
 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie marketingové komunikace firmy Skechers na českém trhu 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce:     Zpracovala: 

PhDr. Josef Voráček, Ph.D. Bc. Michaela Nováková 

 

Praha, duben 2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem 

uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část 

nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze dne:                                                                            Bc. Michaela Nováková 



 

 

Evidenční list  

 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto bakalářskou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny.  

 

Jméno a příjmení:                  Fakulta / katedra:                 Datum vypůjčení:                 

Podpis:  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat velké spoustě lidí. V první řadě vedoucí mé 

bakalářské práce PhDr. Josefu Voráčkovi, Ph.D. za jeho odborné vedení, trpělivost, 

rady a jeho ochotu mi pomoci. Dále všem dotazovaným, kteří věnovali svůj čas do 

rozhovoru semnou a tím mi poskytli velmi cenné informace a osobní zkušenosti. Na 

závěr chci poděkovat své rodině a blízkým přátelům za podporu a trpělivost. 



 

 

Abstrakt 

Název: Strategie marketingové komunikace firmy Skechers na českém trhu 

Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit strategii marketingové komunikace 

pro firmu Skechers na českém trhu. Tento cíl se odvíjí od identifikace největších 

nedostatků značky. Nedílnou součástí práce je také srovnání a inspirace zvolenými 

konkurenčními firmami, tj. Nike a Under Armour. Cílovou skupinu vytvořené 

komunikační strategie bude mladá generace Y v České republice. 

Metody: Praktická část diplomové práce, tedy kvalitativní marketingový výzkum byl 

proveden formou hloubkového rozhovoru s dvěma vybranými zástupci z firmy 

Skechers a Under Armour. Rozhovor byl veden dle předem připraveného dotazníku, 

který byl pro oba respondenty totožný pouze se změnou firmy, kterou respondent 

zastupoval. Během rozhovoru bylo rozebráno sedm oblastí, kterým se dále věnuji ve své 

práci. Jako druhá byla použita metoda analýzy dokumentů, kde byly analyzovány 

dostupné elektronické dokumenty a materiály o dosavadní marketingové komunikaci 

firmy Skechers a vybraných konkurentů.  

Výsledky: Analytická část práce je věnována provedeným hloubkovým rozhovorům se 

zástupci firmy Skechers a Under Armour z nichž vyplývá, že mladá generace Y je plně 

zasažena značkou Under Armour naopak minimálně Skechers ,pro kterou představuje 

cílovou potencionální skupinu. Také byl zjištěn fakt minimálních marketingových 

aktivit ze strany Skechers v rámci českého trhu a celkově velké rezervy 

v komunikačních kampaních. 

Návrh strategie marketingové komunikace pro firmu Skechers je vytvořen pro 

rok 2020 a obsahuje 10 nástrojů, které budou postupně použity během celého roku. Je 

navrženo nové sdělení značky s mottem: „GO Comfy“ s prioritní myšlenkou pocitu 

zaručeného pohodlí po sportu či práci s možností dělat cokoli a kdykoli. Strategie je 

postavena převážně na nově zvolených tvářích značky, účasti firmy na mnoha akcích 

pořádaných v České republice a využití marketingového potenciálu sociálních sítí. 

Klíčová slova: marketing, kampaň, komunikace, generace Y, Skechers, Nike, Under 

Armour, strategie, český trh, návrh 

 

  



 

 

Abstract 

Title: Strategy of marketing communication for Skechers on the Czech market 

Goals: The main objective of my thesis is to create a marketing strategy of 

communication for the Skechcers brand on the Czech market. This goal is based on 

identifying the biggest weaknesses of the brand. An important aspect of my thesis is 

also the comparison and inspiration of selected competitors, which are Nike and Under 

Armour. The target group of the communication strategy will be Generation Y in the 

Czech Republic. 

Methods: The practical part of my thesis, thus qualitative marketing research, was done 

in the form of an interview with two representatives from Skechers and Under Armour. 

The interview was centered around a previously prepared questionnaire, which was 

almost the same for both respondents – the only change was the name of the firm which 

the respondent represented. During the interview we focused on seven sections, which I 

discribe more in my thesis. A second method was used for the analysis of electronical 

documents and materials about existing marketing communications of Skechers and 

selected competitors. 

Results: The analytical part of the thesis is consisted of undertaken interviews with the 

representatives of Skechers and Under Armour. The results showed that Generation Y 

exclusively uses Under Armour, contrary to Skechers for which this generation reflects 

the potential target group. It was also discovered that Skechers invests a minimal 

amount in marketing activities in the czech market and much more on campaigns of 

communication. 

The marketing design strategy of communication for Skechers is created for the 

year 2020 and contains 10 tools, which will be used gradually during the whole year. 

During that year a new form of communication will be designed with the main slogan: 

„GO Comfy“ with the ideal of guaranteed comfort after sports or work activity with the 

possibility of doing everything at any time. The strategy is based mainly on the new 

chosen celebrities for the brand taking part in many events in the Czech Republic and 

on the use of the marketing potential of social networks. 

Key words: marketing, campaign, communication, Generation Y, Skechers, Nike, 

Under Armour, strategy, Czech market, design 
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1. Úvod 
 

Rostoucí význam sportovní obuvi jako součást módy se stává novým impulsem pro 

firmy nabízející sportovní zboží, které již necílí pouze na profesionální sportovce či 

jedince provozující aktivně sport. Jejich cílovou skupinu představují hlavně mladí 

aktivní lidé, kteří nosí sportovní obuv i ve svém volném čase ke každodennímu 

oblečení. Je to konkrétně generace Y, která začíná vládnout konzumnímu trhu, věnuje 

se sportovním aktivitám, udává módní trendy, ale také se v poslední době stává součástí 

tvorby marketingových kampaní firem skrze sociální média. 

Lidé ve věku 19-39 let, tedy zmíněná generace Y má svá silná specifika, podle 

nichž je důležité řídit použití marketingových nástrojů, které je odlišné při cílení na jiné 

generace např. X či Z. Zásadní odlišující prvek cílové generace představuje využívání 

technologií, práce s informacemi, rychlost, multitasking a všudypřítomný internet, který 

je pro ni samozřejmostí. Vlastnictví počítačů a mobilních telefonů u 95% jedinců mladé 

generace směřuje firmy k rostoucí důležitosti zahrnutí sociálních sítí do marketingových 

komunikačních strategií. Pomocí nich pak dochází k tvorbě vztahu mezi značkou a 

jejím uživatelem neustálou dostupností a poskytováním stále nových možností. Fakt, že 

generace Y představuje v současné době terč komunikačních kampaní, si její členi 

uvědomují, a proto pří výběru či nákupu zboží neřeší otázku jak ho získat, ale které si 

vybrat a následně svůj výběr sdílet se světem na sociálních sítích.  

Celková vysoká informovanost o trendech a produktech s touhou po něčem 

novém způsobuje u těchto mladých lidí vyhledávaný pocit jedinečnosti, ztotožnění a 

originality. Pro americkou firmu Skechers , která se v České republice dostává do 

povědomí lidí v posledních 3 letech, to představuje velkou šanci právě pro svou novost.  

Prodej sportovní obuvi Skechers tvoří nyní ze 70% turisté na českém trhu, a to z důvodu 

rozdílně silných marketingových aktivit v Čechách a zahraničí. Lze říci, že použití 

marketingových nástrojů pro komunikace s potencionálními zákazníky je u nás 

minimální.  

Uvedená skutečnost poukazuje na potřebu tvorby strategie marketingové 

komunikace pro český trh se zaměřením na mladou generaci pro firmu Skechers. 

Nutnost rychlé reakce v tomto oboru je také potvrzena určitým předstihem a vyšší 
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aktivitou v komunikaci a reklamě vybranými konkurenčními firmami, kterými je Nike 

s dlouholetou tradicí a působností a naopak nový, ale velmi aktivní Under Armour. 

Určitá zacyklenost mezi přímou úměrností nízkých příjmů z prodeje a nízkých 

marketingových aktivit značky nevede ke splnění jednoho z cílů firmy, kterým je 

zasáhnout mladou generaci ve střední a východní Evropě. Cílem mé diplomové práce je 

ukázat cestu ven z tohoto cyklu tvorbou návrhu strategie marketingové komunikace na 

1 rok i s uvedenými konkrétními nástroji, prvky a komunikační kanály ve vybraném 

období. Ve své práci se budu řídit získanými informacemi z provedených rozhovorů se 

zástupci firmy Skechers a Under Armour a také z analýzy dokumentů. Tím zajistím 

aktuálnost návrhu a reálnou potřebu. Celá práce, respektive její výsledky, by po jejím 

skončení měly být využity následně v praxi. 
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2. Cíle práce 
 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit komunikační strategii pro firmu 

Skechers na českém trhu. K vytvoření strategie použiji informace získané z formálních 

rozhovorů se zástupkyní značky Skechcers a zástupcem Under Armour. Marketingová 

kampaň bude cílena na mladou generaci Y (věk 19 – 39 let), která aktuálně představuje 

velkého potenciálního zákazníka, ale zároveň už i cílovou skupinu firmy ve věku 35 let 

a více. Aktuálnost této práce je fakt stále se zvyšující expanze americké sportovní 

značky Skechers do České republiky a marketingově slabé kampaně, zatím 

nekonkurující dalším velkým značkám. Ke splnění hlavního cíle byly stanoveny úkoly 

dílčí. Mezi tyto dílčí úkoly patří: 

 Zmapovat aktuální situaci na českém trhu, jak je firma aktivní v marketingových 

aktivitách, používání komunikačních kanálů a analýza předešlých 

komunikačních kampaní. 

 Formální rozhovor se zástupkyní firmy Skechers pro Českou republiku o 

aktuální situaci značky 

 Formální rozhovor se zástupcem formy Under Armour pro získání informací o 

situaci a strategii konkurenční firmy 

 Identifikace největších nedostatků komunikace firmy v České republice 

 Odhad rozpočtu k tvorbě nízkonákladové komunikační strategii 

Informace z rozhovorů a návrh komunikační kampaně použiji nejenom na samotnou 

tvorbu marketingové strategie, ale také je poskytnu vybrané firmě v České republice pro 

jejich využití při tvorbě vlastních komunikačních kampaní, ale také výběru z kolekcí 

Skechers. Dále je zpřístupním marketingovém oddělení firmy Skechers v Budapešti a 

české zástupkyni firmy, se kterou byl proveden formální rozhovor. 
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3. Teoretická východiska 
 

3.1. Strategie marketingové komunikace 
 

Jednotná teorie marketingová komunikace neexistuje a vzhledem k možným úhlům 

pohledu existovat asi ani nebude. Šebková (2017) uvádí původ slova komunikace 

z latinského slova communicatio, které v překladu znamená sdílení. Základním 

schématem komunikace, tvořené otázkami: „Kdo hovoří, co říká, komu, jakým kanálem 

a s jakým výsledkem?“  

Komunikaci vnímáme jako přenos určitého sdělení. Původ této koncepce se 

objevil v USA ve 40. letech minulého století. Teorie komunikace se postupně skládá 

z objevů různých škol od definovaných základních prvků N. Wienerem a C. Shannonem 

přes aplikaci do sociálních věd od  Pala Alta až po Lasswellův model pracující s pěti W. 

(Jahodová, Přikrylová, 2010) Pro zdokonalení procesu komunikace se využívají 

poznatky z další vědních disciplín.  

Hesková a Štarchoň (2009) uvádějí např. sémiotiku, práci se symboly, které 

kódují informace a zjednoduší množství informací působící na spotřebitele. Symboly 

v cílových skupinách často nevědomě vyvolávají určité obrazy a myšlenky. (Smith, 

2000) Součástí tvorby marketingové komunikační strategie je také respektování 

poznatků z psychologie a psychoanalýzy, které nám umožní více poznat členy cílové 

skupiny a tím dává návod, jak je nejlépe zasáhnout. Jednotným cílem všech 

vytvořených strategií je přesvědčit zákazníka či veřejnost na základě přesně 

definovaného cíle a stanoveného způsobu přenosu postupně změnit názory, postoje a 

chování zákazníka, veřejnosti vůči firmě a její nabídce. (Jahodová, Přikrylová, 2010) 

Nutno zmínit pravidlo minimálního účinku marketingové komunikace, které 

Jahodova a Přikrylová (2010) uvádějí dle Klappera (1960), které říká: „že jestliže 

komunikace nepřesvědčí nové zákazníky k nákupu, pomůže alespoň loajalitě těch 

stávajících.“ Loajální zákazníci jsou základem úspěšnosti firmy a představují v podstatě 

nižší marketingové náklady než ti noví. Prioritou nadále zůstává upoutat pozornost, 

proto též v této oblasti vznikají různé velmi originální nápady. Výběr strategie, jak 

uvádí Jahodová a Přikrylová (2010) je založen na definování: 

1. konkurentů 
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2. nejdůležitějších vlastností produktů 

3. pozice konkurenčních výrobků 

4. tržních segmentů 

Orientace marketingu na oblast módy sice nemění jeho základní koncept, ale přináší 

nové techniky a aplikace na módní produkty. V mé práci se zabývám módní značkou 

sportovní obuvi, a tak dle Kuriće In Šebková (2017) musí marketing, orientující se na 

módu, reagovat na spotřebitelovo touhu po novosti a udržovat si náskok před rychle se 

proměňujícími trendy. Primárním cílem tzv. fashion marketingu není pouze zakoupení 

produktu, ale získání dlouhodobé loajality zákazníka ke značce. Sílu značky si dnešní 

společnost uvědomuje a poptávka po produktech pouze s funkčními benefity klesá. Lidé 

touží po značkových produktech, které jim přinesou zážitek z nákupu a emocionální 

spojení se značkou. (Jackson a Shaw In Kapicová, 2018) 

3.1.1. Integrovaná marketingová komunikace 

Vývojové tendence současného marketingu naznačují, že mnohé marketingové 

aktivity vyžadují daleko intenzivnější komunikaci se subjekty vnějšího a vnitřního 

prostředí. V podmínkách 21. století nestačí k zajištění prosperity klasický marketing. 

Moderní komunikace není jen součástí marketingového mixu, ale je provázána 

s personální politikou a dalšími funkcemi firmy, včetně jejího vztahu k otázkám 

obecního zájmu. Jedná se tedy o určitou provázanost všech komunikačních aktivit, které 

vedou k vytvoření komunikace šité na míru jednotlivým cílovým skupinám. (Jahodová, 

Přikrylová, 2010)  

Takové pojetí se nazývá integrovaná marketingová komunikace, která koordinuje 

všechny zprávy a média použita organizací ke kolektivnímu vnímání vlivu hodnoty 

značky. (Gurrău, 2008) Uvedený fakt poskytuje firmám nabídku na zlepšení vztahu 

mezi značkou a zákazníkem a dalšími účastníky. Jde zejména o koordinaci všech 

marketingových a komunikačních nástrojů, které následně tvoří efektivní plán a 

prostředek k realizaci určeného cíle. Smith (2000) uvádí, že vše by se mělo koordinovat 

společně, tím nejen ušetříme peníze i čas, ale současně tak udržíme komunikační mix 

jednotný a integrovaný.  

A tak stále více firem přechází na integrovaný koncept a pečlivě integruje a 

koordinuje množství svých komunikačních kanálů, aby o organizaci a jejích produktech 
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přinesla jasné, konzistentní a přesvědčivé sdělení. Buduje tak silnou identitu značku 

sjednocením a posílením všech firemních sdělení. (Kotler a kol., 2007) 

Výsledkem uceleného procesu by měl být tzv. synergický efekt – účinek jednoho 

komunikačního nástroje posiluje efekt nástroje druhého a zvyšuje tím celkovou 

efektivitu marketingové komunikace subjektu. Toho dosáhneme vytvořením jednotného 

a důvěryhodného obrazu v myslích cílové skupiny. (Jahodová, Přikrylová, 2010) 

Perspektivní marketingová komunikační rozhodnutí by se měla hlavně soustředit na 

takové marketingové kanály, které nabízejí ty nejvyšší benefity pro zúčastněné strany. 

Schultz (1995) uvádí, že celkový princip integrace je jednoduchý. Jde o to, že zákazníci 

získají informace, nápady, představy apod. z několika různých zdrojů, ale nerozlišují a 

nevnímají rozdíly mezi reklamou, zprávami a informacemi, ale pouze fakta 

shromažďují, třídí je a nakonec si vytvoří vlastní závěry. 

Integrace komunikace je také spojená s online implementací, která nabízí nové 

výzvy v komunikaci. Gurrău uvádí (2008), že publikum se stává mnohem víc členěné a 

proaktivní, ale na druhé straně, firma má možnost zkombinovat různé modely a 

kategorie informací v komplexní zprávě. Také dovoluje podnikům sbírat, registrovat, 

analyzovat a používat zákazníkova data a zpětnou vazbu pro lepší zasažení cílové 

skupiny.  

Gurrău (2008) uvádí nejčastější bariéry bránící k implementaci integrované strategie: 

 nedostatek horizontální komunikace – platí pro Skechers 

 funkční specializace 

 decentralizace 

 malý rozpočet – platí pro Skechers 

 nedostatek technologické databáze 

 strach ze strachu 

Lze všeobecně tvrdit, že je nutné mít jasně naplánovanou reklamní kampaň, a které 

výhody bude nabízet ve svém reklamním poselství. (Schultz, 1995) 

3.1.2. Proces 

Jak jsem již uvedla, v marketingové komunikaci se jedná hlavně o přenos sdělení od 

jeho odesílatele k příjemci, tento opakující průběh se nazývá komunikační proces. Před 
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spuštěním zmiňovaného procesu bychom neměli zapomínat na zodpovězení základních 

komunikačních otázek, které uvádí Hesková a Štarchoň (2009): 

 Kdo sděluje informace? 

 Komu sdělujeme a co sdělujeme? 

 Jakým způsobem sděluje? 

 S jakým účinkem? 

Dle Kotlera a kol. (2007) by měl komunikační proces začínat zevrubnou kontrolou 

všech potencionálních interakcí mezi cílovými zákazníky a produktem či společností. 

Principy komunikace vyjadřují základní model tohoto procesu, který dle Jahodové, 

Přikrylové (2010) je tvořen z osmi prvků: 

1. Zdroj komunikace, subjekt 

Osoba či skupina vysílající informace. Jedná se o iniciátora komunikačních vztahů, 

který musí být přijatelný a atraktivní. 

2. Zakódování 

Proces převodu informací, které jsou obsahem sdělení v podobě, které bude příjemce  

rozumět: obrázky, slova, znaky, hudba, fotografie, diagramy atd. Efekt zakódování úzce 

souvisí s dodržováním pravidelnosti a naplánováním. 

3. Sdělení 

Určitá suma informací, které se zdroj snaží vyslat příjemci prostřednictvím 

komunikačního média. Usiluje o upoutání pozornosti, vzbuzení potřeby nebo přání. 

4. Přenos 

Přenos sdělení se uskutečňuje prostřednictvím komunikačních kanálů, které budou 

rozebrány v následující kapitole. 

5. Dekódování 

Dochází k procesu pochopení a porozumění zakódovaného sdělení příjemcem. 
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6. Příjemce 

Jinak nazván objekt komunikace tvořen spotřebiteli, zákazníky, distribučními kanály, 

vlivnými subjekty, uživateli, zaměstnanci, akcionáři, médii, komunitou, širokou 

veřejností. Každý příjemce si může sdělení vyložit různě. 

7. Zpětná vazba 

Představuje zprávu, kterou příjemce vysílá zpět zdroji sdělení, jedná se o určitou formu 

reakce na získané informace. Umožňuje poznat účinnost komunikačního snažení a dává 

podnět pro případné změny komunikace v budoucnosti. 

8. Komunikační šumy 

Forma problémů v přijetí některých sdělení v důsledku nejširšího pojetí marketingové 

komunikace. 

 Chování vybraného segmentu, na který je komunikační strategie cílena, je 

spojeno s psychologickými aspekty jednání jedinců. Do popředí se dostává důležitost 

poznatků o spotřebitelovo způsobu vnímání, pozornosti, výkladu informací, paměti, 

stimulech, potřebách, postojích a motivaci. (Hesková, Štarchoň, 2009) 

3.1.3. Komunikační mix 

Komunikačním mixem se snažíme pomocí optimalizace kombinace různých nástrojů 

dosáhnout marketingových a tím i firemních cílů. Součástí mixu jsou osobní a neosobní 

formy komunikace, které jsou tvořeny níže zmíněnými nástroji, kdy každý z nich plní 

určitou funkci a vzájemně se doplňují. Třídění nástrojů se dle autorů liší, Jahodová a 

Přikrylová (2010) člení nástroje následovně: 

1. Osobní prodej: prezentace výrobku nebo služby při osobní komunikaci mezi 

prodávajícím a kupujícím. Jinak nazývána komunikace tváří v tvář nebo 

komunikace 1:1. (Hesková, Štarchoň, 2009) 

2. Neosobní formy komunikace 

 Reklama  

Placená neosobní komunikace prostřednictvím různých médií, identifikovatelné 

v reklamních sděleních. Lze ji nazvat jako obecný stimul k nákupu či propagace určité 

filozofie firmy. Existuje mnoho druhů reklam, jako např.: informační, přesvědčovací, 

připomínková, obhajovací a srovnávací. Výhodou je její výraznost, kontrola nad 
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sdělením a poměrně levná a rychlá metoda, jak ovlivnit zákazníka. Naopak nevýhodou 

může být neosobitost, nepředvedení výrobku a těžká měřitelnost účinku. 

 Podpora prodeje 

Díky krátkodobým obchodním podnětům jako například veletrhy, dárkové propagační 

předměty, ale i oblíbené slevy dochází ke stimulaci spotřebitele a následné koupi 

produktu. Jedná se o časově neomezenou nabídku (Loudová, 2018), podpořenou 

soutěžemi, ochutnávkami a kombinací s dalšími formami reklam. 

 Přímý marketing  

Jedná se o všechny tržní aktivity, které slouží k přímému, adresnému či neadresnému 

kontaktu s cílovou skupinou. Základní předností je efektivní zacílení, nízké náklady. 

Vychází z databází, které se musí pravidelně aktualizovat.  

 Public relations (dále PR) 

PR vytváří programy, které mohou být formalizované i neformalizované. Její hlavní 

součástí je publicita- neosobní stimulace poptávky po výrobku, službě, osobě, případu 

apod. Relativně levnou záležitostí je samotná publicita, další PR akce jsou už nákladné. 

Výhodou je vysoká stupeň důvěryhodnosti a možnost individualizace působení. 

 Veletrhy a výstavy 

Jedná se o spojení osobní i neosobní formy komunikace, kombinující reklamní 

prostředky. 

Otázkou zůstává, jak tedy namixovat komunikační mix? Takřka každá 

propagační činnost zahrnuje v sobě to, že se musí obětovat něco jiného. V praktické 

části se zaměřím na vytvoření strategie, orientovanou zejména na zvýšení povědomí o 

značce, dle Smithe (2000) pak s důrazem na PR a reklamu. Z toho plyne, že na podobu 

komunikačního mixu mají vliv druh výrobku, cíle, nákupní situace a pozice na trhu. 

Úkolem firem je najít ideální kombinaci nástrojů, které odvedou stejnou práci za méně 

peněz. (Kotler a kol., 2007) 
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3.1.4. Výběr komunikační strategie 

3.1.4.1. Push and pull marketing 

Zásadní úvahou pro vytyčení směru strategie je výběr jejího typu tak, aby co nejlépe 

vyhovovala účelu komunikační strategie.  

Pull strategie (strategie protažení) je založena na snaze prodávajícího stimulovat 

poptávku konečného spotřebitele (Přikrylová, Jahodová, 2010), a tím směřovat 

k marketingovým snahám na konci spotřeby, kdy přesvědčí zákazníka k požádání o 

produkt z maloobchodních zdrojů (Quesenberry, 2016) a „tahat “ výrobek z 

prodejních regálů. (Smith, 2000) Jedná se o volenou strategii, kdy má obchodník na 

skladě velký počet substitučních výrobků, o které není příliš velký zájem. Stimulantem 

je zde poptávající zákazník, u kterého se předpokládá, že bude výrobek poptávat. 

Úspěch je v tomto případě založen na realizaci reklamy zaměřenou na konečného 

zákazníka (televizní reklama, inzerce v časopisech, novinách nebo jiné), ale také 

předvedení produktů během určité akce. (Přikrylová, Jahodová, 2010) 

Push strategie (strategie protlačení) naopak více spoléhá na osobní prodej a 

podporu prodeje. Zde se jedná o podporu výrobku na jeho cestě ke konečnému 

spotřebiteli. (Přikrylová, Jahodová, 2010) Smith (2000) tvrdí, že strategie závisí na umu 

šikovných prodejců podniku podporovaných obchodní propagací. Jedná se hlavně o 

průnik distribučních sítí. Quesenberryho (201) uvádí, že americká asociace strategii 

protlačení popisuje jako tradiční, která je vnímána jako výrobce lákadel a dalších 

způsobů, jak si udržet své členy a produkty. To lze udělat pomocí příspěvků na 

společnou reklamu, obchodními slevami, podporou osobního úsilí prodejců a dealerů. 

Úspěch tedy jde skrze motivaci zástupců obchodních mezičlánků – motivovat je k péči 

o rychlost pohybu výrobků ke konečnému spotřebiteli. (Přikrylová, Jahodová, 2010) 

Tudíž hlavní rozdíl je mezi obchodní (firma firmě) a spotřebitelskou (firma spotřebiteli) 

komunikací. (Quesenberry, 2016) Příkladem použití strategie PUSH v komunikaci je 

oblast spotřebního rychloobrátkového zboží. (Hesková, Štarchoň, 2009) 

Firmy ve sportovním odvětví, obchodující se spotřebním zbožím, snižují ve svých 

komunikačních mixech podíl strategie pull ve prospěch strategie push. Jedním z důvodu 

posunu jsou rostoucí náklady kampaní v masmédiích, nižší efektivita reklam a větší 

segmentace zákazníků. Další faktor je stále silnější pozice maloobchodníků, která má 

vliv na posun od tahu k tlaku. (Kotler a kol., 2007) 
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3.1.5. Rozpočet 

Rozpočty na komunikaci se mohou lišit nejen částkou, ale i jejím rozdělením. 

Představují zohlednění veškerých nákladů, jež musí firma vynaložit na to, aby daná 

kampaň proběhla. (Jesenský a kol., 2018) Výrobci spotřebního zboží obvykle investují 

více do reklamy a podstatně méně do osobního prodeje, zatímco průmyslové firmy 

postupují opačně. V první fázi životního cyklu podstatně zaostává zisk v porovnání 

s náklady na komunikaci. Ve fázi růstu se obvykle komunikační výdaje srovnávají 

s příjmy. Návrat investic do komunikace by se měly začít vracet ve fázi zralosti, 

náklady se snižují a obrat výrazně roste. (Jahodová, Přikrylová, 2010) 

Stanovení „přiměřeného“ rozpočtu na komunikaci je jedno z nejtěžších rozhodnutí. 

(Hesková, Štarchoň, 2009) Ideálně by rozpočet měl fungovat tím způsobem, že ho 

budeme zvyšovat do té doby, dokud každá další koruna vložená do komunikace přinese 

více než jednu korunu zisku. Jahodová a Přikrylová (2010) uvádějí tradiční metody ke 

stanovení komunikačního rozpočtu: 

1. Podle firemních možností – často používaná v České republice s odkazem na 

skutečnost, že podniky mají nedostatek financí na další důležité aktivity 

2. Procento z obratu/prodeje – nejznámější způsob, ale není to ta nejlepší cesta. 

Procento je počítáno z minulého nebo předpokládaného obratu. Neumožňuje 

žádnou pružnou reakci. 

3. Pevná částka na jednotku – pracuje s předem určenou částkou na prodanou 

nebo vyrobenou jednotku. 

4. Sledování konkurence – je na bázi absolutního sledování, kdy se výdaje řídí 

výší výdajů konkurentů nebo relevantního sledování, kdy se firma orientuje 

podle obvyklého procenta zisku, které se vydává na komunikaci. Jinak nazývána 

jako metoda konkurenční parity. (Kotler a kol., 2007) 

5. Dosažení cílů (metoda úkol-cíl) – založena na stanovení rozpočtové částky na 

komunikaci dle vymezených cílů. Pouze tato metoda je slučitelná s moderní 

marketingovou praxí. Postup metody je následující: 

- Definice reálných komunikačních cílů (např. 25% zvýšení povědomí o 

značce). 

- Určit druh požadované komunikační aktivity. 

- Alokace finanční částky. 
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Ve skutečnosti je nutné si uvědomit, že část komunikačních aktivit je neúčinná. 

Tím se stává měření efektivnosti mimořádně důležitou výzkumnou částí pro každou 

firmu. Uvedu jen druhy metod pro měření úspěšnosti, ale nebudu se jimi více zabývat. 

Jahodová a Přikrylová (2010) popisují tyto metody: test prodejných výsledků, zaměření 

se na zapamatování, sledovanost, jako poslední uvádějí technologickou revoluci pro 

hodnocení komunikace prodejní snímače.  

Konkrétní rozpočet pro tvorbu samotné komunikační strategie bude vytvořen 

pouze na základě odhadu z důvodu nepřístupnosti rozpočtu z přešlých kampaní, či 

celkového poskytovaného rozpočtu na marketingové aktivity pro Střední a Východní 

Evropu. 

3.1.6. Trendy komunikace 21. století 

V průběhu 20. století se postupně formovaly více či méně ucelené koncepce vedoucí 

k modernímu marketingu a marketingové komunikaci, které jsou považovány jako 

jeden z nejdůležitějších nástrojů působení na chování zákazníků a firemního okolí. 

Skutečnost, že to co bylo moderní včera, dnes rychle zaostává, platí o výrobcích a 

službách, ale také koncepcích marketingu, trzích i chování lidí. Základní nevratnou 

změnou je to, že zákazníci přestali být objektem marketingové komunikace a stali se 

jejím subjektem. Tím pomáhají formovat značky, produkty i způsob komunikace a 

očekávají, že dojde na trhu k přizpůsobení jejich životní stylu až k procesu 

personifikace.  

Jak uvádí Jahodová a Přikrylová (2010) taková změna pozice zákazníka nutně vede 

firmy k hledání nových způsobů zvládání měnící se situace a veškeré aktivity 

propojovat kolem komunikačního úkolu: „Umožnit zákazníkovi vyzkoušet a dát možnost 

kontroly nad jeho rozhodováním.“ 

Mohu tedy říci, že se výrazně mění úloha a účinnost jednotlivých nástrojů 

marketingové komunikace, zvyšuje se selektivnost komunikace, narůstá imunnost 

spotřebitelů vůči klasické reklamě. Následující text se zabývá novými komunikačními 

způsoby a koncepty, jak lépe oslovit vybranou cílovou skupinu. 

3.1.6.1. Word-of-mouth (WOM) 

Často zmiňovaný pojem v marketingu je tzv. word-of-mouth, kdy se jedná o typ 

komunikace, ve které lidé sdílejí informace o produktu nebo propagaci přátelům. Je to 
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jedna z nejstarších forem marketingové komunikace, která se šířila od nepaměti. Dle 

Přikrylové a Jahodové (2010) se jedná rovněž o jednu z nejúčinnějších komunikačních 

nástrojů a v současné době nejdůvěryhodnější formu reklamy o kvalitě výrobku, služby 

a péče o zákazníka. Reklamní sdělení musí jasně a srozumitelně přiblížit benefity 

spojené s vlastnictvím produktu, které budou pro zákazníky zajímavé. (Hesková, 

Štarchoň, 2009) Tento typ sdělení přináší povědomí o značce a zvyšující prodej, 

samozřejmě pokud jsou šířeny negativní informace, má to dopad opačný. (Quesenberry, 

2016)  

Důvodem účinnosti je též schopnost budovat důvěru a vztah spotřebitelů ke 

značkám v období, kdy klasické komunikační kanály tuto schopnost ztrácejí. Pro firmy 

to tedy znamená vnímat spotřebitele jako významné komunikační médium, které může 

značce významně pomoci, ale též uškodit. (Přikrylová, Jahodová, 2010) Nutné je tedy 

připravit pro zákazníka něco, za co mu stojí pozitivně komunikovat a stane se 

spouštěčem word-of-mouth konverzace. 

Princip WOM je využíván v word-of-mouth marketingu, který se snaží nalézt 

důvody, proč by lidé měli hovořit o výrobcích a službách, a tím vyvolat efekt ústního, e-

mailového, mobilního atd. šíření kladného doporučení – určitého druhu reklamy. 

(Jahodová, Přikrylová, 2011) Lze konstatovat, že WOM marketing nevytváří 

komunikaci, ale podmínky pro podněcování konverzace, sdílení s ostatními své 

zkušenosti, kdy se jedná o princip obousměrné a transparentní komunikace. Přikrylová, 

Jahodová (2010) uvádí pro úspěšnost asociace WOMMA (Word of Mouth Marketing 

Association) stanovila tzv. pět „T“ (základních kroků): 

1. Talkers – mluvčí (dobrovolníci, zákazníci, bloggeři, nadšenci) 

2. Topic- témata (speciální nabídka, nový výrobek, virální kampaň) 

3. Tools – nástroje (forma „řekni to známému“, SMS, přeposlání e-mailu, blogy) 

4. Talking part – účast (účast v diskusních fórech, psaní internetových deníků, PR 

kampaně, speciální týmy) 

5. Tracking – sledování (nástroje pro prohledávání blogů, pokročilé programy na 

měření a analýzy trendů) 

WOM marketing se doporučuje především při zavádění novinek nebo pro 

výrobky a služby, s jejichž spotřebou lze spojit silný zážitek. Dle mého názoru, 



 

23 

 

uvedenou skutečnost lze spojit s kvalitní obuví, která považuje za svůj hlavní aspekt 

komfort, a tím v určitých případech, může připravit zákazníkovi výjimečný prožitek.  

Často užívanou technikou WOM marketingu je buzz marketing., zaměřený na 

vyvolání rozruchu, „bzukotu “ (buzz), tedy zájmu kolem určité značky, firmy, akce, 

produktu apod. založeného na vyvolání emocí, které celkově dodávají přitažlivost. 

(Přikrylová, Jahodová, 2011) Tento typ marketingu je někdy interpretován, jako 

získání kladných doporučení a referencí (na produkt) od samostatných spotřebitelů. 

V tomto případě je důležité nabídnout něco chytrého, přitažlivého, neobvyklého, 

zábavného či pozoruhodného. (Hesková, Štarchoň , 2009)  

Tvorba strategie je však velice náročná a komplikovaná. Proto se v hledaných a 

vybraných tématech kampaně často objevují prvky tajemna, humoru či skandálnosti, 

šokující situace, pozoruhodné výkony až i tabuizovaná témata, často spojené 

s celebritami. Na závěr Přikrylová a Jahodová (2010) uvádějí výrazné riziko 

zveličení nebo naopak redukování či překroucení původní informace v důsledku 

několikanásobného procesu šíření. 

3.1.6.2. Product placement 

Jahodová a Přikrylová (2010) uvedený typ definují jako použití reálného 

značkového výrobku nebo služby zpravidla přímo v audiovizuálním díle (film, televizní 

pořad a seriál, počítačové hry), v živém vysílání či představení nebo knihách, které 

samy o sobě nemají reklamní charakter. Na rozdíl od klasické reklamy jedná se o 

nenásilnou metodu, kterou sice divák vnímá, ale nepokládají za rušivou. Aby tento efekt 

fungoval, bývají značkové výrobky zobrazeny v pozitivní situaci. Velký narůst 

zaznamenalo umístění v počítačových hrách. Obecně se v audiovizuálních dílech se o 

produktu hovoří, produkt je některou postavou užíván nebo je zachycen v záběru filmu 

či televizního pořadu nebo je umístěn ve virtuálním prostředí. Ne tak pozitivně vnímá 

product placement Horňák (2018), který se domnívá, že právě při této aktivitě dochází 

k manipulaci diváka, který zpravidla neví, že jde o placené informace, za které si on 

musí navíc sám zaplatit. 

3.1.6.3. Guerillová komunikace 

Guerillová komunikace (dále GK) je nekonvekční marketingová kampaň, jejímž 

účelem je dosáhnout maximálního efektu s minimem zdrojů. Horňák (2018) uvádí, že 

v tomto typu marketingu se produkt představí klientovi ve spojitosti s šokem, který 



 

24 

 

může způsobit obsah, ale i formu oznámení. Primárním cílem GK je upoutat pozornost, 

nikoli vyvolat dojem reklamní kampaně. Nejčastěji je využívána při nedostatku 

finančních prostředků na klasickou reklamu, ale s cílem maximalizovat zisk. Sám 

termín guerilla pochází ze španělštiny a v překladu znamená drobná či záškodnická 

válka. Proto také GK představuje agresivní a útočnou strategii s rychle se dostavujícím 

výsledky. Způsob komunikace obvykle nevyužívá tradiční média, ale zaměřuje se na 

nestandartní, často outdoorová média. (Jahodová, Přikrylová, 2011) Úspěšný GK je 

založen na taktice získat si lidi, oslabovat nepřátele a zůstat naživu. (Hesková, Štarchoň, 

2009) 

Jak uvádí Jahodová, Přikrylová (2011) v praxi se s médii GK setkáme v podobě: 

městských hromadných prostředků, laviček, autobusových zastávek, odpadkových košů, 

sloupů veřejného osvětlení, restaurací, interiérů obchodů apod. Celkově se opírá o 

nápaditost. Čím nápaditější umístění a provedení je zvoleno, tím má větší 

pravděpodobnost úspěchu. (Jahodová, Přikrylová, 2010) 

Proces GK začíná výběrem prostoru, kde se bude kampaň realizovat, následným 

vytipováním přesného cíle. Jak uvádí Hesková a Štarchoň (2009) pro úspěch kampaně 

je nutné dobře naformulovat taktiku. Uskuteční jednorázovou akci a ihned se stáhne do 

ústraní. Poté firma zhodnotí průběh akce a začne plánovat další aktivitu. (Jahodová, 

Přikrylová, 2010) 

3.1.6.4. Virální marketing 

Posledním trendem 21. století je virální marketing (dále VM), který svým 

sdělením s reklamním obsahem se jeví příjemci natolik zajímavě, že je samovolně a 

vlastními prostředky šířeno dále. Název pramení z přirovnání šíření virové epidemie, 

které se rozšiřuje bez kontroly jejího iniciátora. Cesta přenosu je velmi pestrá, jedná se 

verbální přenos, ale také za pomocí internetu, mobilního telefonu. VM může mít 

podobu videa, e-mailu, odkazu, obrázku, textu, her, hudby apod. Aby fungovala 

virálním způsobem musí splňovat několik předpokladů: mít originální myšlenku, 

zábavný obsah, zajímavá kreativní řešení a vhodnou aplikaci do prostředí. (Jahodová, 

Přikrylová, 2010)  

Hesková a Štarchoň (2009) uvádějí, že nejčastěji se setkáme se spojením 

virálního marketingu a internetu v následujících formách: 
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- Přeposílání, kde se nejčastěji využívá e-mail nebo SMS zprávy. 

- E-mailová výzva, která obsahuje odkaz na stránky s možností rozesílání. 

- Výzva na webu jako součást prezentace. 

- Virální web-link, umístění zajímavého článku nebo diskuze na internetu. 

Virální marketing má nejčastěji dvě formy, tj. pasivní a aktivní. Úspěšnost 

kampaně zvyšují následující okolnosti: bezplatný objekt zájmu, nekomplikované 

předání zprávy, zpráva musí být zajímavá, vtipná nebo hodnotná, přeposílání není 

spojeno s odměnou. (Hesková, Štarchoň, 2009) 

V závěru této kapitoly bych chtěla shrnout fakta s  poznatkem, že v budoucnu 

bude stále obtížnější a náročnější zajištění účinné marketingoví komunikace. Pozitivním 

zjištěním na základě několika výzkumů je, že spotřebitelé jsou připraveni věnovat 

marketingové komunikaci pozornost, když ji budou považovat za smysluplnou, tak 

upoutá a udrží jejich pozornost. 

3.2. Cílová skupina 
 

V souvislosti s vytvářením marketingové kampaně, je vždy stěžejní určit si cílovou 

skupinu lidí, na kterou bude směřována. Podle vybrané skupiny se odvíjí celková tvorba 

komunikace značky s aktuálními či budoucími zákazníky. V mé práci se zaměřím 

hlavně na rozdělení podle generací, nejjednodušeji řečeno – podle věkového ohraničení. 

3.2.1. Generace 

Nejdříve je nutné si objasnit samostatný pojem generace. Základem tohoto slova dle 

Roubíčka in Nováková (2016) je výraz z řeckého jazyka „genos“, přeloženo jako rod 

nebo pokolení. Diskuze kolem generací je široká, nicméně v jednom se shoduje – jádro 

jednotlivých generací (jakási jejich podstata) se formuje v mládí, přesněji nikoli 

v pubertě, ale při vstupu do dospělosti. (Marada, 2007) Podle vědců dosahuje člověk 

mentální dospělosti okolo pětadvacátého roku života. S tím souvisí vymezení pojmu 

generace z demografického hlediska, který ho definuje jako soubor osob narozených ve 

stejném časovém rozmezí. Generační teorie poukazují na to, že společná historie určité 

generace je založena na událostech, podmínkách, zkušenostech a ikonách sdílených 

vrstevníky. (Lancaster, Stillman in Bačíková, 2017) 



 

26 

 

Roubíček in Nováková (2016) uvádí kalendářní rok jako stěžejní, ve kterém byl 

jedinec narozen. Určující faktor v uvedeném hledisku představuje věk. Schiffman a 

Kakun (2004) věk definují jako: „zvláštně chronologické stárnutí“, který s sebou přináší 

některé zásadní vlivy. Nesmíme zároveň zapomínat na to, že se různé generace v životě 

potkávají a konfrontují, nikoli nahrazují v návaznosti na časové ose. Žijí vedle sebe 

v produktivním věku i desítky let a navzájem se ovlivňují. Konfrontují se ve svých 

přístupech k umění, technologiím, osobnímu životu i vnímání marketingových tahů 

firem a následném nakupování. Tento fakt vnímám jako důležitý pro mou práci, a to 

z důvodu zasažení širší cílové skupiny navrhnutou kampaní v návaznosti na pochopení 

a spojení nejdůležitějších rysů jednotlivých generací. 

Dalším podstatným momentem při dělení jednotlivých generací je historie 

spojená s územím, kde daná skupina vyrůstá a vyvíjí se. Právě specifika daného regionu 

považuji za opomíjená v nazírání celého tématu. Souvislost zde vidím v umístění 

marketingového oddělení firmy, které vytváří kampaně na cílovou skupinu, ale 

například nepůsobí lokálně a vytváří si subjektivní obtíže se zasažením.  V tom Foitová 

(2018) považuje za určité průkopníky Wiliama Strausse a Neila Howea, kteří se 

zaměřili na generace v historii USA a rozdělili je od roku 1433, až po generaci Z. Své 

poznatky shrnuli v knize Generation (1990) a teorii dále rozvíjeli. Vyjma generací, které 

trvaly v jejich pojetí většinou okolo dvou dekád a opakují se podle nich v pravidelné 

návaznosti – vymezují se vždy oproti generaci předchozí. Vzniká jakýsi kruh, který jde 

stále dokola. 

Doplňujícím aspektem k pochopení znaků určité generace, a z toho 

vyplývajícího správného zacílení kampaně, je dle Corstena (2007) kultura mládeže dané 

generace a období adolescence, které považuje za důležité pro krystalizaci generačního 

sebepojetí. 

3.2.1.1. Členění generací 

V souvislosti s odlišnými postoji vůči financím, materialismu, spotřebě, s lišícím se 

nákupním chováním a zcela rozdílným způsobem komunikace je důležité uvést další 

skupiny generací. Tyto skutečnosti jsou zřejmé v principu u všech generací, kdy lidé 

v různém věku budou reagovat jinak, budou používat různé informační kanály a budou 

se vyznačovat  odlišnými specifiky v percepci marketingové komunikaci. (Bačíková a 

kol., 2017) 
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 První jasně vymezenou generací názvem i obdobím, a pro moji práci 

nepodstatnou, je tzv. Tichá generace datovaná v rozmezí let 1922 – 1943. Je často 

pojmenovávána jako „Veteráni“. Tato skupina je typická svou pracovitostí, oceňováním 

zkušeností a pocitem, že jejich zkušenost má nesmírnou hodnotu. (De Paula, 2003) Na 

ně plynule navazuje generace Baby Boomers, jedinci narozeni v letech 1946 až 1964 a 

její název je odvozen od faktu, že po 2. světové válce se dostali do produktivního věku 

ti, co byli narozeni během 1. světové války. (Bačíková a kol., 2017) 

 Významná skupina pro mou práci přišla se 60. a 70. lety 20. století označována 

termínem Generace X, končící dle Kotlera a Armstronga (2004) rokem 1979. Členy této 

generace můžeme vnímat, jako ty, kteří se začínají více věnovat soukromému životu 

jako veřejnému související s individualizací a maximalizací svého potenciálu. (Branwell 

in Bačíková a kol. 2017). Uvedenou skupinu můžeme považovat za nejrozmanitější 

generaci, jaká v historii byla, (Bačíková a kol., 2017) nazývána také jako „Husákovy 

děti“ (Foitová, 2018). Zástupce starší generace ročník 1967 v publikaci Liehma (1990) 

popisuje svou generaci jako bez prostředků a možností k realizaci svých názorů a snů. 

Jeden z největších rozdílů mezi rodiči a dětmi generace Y je v procesu vytváření jejich 

vzhledu a vlastní identity. Foitová (2018) uvádí typickou snahu o uniformitu vzhledu 

dětí a mládeže generace X a také zákaz nošení triček s cizími nápisy. 

 Poslední skupinu generace, která následuje po generaci Y, nese jméno „generace 

Z“, ale také přezdívku digital natives neboli digitální domorodci, a to hlavně z důvodu, 

že se potkávají se sociálními sítěmi od dětství a tráví ho s mobilním telefonem v ruce. 

(Foitová, 2018) Podobně jako členové generace Y, které se budu věnovat v následující 

kapitole, preferují do určité míry virtuální kontakt oproti předešlým zmíněným 

generacím. Lze předpokládat, že z izolovanosti a téměř zcela naplánovaného času, jsou 

mladí členi přirozeně směřováni k neaktivitě, avšak k neustále komunikaci a kontaktu. 

(Bačíková a kol. 2017) 

3.2.2. Generace Y 

Nyní se zaměřím na zkoumanou generaci a pokusím se ji co nejvíce přiblížit, popsat a 

zároveň pochopit. Dle mého názoru, její pochopení je nejdůležitějším atributem pro 

vytvoření produktu či kampaně, která určitou generaci poté zasáhne a osloví. 
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3.2.2.1. Charakteristika generace Y 

V úvodu bych chtěla zmínit, že ne mnoho literatury se zabývá tématem mladé 

generace Y. Jsou jimi spíše média, která se věnují tomu, jak se tato generace uplatňuje 

na trhu, jejím požadavkům v bankovním sektoru, ve službách obecně, tak i postojům a 

životním pocitům. Aktuálnost diskuze o této generaci není záležitostí pouze České 

republiky. Generaci Y či „mileniálům“ (jak ji obvykle nazývají v západních mediích) 

věnují zvýšenou pozornost na celém světě. Dle Cui, Matiru, Sullivan a Trent (2003) 

demografici, tržní analytici a vědci si v současnosti uvědomují významnou roli generace 

Y v tvorbě jejich marketingu a reklamy. 

 Časové vymezení generace 

Přístup k vymezení uvedené generace z hlediska času je velmi nejednotné. Jak 

uvádí Bačíková a kol. (2017) rok počátku generace Y se liší napříč literaturou v rozmezí 

od roku 1976 do roku 1983. Podobně nejednotné je také ukončení generace, Kotler a 

Armstrong (2004) datují konec polovinu 90. let 20. století, autor Djamasbi a kol. In 

Bačíková a kol. (2017) považují celé 90. roky za vytváření generace a ve své práci se 

ztotožňují, s autorem Arsenaultem (2004), pro kterého generace Y končí rokem 2000. 

Jak jsem již uvedla ve své bakalářské práci (Nováková, 2016), použiji širší 

věkové rozhraní narození jedinců, a to v letech 1980 – 2000, které v současné době 

v roce 2019 představují mladou populaci ve věku od 19let do 39let. Důvodem výběru 

dvou dekád pro mou práci byla možnost větší zasažitelnosti cílové skupiny navrženou 

komunikační strategií a zároveň současné cílové věkové skupiny pro firmu Skechers, 

která začíná okolo třicátého třetího roku.  

Základem pro definování této generace je fakt, že se jedná o generaci, která se 

váže se slovním spojením – „jako první“. Začnu tím, že jako první dosáhla plnoletosti 

v novém tisíciletí, (Bergh, Behrer, 2012) jako první strávila svůj školní věk u počítače, a 

pubertu či mladou dospělost s mobilem v ruce. V českých podmínkách má tato generace 

ještě jeden prim, jako první generace po dvou světových válkách a čtyřiceti vlády jedné 

strany se její větší část rodí do svobody a celý svůj dosavadní život prožila 

v demokracii. Generace je považována jako první za konzumní generaci. (Bačíková a 

kol., 2017) 
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 Název generace 

Proč vůbec název generace Y? Williams a další (2011) uvádějí pestrost označení 

popisované generace: gen Y, millenials, echo boomers, why generation, net generation, 

we generation a označení generace Y, které je vybráno pro mou práci. Jak už jsem 

zmínila, vybranou generací žije celý svět, ale v jednotlivých zemích ji pojmenovávají 

různě. Foitová (2018) uvádí různé názvy generace. V Polsku je to například „Generace 

Jana Pavla II“, v Japonsku je generace nazývána „nagara-zoku“ (lidé, kteří dělají vždy 

dvě věci najednou), v Norsku je to „vážná generace“ (Generation serious) a tak dále. 

Upozorňuje na výsledek kvantitativního průzkumu „Generation What“, ve kterém 

položili všem účastníkům otázku, jak by svou generaci pojmenovali jedním slovem. 

Nejčastěji padala slova jako: internet, svoboda, možnosti, budoucnost, sociální sítě, 

naděje apod. Shodou okolností stejné pojmy byly zmíněny v rozhovorech i členy mladé 

generace v Česku, které sama provedla. Jednalo se často o pocit svobody, vědomí 

možností, ale i pasivita, zmatenost, přespříliš informací.  

 Vlastnosti generace Y 

Dále se zaměřím na charakterové vlastnosti vybrané generace. Nejdříve 

z pohledu okolí, které vnímá tuto skupinu historicky za nejvzdělanější, a to možná díky 

jejich rodičům a rozmanitým možnostem vzdělání. (Caruso, 2014) V historii nebylo 

nikdy takové množství studentů na univerzitách jako v dnešní době. Česká republika 

společně se Slovenskem patří mezi státy s nejvyšším počtem studentů na vysokých 

školách v Evropě. (Bačíková a kol., 2017) 

S tím souvisí i závěr, ke kterému došla ve svém výzkumu Foitová (2018) o 

vnímaném tlaku na členy generace Y vyvíjený společností – nutnost něco dosáhnout, 

něco dokázat, být úspěšný, vzhledem ke stálým možnostem, které jsou mladým 

nabízeny. Také se zmiňuje o předpokladech generace, že bude cestovat, studovat 

(ideálně v zahraničí). Předpokládá se, že bude sbírat pracovní zkušenosti, účastnit se 

stáží, žít kulturně, zdravě a sportovat.  

Sám jeden z dotazovaných uvedl: „Myslím si, že naše generace je více 

orientována na individualitu, více zaměřena na úspěch, který taky dneska znamená něco 

jiného než dříve. Mám pocit, že je to docela velký tlak na člověk “. 
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Provedený výzkum v roce 2013 (Kruntorádová, 2013) ukazuje, že mladá generace 

v České republice má stejný kulturní profil, jako jejich vrstevníci ve světě. Za 

viditelným sebevědomím, důsledností a vytrvalostí ve využívání možností a příležitostí 

se skrývá motivace něčeho dokázat.  

Výborné vyobrazení mladé generace je v tzv. „generačních seriálech“, kde se 

snažili tvůrci zachytit životní styl a problémy, se kterými se mladí potýkají každý den. 

Jako průkopníka můžeme považovat seriál „Beverly Hills 2010“, který se začal vysílat 

v roce 1990. Ukazoval život středoškoláků a nástrahy mladého života, ale závěrem bylo, 

že z nich udělal velmi obeckou skupinu, založenou na modelu „když neposlechnete 

rodiče, špatně to dopadne“. (Foitová, 2018) Dle mého názoru, zlom přišel v podobě 

seriálu „Přátelé“, který během deseti řad udělal z generace X (rodičů generace Y) 

fenomén. Seriál se stal úspěšným také u generace Y, protože na něm vyrostla. Tvoří 

dosud součást módního průmyslu s oblečením s nápisy Friends i přesto, že není aktuální 

nebo nový. Dle mého názoru tento fakt by neměl být zapomenut ve vytváření 

komunikační kampaně, že to, co je úspěšné a oblíbené, nemusí být nutně nové. Jako 

poslední bych ráda zmínila seriál „Girls“ v hlavní roli s Lenou Dunham, která je také 

jeho režisérkou a scénáristkou. Ukazuje mladé ženské hrdinky, které s obtížemi hledají 

samy sebe. Snaží se být ekonomicky nezávislé na rodičích, hledají lásku, perfektní práci 

a často je provází střídavý úspěch a neúspěch. Autorka Foitová (2018) považuje „Girls“ 

za velice podařenou generační výpověď globálního člena genu Y. Uvedla: „Postavy se 

zde potýkají s řadou problémů, které jsou tématem i u současných českých 

vysokoškoláků (a nepochybně i jinde, díky technologiím se někdy problémy mladých lidí 

stávají téměř globálními).“ 

Pocit, že člověk nezvládá využívat všech možností a žít tak, jak by mohl a měl, 

nebo jak to dokáží jiní, vede u lidí mé generace často k frustraci a pocitu neschopnosti. 

Tím se dostávám k dalšímu výraznému znaku pojící se s mladou generací, což jsou 

technologie a celkový přístup k nim.  

 Generace Y a technologie 

 Technologie jsou neoddělitelnou součástí  generace Y, tím se zásadně odlišuje 

jejich život od života předchozích generací. Vytváří se tak mezi nimi globálně největší 

problém, právě tím, že práce s informacemi, multitasking, digitalizace, rychlost, 

rozdílné zdroje, komunikační sítě a všudypřítomný internet jsou pro mladou generaci 
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samozřejmostí. Mladí lidé poznávají svět skrze okamžité propojení, ve kterém jsou 

informace k dispozici téměř okamžitě. (Bačíková a kol., 2017) Smith (2011) uvádí, že 

97% členů mladé generace v USA vlastní počítač a 94% mobilní telefon. Symbolem 

generace Y je heslo „Yes we can“. Členové generace vyžadují a vyhledávají svobodu a 

jedním z hlavních prostředků, jak ji dosáhnout je internet – nástroj volby. (Šinková in 

Bačíková a kol., 2017) 

  Foitová (2018) během svého výzkumu zaregistrovala, že každý její narátor 

disponoval vlastním smartphonem a objevoval se na sociálních sítích denně. V současné 

době velmi často jsou technologie u mladé generace považovány za problém, a to 

z důvodu vytváření závislosti. Narátoři Foitové (2018) je nepovažují za nebezpečné, ale 

jen využívají komfort, které jim tyto sítě nabízejí a je pro ně zcela běžná. Jedna 

z narátorek Foitové (2018) upozornila na výhody sociálních sítí, a to v podobě skvělého 

nástroje nejen pro komunikaci, ale i pro reklamu a propagaci.  

Důležitost komunikace firem skrze sociální sítě se jeví proto jako nezbytná. 

Mladí jsou nyní zvyklí na spojení skrze emaily, chatovat ve skupinách, tvořit e-

komunity apod., a tím se ovlivňují navzájem. (Bačíková a kol., 2017) Dle mého názoru 

s tím souvisí pocit být součástí určitých procesů a podílet se na tvorbě celkově lepších 

služeb a produktů, cítit osobní důležitost. Tento fakt lze významně využít pro tvorbu 

komunikační strategie pro správné navázání kontaktu s uživatelem a jeho následnému 

získání. Vytvoření vztahu mladých s konkrétní značkou, lze také odvodit od 

skutečnosti, že stále zvětšující se část společenských a přátelských vztahů je přesunuta 

na sociální sítě, kde vznikají nejrůznější sociální bubliny.  Život na YouTube a na 

sociálních sítích je stále více v rozporu s realitou. Tomuto trendu pomáhá i reklama, 

která je zde běžná a neustále plná „posouvání hranic“. (Foitová, 2018) Vytváří tak tlak 

na mladou generaci, která o sobě vytváří určitý „obraz“ mimo realitu, který už je na 

hraně zábavy a potřeby.  

 Život generace Y 

K úplnému pochopení a vytvoření si obrazu o generaci Y ještě přiblížím život 

mladé generace a celkově jejich vnímání a pohled na svět. Jak jsem uvedla ve své 

bakalářské práci Nováková (2016), jednou z hlavních charakteristik mladé populace je 

život, který žijí na maximum. Uvědomují si možnosti světa a možnost výběru, který 

může být, jak se říká „ušitý na míru“. Z výzkumu Foitové (2018) vyplývá, že zkoumaná 
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generace chce být hlavně šťastná, ale nemá jasnou představu, co je šťastnými učiní. To, 

co patří do vytvoření pojmu „být šťastný“, je dobrá práce, která jim dává smysl, 

partnerský život, ale i osobní svobodu, dobré vzdělání a i materiální hodnoty. S tím 

souvisí překonání starého paradigma: pří práci není místo na zábavu. Mladí lidé věří, že 

jejich práce bude zároveň zábava a bude je emocionálně uspokojovat. (Bačíková a kol., 

2017) 

Mohu tvrdit, že má generace nikam nespěchá, dovoluje si luxus se hledat, ale 

nezapomínají na důležitost svých rodičů a vztahy s nimi, protože jsou reálné. Obecně 

uznávají to, co se o nich obecně tvrdí – že se mají dobře. 

 Člen generace Y jako spotřebitel 

 

Mladá generace čím dál tím více nakupuje přes internet, a to z důvodu ušetření 

času, pohodlnosti, možnosti srovnání cen a typu výrobků, ale také čtyřiadvaceti 

hodinové dostupnosti výběru a lepších cen. Pozitivní zjištění pro náplň mé diplomové 

práce dle Dhanapala, Vashu a Subramania (2015) je zvýšený prodej obuvi a doplňků 

přes internet a také speciálně zájem o oblast módy. Důležité pro prodávající je znalost 

faktu, že členi mladé generace často svůj nákup komentují, sdílejí, prezentují a osobně 

se k němu vyjadřují. Uvedená skutečnost může mít velký pozitivní, ale i negativní 

význam pro značku. 

V Nováková (2016) je uvedeno o nutkavých sklonech generace Y k častějšímu 

nakupování než její předkové. Zásadní rys však v této situaci představuje velká 

náročnost, kritičnost, cyničnost a potřeba velkého úsilí k ohromení naší generace jako 

spotřebitele. Pokud se spotřebitel genu Y rozhodne k nákupu, očekává dostupnost 

produktu kdekoli a kdykoli, potřebuje znát názor vrstevníků a vnímá více vizuální 

podněty. 

Mladí se neptají, jak něco získat, ale co si vybrat. Proto jsou v dnešní době hlavním 

terčem marketingu firem, proti kterému je však většina z nich imunní. Jesenský a kol. 

(2018) uvádí, že 66% respondentů výzkumu Planet Retail svůj nákup konzultuje 

s přáteli prostřednictvím sociálních sítí. Moderní marketing vychází z předpokladu, že 

spotřebitelské preference v sobě zahrnují mnoho významů, a tím hlavním je 

nepochybně zdroj osobní identity. Ta velmi často v uvedeném případě souvisí se 

značkou.   
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 Pozitivní tvrzení uvádějí Haytko, Noble, Phillips (2009) o módní znalosti mladé 

generace. Mladí zákazníci ukazují vysoké povědomí o módních trendech a tento názor 

prezentují vyjádřením: in-style nebo out-of-style. Vysoká informovanost mladých o 

celebritách a o tom, s kterou značkou jsou spojováni nebo kterou nosí, z velké části 

ovlivňuje jejich nákupní rozhodování. V mnoha případech se jedná o vyhledávaný pocit 

módního vůdce, leadra či ikony. Za tento pocit jsou mladí lidé schopni udělat mnoho. 

Nejčastěji jde o placení vyšších částek z důvodu vyšší prestiže nebo pocitu dobré 

investice. Dle Djafarova, Rushwort (2007) jsou ženy citlivější na sociální vliv než muži. 

Pravděpodobněji jsou to zákaznice, které nakoupí zboží prezentované v příspěvcích na 

sociálních sítích nebo je používají jejich oblíbené celebrity. 

3.2.2.2. Hodnoty generace Y 

 Sledování hodnotové orientace jedinců, společenství nebo generací je propojení 

hodnot a postojů, a proto se stává významným indikátorem rozhodování jedinců. S tím 

souvisejí také motivační mechanizmy, sociální hodnoty, ale také psychologické 

tendence pozitivní nebo negativní známé jako postoje. (Bačíková a kol., 2017) Dle 

Hayesové In Bačíková a kol. (2017) jsou postoje predispozice na reakci. Já se více 

přikláním k názoru Výrosta In Bačíková a kol. (2017), že postoje jsou charakteristické 

svou stabilitou a vyjadřujícím hodnotícím vztahem k jiným objektům, tzv. co máme rádi 

a co nemáme, nejsou tedy neutrální. Postoj vzniká na základě interakce jedince 

s okolním světem, kdy probíhá hodnotící proces (Bačíková a kol. 2017), a tím se nám 

ukazuje důležitost tvorby impulsu v komunikační strategii, aby určitá interakce 

s budoucím uživatelem vznikla.  

Hodnoty jsou spjaté s každodenní lidskou činností, které určují naše budoucí 

konání a zdůvodňují to minulé, mohou si navzájem odporovat a mohou být 

mezigeneračně odvozované. Marketing má zájem o hodnoty jedinců, a to hlavně 

z důvodu zjištění následného spotřebitelského chování.  

Jak uvádí Kohn (1977) „… pokud poznáme hodnotovou orientaci konkrétních lidí, 

můžeme předpokládat jejich pravděpodobné chování ve specifické situaci“. O každé 

skupině generace se dá tvrdit, že se liší svými hodnotami a prací s nimi. Pro generaci Y 

je charakteristické testování hodnot, mezi které nejčastěji patří: autenticita, efektivita, 

inovace, pozornost, výsledek, neformálnost, jednoduchost, odměna a sebevyjádření. 
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Klíčové hodnoty pro spotřebitele mladšího věku jsou: rodina, přátelství, společenství, 

otevřenost, tolerance a respekt. (Bačíková kol., 2017) 

3.2.2.3. Vnímání a reakce na marketingové komunikační nástroje 

Pro vytvoření mého návrhu marketingové komunikační strategie, je důležité 

zjistit, jak mladá generace vnímá cílené komunikační nástroje. Z důvodu velké 

specificity skupiny je nutné porozumět jejímu přemýšlení, názorům a umět 

předpokládat určitou reakci na vyvinuté impulsy. Aplikace marketingových nástrojů 

komunikace se často využívají na oslovení specifické skupiny symboly, které evokují 

jejich zkušenosti. (Kotler, Keller, 2012) Dle Bačíková a kol. (2017) z principu generace 

vyplývá: „že lidé v různém (stejném) věku budou požadovat různé (stejné) věci, budou 

na ně různě (stejně) reagovat, budou používat různé (stejné) informační kanály, budou 

je oslovovat různé (stejné) způsoby komunikace a budou se vyznačovat různými 

(stejnými) specifikami v percepci.“ 

Dnešní generace Y, mladí dospělí jsou velmi důvtipní vůči marketingovým 

strategiím, chtějí vidět upřímnost, potřebují komunikaci skrze vnitřní i vnější kanály. 

(Cui, Matiru, Sullivan, Trent, 2003). Dle Smitha (2011) mladí lidí chtějí mít neustálý 

přístup ke všem aspektům produktu. Populárním způsobem marketingové komunikace 

cílen na mladou věkovou skupinu, která je v současnosti jedním z trendů 21. století je 

tzv. product placement. Uvedený typ, byl více vysvětlen v podkapitole komunikačních 

trendů. 

Jak jsem již uvedla, vnímání a reakce se generačně odlišují. Toto tvrzení 

potvrzuje americká statistika z roku 2010, která se zabývala vlivem médií na 

zákaznickou volbu jednotlivých generací. Z výše uvedených informací je zřejmá 

důležitost a samozřejmost médií v životě mladé generace. Zmíněný výzkum dokázal, že 

největší vliv na generaci Y, mají média jako Facebook, Twitter a jiné. U starších 

generací je vliv až o polovinu menší. Studie z roku 2009 ukazuje, že 99% z generace Y 

má aktivní profil nejméně na jedné sociální síti. (Dickey, Lewis, 2010) Jednou 

z nejvýznamnějších sociálních sítí je v současné době Instragram, jak bylo uvedeno 

v předchozí kapitole teoretické části. Se stále se zvyšujícím číslem množství uživatelů je 

nutné neopomíjet tvrzení Djafarova, Rushwort (2007), že mladé ženy generace Y věnují 

svou pozornost pouze profesionálně vypadajícím příspěvkům a fotografiím. 
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Proto bych se nyní zaměřila na digitální marketingovou strategii, která je s 

rostoucí tendencí využívána firmami k dosažení cílů. Dle Smith a její studie (2011) 

uživatelé internetu se zdvojnásobují každý 1 – 1.5 roku a čas strávený na sociálních 

sítích vzrostl za jeden rok o 210% (Dickey, Lewis, 2010). Generace Y je nezbytná 

přísada pro rozvoj populární stále rostoucí e-komerce. Ve studii, která byla provedena 

na univerzitě v Texasu na 571 členech zkoumané generace, rozdělila digitální strategii 

na online reklamu a funkce webových stránek. Specifická online reklamní strategii 

v této studii zahrnuje: pop-up reklamu, side-panel reklamu, kupóny, emailové 

aktualizace, YouTube videa a reklamu ve formě hry. Výsledky výzkumu určují za 

preferovanou formu online reklamy kupóny a side-panel reklamu, 52% respondentů 

zvolilo YouTube videa, přičemž tento typ preferují hlavně muži (Diskey, Lewis, 2010) a 

necelých 40% reklamu ve formě hry. Naopak jasně v tvorbě marketingové digitální 

strategie bychom se měli vyvarovat  pop-up reklamě, která je u mladých silně 

neoblíbená. Neakceptují dále neuzavíratelná reklamní okna, povinné stahování a 

blikající položky. Další část studie (Smith, 2011) se zabývala tím, jakým způsoben nebo 

díky čemu, získáme pozornost generace Y. Většina, necelých 74% respondentů určila 

celkovou grafiku, jako hlavní lapač jejich pozornosti. Přes polovinu dotazovaných 

určilo nutnost jasných barev v digitálním marketingu a 43% respondentů jeho 

jednoduché a profesionální uspořádání. Naopak známé a populární slovo „free - 

zdarma“ nechává mladou generaci v klidu. Slovní spojení „dárek zdarma“ působí však 

na mladou skupinu jako pobídka k opakované návštěvě webových stránek. Mezi další 

účinné spouštěče je viditelné znázornění výhodných konkurenčních cen a poštovného. 

Poslední tvrzení, které vyplývá ze studie, je oblíbenost pocitu osobního doteku 

(personalizace) a šance spojení s marketérem.  

Doposud generaci Y popisuji jako celek, tudíž bez dalšího rozdělení. Nyní si ji 

rozdělím dle pohlaví na ženy a muže. Mezi těmito skupina jsou odlišnosti v účinnosti 

komunikační strategie. Jeden z největších rozdílů uvádí výzkum provedený v Daytnu 

v roce 2010, který ukazuje ženy mladé generace jako sledovatelky reklam na sociálních 

sítích a muže naopak jako realizátory nákupu na internetu založené na reklamě na 

sociální síti, kterou viděli. (Diskey, Lewis, 2010) Podoba reklamy se také tedy liší dle 

pohlaví. Pokud chceme zasáhnout muže, tvůrci nesmí zapomenout použití video 

reklamy a stálého udržování humoru, naopak u žen musí dbát více na reklamu 

s osobními prvky. Neúčinné na obě pohlaví jsou tzv. zvukové klipy. 
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Zároveň však platí, že tyto formy cílení či propagace mají i u mladé generace 

stále menší vliv na rozhodování zákazníků než osobní doporučení. (Racoma In 

Bačíková a kol., 2017) Při tvorbě marketingové strategie cílené na generaci Y nelze 

opomenout fakt, že mladí lidé jsou v současnosti mistři v multitasking. (Dickey, Lewis, 

2010)   

Dle Tapscotta (2009) jedna z charakteristiky generace Y – podezíravost, nás 

dovede k dalším podstatným okolnostem pro lepší zacílení na tuto skupinu. Mottem 

mladých lidí, v rámci dané charakteristiky se stává: „Důvěřuj, ale prověřuj“. Vhodná 

strategie tedy musí být upřímná a plná relevantních informací. Další rys, který uvádí, je 

láska mladých k zábavě. Z toho vyplývají jejich očekávání různých doplňkových 

aktivit, které jim dají možnost další zábavy a pocitu, že se nebudou nudit.  

Poslední určující fakt charakteristiky zkoumané generace dle Tapscotta (2009) 

představují inovace. Z hlediska marketingu generace Y vyžadují ty nejmodernější a 

nejnovější produkty dostupné na trhu, díky kterým vyjadřují svůj sociální statut, a to že 

„jdou s dobou“.  

V mladém období života si jedinci často kladou otázky: „Kdo jsem?, Jaké je 

moje místo ve společnosti?, V čem je smysl života?“ apod. Dle mého názoru, pokud 

komunikační strategie je vytvořena způsobem odpovědí na zmíněné otázky či 

nasměrování jedince k odpovědi, spojená s nabízejícím produktem či značkou, je 

schopna si ho rychle získat. Bačíková a kol. (2017) zmiňuje časté řešení pocitu těžkého 

začlenění se do společnosti, specifický styl oblékání a podle mne i styl nošené obuvi. 

Z toho plyne mé tvrzení o důležitosti správné prezentace produktu v komunikační 

kampani tak, aby jedinec byl schopen se s nabízeným zbožím ztotožnit a následně spolu 

s ním budovat vlastní styl, potažmo identitu. 

Hledání identity je průvodním jevem mladé generace. V adolescentním věku se 

jedinci připravují na roli dospělého, jedná se o jistou míru sebereflexe. Během tohoto 

procesu dochází ke konfrontaci samotného poznávání a sociální interakce, do které se 

dostává během svého života. Důležitým nástrojem při vymezování své jedinečné 

osobnosti a odlišení se od ostatních je i zároveň akt napodobování. Nejčastěji se jedná o 

kopírování, modelování vzorů, které jsou pro něho atraktivní a vzbuzují u něho obdiv. 

(Bačíková a kol. 2017) Uvedený proces začíná u rodičů, masmédií, školy a vrstevníků, 

ale čím je jedinec starší, tím více touží po něčem originálnějším, luxusnějším apod. 
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Takový zájem dovede mladou generaci k celebritám, v určitých případech až 

k idealizaci celebrit, ale to už je jiná problematika. Důležitým determinantem 

kognitivních procesů a chování dospívajících jsou média, v určitých případech jsou to 

až regulátory jejich nálad. (Steel, Brown in Bačíková a kol., 2017) 

Popularita celebrit u mladé generace, jak jsem již uvedla, je všeobecně známá. 

Konkrétně se jedná o oblíbenost mužských celebrit u mladých dívek, u kterých často 

dochází k idolizaci. Volba idolů do komunikační kampaně je dle generace různá. Od 

princezen a akčních hrdinů k vzhledově atraktivním zástupcům pro obě pohlaví. 

Výzkum na mladých lidech dokládá kategorii bavičů a umělců za nejznámější u žen a 

kategorii sportovců a podnikatelů u mužů. (Bačíková a kol., 2017) 

Sportovní idoly se liší dle pohlaví, pro muže ztělesňují vítězství, sílu a napětí, 

zato pro ženy jsou to idolové s atraktivním tělem a sexuálním charismatem. (Bačíková a 

kol., 2017) Dle výzkumu je zajímavé zjištění o vyšším objevování celebrit mužského 

pohlaví na rozdíl od ženského. (Ivaldi, O´Neil, 2008) Pokud ještě zůstaneme u rozdílů 

mezi pohlavími, je důležité uvést výzkum A. J. Bushe, V. D. Bushe, Martina (2004) na 

218 mladých členech generace Y a jejich vnímání sportovních celebrit. 

Nejzajímavějším zjištěním studie bylo, že sportovní celebrity mají pozitivní vliv na 

mladé lidi v loajalitě ke značce a slovnímu vyjádření o značce. Sportovní celebrity - 

sportovci jsou důležití pro členy generace Y i během rozhodování, výběru a nákupu 

zboží dané značky. U rozdílů mezi pohlavími lze vypozorovat, že uvedené zjištění 

studie se týká hlavně mladých žen, které také potvrzují, že často sledují nákup sportovce 

a poté ho samy uskuteční.   

Tím, že majoritní část generace Y se nyní dostává do produktivního věku a má 

velký vliv na nákupní rozhodování v rodině, si zasloužila označení jako nejvíce 

spotřebitelsky orientovaná ze všech generací. V současnosti jsou tedy nejsilnějším 

uskupením spotřebitelů na trhu, které je velmi konzumní. Marketéři zdůrazňují, že tato 

mladá skupina zákazníků vyžaduje unikátní formy marketingového plánování 

komunikace. (Bačíková a kol. 2017) 
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3.3. Celebrity marketing 
 

Důležitým typem marketingu, dle mého názoru je celebrity marketing, který 

vnímám jako nutný pro firmu Skechers. V nejlepším případě by se jednalo o propojení 

mezinárodních a lokálních osobností reprezentující značku. Výběr tváří není 

jednoduché a má mnoha specifik a charakteristik, které je pro úspěšnost marketingové 

komunikace dodržet. S uvedeným nástroj bude následně pracováno v praktické části. 

Celebrity můžou ovlivňovat postoje a názory spotřebitelů i bez snahy osobního 

zisku. Mnoho výzkumů poukazuje na častější interakci se známými umělci na rozdíl od 

osobností z neumělecké sféry. (Boon, Lomore v Bačíková a kol. 2017) Samotná média, 

jak už jsem zmínila výše, hrají v marketingu velkou roli. Jestliže pak média věnuji 

velký prostor celebritám a podporují materialismus, plyne z toho velká výhoda a 

možnosti při marketingu celebrit. 

Nejlepší kombinací je spojení nákupního procesu podporovaného vlastním 

produktem a objektem, které jsou prezentované obdivovanou celebritou. Uvedený 

proces se nazývá celebrifikace. Zjednodušeně řečeno, jedná se o transformaci 

obyčejných lidí nebo veřejně známé osobnosti do celebrit (filmový herci, zpěváci, 

politici, sportovci, apod.), jedná se o mediální rituál, který je však dlouhotrvajícím 

procesem. (Hepp, 2012)  

Důležité je správně porozumět pojmu celebrita, která dle slovníku cizích slov je 

definována jako věhlasná, ve svém oboru vážená osobnost, ale v dnešní době je známé i 

tvrzení, že celebrita je známá proto, že je známá. Představuje uměle vytvořený subjekt, 

který slouží k uspokojení našich přehnaných očekávání o lidské důležitosti. 

(Koubayová, 2018) Avšak výzkumníci kulturních a mediálních studií považují celebritu 

za produkt kulturních a ekonomických procesů. Se zmíněnými charakteristikami souvisí 

také označení, kdy známá je osoba pro masu neznámých osob, kteří chtějí celebritu 

poznat a vědět o ní stále víc.  (Sternheimer, 2011) Pokud čerpáme informace z 

časopisu, bulvárních novin, televize apod., setkáme se s vysvětlením pojmu jako osoby 

s určitým šarmem a charismatem hvězdy. 

Cashmore (2006) uvádí, že důležitou vlastností celebrit v 21. století je, že má být 

zvláštní a unikátní. Shimp (2010) vytvořil model s názvem TEARS, který se skládá 

z pěti faktorů, kdy každé písmeno zkratky vysvětluje jednu z charakteristik.  
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1. Trustworthiness neboli důvěryhodnost se vztahuje k upřímnosti zdroje. 

Důvěru získává tím, jak působí na ostatní, obrazem osobního a 

profesionálního života, který spotřebitelé znají skrze média. Někdy zde hraje 

také roli pohlaví nebo etnická příslušnost osobnosti. 

2. Expertise označuje odbornost celebrity. Není důležitá, zda celebrita je 

opravdu odborníkem, ale důležité je, aby tak působila. Proto např. atleti či 

profesionální sportovci bývají považováni za experty při propagaci 

sportovních výrobků. 

3. Attractiveness neboli atraktivita se nevztahuje pouze k fyzické atraktivitě, 

ale i k mravním charakteristikám a povahovým rysům osobnosti. 

4. Respect v očích zákazníků může celebrita získat pro své (fyzické) 

schopnosti, charakter, chování či postoje. 

5. Similarity v překladu podobnost je vyhledávána u celebrit, aby byla splněna 

ve spojitosti s potencionálním budoucím spotřebitelem. Mezi ty základní 

patří: věk, pohlaví a etnická příslušnost, jako další společné charakterové 

atributy. 

Dle výsledků výzkumu (Bačíková a kol., 2017) provedené na Slovensku, pro 

výběr celebrity k úspěšné komunikační strategie je důležité, aby celebrita disponovala 

těmito vlastnostmi: 

 Psychická a sociální atraktivita: spolehlivý, čestný, upřímný, důvěryhodný, 

zručný, kvalifikovaný, nadšený 

 Tělesná atraktivita: přitažlivý, exkluzivní, hezký, elegantní, atletický, sexy 

Současná moderní celebrita dle Turnera (2004) se nemusí vyznačovat nějakou 

významností, ale stačí, že je atraktivní pro publikum. Pochází, jak ze sportovního tak ze 

zábavního průmyslu a stává se tak určitou komoditou, která díky médiím je 

konzumovaná. Celebrita má vysokou ekonomickou hodnotu, která se využívá v reklamě 

a propagaci. Uvedená pozitiva celebrit jsou jejich primární funkcí, a tím mohou vytvářet 

umělé tužby a potřeby u spotřebitelů po produktech, se kterými jsou spojené. Za stěžejní 

považuji znalost vlastností celebrity, kterými by měla disponovat, aby byla pro 

publikum atraktivní. Pokud chceme zdůraznit individualizaci jedince, musíme hledat u 

celebrity jedinečnost, naopak pokud vytváříme určitý kolektiv, potřebujeme osobnost 

známou svou loajalitou. (Bačíková a kol., 2017) 
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Od popsaných vlastností, které by měla daná celebrita mít, se odvíjejí různá 

rozdělení a typy celebrit dle vybraných níže uvedených autorů. 

Turner (2004) rozlišuje celebrity následovně: 

 Hrdina – osoba s impozantním, velkolepým činem 

 Hvězda – osoba významná vlastním rozvojem, jako veřejné osoby, více než její 

profesionální zaměření 

 Kvazar – jedinec, u kterého jeho popularita je závislá na události, kterou nemá 

úplně pod kontrolou 

 Rojek (2011), který jako kritérium na určení celebrity zvolil status osoby a rozděluje 

celebrity podle to, či: 

 Status získali nebo zdědili – šlechtici, členové královského rodiny, apod. 

 Status dosáhli v otevřené soutěži – sportovci, zpěváci, herci, politici 

 Status byl přidělený médii – televizní osobnosti 

 Celetoid – celebrita, která zářila jen chvíli a mají velmi krátké působení 

Celebrity v marketingu rozděluje Koubayová (2018) do třech typů: 

1. Celebrity spokeperson (mluvčí) je obvykle obecně známá osoba, která používá 

svůj status k propagaci výrobku skrz reklamní kampaně a přenáší své atributy na 

výrobek. 

2. Endorser (podporovatel), který používá výrobek a je s ním spokojen, tento fakt 

sděluje veřejnosti a často bývá následně s konkrétním produktem spojován. 

3. Brand ambasador lze definovat jako osobu, která pracuje se značkou a má k ní 

dlouhodobé blízký vztah. Za práci nemusí být placen, protože v ní věří a 

ztotožňuje se s jejími hodnotami. Často tato spolupráce pozvedá důvěryhodnost 

značky. 

V současné době mezi jednu z nejpopulárnějších skupin celebrit patří sportovci.  

Téměř celá oblast mediální kultury používá sportovní celebrity a sport jako takový pro 

svou prezentaci. S technologickým pokrokem ve vysílání v interaktivních médiích se 

známí i neznámí sportovci začali objevovat všude. Zodpovědné síly slavných sportovců 

mohou nyní vybírat ze širokého užití sportovce. Ať už jde o používání nebo nošení 

určité značky (Tiger Woods and Nike oděvy) nebo o poskytování aktuální značky 

k potvrzení kvality. (A. J. Bush, V. D. Bush, Martin, 2004) Na druhé stráně, stále 
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zůstává diskutabilní fakt, zda opravdu mají sportovci takový dosah, který od nich 

marketéři očekávají. V článku z roku 1994 bylo uvedeno, že pouze jedna z pěti reklam, 

obsahující sportovní celebritu, uspokojila strategické reklamní očekávání. Ale nutné je 

zmínit, že nyní tím nejdůležitějším, co marketéři pro své reklamy hledají, je prezentace 

skvělého potenciálu. (A. J. Bush, V. D. Bush, Martin, 2004)  

Sportovec v roli modela pro elektronická či tištěná média musí následovat 

zákazníkovo postoje a vzory bez toho aniž by se se zákazníkem potkal nebo ho 

kontaktoval. Jsou speciálně označování jako tzv. zástupci – vicarious, jimiž by právě 

mohli být mnou preferovaní známí sportovci. Můj názor je potvrzen marketingovými 

experty, kteří uvádí, že servis většiny reklamních agentur obsahuje sportovní marketing, 

sponzorské možnosti a spolupráci s tiskovými mluvčími sportovců. (A. J. Bush, V. D. 

Bush, Martin, 2004)  

Dle Djafarova, Rushworth (2007) účel celebrit v reklamě je hlavně ocenění 

jména značky, produktu nebo nabízejícího servisu. Může ale být také oponováno, že 

reklama pomocí slavné osobnosti je použitelná zejména pro budování hodnoty značky. 

Jak uvádí Bačíková a kol. (2017) velmi rozšířenou marketingovou strategií je 

nyní tzv. ekonomika pozornosti (attention economy), která vysvětluje fakt, že média 

jsou zahlcená informacemi, a tak je velmi cenné a obtížné přilákat pozornost publika. 

Uvedená strategie je významná při tvorbě webových stránek, Je totiž nezbytné 

v přesyceném internetovém prostředí mít vyhledavač – server, který pomáhá vyhledávat 

to, co hledáme. Nelze přehlédnout neustálou soutěživost zadavatelů o pozornost 

potenciálních zákazníků. 

Senf In Bačíková a kol. (2017) uvádí souvislosti nástupu popularity on-line médií 

s novým pojmeme mikrocelebrita. Jedná se o lidi, kteří natáčejí videa, audio, mají 

vlastní blogy, sociální sítě, které využívají na zvýšení své popularity. Nejčastěji se jedná 

o foodblogery, fashion blogy/vlogy – vhodné pro tvorbu mnou zvolené komunikační 

strategie, instagramové blogy, blogy týkající se cestování, designu, zdravého životního 

stylu a cvičení či sportu, které osobně vnímám za vhodné kandidáty vytvářené kampaně 

(v praktické části). 

Celebrita bez instagramového profilu nebo s málo sledujícími, se aktuálně ani 

nedá považovat za celebritu. Uvedená skutečnost platí v posledních pěti letech, ale stále 

nabývá na významnosti. Dle Djafarova, Rushwort (2007) profily celebrit jsou na top 
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seznamech v nejsledovanějších stránek na Instagramu, velmi často jsou jimi používány 

k marketingové komunikační zprávě pro jejich sledovatele – followery. Nedávno profil 

s nejvyšším číslem sledovatelů dosáhl 92 milionů. Se začleněním instagramové 

celebrity do komunikační strategie, může firma dosáhnout až transformaci z neznalosti 

značky až na velmi známou díky přesvědčení a vytváření pozitivního pocitu z reklamy. 

Dalším termínem vyskytující se v rozebírané oblasti je lokální celebrita, známá 

pouze malému publiku, které si vytváří vlastní komunity. Jedná se hlavně o nový přesun 

mediální konzumaci k mediální produkci z důvodu stále se zdokonalující technologie. 

Celebrity se snaží fanoušky mobilizovat, co nejvíce je zahrnout do svého života a 

prezentovat svůj úspěch. (Bačíková a kol. 2017) Na závěr této kapitoly bych chtěla 

zdůraznit důležitost celebrity v marketingové komunikační strategii, a to v důsledku 

výsledků taiwanské studie z roku 2011, které potvrdily, že si spotřebitelé lépe vybavují 

produkty, které byly propagovány celebritou bez ohledu na to, zda jsou jejím 

fanouškem nebo ne. (Koubayová, 2018) 

3.4. Event marketing 

 
Pojem event marketing neboli organizování událostí, chápeme jako zinscenování 

zážitků včetně jejich plánování a organizace v rámci firemní komunikace. Naplánované 

zážitky mají za úkol vyvolat psychické a emocionální podněty s hlavním cílem udržet 

dlouhodobě vztahy mezi firmou a jejími cílovými skupinami. Síla spočívá hlavně 

v jedinečnosti a neopakovatelnosti. (Jahodová, Přikrylová, 2010) Organizování 

jednotlivých akcí se skládá z: kreativní části (koncepce, scénáře akce) a produkční části 

(příprava, organizace, likvidace, vyhodnocení) s klíčovou aplikací praktických 

zkušeností. (Hesková, Štarchoň, 2009) 

Výrobky a služby se v této komunikaci považují za vedlejší produkt, tím 

podstatným, co cílovou skupinu zajímá, je akce sama. V případě, že má značka 

výjimečnou image, může značka sloužit jako jeden ze základních komunikačních 

nástrojů. V současné době slouží event marketing jako nástroj k zintenzivnění 

komunikace. Jahodová a Přikrylová (2010) uvádějí širokou škálu eventů (pracovně, 

informativně či zábavně orientované události jako např. road show, kulturní, sportovní a 

společenské akce), klíčové je vždy stanovení cílů. Při správném načasování a nastavení 

může být akce efektivnější než reklama či sponzoring při zachování stejných finančních 

prostředků. A tak se stává akce atraktivním dynamickým nástrojem s velkým 
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potenciálem diferencovat firmu v myslích zákazníků. (Hesková, Štarchoň, 2009) Jak 

uvádí Horňák (2018) řízené události jsou totiž nejen vhodným prostředkem pro loajalitu 

internách zaměstnanců, ale dokážou vyvolat zájem veřejnosti o produkt či podpořit 

značku v širších souvislostech. 

Před každou událostí je nutné důkladné poznání potřeb, chování a přání cílové 

skupiny. Nejosvědčenější metodou dle Jahodové a Přikrylové (2010) bývá tzv. 

třídimenzionální akce nabízející aktivní zapojení pro účastníka a následné hodnocení 

akce v médiích zvýší celkový účinek. Neměla bych opomenout, že se dají považovat za 

dispoziční akci pro reklamu firmy také konference, firemní dny či přednášky spojené 

s konkrétním dnem, událostí. 

V rámci event marketingu můžeme také řešit sponzoring vybrané akce, kdy 

sponzor pomáhá sponzorovanému uskutečnit jeho projekt a sponzorovaný pomáhá 

sponzorovi naplnit jeho komunikační cíle. Značka se tak napojuje na asociace spojené 

se sponzorovanou akcí, událostí. Hesková a Štarchoň (2009) doporučují pozitivně 

laděnou koncepci akce s unikátním charakterem. Vztah je řešen standardní obchodní 

smlouvou, jde tedy o poskytování finančních prostředků, výrobků či služeb za 

dohodnutou protislužbu. Lze je využít jako marketingového prostředku, ale zároveň též 

jako podporu komunikačních cílů, nebo ideálně jejich kombinaci. Nejsilnější spojení 

akce se sponzoringem je získaná důvěryhodnost cílové skupiny, přímá interakce a 

komunikace s vybraným publikem. Nesmíme zapomínat na obtížnou měřitelnost 

efektivnosti a na to, že se jedná o dlouhodobou spolupráci dvou stran. (Jahodová, 

Přikrylová, 2010) 

3.5. Podpora prodeje 
 

Forma neosobní komunikace, která v současnosti převyšuje u některých produktů ve 

vyspělých zemích výdaje na reklamu. Na rozdíl od reklamy představuje jednoznačný a 

konkrétní motiv koupě a integrální účinnou část marketingového komunikačního 

programu. (Jahodová, Přikrylová, 2010). Součástí podpory prodeje je také 

merchandising dle Heskové a Štarchoně (2009), který zde rozeberu teoreticky, protože 

s tímto nástrojem budu následně pracovat v praktické části. 
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3.5.1. Merchandising 

Horňák (2018) definuje merchandising jako odbytovou, prodejnou reklamu 

s plánovaním a realizací různých způsobů prodeje na místě, resp. způsobů jak přivést 

zákazníka k produktu do prodejny, kde si ho koupí. V širším slova smyslu sem řadí i 

starostlivost o místo prodeje, komunikaci se zákazníkem v prodejně apod.  

Někteří autoři merchandising zahrnují do součásti podpory prodeje, jako 

propracovanou techniku. Hesková a Štarchoň (2009) ho vymezují jako interní reklamu 

nebo také reklamu v místě realizace, která zahrnuje materiály používané pro vnitřní 

stimulaci prodeje. Tím, že se pohybuji ve světě módy a sportu zároveň, volila bych 

variantu vnímání merchandisingu jako prodej či darování drobných upomínkových a 

praktických předmětů se jménem, logem, symbolem či reklamním sloganem. Smyslem 

předmětů je upomínání a připomínání co nejdéle vybranou značku či dárce předmětu. 

V současnosti to jsou nejčastěji trička, čepice, mikiny, psací potřeby, kalendáře a diáře a 

mnoho jiných.  

Hesková a Štarchoň (2009) také uvádějí, že uvedený typ spotřební podpory 

prodeje představuje komplexní obchodní taktiku se základním pilířem hledání 

nejúčinnějšího rozmístění zboží v prodejních regálech. S tím souvisí koncept cross 

merchandisingu, využívání komplementárního vztahu dvou nebo více výrobků a mísí 

jejich společné vystavení a propagaci s úmyslem nabídnout zákazníkovi komplexnější 

produkt a díky tomu zvýšit jeho spokojenost a prodeje. (Jesenský a kol., 2018) 

3.6. Komunikační kanály 
 

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí komunikační strategie je jaká média firma použije 

pro přenos reklamních sdělení, které musí mít schopnost dosáhnout komunikačních cílů. 

V této kapitole následuje základní charakteristika jednotlivých médií, které jsou 

vybrány pro tvorbu komunikační strategie v praktické části. Média, resp. prostředky 

masové komunikace tlumočí a formují veřejnou myšlenku a fungují jako nástroj 

vzájemného dorozumívání mezi jednotlivými složkami společnosti. (Horňák, 2018) 

3.6.1. Online média 

Je třeba si uvědomit, že žádné jiné médium nemělo tak zásadní a celosvětový vliv na 

oblast obchodu, marketingu a komunikace a zároveň nezaznamenalo tak obrovský 
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rozvoj jako internet. Smith (2000) definuje internet jako mezinárodní síť počítačů, které 

jsou spojeny dohromady. Jediným připojením je uživateli poskytována nekonečná řada 

užitečných a neužitečných informací. Přibližně během 30 let došlo k celosvětovému 

internetovému propojení. V současné době celkový počet uživatelů internetu 

z globálního hlediska přesahuje 3 miliardy, což přestavuje více než třetinu veškeré 

světové populace. (Říhová, 2017) Jak uvádí Hesková a Štarchoň (2009) internet nezná 

hranice.  

V České republice více než tři čtvrtiny populace starších 16 let používá internet, 

přičemž každý osmý zde vyhledává informace o zboží a službách a skoro polovina 

uživatelů je aktivní na sociálních sítích a tráví přes 8 hodin týdně na internetu. (Říhová, 

2017) 

Jahodová a Přikrylová (2011) poukazují možný pohled na internet jako na 

komunikační platformu a zároveň jako na marketingové médium s následujícími 

charakteristikami: 

- celosvětové působení 

- nabídka obrovské šíře obsahu a funkcí s možností rychle aktualizace 

- multimediálnost 

- schopnost přesného cílené a individualizace obsahu komunikace 

- možnost použití specifických nástrojů a postupů 

- interaktivnost, rychlost a nepřetržitost 

- možnost minimalizace nákladů 

- snadná měřitelnost výsledků a následné vyhodnocení účinnosti 

V případě internetu jako komunikační platformy nabízí obecně firmám řadu možností: 

- informační zdroj 

- prostor pro prezentaci firem a jejich výrobky 

- efektivní a nový obchodní kanál 

- nástroj pro řízení vztahů se zákazníky 

- řízení logistického řetězce, distribuce 

- řízení interních procesů firmy 

Tradiční marketing na internetu obvykle nabývá těchto forem: 

- prodej zboží a služeb 
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- marketingový výzkum 

- komunikace firemní nabídky 

- poradenství, pomoc zákazníkům 

- platební operace 

Investice do internetové propagace každoročně rostou mnohem výrazněji, než do 

tradičních médií.  Říhová (2017) uvádí, že během roku 2018 dojde k přitáhnutí 37,6 

% veškeré celosvětové reklamy a stane se globálním celosvětovým médiem. Tento 

přístup k internetu je pokračování nebo přenesení obvyklých obchodních praktik do 

nového komunikačního prostředí, kde ale zákazník sám ovlivňuje model 

komunikace a stává se iniciátorem. Tím se vytváří vzájemný vztah mezi 

prodávajícím a kupujícím, který představuje zásadní rozdíl oproti jiným médiím a 

marketingovým nástrojům. Smith (2000) tvrdí: společnost, která není aktivní na 

internetu vlastně ani neexistuje a sama sebe vyřadí ze soutěže. 

3.6.1.1. Digitální marketing 

Spojení generace Y a digitální média k sobě patří jako Itálie a chutná káva. Podrobněji 

tato souvislost bude vysvětlena v teoretické části zabývající se pouze generací Y a jejich 

vztahem k uvedené strategii. Se zvyšujícím se použitím digitálních médií zákazníky, 

firmy více užívají k dosažení svých obchodních cílů tzv. digitální marketing. Specifické 

online reklamní strategie se skládají hlavně z: pop-up reklam, stranových reklamních 

panelů, kupónů, emailových aktualizací, YouTube videí a reklam ve formě hry. (Smith, 

2011) Další rozdělení reklamy na internetu do dvou základních kategorií uvádí Říhová 

(2017): 

1. Plošná reklama neboli reklama v obsahové síti, která se rozděluje následovně: 

- reklamní proužky (bannery): statické, animované, interaktivní 

- vyskakovací okna (pop-up) 

- tlačítko (button) 

2. Reklama ve vyhledávací síti, často založená na klíčových slovech. 

Stěžejní v uvedené strategii je internet, který nese tři důležité charakteristiky: 

interaktivita, transparentnost, paměť. (Gurrău, 2008) Pro funkci digitálního marketingu 

je nezbytné uvedené rysy respektovat, využít a rozšiřovat. Ukazuje se, že zákaznická 

důvěra ke zdroji je založena na vnímání atraktivity, věrohodnosti a znalostech. 

(Djafarova, Rushworth, 2007) 
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3.6.1.2. Webové stránky 

Za základní a nejrozšířenější způsob komunikace firem na internetu lze považovat 

komunikaci ve formě webových stránek příslušných konkrétní firmě. On-line strategie 

určuje, zda webové stránky budou mít povahu základní prezentace nebo se stanou 

nejlepšími stránkami na světě, které „se musí vidět“. (Smith, 2000) 

Jahodová a Přikrylová (2010) uvádějí nejdůležitější prvek interaktivity se 

zákazníkem, která musí splňovat následující požadavky: 

- Přitáhnout pozornost uživatele. 

- Upoutat pozornost a přimět uživatele ke spolupráci. 

- Udržet uživatele a zajistit, aby se vrátil k aplikaci. 

- Zjistit preference neboli podle čeho se zákazník rozhoduje. 

- Vytvořit vztah, který uživateli nabídne individualizovaný kontakt. 

Za účelem splnění veškerých cílů webovými stránkami, pro něž byly vytvořeny je 

nutno zajistit jejich viditelnost, přístupnost a použitelnost. Na použitelném webu se 

návštěvník orientuje a pohybuje bez problémů, rychle nachází požadované informace. 

Celkově jsou stránky přehledné, srozumitelné, snadno ovladatelné a poskytují příjemný 

uživatelský zážitek. Za rozhodující se považuje hlavní stránka, tzv. home page, kde 

firma prezentuje svou identitu. (Jahodová, Přikrylová, 2011) Z ní se bude odvíjet 

veškerá dynamika webových stránek, tj. dle Smitha (2000) jaké akce, interakce, cesty a 

toky budou na stránce prováděny. 

3.6.1.3. YouTube 

YouTube je video-sdílitelná webová stránka, která umožňuje uživatelům nahrát, 

vidět a sdílet vlastně vytvořená nebo korporátní videa. Ve své konkurenci patří k top 

stránce s více než jedním bilionem návštěvníků během měsíce, co znamená každý druhý 

uživatel internetu. Generace Y patří mezi skupinu nejvíce používající uvedenou stránku, 

která stále roste s popularitou používání chytrých telefonů. Sám YouTube vykazuje, že 

42% jeho uživatelů jsou lidé od 12 do 34 let. Mladá generace stránku s videi navštěvuje 

více než Facebook, Twitter a Instragram. (Quesenberry, 2016) 

Každý uživatel má zde svůj profil, kde má vlastní seznam videí, zájmů, fotek, které 

jsou soukromé nebo veřejné. Uvedená webová stránka nabízí neskutečnou škálu 
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kategorií (vaření, cestování, fitness, móda, hudba, obuv), u každé může uživatel vyjádřit 

svůj názor a uložit si ji na svůj účet. 

Quesenberry (2016) upozorňuje marketéry a tvůrce reklam, aby si zde dávali pozor 

na fóra, část komentářů a online články. Populární verzí videí je nyní tzv. video 

blog/vlog, který je kombinací videa, obrázků a textů, která může být brána za typ 

televizního webu. Blogy nebo vlogy se zabývají v současné době vším a jejich 

popularita roste i v povědomí firem. Quesenberry (2016) tvrdí, že tento typ videí by 

mohl být v současnosti cenný pro marketing k nalezení top posuzovatelů v jejich 

odvětví a jejich pozitivního hodnocení, a tím zvýšit svůj dosah. 

3.6.1.4. Sociální sítě 

Důležitým prvkem dnešního života jsou sociální sítě, které se staly až neoddělitelnou 

součástí běžného bytí. Uživatel dnes mediální obsah pouze nekonzumuje, ale také jej 

vytváří, a tak komunikace neproudí pouze směrem od značky k zákazníkovi, ale i od 

zákazníka zpět ke značce. Dle výzkumu, který uvádí Jesenký a kol. (2018) dva z pěti 

zákazníků využívají sociální sítě jako zdroj informací. Průběh je následující: na 

Pinterestu či Instagramu si uživatelé zboží vyhledají, na Facebooku si nechají poradit od 

přátel, v obchodě si udělají selfie, zasdílí ho, sledují počet lajků a komentáře a následně 

se rozhodnou pro koupi. Proto se logicky očekává, že značky budou sociální média 

užívat stejně aktivně jako jejich zákazníci. 

Nejdůležitější změnou, která sociální sítě odlišuje od všech předchozích 

komunikačních služeb je, že identita uživatelů sociálních sítí je totožná s jejich 

skutečnou identitou. (Bednář In Kopičová, 2018) V posledních letech lidé přesunuli 

svůj zájem a čas do online aktivit, a tím marketingoví experti získali možnost 

monitorovat jejich činy chování. Dle dostupných informací bylo 90% veškerých 

světových dat vytvořeno v posledních dvou letech a 80% z nich bylo ze zdrojů jako je 

Instragram, YouTube a jiné sociální platformy. (Kopičová, 2018) 

 Následující text se bude věnovat dvěma nejpoužívanějším sociálním sítím 

v České republice, které budou následně použity v komunikační strategii v praktické 

části této práce a ve vymezení jednoho z nejpoužívanějších online marketingového 

nástroje. 
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1. Facebook  

Djafarova, Rushworth (2007) uvádějí výsledek studie zaměřené na Facebook, že 

používání sociálních sítí má dobrý vliv na uživatelovo vlastní ocenění (sebevědomí). 

Populární sociální síť byla založena v roce 2004 v USA a překvapivě za první měsíc 

překonala jeden bilion uživatelů. V současné době 71% dospělé populace v USA je 

uživatelem Facebooku. Procentuální zastoupení mezi uživateli u generace Y je okolo 

45%. Nejpřitažlivější je sociální síť pro ženy mladého až středního věku. Každý uživatel 

má svůj profil, který je tvořen časovou osou – Timeline. Na hlavní stránce se každému 

zobrazuje, co označil dříve za oblíbené, sdílené skupiny, fotografie, jeho zájmy, 

zajímavá či zábavná videa a fotografie a v poslední době, také mnoho reklam a nabídek. 

Důležité je zmínit tzv. organický dosah Facebooku – jedinečné číslo jedinců, kteří vidí 

příspěvky nebo např. účet určité stránky skrze neplacenou reklamu. Facebook má svou 

mobilní aplikaci a řadí se na pozici druhé nejpoužívanější aplikace na chytrých 

telefonech po aplikaci Google Mapy. (Quesenberry, 2016) 

Marketingové strategie pro konkrétní značku na uvedené sociální síti by se měly 

zaměřovat na sdílené informace, které budou pro uživatele zajímavé, zábavné a 

sdílitelné. Osvědčenou strategií jsou aktuality tvořené fotografiemi a videi, které zajistí 

zvýšení povědomí. Dalším typem, který uvádí Quesenberry (2016) je strategie 

zahrnující uživatele, a to zejména skrze vyjádření jeho názoru, možnosti hlasování, 

splnění určité výzvy a celý proces sdílet. Uživateli je tím poskytnut pocit začlenění se. 

Marketéři by se v současnosti měli zaměřit více na přirozené reklamy nebo zaplatit za 

zvýšení dosahu svých příspěvků, ale nezapomínat na možnost označování fanoušky a 

přáteli, čímž se bezplatně zvýší dosah firmy na sociální síti. 

2. Instagram 

Instagram, založený v roce 2010, je jednou z nejrychleji rostoucích online 

fotografických sociálních sítí, kde uživatelé sdílejí pomocí široké škály prostředků své 

životní události, fotografie, videa s ostatními. V současné době má Instagram více než 

300 milionů aktivních uživatelů a v roce 2013 byl získán Facebookem. (Quesenberry, 

2016) Samotný název vznikl spojením slov instant a telegram (Kapcová, 2018), což by 

mohlo znamenat v přeneseném překladu okamžitý telegram neboli vizuální zprávu 

ihned v určitém momentu. 
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 Hlavní uživatelskou skupinu tvoří mladá generace, která je více tvořena ženami. 

(Quesenberry, 2016) Přesto akademický výzkum ukazuje, že i toto médium je 

limitované. (Djafarova, Rushworth, 2007) Instagram získal svou rychlou popularitu 

snadnou a pestrou manipulací s pořízenými fotografiemi, rychlými a krátkými videi a 

možným sdílením každodenních aktivit uživatele. 

V současnosti je to nejvhodnější komunikační kanál pro firmy, značky a známé 

osobnosti k rozšíření a zvětšení své reklamy. Stále se zvyšující příjmy z reklamy 

garantují další růst, a to mnohem větší než za pomoci Twitteru nebo Googlu. Jedinci 

stráví více na času na Instagramu než na jiných podobných sítích. (Djafarova, 

Rushworth, 2007) Populární sociální síť se stala přesvědčivým a vlivným zdrojem 

informací skrze objevující se popularitu sociálních médií a přístupností díky chytrým 

telefonům a dalším zařízením. Velký podíl na stoupající popularitě nese funkce Storie, 

která byla přidána v roce 2016. Sdílené fotky či krátká videa se objeví na profilu 

uživatele pouze na 24 hodin, od roku 2017 přibyla možnost tzv. Highlights, díky níž má 

uživatel možnost příspěvky uchovat a kategorizovat na svém profilu. (Kopičová, 2018) 

Původně příspěvky na této sociální síti byly řazeny chronologicky a uživatelům 

se zobrazovaly nejnovější příspěvky, ale z důvodu personalizace aplikace došlo ke 

změně a nyní se videa a fotky zobrazují podle vztahu mezi uživatelem a jednotlivými 

příspěvky. (Kapičová, 2018) 

Quesenberry (2016) doporučuje marketérům vnímat Instagram  jako vhodný 

prostředek k zasažení mladé cílové skupiny skrze atraktivní, profesionální fotografie, 

videa a vlogy. Radí nezapomínat na používání populárních, pestrých hashtagů, ale také 

na možné sdílené a propojení s okamžitým prodejem výrobku. S tím souvisí nezbytnost 

vizuálně přitažlivého formátu příspěvků, která je v oblasti módního průmyslu, na který 

se tato práce zaměřuje, velmi důležitá. V uvedeném sektoru využívá Instragram ve své 

komunikační strategii více firem než v ostatních průmyslových odvětvích. Jeho použití 

může být časově i finančně výhodnější a předností je také okamžitá a snadná 

měřitelnost kampaně přímými statistkami sociální sítě. (Kapicová, 2018) 

Co je důležité respektovat, že každý jedinec má specifické zájmy, které 

vyhledává na sociální síti v podobě samostatného profilu nebo na profilu známé 

osobnosti. Celebrity, významné hlavně díky svým příspěvkům na svém instagramovém 

profilu a jsou sledování více než 30 000 fanoušky, se nazývají Instafamous.  
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Instagramoví uživatelé se soustředí na sdílení pouze pozitivních příspěvků, a proto 

očekávají i pozitivní odezvy od jejich sledovatelů.  

Djafarova, Rushworth (2007) potvrzují návrhy a příspěvky na Instagramu za validní, 

silně ovlivňující vnímání, aktuální. Zákazníci za jejich pomoci rozvíjejí pozitivní postoj 

ke značce.  

3.6.1.5. Online influencer jako nástroj marketingu  

Jedním z nejpopulárnějších moderních nástrojů marketingu je tzv. influencer marketing, 

tedy spolupráce marketingové aktivity s vlivnými uživateli, tzv. influencery. Pojem 

vznikl z anglického slova influence v překladu vliv. V rámci zkoumaného tématu, lze 

definovat influencera jako vlivného uživatele Instragramu, který ovlivňuje další 

uživatele. Touto cestou doručuje komerční sdělení do své komunity, tím ovlivňuje její 

nákupní chování a zároveň zvyšuje povědomí o značce. (Kopičová, 2018) Práce 

s influencery funguje na stejném principu jako celebrity endorsement, který byl 

podrobně rozebrán v předchozí kapitole. 

Dle velikosti publika na sociálních sítích lze influencery rozdělit do třech základních 

skupin: 

1. mikro-influencer 

Jedná se o největší skupinu uživatelů, kteří na svých profilech mají přibližně 500 – 

10 000 sledovatelů. Dosah reklamního sdělení je v tomto případě menší, ale jejich 

publikum je výrazně více angažované. To je jeden z důvodů, proč stále více firem 

spolupracuje právě s nimi. Jedná se hlavně o schopnost přesvědčit své publikum a také 

o lepší finanční dostupnost reklamy na jejich platformách. 

2. makro-influencer 

Druhou skupinou jsou vlivní uživatelé s přibližným počtem sledovatelů jejich profilu od 

10 000 do 1 milionu. Zapojení jejich publika je nižší, ale celkový dosah jejich 

propagace je mnohonásobně vyšší než u předchozí skupiny, čímž se zvyšuje finanční 

náročnost. 

3. mega-influencer  

Poslední skupina, kde obvykle jde o světové celebrity a youtubery, čítá přes 1 milion 

sledovatelů. V porovnání s předchozími skupinami jejich vztah s followery bývá velmi 
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nízký, a proto jsou vhodné především pro celosvětové kampaně velkých firem. (Gogh 

In Kopičová, 2018) 

Nejčastější forma influencerů se pojí s Instagramem. Typy spolupráce mezi značkou 

a vlivným uživatelem mohou být různorodé dle konkrétních požadavků značky i 

influencera. Kopičová (2018) uvádí čtyři základní formy spolupráce: 

- Reklama, která se na základě ohodnocení influencera  dělí na barterovou 

(výměnný obchod, konkrétní zboží) a placenou reklamu, kde je možné více 

konkretizovat požadavky. 

- Instagram Stories takeover při tomto typu spolupráce firma poskytne 

influencerovi přímý přístup svůj profil. A on v rámci určité akce převezme 

vkládání obsahu Storie, a tím může přivést i své sledovatele na profil značky a 

vytvořit nové potencionální zákazníky. 

- Kolekce ve spolupráci s influencerem vytváří speciálně firma s influencerem, 

press tripy, eventy jsou nástrojem PR pomocí, kterých influencer buduje 

pozitivní vztah se značkou. 

Výhod ve využití influencerů v marketingu je hned několik. Jedná se zejména o 

potvrzený fakt, že 92% zákazníků věří jejich doporučení více než tradičním reklamním 

kampaním či celebritám, návratnost investice je velmi úspěšná a až 74% zákazníků si na 

sociálních sítích utváří své nákupní rozhodování. Klíčovým momentem tedy zůstává 

výběr správného influencera pro konkrétní firmu a kampaň. Základ by mělo tvořit 

ztotožnění se se značkou a jeho publikum, které musí být reálné, aktivní a zapadat do 

cílové skupiny firmy. Po dohodě spolupráce klient poskytuje inlfuencerovi 

protihodnotu. (Kopičová, 2018) 

3.6.2. Televize 

Jahodová a Přikrylová (2010) rozděluje televizní reklamu do následujících 

kategorií z hlediska přenosových možností: mezinárodní síť, národní síť, lokální, 

kabelová a internetová. Typ vysílací struktury, charakter jednotlivých stanic a diváků, 

dále vysílací časy a náklady na minutu vysílacího času jsou rozhodující faktory pří 

použití televize jako komunikačního kanálu. V současné době je třeba si uvědomit, že 

televize je pasivně sledované a vysoce nákladné médium umožňující další paralelní 

aktivity diváků, což ovlivňuje efektivitu působení. Schultz (1995) uvádí odlišné chování 

diváků spojené s ročním obdobím. Zatímco v zimních měsících jejich počet kumuluje, 
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tak v létě jich u televize čas tráví nejméně. Nevýhodou televizní vysílání je neflexibilita 

a uzavírání finančních závazků několik měsíců před vysíláním. Rizikem televizní 

reklamy představuje nejistota odvysílání spotu do poslední chvíle. Spot musí před 

odvysíláním získat schválení od ITC – Nezávislé televizní komise. (Smith, 2000)  

3.6.3. Rozhlas 

Systém rozhlasového vysílání je podobný televiznímu, tj. existují národní stanice, 

lokální, kabelová a internetová rádia. Můžeme ho považovat za všudypřítomné médium, 

kde hlavním vysílacím časem jsou ranní hodiny (jízda autem). (Schultz, 1995)  

Možnosti mezinárodní sítě jsou omezeny jazykově. Rozhlas je spíš považován za 

doplňkové médium, protože je zaznamenávám pouze sluchem a často ho posluchači 

vnímají jako příjemnou zvukovou kulisu při jiné činnosti. Výhodu jsou nižší ceny ve 

srovnání s jinými médii a i přesto je možné zasáhnout velmi širokou cílovou skupinu, 

pokud je dobře definována. Rozhlas pracuje operativně, a tak je vhodný pro akční 

nabídky. Představuje vhodné médium pro značky, které potřebují být zapamatovány, 

pro budování povědomí o značce. (Jahodová, Přikrylová, 2010) Více výzkumů ale 

potvrzuje skutečnost, že poslechnuté informace si pamatuje výrazně méně jedinců než 

informací audiovizuálních či vizuálních. Trend posledních let je prodlužování doby 

poslechu rozhlasu, souvisí zejména s mobilitou posluchačů (poslech v autě na cestách). 

(Jahodová, Přikrylová, 2010) 

3.6.4. Tisk 

Tisk můžeme rozdělit do dvou typů, tj. noviny a časopisy. Noviny mají většinou 

národní, regionální či přímo lokální charakter. Jejich výhodou je flexibilita a 

společenská nebo odborná prestiž. Svým charakterem statického a vizuálního média 

umožňují předat čtenářům podrobné sdělení, jak uvádí Jahodová a Přikrylová (2010) 

Noviny uznává a čte široký vzorek populace, ale většinou jde o lidi starší 35 let 

s vyššími příjmy a s vyšším vzděláním. (Schultz, 1995) Velkou výhodou novinových 

inzerátů je rychlost sdělení čtenářům a možnost zapojení do velkých reklamních 

kampaní jako místo prvního kontaktu. Deníky jsou vhodné pro oslovení širokých 

cílových skupin. (Jahodová, Přikrylová, 2010) 

Časopisy rozdělujeme podle frekvence jejich vydání, tj. týdeníky, 

čtrnáctideníky, měsíčníky, čtvrtletníky nebo jejich zaměření, tj. spotřebitelské, zábavné 
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a odborné. Horňák (2018) vidí v propojení reklamy a tisku mnoho nezbytností a 

společných prvků, které se navzájem podporují. Dle autora je na celém světě nejvíce 

reklamních komunikátorů řízených právě prostřednictvím masové komunikace, kam 

spadá tisk.  

Hlavní výhodou spojení časopisů a reklamy je schopnost zasáhnout přesně 

cílovou skupinu potencionálních zákazníků, protože čtenáři bývají poměrně stálou 

skupinou lidí podle charakteru a orientace časopisu.  Další výhodu lze spatřovat 

v považování časopisů za odborníky v dané oblasti jejich čtenáři, tudíž reklamní sdělení 

v nich umístěné má větší šanci zaujmout a přesvědčit. Z hlediska použití nabízejí 

časopisy širokou škálu, ať už se jedná o oblíbené vzorečky nebo obaly, přelepy či 

vložené objekty. Nevýhodou pro inzerenty je poměrně dlouhý odstup momentu zadání 

inzerátu a vydání časopisu. Tím pádem je zde nutný vypracovaný harmonogram 

reklamní kampaně. (Jahodová, Přikrylová, 2010) Dle Smithe (2000) než začne firma 

tisknout reklamní materiál, je dobré nechat si vypracované návrhy zkontrolovat u CAP 

(Úřad pro reklamní práci). 

Podobu dnešní marketingové komunikace a použití komunikačních kanálů mění 

dva hlavní faktory. Prvním je skutečnost, že se marketéři v návaznosti na fragmentaci 

hromadných trhů odklánějí od hromadného marketingu. Stále více připravují úzce 

zaměřené marketingové programy na úžeji definovaných trzích. Druhým faktorem je 

fakt, že obrovské pokroky v technologiích urychlují přechod k segmentovanému 

marketingu a napomáhají k zasažení menších zákaznických skupin. (Kotler a kol., 

2007) 

3.7. Další média 
 

 Další média, která budou v navržené komunikační strategii v praktické části této práce, 

spíše jako doplňková patří: venkovní reklama, indoor média a ambientní média. 

 Venkovní reklama  

S uvedeným typem reklamy se setkáváme v podobě reklamních tabulí, billboardů, 

megaboardů, plakátů, vývěsních štítů, reklamy na dopravních prostředcích a městských 

mobiliářích i v nich, citylight vitrín, světelných reklamních panelů, reklamních hodin či 

teploměrů, teplovzdušných balónů apod. Tento typ reklamy slouží k pohotovému 

předání jednoduchých myšlenek (slogan, logo, nová informace), k opakování a 



 

55 

 

připomínání. Předností venkovních nosičů reklamy je dlouhodobé a pravidelné, 

opakované působení. Pozitivním aspektem pro inzerenty je fakt, že je nelze vypnout, 

ztlumit či přeskočit. Jsou tedy vhodné pro budování image značky a povědomí o 

produktech. Závažným aspektem je stručnost sdělení a grafická srozumitelnost. 

(Jahodová, Přikrylová, 2011) 

 Indoor média 

Představují nosiče reklamy v obchodních centrech, stravovacích zařízeních, školách, 

místech aktivního sportu nebo zábavy, kde je možnost oslovit mnoho zákazníků. 

Využívají širokou škálu tradičních prostředků (reklamní rámečky, podlahová grafika, 

reklama v garážích), ale také těch moderních (plazmové a LCD displeje, reklamní 

televizní kostky atd.). Výhodou je možnost výrazného zviditelnění značky, silné 

zacílení na vybrané spotřebitele, a to často nečekaným a netradičním způsobem. 

(Jahodová, Přikrylová, 2011) 

 Jesenský a kol. (2018) uvádějí, že prodejna slouží v současnosti rovněž jako 

klíčové médium komplexní komunikační strategie. Představuje totiž opravdové, 

hmatatelné a velmi intenzivní místo kontaktu se zákazníkem. V současné době obchod 

nemusí sloužit pouze k prodeji zboží, ale je centrem služeb, kde si zákazník může zboží 

prohlédnout, informovat se, vyzkoušet a následně učinit objednávku či nákup. 

 Ambientní média 

Jedná se o netradiční způsoby, jak se dostat do podvědomí spotřebitelů. Jsou zde 

využívány reklamní nosiče v podobě: madla nákupních vozíků, sedadla, virtuální 

pohlednice či pohyblivé schody. Patří sem také reklamy využívající dočasný a 

proměnlivý efekt (laserová projekce loga na významné budovy nebo místa v krajině, 

použití známých značkových vůní v divadle nebo nákupních centrech). (Jahodová, 

Přikrylová, 2011) 

3.8. Reklamní tvorba 

 
Příprava marketingové komunikační kampaně, jak v podobě spotu, akce či inzerátu 

by měla být výsledkem správně vybraných zvolených komunikačních témat a nástrojů. 

Jak jsem již uvedla v první kapitole teoretické části, cílem strategie je upoutání 

pozornosti, vyvolání zájmu a informovat spotřebitele. Aby kampaň splnila svůj účel a 
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byl zaznamenán plánovaný efekt, je nutné, aby se inzerce dle Jahodové a Přikrylové 

(2010) řídila následujícími faktory: 

1. Asociace s ostatními produkty, pokud je to možné a vhodné 

2. Kontinuita – návaznost na předchozí reklamy 

3. Tvořivost – kreativita 

U tvořivosti bych se ráda ještě zastavila a více se jí věnovala kreativity jako schopnost 

stát se citlivým vůči problémům, nedostatkům, mezerám v poznání, hledání řešení, 

formulování a testování hypotéz. Dále uvádí, že tvořivost jako marketingová 

komunikace je schopnost nalézt význam komunikační prázdnoty novým a zajímavým 

způsobem. Tvoří základ efektivní mediální strategie, ale sama o sobě se nerovná 

efektivnosti. Fichnová (2013) uvádí, že kreativní odvětví umožnuje naplnit rozumové 

hodnoty (informace o produktu v reklamě, estetické hodnoty (design), účelové hodnoty 

(funkčnost nebo ekonomické benefity) a nakonec etické hodnoty (prostředí pro lidské 

fungování). 

Kretivitu J. P. Guilford In Fichnová (2013) rozděluje do čtyř typů: 

1. Figurální kreativita (kresby, malby, grafika, zpěv) 

2. Symbolická kreativita 

3. Sémantická kreativita (psané divadelní hry, noviny, články, psané formy 

marketingové komunikace) 

4. Sociální kreativita (učení, psychologie, vztahy mezi lidmi, klienty, zákazníky) 

Dalším z cílů komunikace se zákazníky je jejich stimulace k nákupu i přesto, že 

sama reklama neprodává. Jak uvádí Jahodová, Přikrylová (2010) základem úspěchu 

bývá pozornost, informovanost a přesvědčení.  

K dosažení účinku by inzerce měla obsahovat: 

 titulek, téma 

 ilustraci, předvedení 

 text, vysvětlení 

 podpis firmy (identifikační znaky) 

Tvorba každé dílčí části v kampani je postupný proces, který začíná myšlenkou a končí 

konkrétním vytištěným, vysílaným nebo uskutečněným inzerátem myšlenky značky. 
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Ráda bych ještě zmínila, že není pravidlo, aby firmy používaly stejnou 

komunikační strategii v různých zemích nebo ji pro každý místní trh měnily. Někdy se 

konkrétní verze nepatrně odlišují, aby zohlednila jazykové rozdíly. Možné je 

v některých zemích z určitého důvodu změnit barvu, aby se neporušovala místní tabu, 

jako např. v Řecku je purpurová spojována s pohřby, v Číně černá nosí smůlu, 

v Japonsku je bílá barvou smuteční a zelená v Malajsii je spojování s tropickou 

horečkou. Také kulturní rozdíly v zemích vedou až k nutné změně kampaně. (Kotler a 

kol., 2007)  

Reklama a tvorba celkové komunikační kampaně představuje jednu z nejvyšších 

nákladových položek firmy, a proto je nezbytné sledovat plnění dosažení 

komunikačních cílů. Je obecně známo, že spotřebitelé jsou vystavováni velkému 

množství reklam a jejich vnímání je velice selektivní. Hodnocení probíhá předběžným a 

porealizačním testem s širokou škálou možností, ale ty nejsou stěžejní pro tuto práci. 

Přesto chci zdůraznit nutnost a nákladnost testování a tudíž jeho nezbytné zahrnutí do 

vytvářeného rozpočtu zadavatele strategie. 

3.9. Firma Skechers 
 

Podnikatel Robert Greenberg vedl vzestup jedné z nejmodernějších značek 

obuvi USA v osmdesátých letech s názvem L. A. Gear. Poté, co prodej rychle rostl, a 

značka se stala třetí světovou značkou tenisek na světě v roce 1900, ztratila náhle 

značka L. A. Gear svou přitažlivost a zmizela z očí. V r. 1992 se Robert Greenberg a 

jeho syn Michael pustili do vytvoření nové značky bot, kterou nazvali Skechers podle 

slangového pojmenování člověka, který nedokáže sedět v klidu. Prodej byl mírný, ale v 

roce 1996 představila Skechers dámské tenisky, a ty se staly velkým hitem. Firma se 

začala rozrůstat. Vyráběla stovky různých designů tenisek, sandálů a mokasín každý 

rok. Společnost si vždy dávala velmi záležet na tom, aby vytvořila značce mladou 

image.  Jak uvádí Keller In Nováková (2016) Robert Greenberg Skechers popisuje jako 

„marketingovou společnost, která náhodou pracuje v oblasti obuvi “ a přiznává, že „bez 

reklamy by nebylo Skechers “. Tento názor majitele firmy byl uveden v roce 2007, kdy 

značka ještě ani nebyla v České republice. Zástupkyně firmy Skechers pro český trh 

zmínila v rozhovoru, který bude rozebrán v analytické části této práce, pravý opak. 

Tvrdí, že Skechers existuje díky své kvalitě, protože reklama a její zásah je minimální, 
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samozřejmě toto tvrzení platí pro Českou republiku. Obecně je Skechers vnímána jako 

lifestylová značka s opravdu širokým sortimentem dámské, pánské a dětské obuvi. 

V dnešní době firma Skechers sídlí na Manhattan  Beach v Kalifornii, kde vyrábí 

a prodává pestrou paletu pánské a dámské obuvi. Firma rovněž poskytuje placené 

licence na výrobu plavek, hodinek, sportovního oblečení a punčochového zboží značky 

Skechers. Investice po úspěchu sportovního segmentu obuvi (Gowalk, Gorun, 

Goperformance, GO GOLF, Relaxed Fit atd.)se v současné době soustřeďují do 

speciálních technologií, designu a propagace. Novinkami v nabídce jsou úspěšné 

extravagantních D´Lites nebo YOU by Skechers ve spojení se zdravým životním stylem 

a sloganem:„ Happy. Healthy. Comfortabel.”. Aktuální je spolupráce s módním 

návrhářem z Los Angeles s Markem Nalsonem, který tvoří vlastní kolekci ve vyšší 

cenové kategorii. S popularitou sportovní obuvi na běžné nošení roste také oblíbenost 

nabídky Skechers Street. 

Skechers v USA prodává své zboží ve vlastních specializovaných obchodech, 

který např. sídlí na Time Square v New Yorku nebo na Covent Garden v Londýně, dále 

přes internetový obchod společnosti, ale i ve velkých supermarketech. Dle Kodery In 

Nováková (2016) v zahraničí zajišťuje prodej výrobků více než 100 distributorů spolu 

s kanadskými a evropskými pobočkami společnosti Skechers. (online, 2019) 

Po obdržení první ceny za Firmu roku 2014 (Company of the Year), kde byla 

firma Skechers oceněna v sekci Obuvnické novinky (Footwear News), učinila další 

významný krok ve své historii, a to otevření tří tísícého obchodu v Shenyang v Číně 

v únoru roku 2019. Obrovský růst značky je viditelný na časové ose a poštu poboček: 

v roce 2016 jich Skechers provozoval 1500, roku 2016 to bylo už 2000. V současné 

době je značka nabízena na 3000 místech ve více než 170 zemích po celém světě a tvoří 

více než polovinu celkového prodeje Počínaje celými Spojenými státy americkými přes 

Čínu, Paříž, Litvu, Slovensko, Angolu, Finsko, Tokio, Zimbabwe až po Nepál nebo Srí 

Lanku. (online, 2019) 

V roce 2015 expandovala firma do České republiky, značka je nabízena v sítích 

Sportisimo, Officeshoes, Globus, Deichman, Rejnok, na mnoha e-shopech a ve dvou 

specializovaných prodejnách v obchodních centrech v Praze. Střediskem distribuce pro 

celou střední a východní Evropu je Budapešť. K vyšším prodejům v Evropě přispělo 

rozšíření a modernizace distribučního centra v Belgii. 
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Dle SKECHERS Opens 1,000th Retail Store se společnost nejvíce dostává do 

podvědomí zákazníků prostřednictvím reklamní kampaně spojené se známými 

osobnostmi jako jsou například: bubeník Ringo Star, velmi populární mladá zpěvačka 

Demi Lovato, anglická modelka a herečka Kelly Brook, baseballová hvězda Pete Rose, 

slavný hokejista Wayne Gretzky a podobně.  

Hlavními tvářemi pro kolekci 2018/2019 je zpěvačka Camila Cabello, 

maratonský závodník Meb Keflezighi, hráč amerického fotbalu Tony Romo, který se 

začal věnovat golfu. 

Skechers má za sebou rekordní rok 2018 v množství prodaného zboží, odeslaného zboží 

do Jižní a Severní Ameriky, Japonska a Evropy. Také firma zaznamenala celkový 

nárůst zisku o necelých 15%. (online, 2019)  
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4. Metodologie 
 

Tato část je věnována celkovému popisu struktury vedení diplomové práce, 

jednotlivých metod, postupů použitých v marketingovém výzkumu a analytické části 

práce. Jedním z témat je také samotná analýza použitých dokumentů. 

4.1. Cíl analýzy 
 

Cílem analytické části je zanalyzovat dosavadní marketingovou komunikaci firmy 

Skechers na americkém, domácím a asijském trhu, kde se budu věnovat těm největším a 

nejúspěšnějším komunikačním kampaním. Podrobněji se budu zabývat českým trhem, 

na který je zaměřena tato diplomová práce. Jednotlivé zanalyzované části budou 

následně použity v praktické části práce. 

4.2. Zdroje dat 
 

Zdroje dat se rozdělují na dva typy: primární a sekundární. V mé práci využívám oba 

dva druhy. Nejdříve představím data primární, což jsou nově nashromážděná data 

v rámci řešeného výzkumu. Konkrétně zde jsou v podobě dvou hloubkových rozhovorů, 

které byly uskutečněny se zástupci firmy Skechers a Under Armour. Výhodou 

sesbíraných vybraných dat je jejich aktuálnost, přesnost a okamžitá aplikovatelnost. Za 

nevýhodu považuji pouze časovou a organizační náročnost z důvodu naplánování a 

domluvení setkání s respondenty. 

 Druhým zdrojem jsou sekundární data, která obecně už někde existují a byla 

pořízena dříve k jiného účelu než je současné řešení problému. Pro účely mé práce se 

jednalo hlavně o užití a zanalyzování mnoha webových stránek, sociálních sítí a 

vytvořených profilů na nich, internetových kanálů a videí. Šlo často o domovské 

stránky, profily a kanály zvolených firem pro tuto práci. V dalším případě byly 

analyzovány marketingové odborné internetové stránky či aktuální výkazy a prezentace 

firmy Skechers. Konkrétní zdroje budou rozebrány v analýze dokumentů (viz kapitola č. 

4.8.) Výhodu sekundárních dat pro mě představuje jejich dostupnost a rychlá 

použitelnost, naopak jako nevýhodu shledávám určitou zastaralost dat a nutnost hledání 

a stálou aktualizaci dat. 
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4.3. Zvolená metoda výzkumu 
 

Pro mou diplomovou práci jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu v podobě 

hloubkového rozhovoru. Výběr typu pro sběr informací byl vybrán z důvodu možnosti 

přímého zjištění informací ohledně vybraných firem, ale také pro zaznamenání osobních 

i firemních postojů a preferencí.  Dalším důvodem byla předchozí komunikace s oběma 

zástupci a jejich projevení zájmu o téma mé diplomové práce a následné spolupráci. 

Více se budu respondentům věnovat v následující kapitole. 

Rozhovor byl převážně strukturovaný. V jednom z interview jsme se pak 

s respondentkou dostaly k neformálnímu nestrukturovanému typu, kde šlo o její 

iniciativu podat další doplňující informace k rozebíranému tématu. V obou případech 

šlo o osobní rozhovor s předem připraveným dotazníkem s pouze otevřenými otázkami. 

Celý rozhovor byl rozdělen do sedmi částí, kde se každá věnovala určitému tématu, 

které je důležité pro mou diplomovou práci. Vybraná témata dotazníku jsou následující: 

 Cílová skupina práce – Generace Y 

 Komunikační kampaně u vybrané firmy 

 Aspekty značky společně s brand positioningem 

 Pozice značky na českém trhu 

 Cíle vybrané firmy v České republice 

 Možnost doporučení dalších osob ke spolupráci 

 Srovnání vybrané firmy s firmou z předchozích zkušeností respondenta 

Pod uvedenými tématy byly připraveny otevřené otázky v různém počtu pro jeho 

detailnější rozbor a zjištění informací a názorů respondenta i firmy, které nejsou jinak 

snadno dohledatelné. Jako další metoda byla zvolena analýza dokumentů, které věnuji 

samostatnou kapitolu č. 4. 8. Struktura rozhovoru vychází z operacionalizace, viz 

obrázková mapa pod textem.  
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Obrázková mapa č. 1 – Operacionalizace rozhovoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

4.4. Vymezení výběrového vzorku 
 

Hloubkové rozhovory proběhly s dvěma respondenty. První respondentkou byla 

zástupkyně Skechers pro Českou republiku a Slovensko Klára Bičáková, která ve firmě 

působí necelé 2 roky a věnuje se hlavně distribuci a prodeji zboží do těchto lokalit. 

Působí v Budapešti, kde sídlí základna Skechers pro východní a střední Evropu. 

V dřívějších letech působila ve firmě Nike na podobné pozici jako ve Skechers a 

pracovala v marketingu v mezinárodních firmách. 

Druhým respondentem byl zástupce a zároveň poradce pro firmu Under Armour 

Petr Fišer, který v současné době již druhým rokem působí v pobočce v Praze. 
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V minulosti pracoval ve firmě Nike a před respondetkou Klárou Bičákovou ve firmě 

Skechers. Zná proto velmi dobře prostředí cílové firmy a může ji nestraně porovnat 

s konkurenčními. 

Výběr obou respondentů byl z několika důvodů. S panem Fišerem spolupracuji 

už od r. 2016, kdy ho zaujala má bakalářská práce. Následně na to jsme společně s ním 

a mým vedoucím práce vytvořili nynější téma mé diplomové práce. V té době ještě 

působil pro firmu Skechers. V současné době už působí ve firmě UA, ale i tak byl jasně 

vybraným respondentem, protože značka UA byla zvolena jako jedna z konkurenčních 

firem Skechers na českém trhu. Na pozici po panu Fišerovi nastoupila paní Klára 

Bičáková, která projevila zájem o mou diplomovou práci a následnou spolupráci. 

Respondentka byla jediná, která se věnuje Skechers na českém trhu a může poskytnout 

mnoho i interních informací. Jak už jsem uvedla, v minulosti působila ve firmě Nike, 

která v mé práci byla vybrána jako druhá konkurenční firma na českém trhu pro 

Skechers. Díky tomu jsem získala informace také o Nike. 

4.5. Sběr dat 
 

Sběr potřebných dat probíhal, jak jsem již uvedla, dvěma způsoby. Jedním z nich byly 

dva hloubkové rozhovory, kdy oba respondenti odpovídali na stejný předem připravený 

dotazník, kde byla pouze zaměněna vždy firma, na který byl zaměřen dle působení 

respondenta. Oba respondenti podepsali informovaný souhlas k provedení rozhovoru a 

jeho zpracování, oba souhlasy jsou uvedeny v seznamu příloh.  První dotazovanou byla 

zástupkyně firmy Skechers Klára Bičáková. Rozhovor s ní probíhal v Budapešti na 

začátku roku 2019 v rámci pracovních cesty, kdy jsem také navštívila showroom značky 

a její hlavní základnu pro střední a východní Evropu. Celý formální rozhovor byl 

nahráván. Po něm jsme plynule přešly do rozhovoru neformálního, který byl také 

zaznamenán. Druhý rozhovor s panem Fišerem ohledně firmy Under Armour, proběhl o 

2 týdny později v Praze v kavárně. Pan zástupce si nepřál, aby byl rozhovor nahráván, a 

tak jsem si jeho odpovědi zaznamenávala písemně s dalšími poznámkami. 

Druhým způsobem sběru dat byla analýza dokumentů, které je v této části práce 

věnována samostatná kapitola a slouží pro vytvoření analytické části práce. Data byla 

sbírána postupně, během psaní analytické části práce. Zaznamenávala jsem si získané 

informace z různých webových stránek, sledovala videa a reklamní spoty vybraných 
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firem, vyhledávala a analyzovala bezpočet příkladů reklam a kampaní značek. Následně 

jsem vybrala ty nevhodnější informace a fakta, které budou použity v praktické části 

představující sekundární data v práci. 

4.6. Analýza a zpracování dat 
 

Pro analýzu dat z provedených rozhovorů byla použita metoda doslovné transkripce ve 

formě přepisů, kdy byl doslovně zaznamenáván projev včetně všech výrazů. Přepisy 

jsou k dispozici v příloze mé diplomové práce (viz seznam příloh). V závěru byly 

vytvořeny shrnující protokoly, které jsou zpracovány v analytické části práce 

v kapitolách číslo 5.1. a 5.3.1. 

4.7. Závěrečná zpráva a prezentace 
 

Závěrečná zpráva a prezentace východisek je obsahem kapitoly č. 5, tj. analytické části 

práce, která je zpracována na základě předchozích metod. 

4.8. Analýza dokumentů 
 

Za analyzované dokumenty byly zvoleny různé webové stránky, reklamní kampaně, 

fotografie a videa, týkající se vybraných firem v mé práci. Konkrétně se jedná o 

domovské webové stránky firem Skechers, Under Armour a Nike pro Českou republiku 

a pro USA. Dále byly analyzovány jednotlivé vytvořené profily značek na sociálních 

sítích, tj. Faceboook, Instagram, YouTube, také propojení s dalšími kanály a jejich 

aktivita v této oblasti. Obecné fungování komunikačních kanálu mi ukázal webový 

portál Digiday. 

Pro analýzu značky Skechers sloužily následující dokumenty: stránka FN plná 

aktuálních informací o obuvnickém odvětví, vlastní blog Skechers,  Events Faqs.com a 

webová stránka, která sloužila k nalezení informací o vše třech vybraných formách Ads 

of the World. 

Dokumenty pro zanalyzování působení a aktivit firmy Nike na českém i 

mezinárodním trhu jsem vyhledala na marketingovém portálu na internetu Focus 

agency s.r.o. a dále na mezinárodní webové stránce Forbes a Revolvy. Pro 

zpracování  jedné ze silných stránek firmy jsem využila webový portál Product 

Placement Blog. Stránka RunGo.cz, Tigris events a iSport.cz sloužily pro analýzu 
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pořádaných eventů ve spojitosti se značkou Nike. Je obecně známo, že firma 

spolupracuje s mnoha známými osobnostmi a pro zjištění jejich aktuální spolupráce a 

výběru těch nejdůležitějších mi sloužila internetová stránka NIKE NEWS, Revolvy a 

celkový seznam sponzorovaných na známém portálu Wikipedia.  

Jako poslední bylo analyzováno působení firmy UA na trhu, kde jsem 

využila  stránky již zmíněné ADWEEK a  SwimSwam. Pro zjištění situace firmy 

v České republice jsem nalezla informace na stránce Mediaguru. 

Další konkrétní zdroje pro uvedené obrázky zobrazující reklamu jednotlivých 

firem budou uvedeny v seznamu literatury, konkrétně v internetových zdrojích, včetně 

často používaného Pinterstu. 
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5. Analytická část 
 

V této kapitole se budu zabývat analýzou komunikačních nástrojů zkoumané značky 

Skechers a vybraných konkurentů, kterými jsou Under Armour a Nike. Celá tato část 

bude vycházet z poznatků  provedených rozhovorů se zástupci firem. Jejich kompletní 

verze je k dispozici v příloze práce. V letech 2011-2015 byl velký rozdíl mezi Skechers 

a ostatními sportovními značkami (Nike, UA, Adidas) ve výdajích na marketingové 

aktivity. Konkrétně u  Nike šlo téměř o dvojnásobnou částku. Celková úspěšnost 

kampaně nezávisí zcela na vydaných na ni nákladů, ale je ukazatelem, jak je firma 

schopna investovat a považuje komunikaci se zákazníkem za důležitou. S ohledem na 

uvedené nedostatky firmy Skechers a na současnou situaci firmy na českém trhu jsou 

pak koncipovány mé návrhy komunikační kampaně. 

5.1 Shrnutí provedených rozhovorů 
 

V následující kapitole shrnu výsledky formálního a neformálního rozhovoru se 

zástupkyní Skechers Klárou Bičákovou, které byly provedeny v Budapešti a v závěru 

vyhodnotím nejdůležitější východiska z rozhovorů pro mou diplomovou práci a 

následnou tvorbu komunikační kampaně. 

5.1.1 Shrnutí formálního rozhovoru se zástupkyní Skechers 

 Shrnutí formálního rozhovoru s Klárou Bičákovou, zástupkyní firmy 

Skechers pro český trh 

Rozhovor byl rozdělen do sedmi částí, kdy rozdílný počet otázek se zabýval 

vždy konkrétním tématem. Na začátek jsem zvolila problematiku mladé generace Y- 

skupiny zákazníků ve věku 18 – 38 let, jak ji firma vnímá a jaká je její celková 

důležitost pro úspěšnost firmy na českém trhu. Pozitivním zjištěním bylo, že paní 

Bičáková uvedla tuto skupinu jako velkého potencionálního zákazníka pro značku. 

Snaží se na ni ve větší míře orientovat, ale uvědomuje si, že hlavní cílovou skupinu stále 

představují odběratelé 35 let a výše. Tito zákazníci sice spadají do zkoumané generace 

Y, ale větší částí patří do generace X, tedy 38 – 51 let. Na ni je v současné době cíleno, 

a to z důvodu, že tato skupina ocení hlavní aspekt značky - maximální komfort. 
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Česko představuje velmi malou část trhu, kde Skechers působí. Ve srovnání se 

západní, východní Evropou a ostatními státy střední Evropy, kde je již firma pojmem, u 

nás ji mladá generace téměř nezná. Generace Y v České republice je plně zasažena 

značkami Nike, Adidas, Converse, O´Neil, Roxy a Vans. Tento problém souvisí 

zejména s krátkou historií značky, která působí na trhu 27 let. P.Bičáková proto vnímá 

budování vztahu s budoucí mladou generací skrze nynější děti, pro které každoročně 

připravují velmi pestrou nabídku. V posledních dvou letech značka vnímá svůj 

potenciál v tzv. vizuálech s názvem D´Lites, které byly vytvořeny s módní vlnou Ugly 

chunk shoes. Tento trend extravagantní obuvi přichází hlavně z Asie. 

Co se týče výběru cílové skupiny, paní zástupkyně uvedla, že tato oblast je v 

kompetenci globálního marketingu firmy s návrháři a módními ikonami. To oni udávají, 

co se bude v následujícím období nosit a vnímají nový životní styl a potřeby zákazníků 

takovým způsobem, že mladá generace Y pak určitě v současné době není cílovou 

skupinou pro komunikační strategii. 

 Druhou část rozhovoru tvořilo téma problematiky komunikačních kampaní, 

které má na starost pro Českou republiku a ostatní státy Střední a Východní Evropy ve 

firmě Skechers marketingové oddělení v Budapešti. Jimi vytvářené globální 

marketingové kampaně jsou v Evropě stejné nebo se lokálně liší. Nejpropracovanější 

kampaně jsou v Asii tzv. cílené, které jsou přímo šité na míru asijským zákazníkům, kde 

značku nosí největší hvězdy mladé generace a jsou převážně komerční záležitostí. 

Naopak v USA je Skechers více spojován s populárními maratonovými akcemi i 

přesto, že není výhradně běžeckou značkou. V Evropě, a to zejména v UK a na Balkánu 

jsou komunikační kampaně vytvářeny inside store PR eventy, kam jsou zvány lokální 

celebrity. V České republice za podobné PR akce můžeme považovat pouze otevření 

samostatných prodejen v Praze. Dalším počinem byly televizní kampaně, které jsou 

bohužel jen třikrát až čtyřikrát do roka, a snaha o vytváření billboardů či reklamy na 

tramvajích v Praze. Za tvář značky nebo spíš jen reprezentaci typu D´Lites byla zvolena 

Mariana Prachařová, která nafotila celý lookbook pro firmu Snapbacks. Ostatní 

celebrity byly stejné jako v USA – zpěvačky Demi Lovato a Camila Capabello. Největší 

nedostatek paní Bičáková vidí v nevyužití nejdůležitějšího komunikačního média, 

kterými jsou sociální sítě, a dále v celkově špatné komunikaci s pracovníky 

marketingového oddělení. 
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Hlavním cílem komunikačních kampaní v České republice je zvýšení povědomí, 

protože značka je u nás spojována jen s centry velkých měst. 

 Další problematiku, kterou jsme během rozhovoru společně řešily, byl 

positioning a hlavní aspekty značky. Jako nejvýznamnější aspekt značky, pro dřívější 

dobu i současnost, paní zástupkyně uvedla jednoznačně komfort. Zároveň zmínila, že 

se nyní se zvýšenou intenzitou dostávají do popředí design a trendy, které úzce souvisí 

s mladou generací a firma je považuje také za své cílové aspekty společně 

s vylepšenými technologiemi. 

Co se týče brand posistioningu, zde by značka byla ráda vnímána svými zákazníky jako 

pohodlná módní obuv pro každou věkovou kategorii. 

 Čtvrtým tématem rozhovoru bylo, jak paní Bičáková vnímá pozici značky na 

českém trhu. Dle jejího názoru v minulosti značka měla nulovou pozici. Lidé ji znali 

pouze ze zahraničí, kde se s ní setkali nebo si ji koupili. V současné době si Skechers 

buduje povědomí a během posledního roku a půl zažívá velký nárůst, který se liší 

generačně. Stále se to však dá považovat za počáteční stádium.  

Prodeje v České republice jsou v průměru vysoké, ale ze 70 % jsou tvořeny 

turisty. Se značkou se můžeme díky řetězcům Sportisimo setkat téměř po celé 

republice. Zastoupení má rovněž ve čtrnácti městech jako součást obchodů Office 

shoes. Skechers provozuje také dvě samostatné prodejny, které jsou v Praze v OC Flóra 

a Chodov. Jako velký potenciál vnímá spolupráci s firmou Globus, a to hlavně z důvodu 

800 000 klubových členů v cílové věkové skupině. Obuv Skechers je zde vystavována 

vedle velkých obuvních značek. 

 V závěru rozhovoru jsme probíraly cíle Skechers v České republice, které paní 

zástupkyně spatřuje ve zvyšování povědomí o značce, navyšování počtu samostatných 

prodejen a celkové lepší komunikační kampani. Bohužel je zde fakt, že dokud nebude 

navýšen prodej na českém trhu, tak nabude ani zvětšena podpora marketingu. 

 S posledním tématem jsme se dostaly ke srovnání značek Skechers a Nike 

vzhledem k její desetileté pracovní zkušenosti u této firmy. Zásadní rozdíl mezi nimi 

vidí paní Bičáková hlavně ve výchozí pozici obou značek na trhu, kde Nike je nyní 

druhá nejsilnější značka s mnohem delší historií.  
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Jako další důležitou odlišnost uvedla celkový přístup k marketingu firem. Marketingové 

oddělení pro Nike bylo lokální, sídlící v Praze. Skechers má svůj marketingový tým 

v Budapešti. To, co jí u Skechers nejvíce chybí, jsou komunikační akce – PR eventy. 

V těchto akcích v prodejnách i na veřejných prostranstvích byl Nike absolutně 

nedostižný, kdy se mu podařilo lidi nadchnout, uchvátit a dát pocit, že jsou součástí 

něčeho výjimečného. 

Nakonec paní Bičáková uvedla, že Skechers by se mělo inspirovat firmou Nike i 

při vytváření marketingových kampaní pro sport, i když představuje největší 

konkurenci. Pro zástupkyni firmy je marketing značky Skechers úplně na začátku. 

5.1.2 Shrnutí neformálního rozhovoru se zástupkyní Skechers 

V neformálním rozhovoru jsme se nejvíce věnovaly nedostatkům značky, a to 

zejména z hlediska nabídky, která je úzce spojena s marketingem firmy. Stěžejní 

problém vidí paní Bičáková v rozpolcenosti firmy vzhledem k nejednoznačné orientaci 

značky. Nabídka Skechers není pouze vycházková obuv, ale ani není jen sportovně 

orientovaná.  

Tento fakt pak úzce souvisí s problémem zvolení osobnosti, celebrity pro lokální 

trh, která bude reprezentovat a stane se tváří značky. S výběrem Mariany Prachařové 

pro typ obuvi D´Lites souhlasí, ale uvědomuje si, že mnoho lidí ji nezná nebo si ji spíše 

spojí podle jména s jejími známými příbuznými. Sama zástupkyně navrhuje například 

českou aktivní moderátorku Lucii Výbornou, podle ní ideální pro věkovou skupinu 40 

let a více, která v současné době tvoří cílovou skupina zákazníků. Výběr 

profesionálního sportovce nepovažuje za dobrý tah, protože značka nemá přesně co 

nabídnout této skupině osobností, aby je uspokojila a spolupráce byla pro ně atraktivní a 

výhodná. Naopak však vidí potenciál v osobnostech, které jsou aktivní a pro národ něco 

znamenají. 

V současnosti se značka může velmi dobře ztotožnit s aktuálním trendem, který 

ji pomáhá, protože sportovní obuv je zároveň vycházková. Sportovní obuv nyní 

představuje módní doplněk, a proto skupinu zákazníků sportovní nabídky tvoří i 

nesportovci, kteří obuv berou jako módní záležitost na denní nošení. S vývojem módy 

se může toto brzy změnit. 
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To, co paní zástupkyně nejvíce postrádá u firmy Skechers, je vytváření 

celkového dojmu – looku pro zákazníka. Možnost nákupu takového zboží, aby zákazník 

měl možnost odejít z prodejny celkově vybavený a připravený na sport nebo trávení 

volného času. Vnímá, že i firma zde vidí potenciál a začala nabízet oblečení k obuvi 

v USA. Nabídka je ale velmi malá a do Evropy se dostane jen v omezeném množství. 

Ve srovnání s ostatními značkami zde vidí nedomyšlenost. 

Dále jsme se zabývaly tím, jakým způsobem nejlépe zvýšit povědomí o značce. 

Z nutnosti nízké nákladovosti kampaně pro Českou republiku paní Bičáková navrhuje 

bonusové zboží zdarma k nákupu nebo jako dárek ve spojitosti s určitou akcí. Mělo by 

se jednat o zboží v podobě triček, čepic, sáčků na boty nebo potítek s logem značky. 

Zmínila také nápad rozšířit sortiment dětského zboží z důvodu dobré návaznosti na 

širokou a jedinečnou nabídku dětské obuvi. Potenciál vidí ve svítících dětských 

batůžcích, čepicích a nápaditých ponožkách. 

Ponožky už firma začala vyrábět, ale k jejich odběru je momentálně složitá 

cesta. Některé prodejny zahraničních firem v České republice jako např. Humanic  je ve 

své nabídce mají, ale tuzemským odběratelům značky se ani při objednávání nenabízejí. 

Originalita až výstřednost ponožek, jako poslední trend módy, souvisí se zasažením 

mladé generace, která podle paní Bičákové hledá výrobky, které je budou bavit a budou 

společně vytvářet určitou myšlenku. Skechers nyní nabízí pouze část a zatím není ve 

firmě nikdo, kdo by toho využil a zariskoval do vtipných a extravagantních modelů a 

dotáhl myšlenku do konce. 

V oblasti sportovní nabídky, a to konkrétně speciální golfové obuvi, paní 

Bičáková uvedla, že firma Skechers v České republice měla roční kontrakt s nejlepší 

českou golfistkou Klárou Spilkovou. Ten byl bohužel ukončen z důvodu rozvázání 

spolupráce agentů hráčky a firmy. Pozitivním faktem pro značku je, že s obuví byla 

hráčka velmi spokojena. Boty Skechers nenosila pouze na golf, ale oblíbila si i obuv 

vycházkovou, kterou užívala ve svém volném čase nebo do posilovny při fyzické 

přípravě. Její trenér nedá na značku dopustit a nosí je dodnes. 

Poslední bod, a také jako radu pro mě, zástupkyně uvedla, že při vytváření 

komunikační kampaně by se více zaměřila na čas po sportu, tedy po náročném 

tréninku, kdy nohy musí odpočívat, být v pohodlí a připravovat se na další denní 

aktivity. 
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5.1.3 Východiska z provedených rozhovorů 
 

 Generace Y představuje potencionální skupinu zákazníků 

 Nedostatečné využívání sociálních sítí 

 Cílem marketingové komunikace v ČR je zvýšení povědomí 

 Hlavní aspekty Skechers představuje komfort, design, trend 

 Počáteční stádium povědomí o značce v ČR 

 Problém zacyklenosti (lepší marketing, za podmínek vyššího prodej a naopak) 

 Brand positioning pro Skechers: „Pohodlné módní obuv pro každou věkovou 

kategorii.“ 

 Prodej zboží tvořen převážně turisty 

 Nevýhoda Skechers v ČR – nemá sídlo zde sídlo, marketing je řízen z Budapešti 

 Firma se v ČR neúčastní žádných akcí – největší nedostatek oproti Nike 

 Výhoda současného módního trendu pro značku – sportovní obuv se stává 

módním, volnočasovým zbožím 

 Značka potřebuje tvář, reprezentující Skechers v ČR. 

 Limitujícím faktem je potřeba nízkonákladové komunikační kampaně. 

 Při tvorbě strategie bych se měla soustředit na čas po sportu uživatelů. 

5.2 Dosavadní marketingová komunikace Skechers v ČR 
 

V této části analýzy se budu věnovat dosavadním komunikačním aktivitám 

firmy Skechers zejména v České republice a některé porovnám s těmi světovými, které 

se vyznačovaly úspěšností ve svém působení.  

5.2.1 Marketingová komunikace Skechers 
 

Marketingová komunikace značky Skechers v porovnání s vybranými 

konkurenčními firmami jako jsou Nike a Under Armour je poměrně výkonnostně i svou 

úspěšností slabší. Jejich komunikační kampaně a tahy budou rozebrány a popsány 

později. Obecně lze říci, že se značka snaží o integraci komunikačních kampaní, ale 

z důvodu své široké nabídky často dochází k nejasné myšlence, která je vysílána 

směrem k zákazníkům. Pestrý sortiment sportovní obuvi je také různorodý ve svých 

technologiích a doporučenému použití. V současné době se firma také orientuje na 
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nápaditost designu obuvi, který by měl být typický pouze pro jejich značku. Tím 

myslím konkrétně typy jako jsou D´Lites, Push-Ups, GoRun, kterým se budu více 

věnovat později. Jednotlivé uvedené modely se od sebe tak liší, že je těžké vytvořit 

komunikační strategii, která bude použitelná na většinu nabízeného zboží, a ponesou 

konzistentní sdělení. Já v komunikaci Skechers postrádám navzájem posilující sílu 

kanálů či komunikačních nástrojů.  

Komunikační proces u každé firmy se sportovně orientovaným zbožím probíhá 

obdobně. Vytvořená tabulka znázorňuje porovnání komunikačního procesu Skechers 

v USA a Asii, kde je velmi populární a Skechers v ČR, kde není moc známý. 

Tabulka č. 1 – Komunikační mix firmy Skechers 

Vybraná firma a 

místo 

Skechers v USA, Asii Skechers v ČR 

Otázky   

Kdo sděluje? Celebrity, blogeři, prodejny 

 (in-store) 

Prodejny (ne pouze Skecher) 

Komu sdělujeme a 

co sdělujeme? 

Ženám, mužům, dětem 

Pohodlnost zboží 

Turistům, veřejnosti, není 

cílová skupina – originalita, 

pohodlí, nižší cena 

Jakým způsobem 

sdělujeme? 

Televize, venkovní nosiče Televize, venkovní nosiče 

(tramvaj) 

S jakým účinkem? Vysoká čísla prodejů, ale u 

starší generace, mladí 

podstatně méně. 

Velmi nízký, mladá generace 

téměř nezasažena. 

Zdroj: Vlastní 

Z tabulky vyplývá nedostatečný komunikační proces v České republice a průměrný 

v USA a Asii, tam v současné době je nejsilnější skrze komerční média a celebrity 

(zpěvačky, blogerky apod.)  

5.2.2 Komunikační mix Skechers 

Co se týče komunikačního mixu Skechers využívá také osobní prodej, a to 

hlavně ve svým monobrandových prodejnách, které čítají v současné době rovné 3 tisíce 

po celém světě. Samozřejmě bez neosobního prodeje v podobě reklamy, v případě 

Skechers pouze informačního či připomínkové typu, by se značka neobešla. Podporu 

prodeje v podobě soutěží zatím firma nevyužila. Podobně tak činí i v přímém 

marketingu či využití veletrhů nebo výstav související se sportovním odvětvím. 
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 Trendy 21. století 

Jak jsem již uvedla v teoretické části, důležitost využití marketingových trendů 

21. století je nezbytné. Jednou z nejstarších marketingových technik je tzv. WOM, kdy 

si lidé, zákazníci šíří informace o značce mezi sebou z vlastní iniciativy či z důvodu 

zaujetí. Dle mého názoru značka Skechers tento typ aplikuje v rámci užití jejich 

výrobku. Často se jedná a spokojenost zákazníka s pohodlím a celkovým komfortem 

obuvi. Uživatelé spíše sdílejí tedy svůj osobní pocit, zážitek z užívání obuvi. Na jedné 

straně se jedná o velmi silný fakt a organický dosah a je zde velká možnost, že další 

zákazník si jde opravdu cíleně koupit výrobek za získaným pocitem. Na druhé straně 

tímto způsobem nelze zasáhnout velkou masu potencionálních zákazníků. 

Další trend představuje product placement, který firma využila v Asii v rámci 

spolupráce s dívčí hudební skupinou Sistar, kde všechny členky mají na sobě Skechers 

boty ve svém videoklipu Shake It. Dále můžeme vidět značku ve známém americkém 

filmu Jak na věc z roku 2002 s Hughem Grantem, v americké komedii The Week Of 

s Adamem Sandlerem z roku 2018 nebo hororovém dramatu z téhož roku The 

Clovehitch killer. Je zřejmé, že se firma určitým způsobem snaží být aktivní i 

v marketingových trendech, ale nevyužije daný fakt (účast ve známých snímcích) dál. 

Tím poukazuje na neintegrovanost své komunikační práce. Techniky jako guerilla 

marketing či virální marketing firma zatím nepoužívá.  

5.2.3 Cílová skupina Skechers 

Největším problémem Skechers je stárnoucí zasažená generace, a to hlavně tzv. 

baby boomers , o kterých jsem již mluvila v teoretické části. Populace, a to převážně 

ženy, nad 35 let značku Skechers dá se říci, že znají a registrují ji. Z pohledu firmy a její 

nejaktuálnější nabídky je viditelné, že by také Skechers rád zasáhl mladou generaci - 

konkrétně generaci Y, která je i cílem této práce. Značka obecně uvádí cílovou skupinu 

takto: ženy ve věku 18-40 a muži 30-50 let. Z dalších zdrojů a rozhovorů, ale vyplývá, 

že zasažená skupina žen je spíše věkově obdobná jako u uvedené mužské skupiny a 

zbývá tak velký potenciál pro marketing a vytvoření komunikační kampaně cílenou na 

mladou generaci. 

Dle mého názoru zasažení uvedené věkové skupiny zákazníků bylo záměrné 

z důvodu znalosti trhu. Protože v současné době je plně zasažena mladá generace 

značkami Nike, Adidas, Reebok a nyní i Under Armour, firma hledala skupinu, která 
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ocení pohodlnost a komfort, které jsou hlavními aspekty značky. Jak vyplynulo 

z rozhovoru se zástupkyní, potencionálními silnými zákazníky pro Skechers představuje 

generace Y, čili marketingově mnohem náročněji zasažitelná, ale zase skupina hladová 

po novinkách, zvláštnostech, originalitě a znalá mezinárodních trendů. 

5.2.4 Použití komunikačních nástrojů Skechers 

V této části analýzy rozeberu jednotlivé komunikační nástroje uvedené 

v teoretické části. Soustředím se na to, jak nebo jestli vůbec je firma Skechers využívá 

ve svých komunikačních kampaních. 

 Celebrity marketing 

Co se týká marketingových kampaní, které byly vytvořeny v rámci celebrity 

marketingu, tak nejsou zcela směřovány na současnou cílovou skupinu značky. Nyní 

uvedu a krátce rozeberu jednotlivé osobnosti, které spolupracovali či spolupracují se 

značkou Skechers. 

V začátcích Skechers celebrity endorsementu stála v roce 2003 americká popová 

zpěvačka Britney Spears, které bylo v té době pouhých 22 let. O rok později ji 

vystřídala se svou výstřední kampaní v podobě zdravotní sestřičky zpěvačka Christina 

Aguilera, která v tobě nedosahovala ani 25 let. Rozdílná, ale za to velmi aktivní 

spolupráce začala mezi americkou tanečnicí, herečkou, modelkou věnující se fitness 

Brooke Burke v roce 2009 a trvá dodnes. Rok 2011 přivedla značka nový typ 

sportovních bot s technologií pro tvarování postavy pod názvem Shape-Ups a s nimi 

přišla nová tvář Kim Kardashian (americká televizní osobnost, modelka a podnikatelka 

arménského původu, manželka rappera Kanye Westa), která bylo v té době právě 30 let. 

S další známou popovou zpěvačkou Demi Lovato uzavřela značka kontrakt o 10 let 

později a s ní odstartovala nové a významné kampaně. Demi je velmi mladá v současné 

době je jí 26 let, ale velmi rychle se stala světoznámou zpěvačkou a ikonou pro mladé 

dívky. V roce 2016 Skechers získalo pro svou novou kolekci brand ambassadorku 

zpěvačku Meghan Trainor v jejích 23 letech, se kterou značka odstartovala úspěšnou 

kampaň. O rok později firma přidala do své řady zpěvaček vycházející hvězdu Camilu 

Cabello, která se stala tváří nového úspěšného modelu D´Lites. 

 Britney Spears, Christinu Aguileru, Demi Lovato či Camilu Cabello zná 

opravdu pouze mladá generace. V České republice je to téměř totožné – ať už jde o 
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zvolení za tvář Agátu Hanychovou nebo Marianu Prachařovou. V rámci profesionálního 

sportu to byl jednoroční kontrakt s profesionální golfistkou Klárou Spilkovou, který 

před rokem skončil. Vybrané celebrity neosloví vůbec starší, ale dle mého názoru ani 

mladší potencionální zákazníky. Zpěvačka Camila Cabello  je nejmladší ze všech svých 

kolegyň, které spolupracovaly se značkou. Smlouvu podepsala ve svých 20 letech. Pro 

většinu starší generace je téměř neznámá, ale po vystoupení na předávání Cen Grammy, 

myslím, že její jméno nezůstane opomíjeno ani jí. Pro Skechers tak představuje výhodu 

a potenciál do budoucna. Zde přikládám koláž všech zmíněných spoluprací s hvězdami 

ženského odvětví.  

Obrázek č. 1 – Koláž z příkladů Skechers Celebrity endorsement
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Zdroj: www.google.com 

Nyní uvedu pánské osobnosti, se kterými Skechers spolupracovala či stále 

spolupracuje. Pro nás v České republice je většina z nich neznámých, proto uvedu 

pouze jména a v jaké oblasti se pohybují. Značka navázala spolupráci s několika 

významnými hráči amerického fotbalu, kteří propagovali značku zejména v období 

Super Bowlu. Mezi ně patří Joe Montana od roku 2008, Mark Cuban v roce 2013, o 3 

roky později Howie Long,  

Od sportovců v roce 2014 firma přesídlila do hudebního odvětví, kde Skechers 

reprezentoval nejznámější bubeník na světě Ringo Starr. S hudebníkem byla natočena 

televizní reklama plná humoru. Významný kontrakt uzavřela firma s 

americkým mistrem světa v boxu Sugarem Rayem Leonardem, dále se známými 

baseballisty Ozziem Smithem, Pete Rosem, Marianem Rivierou a dominikánským 

Davidem Ortizem přezdívaný Big Papi, který se po ukončení profesionálmí kariéry 
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začal věnovat golfu, který ho dostal ke Skechers. V roce 2017 se tváří nové kampaně 

stal herec a režisér Rob Lowe. Kolekci běžeckých bot firma zpopularizovala uzavřením 

kontraktu v roce 2016 na 8 let s etiopským běžcem na dlouhé tratě Mebe Keflezighi. Ve 

stejném roce přidali do své sbírky slavných sportovců ještě mladého kanadského 

triatlonistu Lionela Sanderse.  

Většina vybraných sportovců a celebrit reprezentující Skechers patří do starší 

věkové skupiny, tj. 50 a více. Co se týče cílové skupiny, jsou mužské celebrity pro 

marketing zvoleny lépe než osobnosti značky pro ženy. Jediným možným kandidátem 

pro zasažení mladé generace Y je její člen, poslední uvedený 31 letý Lionel Sanders 

reprezentující značku na závodech jako Ironman . 

Obrázek č. 2 – Koláž z ukázek sponzorovaných sportovců firmou Skechers 

 

Zdroj: www.google.com 

 Event marketing 

Velmi populárním komunikačním nástrojem pro firmy jsou akce, konkrétně ve 

sportovním odvětví jsou to sportovní události. V případě Skechers  jich není mnoho. 

V roce 2016 se firma stala sponzorem evropského Ironman Tour. Uvedenou spolupráci 

firma vnímala jako velký potenciál k zasažení cílové skupiny v Evropě. Svou běžeckou 

kolekcí je Skechers spojován od roku 2016 s maratonem v Los Angeles, kde se značka 

stala hlavním ambasadorem akce a objevuje se tedy i v názvu celé akce např.  Skechers 

Performance Los Angeles Marathon. Spolupráce funguje i skrze webové stránky akce, 
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kde je možný okamžitý proklik na stránky značky a nákup obuvi. Mezi okrajové akce 

patří pořádání konferencí pro celou firmu Skechers s následný večerním program a 

stylovou party v různých částech světa. Poslední byla v roce 2018 v indickém Mumbai. 

Obrázek č. 3 – Koláž ukázky Skechers event marketingu 

       

Zdroj: www.google.com 

5.2.5 Práce Skechers s komunikačními kanály  

V této kapitole rozeberu jednotlivé komunikační kanály, které byly uvedeny 

v teoretické části, jejich využití firmou Skechers ve svých kampaních a následně je 

zahrnu do praktické části této práce.  

S rostoucím používáním mobilních telefonů v posledních letech vzrůstá 

popularita jejich aplikací. Firmy vytvářejí speciální aplikace a pomocí nich se snaží 

dostat blíže k potencionálním zákazníkům. Ředitel digitálního oddělení Ben Kennedy 

ve firmě Integram, který dříve pracoval pro Skechers, uvedl v roce 2015: „Nemusíš mít 

aplikaci, když ji nepotřebuješ, a Skechers aplikaci nepotřebuje.“ Dále charakterizuje 

obsah různých příspěvků značky v rámci komunikační kampaně jako krátké, 

srozumitelné a chytlavé. S tímto názorem souhlasím jen na půl. Na jedné straně 

příspěvky mají nápad a smysl, ale je jich tak málo, že zákazník má malou šanci se s 

nimi setkat bez vlastní iniciativy, a proto často ztrácí svou podstatu i zmíněnou kvalitu. 

 Digitální marketing 

Z prvních a základních komunikačních kanálů 21 století jsou online média, která 

jsou součástí digitálního marketingu. Firma pomocí nich se dostává do povědomí 

zákazníka téměř kdykoli a okamžitě. Ale ani tam, jak už jsem naznačila 

v předcházejícím textu, firma dostatečně neinvestuje a nabízené složky nevyužívá. Jen 

minimálně se setkáme s bannery, popp-upy či plošnou reklamou, naopak se setkáme 
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s tlačítky (butony) díky nim se proklikem dostaneme k možnému okamžitého nákupu 

zboží. Webové stránky Skechers , které dle mého názoru patří za absolutní nezbytnost 

každé firmy, pokud chce působit na trhu v jakémkoli odvětví, 

jsou zpracovány moderně. Nevidím úzkou podobnost s konkurenty, tak jako 

stránky Nike a UA mezi sebou. Pozornost poutají svou aktualizací a častou změnou 

domovské stránky. Celkově zde najdete opravdu vše, co hledáte i více. Viditelnost 

nabídky je velmi dobrá, to samé platí o přístupnosti a celkové použitelnosti stránek. 

Webové stránky Skechers pro Českou republiku jsou odlišné, samostatné a 

vlastní. Na jedné straně vidím  pozitivum stránek, že jsou v českém jazyce, ale pokud si 

rozkliknete určitou nabídku zboží, zjistíte, že v češtině jsou pouze názvy typů 

nabízeného zboží. Informace o firmě čí zboží jsou pak pouze v anglickém jazyce. 

Webové stránky české a americké se liší i svým designem. Vzhled českých stránek 

nevnímám jako špatný, je moderní a přehledný, ale chybějí zde informace a ukázka 

celkové nabídky Skechers. V této oblasti vidím velký potenciál ve zlepšení a využití. 

 YouTube a sociální sítě 

Nejvyhledávanější komunikační kanál pro zhlédnutí videí nebo reklamních 

spotů a nenásilného spojení s uživateli je YouTube. Skechers zde provozuje svůj vlastní 

kanál, který má pouhých 19 035 odběratelů, což je velmi nízké číslo v porovnání se 

svými konkurenty. Také vytvořený seznam videí je strohý a nenápaditý. Průměrný 

počet uživatelů, kteří zhlédnou video nelze určit, a to kvůli velkým rozdílům. Jedno 

video má například 1,6 milionu zhlédnutí a druhé naopak pouhých 16 tisíc. Na kanálu 

Skechers najdete převážně reklamní spoty, videa o technologiích či vtipná pro děti. Z 

profilu už není žádné další propojení na další profily, kanály apod. 

Nejpoužívanějším komunikačním kanálem mladé generace jsou sociální sítě. 

V teoretické části jsem vybrala dvě nejvýznamnější v České republice, kterými jsou 

Facebook a Instagram. Facebookový profil Skechers na mě působí pouze jako nutná 

formalita. Nové příspěvky se zde objevují každý druhý den, ale pouze v podobě jedné 

fotografie vybraného modelu. Chybí zde budování vztahu s uživateli a možnost zjištění 

jejich názorů apod., proto zde vidím velký potenciál pro vylepšení. Lépe je veden profil 

na Instagramu, který je v současné době fenomén a budoucnost pro marketéry. Skechers 

zde publikuje krásné fotografie, ale většinou jsou to pouze obrázky bot. Dle mého 

názoru, nemusí být přidávány příspěvky pouze o zboží. Populární Insta-stories firma 
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používá často a velmi originálně. To hodnotím velmi pozitivně. Firma má vytvořená 

pouze jeden profil na Facebooku, ale nespočet na Instagramu, které jsou rozděleny na 

jeden centrální a další dle zemí po celém světě. V tom vidím velký potenciál pro 

Českou a Slovenskou republiku. 

 Televize, rozhlas, tisk 

Komunikačním kanálem, který je podle mne největší zbraní Skechers, je 

televize. Firma vytváří mnoho nápaditých a originálních reklamních spotů, které jsou 

spuštěny v určitých obdobích. Mezi velmi známé patří spot v letech 2012 a 2013 

v období Super Bowl XLVII. Značka odvysílala televizní reklamu na běžecké boty 

GoRun 2, kde hlavní hrdina předhonil geparda či malý roztomilý francouzský buldoček, 

který v závodě s chrty díky botičkám vyhrál. Mezi další známé patří dětské spoty, 

reklama propojena s domácími mazlíčky či celebritami. Do televizního kanálu 

zainvestoval Skechers také v České republice, kdy reklamy mají téměř vždy velký 

účinek. Negativem je však periodicita spotů. Bývají maximálně 4 krát do roka po dobu 

krátkého období, takže účinek často rychle opadne.  

Reklamu na značku Skechers nenajdete v České republice ani v novinách ani 

v časopisech. Článek nebo zmínka o značce v tištěných médiích je pouze z iniciativy 

prodejních sítí, které značku nabízejí, ale Skechers zatím žádné kampaně v uvedené 

podobě nepodniká. V tomto případě vidím možnost navázání kontaktu značky 

s dámským časopisem, který doporučuje konkrétní výrobky ženám na sport nebo volný 

čas. Ve Spojených státech se značka objevuje v Los Angeleském časopise, 

v magazínech o módě a sportu. 

V USA v Californii má Skechers vlastní rádio na Manhattan Beach a pouze 

v rámci určité kampaně používají i regionální rádia. 

5.3 Marketingová komunikace konkurenčních firem 
 

V nadcházející části se jedná o zachycení použití komunikačních prvků a nástrojů, které 

lze uplatnit i pro firmu Skechers v následně zpracovaných návrzích. Je zde uvedena také 

marketingová komunikace z posledních let a také nejúspěšnější kampaně vůbec. Na 

úvod představím vybrané konkurenční firmy a důvod jejich výběru. 
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Firma Under Armour (dále UA) je americká světoznámá značka založena roku 

1996 univerzitním hráčem amerického fotbalu Kevinem Plankem, která nabízí 

sportovní oblečení, vybavení a od roku 2006 součástí její široké nabídky je také 

sportovní obuv. Pyšní se výrobou technologicky nejvyspělejšími zbožím. Posláním 

z UA je: pomáhat všem sportovcům stát se lepšími prostřednictvím vášně, designu a 

neutuchající touhy po inovacích. Ústřední sídlo firmy je v USA ve státě Maryland ve 

městě Baltimore. Její evropská centrála sídlí v amsterodamském Olympijském stadionu. 

Další významné pobočky UA jsou v Denveru, Hong Kongu, Torontu a Guangzhou. 

Sloganem značky je v současné době: „Under Armour makes you better”. Firma má 

jasně stanovené své hodnoty, které ji definují a skrze ně se spojují se svými zákazníky. 

Snaží se se být součástí téměř všech hlavních sportů pomocí slavných sportovců. 

Tomuto tématu se budu ale věnovat podrobněji později. Obuv UA je zaměřena hlavně 

na běh, basketbal, golf, obecně trénink, horolezení a u žen navíc na volejbal. 

Nejznámější sportovní značka Nike s dlouhou historií založena v roce 1964 

atletem Philipem Knightem a jeho trenérem Billem Bowermanemsem. Hlavní sídlo 

značky je v USA ve státě Oregon ve městě Beaverton. Pod společnost NIKE spadají 

značky Nike, Converse, Hurley a Jordan. Zde je vidět její obrovská síla na trhu a 

pestrost zaměření, které s popularitou sportovního zboží stále roste. Posláním NIKE je: 

přinést inspiraci a inovaci každému sportovci na světě – jestliže máš tělo, tak jsi 

sportovec. Jak jsem uvedla NIKE je světová značka, s významnými sídly po celém 

světě, v Evropě je to holandský Hilversumu a v Asii čínský Shanghai. V roce 1988 Nike 

spojila svoji revoluční kampaň se sloganem „Just do it”, která byla agenturou 

Advertisng Age vyhlášena čtvrtou nejlepší reklamní kampaní historie a zůstala ve 

spojení se značkou do dnes. V současné době se firma soustředí na výzvu v inovacích 

v odvětví designu, na vytváření globálního Nike týmu, který spojuje sport, na pomoc 

konkrétním komunitám po celém světě a na populární jedinečnost např. v podobě 

tvorby vlastního páru obuvi. Obuv této vybrané konkurenční firmy se soustředí zejména 

na fotbal, běh, tenis, golf, sportovní trénink, skateboarding, ale také volný čas. 
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5.3.1 Shrnutí formálního rozhovoru se zástupcem Under 

Armour 

 Shrnutí formálního rozhovoru s Petrem Fišerem se zástupcem a 

poradcem firmy Under Armour pro český trh 

Rozhovor byl koncipovaný na základě stejného dotazníku jako u zástupkyně 

firmy Skechers, pouze byl upravený o zaměření na značku Under Armour (dále UA). V 

úvodu jsme se zabývali mnou vybranou cílovou skupinu generací Y, která pro UA 

představuje velmi důležitou skupinu zákazníků, a to hlavně z důvodu filosofie firmy. 

Mohu říci, že nyní představuje cílovou skupinu i přesto, že značka UA věkově tak úzce 

necílí. Její směr se týká aktivní části populace, která sportuje. Své zaměření nerozděluje 

dle věku, ale podle aktivity jedince, jeho sportovního odvětví a výkonnosti.  

Český trh včetně dalších států střední a východní Evropy představují jen malou 

část celku, kde AU působí -  na rozdíl od trhů v USA, Asii a Pacifiku. Pozice mladé 

generace v ostatních zemích se neliší a UA ji považuje za silně zasaženou i na českém 

trhu z důvodukrátké historie a spojení s něčím novým. 

V současnosti značka za svou největší přednost ve své nabídce považuje 

zabudovaný chip ve sportovní obuvi, který je schopen propojit sportovní aktivitu 

jedince se speciálními aplikacemi (Map my run, Endomondo) od UA. Jak jsem již 

zmínila v teoretické části, charakteristický rys generace Y jsou technologie, sociální 

sítě, nepřetržité propojení, a to vše UA splňuje. 

Cílovou skupinu pro tvorbu marketingové kampaně vybírá ve firmě 

marketingové oddělení, které pracuje se sociálními sítěmi a influencery. Komunikační 

kampaň to celkově ovlivní i přesto, že technologie zboží je univerzální, ale oslovení a 

práce s mladou skupinou jdou zcela přes jiné kanály než při cílení na starší generaci. 

Hlavní roli zde představují pro značku Instragram a Facebook. 

  Ve druhé části rozhovoru jsme se zabývali tvorbou komunikačních kampaní 

v UA, které jsou řízeny centrálním marketingovým oddělením v USA v Beavertonu a 

zároveň propojeno s ostatními lokálními odděleními zaměřenými na určitou zemi. To 

pro Českou republiku sídlí v Praze, kde určí výši nákladů, lokality umístění či lokální 

specifika (vybrání celebrity) pro vytvořenou kampaň v centrále. Nejvíce v tomto 

případě záleží na obratu daného místa. 
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Pan Fišer působí u firmy s novým vedením, která je v České republice 

výhradním distributorem značky Under Armour, druhým rokem. Předešlý management 

se marketingu příliš nevěnoval, a proto největší marketingový růst značka zaznamenává 

právě v posledních dvou letech. Zástupce považuje za nejlepší kampaň v Česku tu 

současnou – soustředěnou na běžeckou obuv s novou technologií pod názvem  Under 

Armour Hover Phantom. Světově nejúspěšnější je kampaň spojená s jedním 

z nejznámějších současných basketbalistů NBA se Stephenem Currym a speciálním 

modelem obuvi – Curry 6. 

Hlavním cílem UA u nás je stálé zviditelňování značky, ale také zvyšování 

prodeje. Rozšíření povědomí stále pro firmu hraje roli, ale není už jako dříve prioritou.  

Tváří značky současnosti se stala rychlobruslařka Martina Sáblíková, rapper a boxer 

Marpo. Osobnosti reprezentující UA celosvětově jsou Stephen Curry, quaterback Tom 

Brady, modelka Gisele Bündchen a mnoho dalších.  Hodnocení, náklady a statistiky 

vytvořených kampaní jsou zaznamenávány a vyhodnocovány, ale jsou přístupně pouze 

interně. 

Dále jsme se zabývali s panem zástupcem aspekty značky, které se v průběhu 

času v zásadě nemění. Jako hlavní aspekt UA uvedl performence – výkon, výkonnost, 

který má poukazovat na správně zvolenou cestu uživatele a značky za lepším 

sportovním výkonem. Druhý důležitý aspekt UA vidí pan Fišer v konektivitě – spojení, 

pomocí něhož uživatelé vytvářejí komunity a mají kontrolu nad svým výkonem. Firma 

ve větší míře začíná klást důraz na design nového zboží, které musí být zároveň něčím 

zajímavé. Brand positiong UA – sportovní značka, která pomáhá dosáhnout lepších 

výsledků a dělat každý sport dobře.   

Čtvrtým tématem rozhovoru bylo, jak pan Fišer vnímá pozici Under Armour na 

českém trhu. Značka se začala u nás objevovat od roku 2008, kdy byla absolutně 

neznámá. V roce 2012 již byla v povědomí zákazníků, ale zlomový rok přišel až o rok 

později, kdy došlo k razantnímu zvýšení známosti a popularity značky v Česku právě u 

mladé generace. V současně době se firma objevuje na pozici v top 5 značek českého 

trhu, ale stále je vnímána jako nová a má kam růst. 

Prodeje jsou v posledních letech velmi vysoké a stále stoupají. S UA se můžeme 

setkat po celé České republice, nejvíce v největších sportovních řetězcích jako jsou 

Sportisimo a A3 Sport, v bývalém flagshipu Niku – v Urban Store, ale celkově se 
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značka velmi orientuje na e-shop. Samostatnou prodejnu UA v Čechách nenajdeme, ale 

co není, může brzy být. Otevření obchodů v podobě tzv. Brand stores, kde bude možné 

nabízet celou pyramidu produktů, kterou se UA pyšní, je také jedním z cílů firmy, jak 

zdůraznil pan Fišer. 

V posledním tématu rozhovoru jsme se věnovali srovnání značek Under Armour 

a Skechers s tím že pan zástupce působil před rokem a půl ve firmě Skechers. Se 

spoluprací s oběma značkami je velmi spokojený, ale uvedl, že jsou mezi nimi rozdíly. 

Jeden z největších rozdílů podle jeho mínění je práce  Skechers se skladem zboží, kdy si 

vytipuje určité modely produktů, které budou dosahovat úspěchu a vyrobí větší 

množství. Naopak Under Armour a většina dalších značek nejdříve produkty prodá a 

podle výše prodeje následně vyrobí produkty. Další rozdíl vnímá pan zástupce v 

práci marketingu. O fungování a chod marketingu se ve Skechers  starají 1 – 2 

zaměstnanci v porovnání s UA, kde je to celý tým, který vytváří kampaně.  UA se 

zaměřuje na práci a komunikaci pomocí sociálních sítí, které Skechers chybí.  

Na závěr ještě pan zástupce zmínil rozdíl mezi značkami v jejich pestrosti 

nabídky produktů. UA vybaví svého uživatele od hlavy až k patě. Nabízí oblečení, 

doplňky, obuv a další zboží potřebné k celkovému vybavení.  Skechers má velmi 

širokou nabídku obuvi, ale oblečení a doplňky jsou ve fázi doplňkové a pro firmu až 

nedůležité. 

Celkově má pan Fišer výborný přistup k obě značkám, ale mou poslední otázku 

rozhovoru: „Co by se dalo od Skechers převzít aniž by vznikla kopie?“ přeformuloval 

na opačnou verzi. Odpověděl, že Skechers by měla od UA převzít práci a řízení 

marketingu, i když si je vědom, že v současné době se cílové skupiny značek liší. 

5.3.2 Východiska z provedených rozhovorů 

 Generace Y představuje pro firmu cílovou skupinu i přesto, že sama 

neohraničuje věk spotřebitelů 

 Mladou generaci považuje firma za silně zasaženou. 

 Jako svou silnou stránku UA vnímá v práci s technologiemi, které jsou součástí 

jejich zboží. 

 Vysoká úroveň práce se sociálními sítěmi a influencery. 

 Marketingoví oddělení sídlí v ČR v Praze, tvorba lokálních kampaní. 
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 Hlavní cíl firmy na českém trhu je zvyšování známosti značky a prodeje. 

 Osobnosti reprezentující UA v České republice je rychlobruslařka Martina 

Sáblíková a boxující rapper Marpo. 

 Hlavní aspekty značky představují výkon (performance) a spojení (connecting). 

 Brand positioning UA je: pomoc dosáhnout lepších výsledků a dělat každý sport 

dobře. 

 Prodej zboží v ČR je velice vysoký i přesto, že zatím zde není samostatná 

prodejna pouze se zbožím značky UA. 

5.3.3 Analýza marketingové komunikace UA a Nike 

Jak bylo vysvětleno v teoretické části, nezbytností úspěšné marketingové 

komunikace je její integrace, vzájemné posílení a jasné, konzistentní sdělení. Firma UA 

svou komunikační kampaň cíleně integruje skrze všechny použité kanály, lze si 

povšimnout jednolitost profilů na sociálních sítích s webovými stránkami, používané 

motto či vybrané propagované zboží. V případě značky Nike jsou viditelné větší 

rozdíly. Webové stránky, facebookové či instragramové profily se od sebe dost liší, dle 

mého názoru je to z důvodu uvědomující si jistoty pozice na trhu a svého širokého 

záběru. Integrace je viditelná na designu jejich prodejen a jasném populárním sloganu. 

Komunikační proces každé firmy souvisí se zodpovězením 4 uvedených otázek, jejichž 

odpovědi uvedu v následující tabulce. 
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Tabulka č. 2 – Komunikační proces konkurenčních firem  

Firma Under Armour Nike 

Otázka   

Kdo sděluje? Silné osobnosti, Sportovci Sportovci, odborníci, lidé 

s příběhem 

Komu a co 

sdělujeme? 

Sportovcům – UA tě dělá 

lepší 

Všem, kdo má „tělo”  

Just do it 

Jakým 

způsobem sdělujeme? 

Sociální sítě, webové 

stránky, spojení skrze 

profesionální sportovce 

Instagram, webové stránky, 

prodejny, 

spojení skrze profesionální 

sportovce 

S jakým účinkem? Povědomí u specifických 

skupin 

Vysoké povědomí u široké 

skupiny lidí 

Zdroj: Vlastní 

Cílovou skupinu u UA jsou převážně lidé, kteří sportují, věnují se sportu i na vyšší 

úrovni a chtějí zvyšovat svůj výkon. Nevymezují skupinu věkově, ale cílí na aktivní 

populaci, která chce posouvat své hranice a výkon bez rozdílu pohlaví. Naopak Nike se 

v současné době zaměřuje na jedné straně převážně na mladou generaci, která sportovní 

zboží používá i k dennímu užití. Na druhé straně se snaží oslovit všechny pomocí 

silných lidských příběhů. 

5.3.4 Analýza komunikačních nástrojů a kanálů UA a Nike 

Z široké škály komunikačních nástrojů jsem vybrala ty nejúčinnější a nejpoužívanější, 

které využívají vybrané konkurenční firmy k dosažení svých cílů. Nejprve přiblížím 

jejich jednotlivou práci s komunikačním mixem.  

 Komunikační mix 

Značka Nike je spíše orientovaná na neosobní prodej svého zboží. Od začátku svého 

působení se zavázala inzerovat reklamu na významně vysoké úrovni a rozhodla se tak 

cílit na trh přímo a oslovit nárazově širokou masu zákazníků. V polovině 80. let byly 

hlavními nástroji kampaně billboardy a nástěnné malby na budovách, které pokrývaly 

města se sdělením vztahujícím se ke klíčovým Nike sponzorovaným sportovcům. 

Reklama tedy nezobrazovala jen pouhé produkty, ale symboly a emoce. To je typické 
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pro značku i v současné době. Revolučním rok 1992 v oblasti Nike komunikace bylo 

první otevření Nike Townu na North Michigan Avanue v Chicagu, místo kde naleznete 

všechny produktové řady pouze jedné značky. Tzv. „město jedné značky” vyjadřuje 

podstatu značky a její filosofie. Stylová hudba, velké televizní obrazovky, mladí 

prodavači v nejnovějších Nike kolekcích a moderní vybavení interiéru přímo působí na 

návštěvníky s jasným posláním „Tohle je Nike.” 

Aktuální vizi svých obchodů představuje NikeTown v New Yorku, kde propojují 

digitální technologie s kamenným obchodem. Jediné, co k nakupování budoucnosti 

potřebujete, je stát se členem klubu, vlastnit chytrý mobilní telefon a stáhnout si 

aplikaci. Jedna z vychytávek z mnoha jsou tři typy světel v kabinkách, že si tak 

zákazník může vyzkoušet, jak by daný oděv vypadal na běžném denním světle, ale také 

v posilovně nebo na hodině jógy při světle svíček. Budovy NikeTown se tedy staly a 

zůstávají klíčovými pro budování značky a jsou pevným výchozím bodem pro všechny 

další komunikační a marketingové aktivity.  

Součástí komunikačního mixu Nike je také podpora prodeje v podobě účasti na 

veletrzích, např. v Miláně a příprava různých soutěží pro své zákazníky, kdy mohou 

vyhrát např. nejnovější typ běžecké obuvi.  

Obdobně funguje Under Armour, který se nepyšní takovým počtem svých obchodů 

jako Nike. UA house sídlí v Baltimoru, Bostnu, Dubaji, Mexiku, Kanadě a jediný 

evropský je v Amsterdamu. Tím, že UA není na trhu tak dlouho jako Nike a svou 

marketingovou komunikaci nejvíce šíří pomocí spolupráce s profesionálními sportovci, 

známými osobnostmi a digitálním marketingem. Tomuto tématu se budu věnovat 

později. 

Komunikační mix konkurenčních firem v České republice je silný reklamou ve 

velkých městech. Převážná část je mezinárodní, a proto pro český trh není vytvářena 

speciální komunikační kampaň. Sílu a možnost bližší komunikace se zákazníky vidím v 

samostatných prodejnách pouze se značkou Nike. Těch najdeme v České republice 

celkem 7, z toho 1 v Ostravě, Brně, Chvalovicích a 4 v Praze, a to v obchodních 

centrech Nový Smíchov, Chodov dále ve Fashion aréně a ve vyhlášené ulici Na 

Příkopech. Naopak UA nemá v ČR ani jednu samostatnou prodejnu, ale patří to mezi 

firemní plán do budoucna. UA můžeme zakoupit pouze v obchodech s ostatními 

sportovními značkami (mají ho téměř všude) nebo přes e-shop. 
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 Trendy 21. století 

V teoretické části jsem se věnovala komunikačním trendům 21. století, které je 

důležité neopomíjet. I přes hit komunikace pomocí sociálních sítí je stále WOM (word-

of-mouth) nejúčinnějším způsobem sdílení informací. Tento fakt si UA i Nike 

uvědomují a své kampaně vytvářejí tím způsobem, aby se o nich mluvilo. Podávají 

jasnou informaci, kterou si člověk zapamatuje a šíří ji dál. Nike vyniká ve WOM a 

s ním spojeným buzz marketingem, který souvisí se spojením značky a Tigera Woodse 

či Lance Armstronga a jejich nedokonalou minulostí, ale mluví se o nich. V poslední 

době je diskutováno spojení Nike a hráče NFL Colina Kaepernicka, který během 

americké hymny v před přípravným zápasem odmítl povstat jako znamení protestu proti 

policejnímu násilí na černoších. Reakce na situaci jsou rozdílné, ale mnoho lidí jako 

protest neuznání spojení hráče a značky, začalo pálit a ničit vlastní zboží Nike, a to vše 

sdíleli na sociálních sítích. Firma reagovala v podobě reklam, kde zobrazují 

Kaepernicka s heslem: "Věř v něco. I když to znamená obětovat všechno." Nelze 

opomenout také fenomenální kampaň Joga bonito od firmy Nike, kde se ukázali tehdejší 

fotbalové superstars předvádějící nevídané věci. Samozřejmě se jednalo o podvod, ale 

to nikomu nedocházelo. 

Dalším trendem je product placement, který využil už v roce 1999 UA ve filmu 

Vítězové a poražení, Náhradníci (film představoval autentičnost amerického fotbalové 

prostředí, a tím získal zákazníky této skupiny), dále ve filmu Temný rytíř povstal, 

Fighting with my family, Kamarádova holka nebo také v seriálech jako jsou Game day, 

World of hurt a další. Nike je tímto typický a v jeho případě si zákazník ani 

neuvědomuje, že se jedná o součást určitého marketingového tahu, ale je vnímán spíše 

jako součást určitého snímku jako např.: Creed 2, Psí poslání, Transformers, Spider-

Man, Rocky, Nenávist, kterou jsi probudil, také nový film o Beatles – Yesterday, kdy 

obléká Nike sám Ed Sheeran. 

Nesmím opomenout perfektní využití guerilla marketingu firmou Nike v podobě 

obrovského fotbalové míče na autech či budovách, logo lavičkách, odpadkových koších 

apod. Zde uvádím jedinečnou originalitu a nápaditost na následující koláži z obrázku. 
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Obrázek č. 4 – Koláž ukázky Guerilla marketingu firmy Nike 

 

 

Zdroj: www.pinterest.com 

 

 Celebrity marketing 

Za stěžejní komunikační nástroj u obou zvolených konkurenčních firem považuji 

spojení firmy se slavnou osobností tj. celebritou splňující a reprezentující jejich 

charakteristiky. Výběr celebrity stojí na její důvěryhodnosti, atraktivitě, respektu, 

odbornosti a podobnosti se značkou. Každý z konkurentů má s osobností rozdílný 

kontrakt a podmínky spolupráce. Nyní uvedu konkrétní případy a pokusím se ukázat, 

jak široký záběr obě firmy mají. 

K nejznámějšímu spojení značky Nike a celebrity určitě patří spolupráce 

s basketbalovým hráčem Michaelem Jordenem, která byla uzavřena v roce 1984. Jordan 

dostal akcie firmy, kolekci basketbalové obuvi nesoucí jeho jméno v celkové částce 1 
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milion dolarů. Ukázalo se, že to byla nejlepší koupě všech dob, protože Michael 

překonal veškeré očekávání. Společně vytvořili celou produktovou řadu Air Jordan. 

Tím se stal basketbalista NBA ambasadorem značky Nike. 

Obrázek č. 5 – Nejznámější létající Michael Jordan pro Nike 

 

Zdroj: www.pinterest.com 

Svou světovost Nike dokazuje rozsáhlostí svého působení v celém sportovním světě 

a spoluprací, nejčastěji formou sponzoringu, s těmi nejúspěšnějšími ve svém odvětví. 

Ať už je to jeden z nejdražších kontraktů s Rafaelem Nadalem nebo Rogerem 

Federerem, který odešel k japonskému Uniqlo, ale i přesto mu bude Nike stále platit, 

LeBronem Jamesem nebo Rorym Mcllorym v hodnotě 10 milionů dolarů.  

Zůstaneme ještě u jmen jednotlivých sportovců, kteří se staly tvářemi a je důležité 

se o nich zmínit: tenisové hvězdy Serena Williams, Maria Sharapovova, Victoria 

Azarenko či Simona Halep, basketbalista Kobe Bryant, olympijská vítězka na tratích 

100m a 400m Elaine Thompson, nejlepší fotbalista na světě Cristiano Ronaldo, 

Ronaldino, Waune Rooney, Didier Drogba a mnoho dalších. 

Obrázek č. 6 – Roger Federer pro Nike 
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Obrázek č. 7 – Serena Williams na billboardu v NYC v nadživotní velkosti pro Nike    

              

Zdroj: www.pinterest.com                                              Zdroj: www.pinterest.com 

Obrázek č. 8 – Cristiano Ronaldo v kampani pro Nike 

 

Zdroj: www.pinterest.com 

Nike je úzce spojen s fotbalem, věnuje se sponzoringu fotbalových klubů, 

asociací, národních fotbalových týmů po celém světě, např. francouzského, tureckého, 

brazilského, hongkongského, australského, ale také slovenského. Významově podobný 

jako fotbal pro Nike je basketbal, kde je jejich spolupráce podobně rozsáhlá. Dalšími 

sporty, kde se setkáme se známým Nike logem, jsou box, kriket, cross fit, golf, házená, 

gymnastika, plavání, rugby, skateboarding a surfing. 

V České republice nejčastější spojení se značkou Nike najdeme ve fotbale, kde 

je značka oficiálním partnerem. Dresy týmů FC Sparta Praha, SFC Opava, 1. FK 
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Příbram, 1. FC Slovácko, FC Slovan Liberec a FK Jablonec jsou vyrobeny značkou 

Nike, které se prodávají ve Fan shopech u každého stadionu. Jako další zboží pro tým 

nabízí oblečení na trénink, bundy, vesty, tašku na kopačky a další. Tento prodej zboží 

můžeme zařadit do marketingového marchandisingu. Druhým sportem, kde Nike působí 

jako výrazný sponzor v ČR je tenis. V současné době je jedním z hlavních sponzorů 

jedné z nejlepších tenistek světa Petry Kvitové, kterou obléká i obouvá na 

nejprestižnější turnaje. Dále značka také spolupracuje s výbornou tenistkou Lucii 

Šafářovou, která na začátku roku 2019 oznámila konec kariéry. Představitel pouze 

mužského zástupce pro Nike zatím u nás chybí. 

Obrázek č. 9 – Petra Kvitová v reklamě na Nike  Obrázek č. 10 – Nike a FC Sparta Club 

              

Zdroj: www.google.com                                                Zdroj: www.twitter.com 

Kontrakt UA a profesionálního sportovce často bývá na sponzorské bázi. Firma 

se soustředí na svou pozici značky vnímanou jako sportovní a výkonnostní mezi 

konkurenty. Strategie UA je spíše zaměřena na spolupráci s mladými, nadějnými a 

talentovanými sportovci před jejich výkonnostním vrcholem a zároveň však chce být 

spojována s ikonami v širokém záběru sportovního prostředí. 

Vzhledem k tomu, že značka samotná byla vytvořena původně pro americký 

fotbal, je i mnoho sportovců a týmů tohoto sportu sponzorováno. Jedná se např. o  

Cama Newtonae, Milease Austina, 2 kanadské týmy, 27 amerických vysokoškolských 

týmů a také 40 středoškolských týmů. UA dále sponzoruje sportovce hrající baseball a 

basketball- 10 hráčů z MBL a 11 hráčů z NBA.  

Pro vybudování basketbalové řady a zasažení odvětví si UA vybrala Stepha 

Curryho, nejlépe hodnoceného hráče NBA, který odmítl nabídku Adidas i Nike. 
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Uzavřela s ním jeden z nejdražších kontraktů v historii v roce 2015 do roku 2024. Steph 

je považován za nástupce Jordana, který společně s UA vybuduje basketbalovou 

kolekci, bohužel se to zatím naděje, ale UA do jejich spolupráce stále investuje. 

Současným hitem je model basketbalové obuvi CURRY 6. 

Obrázek č. 11 – Steph Curry pro UA 

 

Zdroj: www.milled.com 

Pomalu také proniká do populárního fotbalu, kde spojuje svou značku se jmény 

jako Babby Zamor, německým Hannoverem 96, Tottenhamme Hotspurs a mnoha 

dalšími. Svou rozšířenost dokazuje také sponzoringem hokejisty Henrika Zetterberga, 

Mika Fishera a dalších. UA podobně jako Nike i Skechers působí v golfu, a to zejména 

s Hunterem Mahanem a Tommym Gaineyem. UA nezapomíná také na ženy, kde 

sponzorují karatistickou mistryni světa Allison Mack, gymnastku Alice Sacramone, ale 

také hvězdu ve sjezdovém lyžování Lindsey Vonn,která oznámila nedávno konec 

kariéry. 

Obrázek č. 12 – Lidsey Vonn pro UA 

 

Zdroj: www.prnewswire.com 
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Významnou tváří značky se stal olympijský vítěz Michael Phelps, jejich 

společně vytvořená reklama pod názvem „Rule Yourself” na UA byla vyhlášena jako 

nejlepší pro rok 2016 a zároveň také jako nejvíce sdílený Olympijský spot. Reklama 

nejvíce zasáhla mladou generaci Y, a to z důvodu poskytnutí všech emocí v jednom 

spotu, inspirace, nahlédnutí na trénink olympijského vítěze a proniknutí do bolestných 

terapií sportovce. 

Obrázek č. 13 – Michael Phelps pro UA 

 

Zdroj: www.hardwoodandhollywood.com 

Smlouva pro UA byla podepsána s tenistou Andy Murraym, který v současné 

době má bohužel vážné zdravotní komplikace a jejich budoucí spolupráce je nejistá. 

Ojedinělým kontraktem bylo vybavení UA sportovní obuví pro celý olympijský 

kanadský tým. Jako oficiální tvář UA od roku 2016 můžeme považovat herce, 

producenta a profesionálního wrestlingového zápasníka Dwaynea Johnsona, známého 

z filmu Rychle a zběsile. 

V České republice mezi sponzorované sportovce UA patřil profesionální golfista 

Marek Nový, reprezentant v atletice Jan Mužík, dvojice nejúspěšnějších hráčů 

plážového volejbalu ČR Jan Dumek a Martin Tichý, motocyklový závodník Lukáš 

Pešek. V současné době se značkou spolupracuje zápasník Tomáše Hron a motokrosař 

Petr Pilát. Značka se stala partnerem tréninkové přípravy českého rappera a vicemistra 

ČR v thajském boxu Marpa na zápas se slovenským hudebním protějškem Rytmuse, 

který český zápasník vyhrál. Hlavní tváří UA v ČR je v současné době několika 

násobná mistryně světa v rychlobruslení Martina Sáblíková a celý NowiS team, který 

bude trvat minimálně do roku 2022, kdy se budou konat Zimní olympijské hry 

v Pekingu. 
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Obrázek č. 14 – Martina Sáblíková a Marpo pro UA 

 

Zdroj: www.topvip.cz 

 Event marketing 

Obě vybrané firmy působí v téměř stejném odvětví – sportovním, které se pojí 

s různými sportovními akcemi - závody, zápasy, turnaji, workshopy či charitou.  

Under Armour pořádá mnoho akcí a vytváří projekty na pomoc různých oblastí 

společnosti. Jedním z nich je projekt Power in Pink z roku 2002, který podporuje 

všechny ženy, které pomocí sportu a cvičení bojují s rakovinou prsu. Firma organizuje 

rovněž vysokoškolské hry a vyrábí unikátní řady vysoce výkonného vybavení. Další 

program UA Youth Movement poskytuje dětem a mladistvým místa, kde mohou 

sportovat. 

V roce 2016 před otevřením Brand housu v Bostnu firma využila virtuální 

reality k navázání kontaktu s potenciálními zákazníky tak, že mohli proniknout do 

samotného domu a celý jej prozkoumat ještě před otevřením. O rok později ve městě 

Hudson se stala značka součástí výzvy měsíce ledna jako měsíce pro oživení svého 

zdraví (#BoostYourHealth), kde se lidé vzdělávali a sdíleli své typy v této oblasti. Pro 

účast v určitých sportovních soutěžích potřebovali účastníci sportovní obuv, kterou 

s sebou neměli, a proto zde byl UA, který bezplatně obuv půjčil, a tím ji zároveň 

umožnil návštěvníkovi vyzkoušet a následně i prodat. Populární propojení UA a fitness 

cvičení se konalo na střeše vysokopodlažní budovy v New Yourk city, kde modelka 

Gisele Bundchen představila svou novou kolekci „ I Will What I Want ” určenou pro 

ženy. 
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V České republice jsou akce spojené s UA ještě v začátcích, ale jedna z velkých 

akcí Under Armour Czech Bowl XXII se konala v roce 2015 v pražské Eden aréně, kde 

se střetli nejlepší týmy České ligy amerického fotbalu. Většinou je značka viděna vždy 

ve spojení s konkrétním sponzorovaným sportovcem. 

Firma Nike, díky svému delšímu působení na českém trhu, podniká mnoho akcí 

i v České republice. Vzhledem k tomu bych se ráda věnovala právě těmto akcím 

s ohledem na pravděpodobnější inspiraci pro značku Skechers. Všechny tuzemské 

projekty Nike musí odpovídat celosvětové vizi a strategii značky.  Společnost 

zastupující Nike v ČR musí své vlastní iniciativy konzultovat s centrálou pro střední 

Evropu sídlící v Holandsku, která je mezistupněm komunikace s vedením v Oregonu 

v USA. Do roku 2015 se firma spíše orientovala svými projekty na muže, pak nastal 

zlom a ženy nyní představují terč většiny eventové propagace. V současnosti probíhá 

známý projekt vycházející z iniciativy amerického vedení společnosti - závod na 10 km 

v Praze po názvem We Run – Nike Run Prague.  Ve fotbale Nike spolu s trenérem 

anglického Arsenalu Arsenem Wengerem vytvořil projekt The Chance, jehož cílem je 

nalézt talentované, dosud neobjevené, fotbalisty, kterým ve spolupráci s Premier League 

poskytne elitní tréninkový program v anglické Nike akademii. 

Nike se nevěnuje pouze běhu a fotbalu, ale také čím dál tím více se angažuje do 

oblasti fitness a cvičení, směřované hlavně na ženy. Společně se speciálně vytvořenou 

aplikací, vytváří značka komunitu lidí, které mohou společně cvičit a scházejí se na 

Nikem pořádaných specializovaných akcích ve spojení s Nike training clubem. Dle 

mého názoru je značka v této oblasti na zatím úplně jiné o mnoho vyšší úrovni než její 

konkurenti. Nike se vždy snaží spojit konkrétní akci s novým představujícím se 

modelem obuvi či kampaní.  

 Komunikační kanály 

Obě konkurenční firmy cílí převážně na mladou generaci za pomoci využití všech 

nejlepších komunikačních kanálů s důrazem na sociální sítě, kterým se budu věnovat 

nejdříve. Firma Nike má na Facebooku dva profily, které ale nevypadají příliš aktivně či 

spojené s nabídkou, ale spíše slouží k navázání kontaktu s lidmi použitím mnoha videí 

zábavných a odborných, ale ne reklamních. Naopak několik různých profilů na 

Instragramu reprezentují značku, její motto, poslání či poslední nejnovější kolekci.  
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Často bývají tvořeny dle měst, zemí nebo specifického zaměření. Příspěvky jsou 

převážně tvořeny zajímavými lidmi a jejich příběhy. Výrobků zde ale najdeme 

minimálně. Zajímavé jsou profily jako: nikerunning, nikesportswear, nikewomen, 

nikebasketball, niketraining, nikeprogals (velmi aktivní) atd. Pokud práci s vybranými 

sociálními sítěmi porovnáme s Under Armourem, lze říci, že má digitální komunikaci 

více integrovanou jak u profilové fotky, motta, propagujících modelů nebo u celkové 

kompozice. UA je na svém hlavním instagramovém profilu velmi aktivní, často 

zveřejňuje nové příspěvky a bohatě používá Insta-stories. Webové stránky u obou 

značek jsou velmi moderní, přehledné, s domovskou stránkou reprezentující vybranou 

aktuální kampaň. Negativem u UA pro české klienty je, že je nelze přepnout do českého 

jazyka jako stránky Niku. Překvapivě jsou obě velmi podobné v kompozici, v barvě 

menu a celkové nabídce stránek. 

Co se týká velmi populárního YouTube, ten považuji za jeden z nejdůležitějších 

kanálů v realizované marketingové komunikaci. Obě firmy chtějí své zákazníky 

zaujmout také vizuální stránkou svého zboží, jeho možným užitím ve spojení se známou 

osobností a ukázat ji v co nejlepší světle. Tyto všechny aspekty za pomocí hudby, 

popisků či mluveného slova lze zakomponovat a předvést v jednom vytvořeném pár 

minutovém videu. Značka Nike má na YouTube svůj vlastní kanál s mnoha různými 

videi a reklamními spoty reprezentujícími určitou kampaň apod.  Z centrálního kanálu 

vede cesta na dalších 14 specifických Nike kanálů jako jsou: Nike Basketball, 

NikeWoman, NikeCourt, atd. Under Armour kanál je jinak zaměřený a je plný videí 

v podobě tréninkových plánů a návodů, cvičení s trenéry, typy na správnou výživu a až 

potom najdete reklamní spoty na značku UA. Přes domácí kanál se lze dostat pouze na 

1 další kanál věnující se pouze basketbalu. Počet zhlédnutí hlavního videa na 

domovském kanálu Nike v současné době je přes 28 milionů a na Under Armour je to 

něco přes 624 tisíc. Zde je vidět jasný rozdíl a důkaz o povědomí a sledovanosti mezi 

značkami. 

 Televize, rozhlas, tisk 

Reklamní videa propagující značku Nike nejsou v současné době vůbec zveřejňovány 

pomocí televizních programů, avšak od roku 1988 do začátku 21. století směřovala 

veškerou reklamní činnost do televize. V roce 2003 UA rozjela svou první televizní 

kampaň, ve které představuje „motivační řeč“ (rallying cry), která má změnit tvář sportu 
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ve třech slovech: PROTECT THIS HOUSE. Nyní se už s reklamními spoty v televizi 

nesetkáte, ale to neznamená, že firmy videa neprodukují. Spíše naopak, ale jsou 

zveřejňovány na sociálních sítích. Se stoupající popularitou cestování a trávení času 

v autě obě firmy využívají k zasažení spotřebitelů čím dál tím více reklamy v rádiích 

v nejfrekventovanějších časech na nejpopulárnějších stanicích. 

Svou popularitu a povědomí o značce Nike zvyšuje komunikováním skrze 

časopisy věnující se sportu, fashion, ale také noviny, kde zveřejňuje nadcházející 

plánované Nike akce. V České republice se často objevuje v dámských časopisech 

Dieta, Mariene, Joy, Svět ženy, Bazar a Kondice. Podobné směřování lze pozorovat i u 

UA. 

Dalšími druhy reklamy používané značkami jsou v určitém období v roce 

billboardy ve velkých městech, kdy převážně Nike nikdy nešetří na velikosti, originalitě 

či extravagantnosti. S menšími reklamními plochami se setkáme v metru, na vlakových 

stanicích, frekventovaných nástupištích či v blízkosti sportovních hal nebo arén. UA 

zatím zůstává u velkých venkovních billboardů. 

Celková podoba reklam splňuje body, která by měla ve směru úspěšnosti mít. 

Důležité budování asociací potřeb, emocí spotřebitelů a produktů obě firmy vytvářejí a 

snaží se o neustálou kontinuitu mezi svými marketingovými komunikacemi. Nike se 

pyšní svou kreativitou a Under Armour svou přirozeností, ale zároveň vysokou úrovní 

profesionality. 

Obrázek č. 15 a 16 – Ukázka Nike a UA kampaně zaměřené na ženy   

              

Zdroj: www.designyourway.com              Zdroj: www.picswe.com  
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6. Návrh strategie marketingové komunikace firmy 

Skechers pro český trh 
 

6.1. Cílová skupina 
 

Cílovou skupinu představuje mladá generace Y ve věku 19 – 39 let v České republice. 

Komunikace se zaměřuje na aktivní mladé lidi, oceňující komfort a pohodlí, ale také 

preferující originální design sportovní a volnočasové obuvi. Typický členem cílové 

skupiny je mladý jedinec s chytrým telefonem, který se neobejde bez internetu, ale také 

pocitu svobody. Svůj den a svou identitu sdílí s ostatními skrze sociální sítě, díky 

kterým je často zmatený z reálného světa a zahlcen přespříliš informacemi. I přes tlak 

virtuálního světa upřednostňuje názor přátel a rodiny. Je si vědom možností současnosti, 

přemýšlí o budoucnosti, ale často cítí tlak nutného úspěchu a očekávání okolí. Chce žít 

šťastný život, ale vlastně neví, co to přesně znamená. Sám hledá svou identitu, inspiraci 

a originalitu v hektickém světě, kde je rád za odměnu a možného sebevyjádření. 

Jak jsem již vybranou skupinu charakterizovala v teoretické části, je to generace, 

která je v mnoha věcech „jako první“. Zde cítím potenciál pro úspěch značky Skechers 

v ČR. Kde je skupina nezasažena, člen cílové skupiny může být znovu „jako první“ 

v jeho spotřebě. 

6.2. Cíl strategie 
 

Hlavním cílem navrhované strategie je dostat se do povědomí mladé generaci v České 

republice. Dalším cílem, bez kterého dle mého názoru je těžce splnitelný hlavní, je 

změnit celkové vnímání produktů a značky Skechers vybranou generací, a to zejména 

z důvodu dosavadní neznalosti a nedostatečných informací. 

6.3. Komunikační sdělení 
 

Prioritní myšlenkou navrhovaného sdělení komunikační strategie je pocit zaručeného 

pohodlí s možností dělat cokoli a kdykoli. Uvedené sdělení je specifikováno mottem, 

které je charakterizováno následujícími prvky a celkově vystihují obuv Skechers jako 

takovou – co uživateli nabízí. 
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Hlavní motto: „GO Comfy“  

 GO do everything 

 GO any time 

 GO always Comfy 

Uživatel by se měl starat o své nohy, to ony ho donesou všude, kam chce a 

umožňují mu dělat aktivity, které miluje a žít jeho vytoužený život. Důležitým časem je 

čas po tréninku či náročné pracovní aktivitě.  

Práce na sobě nekončí ukončením tréninku nebo práce, ale je to teprve start a malá 

část vašeho dne. Každý chce prožít a užít si celý den. Dělejte a jděte tam, kam vás 

vašeho nohy donesou. Dejte jim tu šanci, jít bez zábran. Go…GO Comfy! 

Nabídka zboží je pestrá a výběr záleží jen na vás a vašem denním programu. Nyní 

uvedu pestrý sortiment obuvi značky Skechers, které mají dvě hlavní věci společné: 

memory foam (stélku obuvi) zaručují komfort a slovo GO v názvu většiny typů obuvi. 

Vždy „GO Comfy“ v botách: GOrun, GOwalk, GO on the go, GOgolf, GOperform, 

GOstreet, Go You by Skechers, GOjoy. 

Don´t waste your time and GO! „GO Comfy“ - Neplýtvej svým čase a vyraž 

(jdi)! 

6.4. Komunikační prvky a nástroje 
 

V následující kapitole představím vybrané prvky a nástroje komunikační strategie firmy 

Skechers na českém trhu cílené na generaci Y. Ty v souhrnu s komunikačními kanály, 

kterým se budu věnovat později, společně tvoří integrovanou marketingovou 

komunikaci. 

6.4.1. Celebrity Marketing 

Za stěžejní komunikační nástroj v mém návrhu strategie marketingové 

komunikace považuji výběr celebrity. Takové tváře a osobnosti, které budou značku 

reprezentovat, budou s ní spojovány a zároveň jí budou vytvářet dobré jméno a image. 

Vybraná celebrita by se měla v optimálním případě ztotožnit s hodnotami firmy, 

propojit svou identitu s identitou značky a stát se její součástí.  
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V mém návrhu představím 4 tváře, o kterých si myslím, že jsou ideálními pro 

navázání spolupráce se značkou Skechers a reprezentaci jejího sdělení. Pro začátek bych 

navrhovala podobu sponzoringu, potvrzenou sponzorskou smlouvou s minimální 2 

roční platností. Mým cílem je navázat následnou spolupráci v podobě, kde by se 

celebrita stala brand ambasadorem značky. 

Jako první navrhuji Kristýnu Hoidarovou Kolocovou, přezdívanou Kiki, známou 

volejbalistku, českou reprezentantku v plážovém volejbalu. Kiki se pyšní několika 

významnými tituly - vicemistryně Evropy, mistryně Evropy do 23 let, čtyřnásobná 

česká mistryně. V roce 2018 ukončila svou profesionální kariéru a v současné době je 

těhotná. Kristýna je z Nymburka a je narozena 1. dubna 1988, takže ona sama je 

členkou naší cílové skupiny, generace Y.  

Důvodů výběru Kristýny je několik. Důležitým faktem je, že jako profi 

sportovkyně zná unavené, bolavé nohy, hlavně chodidla. Po náročném tréninku v písku 

ocení to pravé pohodlí v kvalitní obuvi. Je to také krásná žena, nastávající maminka, 

která si potrpí na pěkný design, ale nebojí se originality. Po své historii a známém 

rozchodu se svou parťačkou Markétou Slukovou také ukázala svou silnou osobnost a 

schopnost řešit nepříznivé situace. Tím potvrzuje charakterový rys generace Y, tj, být 

v něčem „Jako první“. V současné době se Kristýna věnuje několika novým aktivitám a 

dostává se na nová místa a pozice. Působila například po boku Roberta Záruby a 

Jaromíra Bosáka jako expertka České televize, dále hovořila na několika motivačních 

přednáškách pro firmy. Nejen, že aktivně žije během svého dne, ale také na sociálních 

sítích. Na svém facebookovém profilu sdílí svůj osobní život s přáteli a rodinou, 

komentuje své tréninky v posilovně nebo daleké cestovatelské či turistické cesty. Na 

Instagramu,kde je také velmi aktivní, má Kiki celkem 9 375 followerů a charakterizuje 

se jako nastávající maminka, milovnice rodiny, televizní reportérka, moderátorka a 

bývalá hráčku plážového volejbalu.  

V současné době Kristýna nespolupracuje s žádnou významnou značkou či 

firmou. Do budoucna bych si Kristýnu představovala jako brand ambasadorku 

Skechers. Na začátek bych volila spolupráci v podobě sponsoringu, kdy by Kristýně byl 

poskytnut určitý počet párů obuvi, které by si mohla sama vybrat, nejlépe od každého 

typu. Následně by s ní bylo nafocena propagační kolekce, natočeno video, udělán 

rozhovor apod. Celková spolupráce by se postupně propojovala se všemi 
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komunikačními nástroji a kanály. Bezpodmínečné by bylo zmiňování značky Kristýny 

na jejích sociálních sítích. 

Obrázek č. 17 – Kristýna Hoidarová Kolocová 

 

Zdroj: www.czechteam.cz 

Jako mužského zástupce pro tvář značky Skechers v České republice bych vybrala 

profesionálního sportovce Radka Jušku věnujícímu se skoku do dálky. Je držitelem 

českého národního rekordu ve skoku dalekém výkonem 831 cm z roku 2017. Na 

halovém mistroství Evropy v atletice v roce 2015 v Praze vybojoval stříbrnou medaili 

osobním rekordem 810cm. Radek je nejúspěšnější český skokan do dálky, velmi aktivní 

26 letý člen generace Y. Učastní se mnoha akcí, cestuje, sportuje a většinu svých aktivit 

sdílí na svém instagramovém profilu, kde má přes 5000 sledovatelů. Méně aktivní je na 

Facebooku, ale to v rámci spolupráce můžeme využít nově k propagaci značky. Lze 

najít také mnoho záznamů jeho výkonů, rozhovorů na YouTube. 

Vzájemnou spolupráci bych navrhovala v podobě sponzorské smlouvy na 2 

roky, kdy firma atletovi poskytne zboží zdarma a možnost další odměny dle vzájemné 

domluvy. Značka by se pomocí Radka dostala do atletického světa, ale stále by 

reprezentovala své hlavní poslání – atlet by si obul Skechers obuv po tréninku ve 

volném čase. V rámci kontraktu  by bylo vhodné nafotit portfólio, natočit video a udělat 

rozhovor v souladu s podmínkami obou stran. 

V současné době Radek spolupracuje s firmou Agrotec a. s. největším českým 

dodavatel pozemní techniky. V tom vidím velké pozitivum, protože atlet je také známý 

mimo sportovní svět a již ví, jak určitá spolupráce funguje. 

 

 



 

103 

 

Obrázek č. 18 – Radek Juška 

 

Zdroj: www.atletika.cz 

6.4.2. Event Marketing 

Dalším důležitým nástrojem marketingové komunikace je účast firmy na 

populárních akcích v České republice. Firma Skechers uvedený prvek ve svých 

kampaních prozatím nepoužila. Ve své navrhované strategii navrhuji účast značky na 

čtyřech různých typech akcích. 

První typem je účast na výstavách či veletrzích souvisejících s myšlenkou a 

zaměřením značky. Uvedu konkrétní akce, které budou pořádány v České republice 

v roce 2019 a kde vidím potenciál ve spojení značky s uvedenou událostí. 

 Sporting Expo 

Sporting Expo je veletrh sportovního vybavení, který je spojen s Volkswagen 

Maratonem Praha. Bude zde široká škála vystavovatelů, kteří jsou všichni 

spojeni zájmem o sportovní aktivity, zdravý životní styl a výživu. S touto 

myšlenkou se ztotožňuje i firma Skechers v rámci navrhové kampaně GO 

Comfy, kdy je důléžitá péče a kvalita po sportu a dalších aktivitách. Výhodou je 

vstupné zdarma, které přitahuje vysoký počet návštěvníků včetně mladé 

generace Y. Sama značka zde může získat další kontakty pro následnou 

spolupráci v rámci plnění svých cílů. Výstava se koná v Praze na Výstavišti 

Holešovice během 3 květnových dnů. 

 

https://www.runczech.com/cs/akce/volkswagen-maratonsky-vikend-2019/index.shtml
https://www.runczech.com/cs/akce/volkswagen-maratonsky-vikend-2019/index.shtml
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 Biostyl – Ecoworld 

Mezinárodní veletrh zdravého životního stylu na výstavišti PVA Expo Praha 

v Letňanech, kde by se firma stala součástí sekce zdravého životního stylu. 

V září roku 2020. 

 

 Svět ženy 

Výstava sortimentu pro krásnou a spokojenou ženu na Výstavišti v Brně ve třech 

březnových dnech. V rámci akce by se firma mohla prezentovat ve více sekcích 

výstavy: žena a život, žena a volný čas, žena a zdraví.  

 

 Life! Festival sportu, tance a zábavy 

Festival Life! obsahuje od roku 2017 sekce SPORT Life!, DANCE Life!, IN-

JOY Life!, YOU2BER Life! a  Life! STYLE. Akce je jak pro sportovní 

nadšence, kteří si opět vyzkouší tradiční i netradiční sporty, tak tanečníky, na 

které čekají workshopy a soutěže. Značka by zde byla prezentována jako 

volnočasová obuv, vhodná pro jakoukoliv aktivitu. Festival probíhá na 

Výstavišti v Brně každý rok v listopadu. 

 

 Moravia Sport Expo 

Veletrh aktivního a zdravého životního stylu, který je již počtvrté nedílnou 

součástí Mattoni 1/2Maratonu Olomouc. Koná se na výstavišti Flóra Olomouc 

v červnových dvou dnech. 

Dalším typem akcí, kterých by se měla firma zúčastnit, jsou sportovní akce. Během 

těchto akcí si účastnící všimnou značky několikrát během akce, a to velmi nenásilně. 

Mohou si obuv vyzkoušet a prokonzultovat jejich zájmy a potřeby. Stále by zde bylo 

vysíláno hlavní sdělení značky, a to starost o klienty po výkonu. Skechers by během 

akcí byl spojován i s doprovodným programem, soutěžemi apod. Po celý rok je 

pořádáno bezpočet sportovních akcí v České republice ve všech možných druzích 

sportu. Na začátek bych navrhovala zúčastnit se akcí orientující se na mladé lidi 

s důrazem na mladé aktivní ženy a akce spojené se sporty, kde již účastníci mají 

specifickou obuv na konkrétní sport nebo ji naopak vůbec nepotřebují, a proto po 

výkonu mají potřebu přezutí. Zde předkládám seznam akcí ve, kterých vidím potenciál 

pro značku. 
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 𝑶𝟐 Pražska štafeta 

Štafeta se koná v červnových třech dnech v Praze ve Stromovce a je určena pro 

každého. Akci zaštiťuje RunCzech s jeho partnerem firmou Adidas, který bude 

zprostředkovávat účastníkům vybavení na samotný výkon. Skechers by zde 

vystavoval zejména obuv po sportovní aktivitě. Tento fakt, si myslím, že může 

zajistit značce účast na podobných akcích i přesto, že už je spojovaná s nějakou 

sportovní značkou. 

 

 Urban Challenge 

Běh na 5km s 25 překážkami v Praze (duben), Brně (červen) a Ostravě (srpen) 

se koná už třetí rok a vždy připraví velký zážitek. Partnerem akce je sportovní 

síť Hervis, která značku Skechers sama nabízí, proto se dá vytvořit větší 

vzájemná spolupráce dvou firem s kvalitativně lepšími výsledky. 

 

 Sportisimo 1/2 maraton Praha 

Populární běžecká událost s dvacetiletou tradicí, vysokým číslem účastníků, 

pořádaná RunCzech společně se sportovní sítí Sportisimo, která ve své pestré 

nabídce sportovního vybavení nabízí obuv Skechers. Podobně jako u 

předcházející zmíněné akce by zde byla navázána vyšší forma spolupráce firem. 

 

 Akce plážového volejbalu 

Zápasy, poháry, turnaje v plážovém volejbale považuji za velmi nadějné 

z několika důvodů. Jedním z důvodu je nepotřebná sportovní obuv na výkon ale 

za to velmi potřebná po něm, aby sportovec nezůstával bos a obul se do pohodlí. 

Dále je zde možnost účasti navržené osobnosti značky Kristýny Hoidarové 

Kolocové na akci, a tím zajistit větší hodnotu a celkovou důležitost značky 

vytvořením prostoru v rámci doprovodného programu v podobě rozhovoru 

s hráčkou, soutěže se značkou apod. Značka by zde měla svůj stánek a také by 

poskytla hmotné ceny. 

Navrhuji účast na následujících volejbalových akcích: 

1. Český pohár v Brně, Karlových Varech, Opavě 

2. Letní Pohár Praha 

3. Super Cup v Uherském Hradišti, Opavě, 2x v Praze 
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4. Halové mistroství ČR U22 

5. Halové mistroství ČR dospělých 

6. J&T Banka Ostrava Beach Open – největší akce plážového volejbalu v ČR 

s mezinárodní působností během 5 dnů na přelomu května a června 

 

 Akce atletiky 

Podobnou myšlenku jako u akcí plážového volejbalu je možné realizovat ve 

spojení s atletikou. Velmi často atleti mají specifickou obuv na své výkony, 

kterou velmi často mezi koly sundávají, aby nohy odpočívaly. Událostí v atletice 

je během roku velký počet, proto navrhuji účast značky pouze na těch 

největších, kterých se účastní velký počet účastníků, ale také diváků. 

Významnou roli by sehrál Radek Juška jako zvolený reprezentant značky, který 

by byl s velkou pravděpodobností účastníkem závodu, takže by jeho výkon i 

činnosti před a hlavně během soutěží mohly být zdokumentovány a následně 

použity v rámci propagace. 

Navrhuji následující čtyři významné akce pro českou atletiku: 

1. Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze v Pražském 

Edenu 

2. Mistrovství České republiky mužů a žen na dráze v Brně 

3. Mistrovství ČR v maratonu můžu a žen Praha  

4. Mistroství ČR v atletice mužů a žen v Ostrava 

 

6.4.3. Product Placement 

Významným světovým marketingovým nástrojem pro komunikaci se zákazníkem je 

tzv. Product placement, tedy umístění produktu či loga do filmu, seriálu nebo 

počítačové hry. V České republice úspěšnými kousky Product placementu je bohužel 

pomálu. Česká televize a tvůrci českých filmů s nimi neumí pracovat.  

Ve své strategie navrhuji Product placement nejlépe v českém seriálu ze 

sportovního prostředí či vyprávějícího o mladých lidech jako jsou např. Lajna, Poslední 

sezóna, Gympl s ručením omezením, První krok apod. Co se týče českých filmů, do 

nich bych v současné době neinvestovala. Úspěch by mohl být pouze v kvalitním filmu, 

cílený na mladé lidi od mladého režiséra, tj. Vojta Kotek, Jiří Mádl, Asmara Beraki 

(česko-americká režisérka), Jak Švekař (reklamní režisér). 
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Další možností je umístění výrobku či loga do počítačových her. To vidím až 

jako cestu do další let, kdy se značka dostane více do povědomí mladé veřejnosti. 

6.4.4. Guerilla marketing 

Firma Skechers do dnešní doby nepoužila ve své strategii marketingové komunikace 

tzv. Guerilla marketing. Tato forma marketingu a propagace využívá netradiční a 

neotřelé metody, díky kterým se snaží dosáhnout maximálního efektu s minimálními 

náklady. Pro splnění cílů firmy Skechers za určitých podmínek je použití uvedeného 

druhu marketingu ideální.  

Já navrhuji užití Guerilla marketingu ve spojení s konkrétní akcí, a to sportovní 

či kulturní nebo gastro akce během konce léta na pražské náplavce v blízkosti Rašínova 

nábřeží. Vybrané místo je ideálním místem pro trávení volného času, kde mladá 

generace tráví i několik hodin, a proto je zde velká možnost dostání se do podvědomí a 

navázat kontakt s velkým množstvím různých typů lidí. Pražská náplavka neprovozuje 

pouze reklamní akce, ale i události spojené s propagací značky s relevantním obsahem a 

vazbou na veřejný prostor náplavky, nejlépe s doplněním o umělecký nebo kulturní 

obsah v režimu velkokapacitních akcí. V nejlepší případě by guerilla marketing byl 

spojen s akcí a následně ještě nějaký čas zůstal na vybraném místě po skončení 

produkce. Konkrétně navrhuji období 15. 8. – 15. 8. 2020. 

 Skechers Comfy zóna 

Podoba by byla následující. Na každé akci jsou místa, kde lidé tráví čas během 

akce, užívají si ji, odpočívají a relaxují. Právě s touto aktivitou by byla spojena značka 

Skechers, která každému přináší pohodlí, komfort a relax. Na vybraném místě by byla 

vytvořena Skechers Comfy zóna, kde by byly umístěny dvě patentované obuvní stélky, 

známé jako memory foam, v jejich klasickém tvaru, ale v nadživotní velikosti (cca 5 x 2 

metry). Jedna stélka by měla růžovou barvu, představující vnitřek dámská obuvi, 

naopak druhá by měla tmavě modrou barvu, která je typická pro pány. Na nich by 

účastníci mohli trávit čas před, během nebo po akci. Okolo odpočívacích memory foams 

by byla navíc rozmístěna sedátka či lehátka s vloženými polštářky pod hlavu, ve tvaru 

stálky a ze stejného paměťového materiálu. Účastníci si tak mohu vyzkoušet opravdové 

pohodlí stélky, zaručený komfort, setkat se přímo se značkou, ale naprosto nenásilně, a 

to bez spojení s nákupem obuvi. 
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Obrázek č. 19 – Myšlenka Skechers Comfy zóny 

 

Zdroj: www.sharemedoc.com 

 

6.4.5. Merchandising 
 

Jak už bylo vysvětleno v teoretické části, merchandising je součástí podpory prodej a 

vymezován jako interní reklama. Také jsem uváděla, že bych se ve svém návrhu 

přiklonila k variantě prodeje či darování drobných upomínkových a praktickým 

předmětů se jménem, logem, sloganem či mottem firmy v dané období. Veškeré 

předměty by měli být stejné a dostupné na většině komunikačních místech. Ať už jde o 

předešle navržené eventy, kterých by se firma měla zúčastnit. Na těchto akcích by 

výrobky v podobě pytlíků na záda, triček a potítek dostávali účastnící závodů zdarma, 

dle vlastního výběru a diváci by si tyto předměty mohli za malou částku koupit. Jako 

doplňkové předměty bych volila nápadité ponožky s logem, který v poslední době 

představují fenomén pro mladou generaci, dále kšiltovky či sportovní čelenky do 

vlasů. 

Všechny předměty by byly integrované s komunikačním sdělení, vyrobeny ve 

dvou až třech barevných provedeních, ale všechny se stejným logem značky a mottem: 

GO Comfy. 

6.5. Komunikační kanály 
 

V dnešní rychlé době plné možností vidím za stěžejní rozhodnutí firmy, jaká média 

firma použije pro přenos reklamního sdělení, tak aby naplnila své komunikační cíle. 

Komunikační kanály fungují jako nástroj vzájemného dorozumívání mezi firmou a 
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budoucím uživatele. V poslední době čím dál tím více zákazník vyhledává možnost 

komunikace a vlastního vyjádření a tím se stává spolutvořitelem reklamního sdělení. 

6.5.1. Digitální marketing 

Základním komunikačním kanálem každé firmy jsou kvalitní webové stránky. Má 

diplomová práce je zaměřena na český trh, takže se budu věnovat pouze českým 

webovým stránkám Vidím, zde opravdu několik zásadních nedostatků, které jsou 

potřeba změnit.  

Nyní popíšu návrh podoby webového stránky, založeno na definovaných 

nedostatcích v analytické části práce. 

Základem webových stránek je perfektní domovská stránka, která uživatele uvítá a podá 

první sdělení. Tím pádem, zde musí být aktuální motto kampaně okamžitě při prvním 

otevření. Dále by stránka zaujímat celý možný prostor obrazovky a celkově působit 

vysílacím dojmem s jasným posláním. Pohyblivých reklamních fotografiích na 

domovské stránce je více a hlavní jsou ty se zvolenou reklamní tváří značky pro český 

trh – volejbalistka Kiki a skokan Radek Juška. 

Stránky jsou celé v českém jazyce. Po stranách stránky jsou upoutávky na 

události spojené se značkou, na rozhovory s tvářemi značky, různé akce prodeje a další. 

Každý zákazník má možnost si vytvořit svůj vlastní účet, skrze který může 

komunikovat se firmou, ukládat si své oblíbené zboží a následně si ho objednat.  

Seznam prodejních míst zboží Skechers je plně aktualizován pro každé město v České 

republice. A celkové možnosti a výběr není rozdělen pouze na: dámy, páni, dívky a 

chlapce, ale také dle typu zboží (GOwalk, GOrun, Gogolf apod.), které souvisí 

s hlavním sdělením firmy: Always GO comfy! 

Skrze webové stránky se uživatel může dostat na facebookový a instagramový 

profil Skechcers a naopak. 

6.5.2. YouTube 

Z teoretické části víme jasnou skutečnost o vysoké popularitě a navštěvování video-

sdílitelné webové stránce YouTube. Firma Skechers má pouze jeden vytvořený 

YouTube profil bez dalších dostupných kanálů jako třeba Nike. Vytvoření dalšího 

kanálu by bylo výhodné a účinné, pokud by šlo o vytvoření kanálu centrálou a následné 
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celkové mezinárodní propojení. Pro splnění cílů na českém trhu bych volila větší 

aktivitu v natáčení videí ve spojení s vybranou celebritou, dokumentaci akcí a událostí, 

kde se značka objevuje. Všechny videa by měla být také sdílena i na sociálních sítích, 

tím docílíme většího zasažení a integrovanosti. 

6.5.3. Sociální sítě 

Fenomén dnešní doby, neoddělitelná součást života mladých lidí, zdroj 

informací, prostor pro vyjádření a nejdůležitější komunikační nástroj, to vše a mnohem 

víc představují sociální sítě. Kdo nemá aktivní sociální profily, jako by neexistoval. 

Z tohoto důvodu vidím velké rezervy u firmy Skechers celkově a o to víc pouze v České 

republice se zaměřením na český trh. 

 Facebook 

Jak už bylo uvedeno v analytické části práce, firma nevyužívá nejsilnější stránku 

facebooku, kterou je budování vztahu s uživatel a následné jeho získání jako zákazníka. 

Správa facebookového profilu není moc finančně ani časově náročná, pouze vyžaduje 

originalitu, pravidelnost a komunikaci. Reklam a propagačních materiálů je na 

Facebooku čím dál tím více, proto příspěvky od značky Skechers v mém návrhu 

komunikační strategie se vyznačují zábavným a komunikačním charakterem. Jejich 

podoba je následující: každodenní příspěvky složené nejen fotografií zboží, ale z videí 

netýkajících se pouze nabídky Skechers. Zábavná, ale hlavně krátká videa z plážového 

volejbalového a atletického prostředí, které se pojí se zvolenými tvářemi značky. Dále 

videa ze sportovních událostí, ale také záznamy toho co se děje po akci.  

Příspěvky nebudou jen zábavná, ale také poučná, nesoucí v sobě informace, 

myšlenku či poslání. Týkající se únavy po sportu či práci, zajímavosti o lidských 

chodidlech a důležitosti péče o ně, typy pro správnou chůzi, běh či cvičení. Samozřejmě 

by zde neměli chybět informace a technologiích a nejnovějších trendech značky. Pro 

budování vztahu s uživatel doporučuji publikovat různé ankety, otázky, krátké 

dotazníky na různá témata. Tím vytvoříme pocit důležitosti u uživatele. 

 Instagram 

Na instargramovém profilu je značka více aktivní, jak bylo zmíněno v předchozí 

části práce. V tomto případě, kdy popularita Instagramu stále roste, bych volila 

vytvoření nového instagramového profilu pro Česko a Slovenko, jak už je to pro mnoho 
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dalších zemích, pod názvem: skechers_czechslovak. Celková správa profilu by byla 

pod vedením správce z České republice, a tak bude aktuální. Možná komunikace a 

zasažení uživatelů v konkrétní zemi je prokazatelná např. na Skechers profilu Turecka, 

který má 152 tisíc sledujících. 

Česko-slovenský profil by byl integrován s centrálním profil, ale byl by také 

specifický ve svém sdělení – GO Comfy. Aktivita na profilu by měla být vysoká. 

Podobu příspěvků bych volila velmi kvalitní fotografie, ale ne pouze samotného zboží, 

ale nabídky spojená s použitím a účinkem. Celkový design profilu by se nesl v duchu 

komfortu, krásy, pohody a relaxu. Tento prvek by se promítl také do Insta-stories, které 

by byly více ze života, spojené s tvářemi značky a v podobě videí a boomerangů. Pro 

větší dosah bude u každého příspěvku hashtag #gocomfym, dále uvedená poloha či 

místo. 

6.5.4. Televize, rozhlas, tisk 

Známý a velmi používaný komunikační kanál pro zveřejnění reklamy je televize. 

V mém návrhu bych tento kanál přeskočila a to z důvodu jediného funkčního média 

v České republice, které firma používá ve své marketingové strategii. Samozřejmě bych 

doporučila častější vysílání reklamních spotů a následnou integraci televizních reklam 

s dalšími v ostatních médiích. 

Komunikace skrze rozhlasové médium je dle mého názoru v určitých směrech 

náročné. Jeden z důvodu je spojení reklamního sdělení s konkrétním místem nákupu 

konkrétního zboží a ty v České republice ještě nejsou úplně integrovány. Jako 

rozhlasovou kampaň bych volila vždy ve spojitosti s tváří značky, nejlépe v případě, že 

by osobnost již působila jako brand ambassador nebo ve spojení s reklamou na 

konkrétní událost, kde se Skechers také objeví. Konkrétně by se jednalo o komunikaci 

skrze rozhlasovou stanici Evropu 2 vždy 5 krát denně, během 3 dnů v týdnu před 

určitou akcí. 

Posledním komunikačním kanálem, kterým firma může zvýšit povědomí hlavně 

u žen a dívek, jsou příspěvky v tisku. Tištěnou reklamu pro značku Skechers bych 

navrhovala rozšířit do typických časopisů pro dámské pohlaví. Kde zboží může být 

nabízeno v několika směrech, jako: módní, sportovní, v určitých případech jako 

zdravotní zboží nebo prostředek, jak trávit kvalitně volnočasové aktivity, ale také jako 

součást určitých článků s různým zaměřením. Publikaci navrhuji konkrétně v českých 
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časopisech: Dieta, Moje Psychologie a Maminka publikována v měsících březen, 

duben, srpen, září.  

6.6. Časový harmonogram strategie marketingové komunikace 
 

Strategii marketingové komunikace navrhuji na celý rok 2020. Pro tvorbu kampaně 

byly vybrané jednotlivé marketingové nástroje a komunikační kanály. Komunikace 

s mladou generací bude probíhat během celého roku skrze sociální sítě, události 

většinou v Praze a dalších českých městech, zvolené tváře značky, rozhlas, tisk či 

pomocí guerilla marketingu. Jednotlivé zvolené prvky jsou přesně načasovány a 

integrovány. Celou strategii zobrazuje následující harmonogram rozdělen do dvou částí, 

dle použitých komunikačních nástrojů. 

Tabulka č. 3 – Časový harmonogram strategie marketingové komunikace pro rok 2020 

– 1. část 

Nástroje Celebrity Eventy Guerilla 

marketing 

Merchan-dising 

Měsíc     

Leden Sociální sítě, 

 

1 pár obuvi 

 

X 

 

X 

 

X 

Únor Sociální sítě, 

 

Účast na akci 

MČR 

atletiky mužů a žen 

 

X 

Trička na akci 

Březen Aktivnější sociální 

sítě, 2 páry obuvi 

Publikace kampaně 

(foto, videa) 

Veletrh Svět ženy – 

Praha (3dny) 
 

X 

 

X 

Duben Aktivnější sociální 

sítě, 2 páry obuvi 

Publikace kampaně 

(foto, videa) 

Účast na akci 

Halové MČR U22 

(PV), 

Halové MČR dospělý 

(PV), 

Urban Challenge 3x, 

Sportisimo ½ maraton 

 

X 

Trička, ponožky na 

akcích 

Květen Sociální sítě 

Účast na akci 

SportingExpo  

Praha (3dny) 

PV:      Český Pohár 

v KV, Brně, 

Letní pohár, 

J&T Banka Beach 

Open, 

MČR v maratonu 

mužů a žen 

 

 

 

 

X 

Trička, pytlíky na 

Beach Openu a MČR 

v maratonu 
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Červen Sociální sítě 

1 pár obuvi 

Účast na akcích 

Moravis Sport Expo 

(2dny) 

PV: 

Český pohár, 

J&T Banka Beach 

Open, 

MČR v atletice do 

22let 

𝑂2 Pražska štafeta 

(2dny) 

 

 

X 

Trička, pytlíky na 

Beach Openu,  

a 𝑂2Pražské štafetě 

Červenec Sociální sítě Super Cup Praha 

(PV),  

MČR na dráze mužů a 

žen v Brně 

 

X 

 

X 

Srpen Aktivnější sociální 

sítě, 2 páry obuvi 

Publikace kampaně 

(foto, videa) 

Super Cup Opava (PV) Skechers 

Relax Comfy 

Zóna na 

Rašínovo 

nábřeží 

v Praze 

(2týdny) 

 

X 

Září Aktivnější sociální 

sítě, 2 páry obuvi 

Publikace kampaně 

(foto, videa) 

 

X 

Relax 

Skechers 

Comfy Zóna 

na Rašínovo 

nábřeží 

v Praze 

(2týdny) 

 

X 

Říjen Sociální sítě 

Účast na akci 

Veletrh Biostyl – 

Ecoworld Praha 

(4dny) 

 

X 

 

X 

Listopad Sociální sítě 

1 pár obuvi 

Účast na akci 

Life! Festival sportu, 

tance a zábavy, Brno 

(3dny) 

 

X 

Ponožky na festivalu 

Life! 

Prosinec Sociální sítě – 

vánoční motivy 

 

X 

 

X 

 

X 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka č. 4 – Časový harmonogram strategie marketingové komunikace pro rok 2020 

– 2. část 

Nástroje Digitální 

Marketing 

Sociální 

Sítě 

Rozhlas Tisk 

Měsíc     

Leden Redesign -

webových stránek 

YouTube příspěvky 

Nový profil na 

Instagramu, Denní 

příspěvky na 

Facebooku 

 

X 

 

X 

Únor Aktualizace 

YouTube příspěvky 

Instastories 

několikrát denně 

FB příspěvky – 

návaznost na akci 

 

X 
 

X 

Březen Kampaň na 

webových stránkách 

a YouTube 

Příspěvky v rámci 

kampaně - denně 
 

X 

Časopisy: 

Dieta,  

Moje Psychologie, 

Maminka 
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Duben Kampaň na 

webových stránkách 

a YouTube 

Příspěvky v rámci 

kampaně - denně 
5x denně 3dny 

v týdnu před Urban 

Challange na Evropě 

2 

Časopisy: 

Dieta,  

Moje Psychologie, 

Maminka 

Květen Aktualizace 

YouTube příspěvky 

Denní Instastories 

FB příspěvky – 

souvisí s akcemi 

 

5x denně 3dny 

v týdnu před Beach 

Openem na  

Evropě 2 

 

X 

Červen Aktualizace 

YouTube příspěvky 

Denní Instastories 

FB příspěvky – 

souvisí s akcemi 

 

 

X 
 

X 

Červenec Aktualizace 

YouTube příspěvky 

Denní Instastories 

FB příspěvky – 

souvisí s akcemi 

 

X 
 

X 

Srpen Kampaň na 

webových stránkách 

a YouTube 

Příspěvky v rámci 

kampaně - denně 
5x denně 3dny 

v týdnu před 

otevřením Relax 

Comfy zóny na 

Evropě 2 

Časopisy: 

Dieta,  

Moje Psychologie, 

Maminka 

Září Kampaň na 

webových stránkách 

a YouTube 

Příspěvky v rámci 

kampaně - denně 
 

X 

Časopisy: 

Dieta,  

Moje Psychologie, 

Maminka 

Říjen Aktualizace 

YouTube příspěvky 

Denní Instastories 

FB příspěvky 
 

X 
 

X 

Listopad Aktualizace 

YouTube příspěvky 

Denní Instastories 

FB příspěvky 
 

X 
 

X 

Prosinec Aktualizace 

YouTube příspěvky 

Denní Instastories 

FB příspěvky 
 

X 
 

X 

Zdroj: Vlastní 

 

6.7. Odhadované náklady 
 

Stanovení výdajů na uzavření dvouleté sponzorské smlouvy s vybranými 

celebritami, které budou reprezentovat a tvořit jméno značky, bylo pro mě ze začátku 

obtížné. Tak jsem se rozhodla kontaktovat Kristýnu Hoidarovou Kolovcovou, kterou 

můj návrh zaujal, a byla ochotná, mi poskytnout přibližné částky v rámci role tváře 

značky týkající se její osoby. Sama Kristýna uvedla názor, že ona by spíše uvítala návrh 

celkové částky týkající se spolupráci na 1 rok, tedy pro tvorbu jedné kampaně, než 

ohodnocení jednotlivých provozovaných aktivit (tj. příspěvky na sociálních sítích, účast 

na akcích a tvorba propagačního materiálu).  

Uvedu tedy celkovou částku, kterou by Kristýna obdržela za první rok 

sponzorské smlouvy, ta je vy výši 190 000Kč. Tato finanční odměna ve skládá z 10 

párů sportovní obuvi Skechers v průměrné hodnotě 3500Kč, dále propagační trička, 

pytlík a ponožky za 500Kč. Největší částku by tvořily příspěvky na sociálních sítích 
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v hodnotě 100 000Kč za rok, dále tvorba propagační materiálů v podobě fotografií a 

videí v hodnotě 40 000Kč. Poslední složku celkové hodnoty tvoří účast reprezentantky 

na vybraných akcích v průměru za 11 500Kč na akci. 

V případě Radka Jušky výši částky tedy odvodím od Krýstininy částky, která musí o 

určitou část výši a to z několika důvodů. Jedním z nich je např. vyšší mediální známost 

plážové volejbalistky a zároveň také oblíbenost a vazba s fanoušky. Radek získává svou 

marketingovou hodnotu hlavně v oblasti sociálních sítí, kde má vyšší tzv. engagement 

příspěvků i přesto, že má méně sledujících na svém profilu než Kristýna. V případě 

nejlepšího skokana do dálky v České republice tedy navrhuji částku 100 000Kč na jeden 

rok sponzorské smlouvy. 

Náklady za účast na zvolených akcích jsou stanoveny převážně z pronájmu 1m2 

na všechny dny ve, kterých událost probíhá. Prvním veletrhem v roce 2012 je Svět ženy 

na výstavišti v Brně, kdy pronájem stánku na 3 dny vyjde na 27 000Kč, dále 3 dny na 

pražském výstavišti spojené s akcí Sporting Expo budou stát 22 000Kč. V červnu 

proběhne Moravia Sport Expo v Olomouci, kde firma za stánek na 2 dny zaplatí 

14 000Kč.Pronájem výstavního prostoru na 4 říjnové dni na výstavišti v pražských 

Letňanech při veletrhu Biostyl – Ecoworld bude za 11 000Kč. Účast na festivali Life! 

v Brně vyjde firmu průměrně na 29 500Kč za listopadové 3 dny. 

Na většině zvolených turnajích plážového volejbalu organizátoři poskytují 

prostor pro stánek zdarma nebo za hmotné ceny pro účastníky a vítěze. Výjimkou je 

největší akce plážového volejbalu v ČR s mezinárodní působností, tj. J&T Banka 

Ostrava Beach Open, za kterou firma zaplatí 8 000Kč za 5 dní. Podobně je to u většiny 

atletických závodů, kdy celkové výdaje za ně činí 4 000Kč. Za spojení značky 

s velkými akcemi s vysokou návštěvností zaplatí firma konkrétně: 22 000Kč za 𝑂2 

Pražskou štafetu, 18 000Kč za Sportisimo 1/2 maraton Praha a 45 000Kč za tři závody 

Urban Challenge. Celkově tedy 85 000Kč. 

Jednotlivé výdaje na realizaci guerilla marketingu v podobě Skechers Comfy 

zóny se skládají z výroby velkých stélek, které budou sloužit jako prostor pro 

odpočinek, a malých polštářků do  to za 10 000Kč. Dále z 12 lehátek v celkové ceně 

6 000Kč a 2 000Kč za další potřebný materiál. Měsíční pronájem místa na Rašínovo 

nábřeží vyšel firmu v průměru na 38 500Kč. 
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Výroba 10 000 kusů tří druhů merchandisingových předmětů v podobě triček 

v ceně 5Kč/ks, sportovních pytlík na záda za 7Kč/ks a barevných ponožek za 9Kč/ks. 

Firma nechá vyrobit 10 000 kusů od jednotlivých výrobků za celkovou cenu 

210 000Kč. 

Náklady na komunikační kanály jsou následující: 40 000Kč za redesign již existujících 

webových stránek a 120 000Kč za tvorbu a celoroční spravování nového 

instragramového profilu. Pro použití rozhlasu jako komunikačního média je potřeba 

tvorby reklamních spotů, které budou během kampaně 3 zvolené. Náklady na tvorbu 

jednoho spotu je 10 000Kč, celkově tedy 30 000Kč za tvorbu spotů, které poběží 5x 

během 1 dne v průběhu 3 dní před zvolenou akcí. Jedno samotné odvysílání vychází na 

3 200Kč, 1 akce na 48 000Kč, celkové náklady na rozhlasové médium je 144 000Kč. 

Jako poslední komunikační kanál byly zvoleny 3 časopisy orientované převážně 

na mladé a aktivní ženy ve, kterých bude kampaň značky publikována ve 4 měsících 

v roce. Průměrně jedno vydání vychází na 20 000Kč, 4 vybrané měsíce tedy na 

80 000Kč. Celková cena za reklamu na Skechers v časopisech činí 240 000Kč. 

Celkový rozpočet za všechny použité marketingové nástroje během jednoho 

roku v navrhované strategii dosahuje 1 230 500Kč. Souhrn všech výdajů a jejich součet 

zobrazuje následující tabulka. 

Tabulka č. 4 - Celkové náklady za zvolené marketingové nástroje pro rok 2020 

- Zvolené marketingové nástroje - Náklady 

- Celebrity marketing  

- Kristýna Hoidarová Kolocová - 190 000Kč 

- Radek Juška - 100 000Kč 

- Event Marketing  

- Veletrhy, výstavy - 103 500Kč 

- Atletické a volejbalové akce -   12 000Kč 

- Sportovní velké akce -  85 000Kč 

- Guerilla marketing -  38 500Kč 

- Product placement -        X 

- Merchandising - 210 000Kč 

- Komunikační kanály  

- Redisegn webových stránek -  40 000 Kč 

- Česko-slovenský Instagram - 120 000Kč 

- Rozhlas - 188 500Kč 

- Tisk - 240 000Kč 

- Celkem - 1 230 500Kč 

Zdroj: Vlastní 
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6.8. Návrh kontroly dosažených cílů strategie marketingové 

komunikace 
 

Cílem návrhu strategie marketingové komunikace pro firmu Skechers na českém trhu, 

která je zaměřena na mladou generaci, je zvýšit jejich povědomí o značce a změnit 

celkově vnímání Skechers. Pro kontrolu a zjištění a účinnosti kampaně navrhuji provést, 

po její skončení tedy na začátku roku 2021, dotazníkové šetření a změřit dosah 

jednotlivých vybraných nástrojů. 

Pomocí elektronického dotazníku, který by byl zaslán nově získaným jedincům 

skrze registrace na akce spojené se značkou, novým zákazníkům, sledovatelům na 

Instagramu či Facebooku pomocí Messanger zprávy či předplatitelům čísel vybraných 

časopisů v kombinaci s omnibusovým šetřením. Dotazník bude zaměřen jednotlivě na 

zvolené konkrétní nástroje komunikace. Pomocí otázek bude zjišťovat, zda lidé znají 

tváře reprezentující značku, jaké se jim vybaví asociace spojené se značkou, kde se se 

značkou setkali, s čím si značku okamžitě spojí, zda o ní ví i další informace nebo jestli 

navštívili Skechers Comfy zónu na pražské náplavce. Dále názor jedinců na 

merchandisingové výrobky a jejich následné použití.  

Jedním z nejdůležitějších komunikačních kanálů byla vybrána sociální média, 

která budou kontrolována následovně. Účinnost nových webových stránek zjistíme 

skrze její návštěvnost, registrací k odběru novinek, počty stažených souborů a útratu 

v e-shopu. Dosah příspěvků na Facebooku lze změřit dvěma testy – na úrovni reklam a 

na úrovni celého účtu, které jsou vyhodnocovány na základě přírůstkových hodnot 

konverze, prodeje a q nárůstu. Účinnost vytvořené strategie na Instagramu změříme 

pomocí statistik interakcí, návštěv profilu, prokliků na web, dosah příspěvků, počet 

zobrazení, nejoblíbenějších příspěvků, údajů o uživatelích jako pohlaví, lokalita či 

v jaké dny a hodiny je profil nejnavštěvovanější. 

Zásah propagace skrze zvolené 3 časopisy zjistíme sledováním počtu čtenářů 

konkrétního vydaného čísla. Průměrný počet čtenářů časopisu Dieta je 93 000, který 

porovnáme s průměrným nákladem na jedno vydání časopisu. Stejně tak učiníme i u 

dalších časopisů. Účinnost rozhlasového komunikačního kanálu v podobě stanic Evropy 

2 a Radia Impuls ukáže radiometr. Jednoduchý nástroj, který ukazuje aktuální data 

radioprojetku – kolik lidí poslouchá vybrané rádio v konkrétní čas. 
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7. Diskuse 
 

Diplomová práce byla zaměřena na zvýšení povědomí značky Skechers u mladé 

generace Y, konkrétně ve věku 19 – 39 let, prostřednictví tvorba návrhu strategie 

marketingové komunikace na českém trhu. Vytvoření marketingová strategie je 

dlouhodobý proces, vyžadující plánování a sestavení podrobného plánu, který obsahuje 

mnoha nezbytných kroků k samotné realizace a následnému splnění cíle.  

K určení aktuálního cíle firmy Skechers a zároveň cíle pro mou diplomovou 

práci byla zvolena metoda kvalitativního marketingového výzkumu a to hloubkový 

rozhovor se zástupkyní značkou Skechers. Rozhovor probíhal za pomoci předem 

připraveného dotazníku, rozděleného do sedmi částí věnující se různým problematikám 

týkající se mladé generace, aspektů značky, marketingovým aktivitám v zahraničí a 

v České republice. Získané informace dle jsou relevantní a to z důvodu samotného 

zájmu zástupkyně o dané téma. Uvedená metoda rozhovoru poskytla takové informace, 

které ovlivnily tvorbu návrh a celkový průběh a směr práce. Také navazující neformální 

rozhovor, který byl podnětem samotné respondentky, tvoří část užitečných podkladů 

pro tvorbu strategie. 

Na druhé straně vidím rezervu v obsahu informací, protože sama zástupkyně 

působí na pozici prodeje zboží do prodejních míst na českém trhu, a tak nemá přístup 

k interním zdrojům informací ohledně marketingového působení, realizovaným 

aktivitám, harmonogramu či důležitému rozpočtu na komunikační aktivity. V tomto 

případě bych považovala informace za dostatečné, pokud bych mohla provést více 

rozhovorů nebo rozeslat dotazník elektronicky, konkrétně pracovnicím marketingového 

oddělení v Budapešti, které jsou zodpovědné za chod komunikace se zákazníky pro 

celou střední a východní Evropu. Nemožnost provedení uvedených výzkumných metod, 

ale nestál na mě, ale na velmi komplikované komunikaci s marketingovým oddělením a 

jednoznačným nedoporučením o taková pokusy od samotné zástupkyně firmy. 

Ke sběru dat o vybraných konkurentech pro značky Skechers v této práci, byl 

proveden další hloubkový rozhovor se zástupcem firmy Under Armour, který před tím 

působil ve firmě Skechers, také jako zástupce pro Českou republiku. Rozhovor mi 

poskytl dostatečné množství informací pro definování rozdílů mezi firmami a to hlavně 

z hlediska marketingu. Pro více relevantních informací o působení značky Nike by bylo 
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určitě přínosné provedení rozhovoru se zástupce firmy Nike, jako předešlých 

zmíněných firem. Tím bych získala ještě více informací o konkurenci a možnost 

provedení celkového srovnání všech vybraných sportovních značek. Avšak to nebylo 

mým cílem, a tak přesto si myslím, že data jsou dostatečná.  

V analytické části jsem se věnovala analýze dokumentů, jednalo se převážně o 

internetové zdroje v podobě analýzy webových stránek, prezentací, profilů na sociálních 

sítí, videí, marketingových materiálů, aktivit apod. V použití uvedených dokumentů 

vidím určitá rizika v jejich relevantnosti a to z důvodu obecně známých rizik 

internetových zdrojů. Za takových okolností bych tedy volila větší práci s interními 

dokumenty jednotlivých firem a odbornými články zabývající se zvolenými značkami. 

A tak možnosti popsání více detailů. 

Zjištění minimální zasažení generace Y značkou Skechers na českém trhu mě 

dovedlo k tvorbě takového návrhu, který se bude řídit aktuálními marketingovými 

trendy 21. století a bude postaven na jasně popsaných nedostatcích firmy v tomto 

směru. Zmíněný fakt a směr tvorby byl řešen pomocí teoretických východisek, která se 

v určitém směru shodovala, ale i rozcházela.  

Základní princip celé vytvářené strategie je integrovanost všech použitých 

nástrojů a prvků, která dle Smitha (2000) by měla ušetřit čas i peníze a přinesla jasné 

zároveň přesvědčivé sdělení, které vybuduje silnou identitu značky, jak tvrdí Kotler a 

kol. (2007). Marketingový proces je tvořen model tvořený z osmi prvků, které jsem 

bylo mým cílem všechny obsáhnout. Hlavní směr a průběh procesu určuje vybraná 

skupina, na který je strategie cílena a tím se dostává do popředí názor Heskové a 

Štarchoně (2009), že se dostávají do popředí psychologické aspekty jednání jedinců. 

Tím pádem znalost spotřebitelovo způsob vnímání, pozornost, stimuly, potřeby a mnoha 

dalších. Tento fakt je pro mě v mé práci obsáhnut hraničně, protože je zpracován na 

základě literatury věnující se mladé generaci Y. Ale pro větší konkrétnost a znalost 

cílového segmentu bych volila metodu kvantitativního výzkumu a to dotazník zaměřený 

na mladou generaci, zjišťující veškeré potřebné psychologické informace k vytvoření 

úspěšné kampaně. 

Praktická část je celá věnována konkrétnímu návrhu strategie marketingové 

komunikace a konkrétní aplikací vybraných marketingových nástrojů. Tím, že je 

navrhovaná strategie cílena na mladou populaci sledující nejnovější trendy v mnoha 
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odvětvích, tedy i v marketingu. Proto jsem zvolila použití guerilla marketingu v podobě 

relaxační zóny. Ve vybudování originálního místa na trávení volného času vidím 

potenciál také ve směru vytváření propagace samotnými uživateli prostřednictvím 

sociálních sítí. Také věřím ve spuštění buzz marketingu, který je interpretován dle 

Heskové a Štarchoně (2009) jako cesta k získání kladných doporučení a referencí od 

samotných spotřebitelů. 

Jedním z důležitých nástrojů byl výběr celebrit jako tvář značky. Jak je zmíněno 

v teoretické části, skupina sportovců patří v současné době k nejoblíbenější skupině 

vybraných celebrit. Sportovci nabízejí široké užití v rámci marketingu, jak uvádí A. J. 

Bush, V. D. Bush, Martin (2004), a tak i já jsem se vydala tímto směrem ve svém 

výběru. Řídila jsem se výzkumem Bačíkové a kol. (2017), aby tváře značky 

disponovaly vlastnostmi, jako jsou: čestnost, kvalifikovanost, důvěryhodnost, ale také 

přitažlivost, sexy a atletický vzhled. To vše zvolení dva profesionální sportovci, dle 

mého názoru splňují. Na druhé straně je zde otázka, zda by nebyl vhodnější výběr té 

pravé mediálně známé celebrity, (tj. herci, zpěváci, moderátoři), která je všemi známá a 

přinesla by okamžitý účinek ve směru známosti a dostání se do povědomí. Musím, ale 

také souhlasit s Heppem (2012), který hovoří o procesu celebrifikace mezi značkou a 

celebritou, jako o dlouhotrvajícím procesu, tedy je lepší tvořit kvalitu i s méně známou 

osobností a dosáhnout společných pravdivých hodnot. 

Důležitým prvkem v mém návrhu je účast firmy na celkem 18 akcích během 

roku 2020 v České republice. Uvědomuji si skutečnost, kterou uvádí Jahodová a 

Přikrylová (2010), že cílovou skupinu zajímá hlavně akce sama, a tak se výrobky a 

služby dané působící firmy považují za vedlejší. Přesto event marketing považuji za 

nejlepší způsob, ke splnění cíle navrhované strategie, protože se se značkou setká 

takové množství lidí a to přirozeně bez náznaku cílené reklamy společně s tvorbou 

dlouhodobých vztahů díky emocionálním podnětům. 

Jako slabou stránku značky Skechers oproti zvoleným konkurentům jsem 

definovala jako určitou nekomplexnost nabídky produktů, kterou bych chtěla vyřešit 

aplikací merchandisingových předmětů. V tomto případě tedy nesouhlasím s autorem 

Horňákem (2018), který definuje merchandisng jako odbytovou, prodejnou reklamou 

s cílem přivést zákazníka do prodejny. Já v poskytnutích předmětů s motem a logem 



 

121 

 

Skechers jedincům, vidím hlubší význam, a to v kontaktu uživatele předmětů se 

značkou a nenásilném budování vztahu mezi nimi.  

Tvrzení Djafarova, Rushworth (2007), že mladí lidé nejvíce času tráví na 

Instagramu, který je také brán za vlivný zdroj informací, které mladá generace o firmě 

Skechers nemá, mě jasně přesvědčilo o nutnosti vytvoření samotného instagramového 

profilu pro Česko a Slovensko. Na závěr bych uvedla vložení osobní naděje do použití 

časopisů v mém návrhu komunikační strategie z důvodu zdroje odbornosti v daném 

odvětví, jak uvádí Jahodové a Přikrylové (2010). Určité riziko cítím ve výběru časopisu 

z důvodu širokého výběru, tedy jestli bude naplněna očekávaná účinnost vybraných tří 

magazínu v návrhu. 
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8. Závěr 
 

Sestavení návrhu strategie marketingového plánu pro firmu Skechers nebylo 

úplně jednoduchou záležitostí, protože se jednalo o velkou americkou firmu, úspěšnou a 

známou v USA, Asii a největších zemích Evropy, ale téměř neznámou a ne úplně 

správně vnímanou v České republice. Zvláště mladá cílová skupina pro sportovní 

značky je na českém trhu plně zasažena jejími konkurenty, tj. Nike a Under Armour, 

které jsou také více aktivní a produktivní v marketingové oblasti. Celkový plán strategie 

je adaptován na podmínky v Česku a na mladou cílovou generaci Y ve věku 19 – 39 let. 

V současné době v České republice nejsou firmou Skechers realizovány téměř 

žádné marketingové aktivity a potencionální komunikační kanály jsou využívány 

minimálně. Uvedený fakt mě dovedl k použití nejaktuálnějších marketingových 

nástrojů, které jsou podloženy teoretickými východisky. Je zde představena generace Y, 

která je cílovou skupinou této práce a také jednotlivé typy marketingu a komunikačních 

kanálů, vhodných pro využití v konkrétních situacích.  

Jako hlavní cíl této práce jsme si stanovila zvýšit povědomí a vnímání značky 

Skechers, ke kterému jsem došla provedením hloubkové rozhovoru se zástupkyní firmy 

Skechers, dříve působící v Nike, která sama projevila zájem o uvedenou problematiku. 

– k čemu jsem došla 

Pro vytvoření návrhu bylo nutné provést analýzu dokumentů a to převážně 

záznamů či souborů minulých marketingových aktivit a použitých nástrojů. Pro 

zmapování situace u vybraných konkurentů byl proveden druhý hloubkový rozhovor se 

zástupcem značky Under Armour, dříve působící u firmy Skechers. 

Na základě zpracování analytické části a definování příležitostí pro komunikaci 

firmy Skechers na českém trhu jsem určila cílový segment pro návrh strategie a pro něj 

jsem vytvořila strategii marketingové komunikace, jejíž součástí je celkově deset podob 

možných marketingových nástrojů. Pro aplikaci dále uvedených prvků marketingu bylo 

stěžejní vytvoření nového sdělení značky. Hlavní myšlenka celé kampaně je pocit 

zaručeného pohodlí s možností dělat cokoli a kdykoli v obuvi od značky Skechers. 

Uvedené sdělení je specifikováno mottem: „GO Comfy“ charakterizující prvky – GO 

do everything, GO any time, GO always comfy. 
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V rámci celebrity marketingu je navrhnuta spolupráce s úspěšnou plážovou 

volejbalistkou Kristýnou Hoidarovou Kolovcovou a nejlepším českým skokanem do 

dálky Radkem Juškou v podobě 2 leté sponzorské smlouvu s následnou vizí, že by se 

stali brand amabassadory značky. 

Do povědomí široké veřejnosti se značka dostane skrze účast na veletrzích 

(Sportin, Expo a další), významné turnaje plážového volejbalu (Super Cup apod.), 

atletické závody (MČR apod.) a velké sportovní akce (Sportisimo ½ maraton a další). 

K vybavení pozitivních asociací a připomenutí značky budou sloužit merchandisingové 

předměty v podobě triček, sportovních sáčků na záda a zábavných ponožek, to vše 

s logem a mottem kampaně značky. K tvorbě lepšího vztahu se zákazníkem poslouží 

redesign webových stránek, tvorba nového instagramové profilu pod názvem 

skechers_czechoslovak a celková větší aktivita a komunikace pomocí zábavných 

příspěvků na  sociálních sítí, tj. Instagram, Facebook, YouTube. 

Jako další komunikační kanály bylo zvoleno rozhlasové médium, kde budou 

vysílány speciálně vyrobené spoty pro danou akci. Ty budou v podobě pěti vysílání 

během jednoho dne po dobu tří dní v týdnu před zvolenou inzerovanou akcí na stanici 

Evropa 2. Posledním médiem pro zvýšení povědomí značky u mladé populace bylo 

vybráno tištěné médium, tj. tři časopisy: Dieta, Moje Psychologie, Maminka, kde bude 

publikována vytvořená kampaň v měsících březen, duben, srpen a září. 

Samotný návrh obsahuje časový harmonogram použití jednotlivých nástrojů 

v měsících roku 2020. Jako například nejaktivnějšími obdobími kampaně budou 

celkově 4 měsíce, rozděleny do dvou bloků a to březen, duben a srpen, září. Ve 

jmenovaných měsících bude komunikováno navíc skrze časopisy, rozhlas a navíc bude 

zveřejněná speciální nafocená kampaň s celebritami reprezentujícími značku. 

Je zde rovněž zpracován odhadovaný rozpočet na celou kampaň a způsoby její 

kontroly, který vychází celkově za všechny použité marketingové nástroje v průběhu 

celého roku 2020 na 1 230 500Kč. Nejvyšší částky zde tvoří celebrity marketing 

v hodnotě 290 000Kč, dále komunikační médium skrze časopisy za 240 000Kč, a 

vyrobení merchandisingových předmětů v ceně 210 000Kč. Naopak stále ještě 

neaplikovaný guerilla marketing, dle mého názoru jeden z nejdůležitějších nástrojů, 

vychází pouze na 38 500Kč. 
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Zástupkyně firmy Skechers projevila zájem o mou diplomovou práci, proto 

doufám v pokročení marketingových aktivit firmy na českém trhu a jejímu rozšíření u 

mladé české populace. 
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