segmentům dokáže jednodušeji vybudovat loajalitu

zákaznic a tím

i zvyšovat profit. V praxi platí, že úspěšný marketing vyžaduje znát profil a chování svých
spotřebitelů. Totéž platí i při přípravě, tvorbě a implementaci marketingové kampaně zaměřené
na spotřebitele sportovních služeb. Precizní zpracovaná analýza by však neměla přinést výhody
pouze pro management Jdu běhat. Pozitivní dopad by měla mít i na samotné zákaznice, kterým
by díky znalosti jejich postojů a potřeb měla dokázat nabídnout lepší produkt / služby.
Získané údaje můžou být nápomocné organizacím, které se podílejí na podpoře běhu
(běžecká obuv a oděvní značky, běžecké kluby, ředitelé závodu) rozlišovat mezi skupinami
běžců a vytvářet reklamní nebo propagační zprávy, které efektivně komunikují s těmito
skupinami. Také budoucím i současným organizátorům závodů poslouží znalost cílové skupiny
k aktivaci sponzorů. Výsledky můžou být prospěšné i pro další organizace, jako jsou
poskytovatelé zdravotní péče, protože vyvíjejí komunikační programy zaměřené na jednotlivce,
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pro které může být pravidelný pohyb (například běh) prospěšným při prevenci různorodých
onemocnění a zdravotních rizik spojených s nezdravým životním stylem.
Typologii běžců považuje za klíčový faktor úspěšného marketingu řada zahraničních
autorů, kteří si značně uvědomují obrovský fenomén běhu. Dokazují to několikrát publikované
studie prezentující výsledky kvantitativních výzkumů. V posledním období se objevuje stále
více studii, které při tvorbě typologie spotřebitelů sportu kombinují kvantitativní a kvalitativní
metody. Přestože výzkum zákaznic Jdu běhat přinesl důkladnou odpověď na otázku: „Kdo
a jaké jsou zákaznice Jdu běhat? ". Pro intenzivnější zefektivnění marketingu doporučuji
realizovat osobní rozhovory s jednotlivými běžkyněmi. Již v minulosti bylo realizováno několik
ohniskových skupin, které se však zabývali spokojeností s kvalitou nabízených služeb
a zkoumáním komunikačních kanálů. Rozšířit dosud získaná data o hlubší kvalitativní výzkum
považuji za prospěšné zejména z pohledu ještě bližšího zkoumání jednotlivých segmentů.
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