
Příloha č. 1: Přepis formálního rozhovoru s Klárou Bičákovou 

zástupkyní firmy Skechers pro Českou republiku a informovaný 

souhlas 

Datum: 3. 1. 2019 

Místo: Budapešť 

Rozhovor byl nahráván. 

A. Generace Y 

1. Jak podle vás vnímá firma Skechers mladou generaci Y obecně?  

Generace 19-39 let. 

K.B.: Firma ji vnímá jako velkého potencionálního zákazníka. Čím dál tím více se 

Skechers snaží na tuto skupinu koncentrovat, ale samozřejmě stále hlavní skupinu 

zákazníků představují lidé 35 let a výše, věková kategorie navazující na mladou 

generaci Y. Je to hlavně z důvodu toho, co bota sama o sobě vzkazuje. Svůj maximální 

komfort, pohodlný tvar, materiály atd. Z toho plyne, že Skechers směřuje na skupinu 

zákazníků, která tohle všechno ocení. 

2. Jak moc je pro firmu důležitá tato mladá generace v České republice? 

K.B.: Mladá generace je velmi důležité, ale český trh je pro Skechers opravdu malý. 

Všude jinde v Evropě, i v mém regionu, co znamená východní a střední Evropa, ale také 

v západní Evropě je Skechers opravdu velký pojem. Kdy celkem něco znamená i u 

mladé generace. Nejdůležitější místo si nyní buduje u dětí, protože právě ty představují 

budoucí generaci, která si nyní buduje vztah ke značce. Dětská obuv Skechers je pro 

české rodiče relativně drahá, protože Češi nejsou zvyklý utrácet peníze na dětském 

zboží, ale v jiných zemích se firmě daří budování vztahu skrze děti a tím si zajistit 

klientelu do budoucna, která dospěje do věkové kategorií 18-33let. 

Vámi zmíněná mladá generace v České republice je plně zasažena značkami Nike, 

Addidas, Converse, O´Neil, Roxy, Vans. To je vše. Podle mě ani Puma není značka, 

kde se tato generace vidí. Možná nyní ještě FILA díky retro botám. 

3. Pokud porovnáte pozici mladé generace Y pro firmu v ČR a v jiných 

zemích, jak moc se liší? A čím? 

K.B.: Určitě, je tu velký rozdíl. Je to hlavně historií značky, kterou má Skechers trochu 

více než 25 let. UK jako země představuje flexship, který přebírá vše do Evropy z USA. 



Co se týče generace Y, určitě ani v těchto zemích tato skupina není tou hlavní pro firmu. 

Ta je hlavní pro Nike, Vans a Converse celosvětově. Mohu říci, že nyní je Skechers 

velmi silná v USA i v UK a pomalu nabývá na významnosti v ostatních státech. Ale 

mohu tvrdit, že si Skechers vede u mladé generace lépe v okolních zemích než v České 

republice. Podobně je na tom Slovensko a Maďarsko. 

4. Myslíte si, že je tato skupina zákazníku firmou zasažena? Obecně? V ČR? 

Jak moc? 

K.B.: Obecně je to horší průměr, ale určitě je lépe zasažena v okolních zemích než 

v ČR. 

5. Pokud se zaměříme na český trh a marketingovou komunikační strategii 

firmy na něm, je generace Y cílovou skupinou? 

K.B.: Není. 

6. Co, podle Vás, mladé skupině nabízíte? 

K.B: V posledních dvou letech se velmi rozvinuly tzv. vizuály se zastoupením tzv. 

D´Lites. Tento typ originální designové obuvi se rozvinul do neuvěřitelně širokého 

portfolia. A z vlastní zkušenosti se svou 16 letou dcerou vidím tu změnu. Kdy před 

dvěma lety značku odmítala nosit a s příchodem D´Lites se vše změnilo.  

Obecně tento typ obuvi jen nazýván Ugly chunk shoes a hlavní vlna a trend obuvi 

tohoto typu se k nám dostává hlavně z Asie. Takže mohu říci, že Skechers nabízí 

originální design, ale kupodivu také komfort, který ocení i mladá generace, i když je 

bude nosit například hlavně doma. Nebo ve volném čase, kdy se nesetkává tolik se svou 

generací. 

7. Kdo ve firmě má na starost vybírání cílové skupiny? 

K.B.: Vše vychází z toho, jak se Skechers začalo utvářet na americkém trhu. To 

znamená maximální komfort. Takže správně zacílili tam, kam skoro nikdo necílil, na 

starší věkovou skupinu, tak aby byl výrobek moderní, ale přitom pohodlný a relativně 

vypadala trendy, ale nebyly to známé, populární crazy kids boty.  

Takže určitě je to globální marketing, který zkoumá a musí udávat trendy spolu 

s ostatními firmami toho, co se bude nosit a určitě módní návrháři a módní ikony. 

Výjimečně to ještě může být nový životní styl nebo životní potřeba, která vznikne 



v určité skupině. Od těchto faktorů se potom odvíjí, na koho se bude marketing a 

celkově firma zaměřovat. 

B. Komunikační kampaň 

 

1. Kdo má na starosti ve firmě marketingovou komunikační kampaň? Je 

možné získat kontakt a spojit se s nimi? 

K.B.: Marketing. Pro Českou republiku to má na starosti marketingové oddělení, které 

má sídlo v Budapešti a jsou to dvě dámy, se kterými je velmi obtížná komunikace. 

2. Liší se kampaně mezi kontinenty a zeměmi mezi sebou? 

K.B.: Ano stoprocentně. Musí se lišit. Samozřejmě existují tzv. globální kampaně, 

nejčastěji to jsou televizní kampaně zaměřené na sport, která jsou v celé Evropě stejné a 

figurují zde, hlavně nejprodávanější evropské styly. Dále jsou kampaně cílené, jako 

například na asijském trhu, kde jsou ty komunikační kampaně šité na míru.  A to 

z důvodu silného trhu a celkové odlišnosti.  

3. Pokud ano, v čem se nejvíce liší? Svou velikostí? Náklady? Tématem? 

Osobnostmi? 

K.B.: Určitě se liší téměř vším. Způsobem zpracování, zacilováním na skupinu. I přesto 

že je skupina stejná, tak v každém určitém regionu po celém světě odpovídá na úplně 

jiné impulsy. 

4. Máte představu, kde je nejsilnější komunikační kampaň? 

K.B.: Ano, určitě je to v Asii. Tam značku Skechers nosí největší hvězdy mladé 

generace, jako jsou zpěváci, herci, tanečníci, kteří představuji neuvěřitelnou sílu na 

asijském trhu. Pořádají nespočet PR akcí. Takže mohu říci, že zde jde skoro veškerá 

komunikace skrze komerci. 

Naopak v USA mají velmi silné maratonové akce, i přestože Skechers není výhradně 

běžecká značka, tak tyto typy akcí velmi podporují a jsou zde vidět. 

V Evropě silnou kampaň má UK, ale to nevybavím žádnou specifickou. Co se týká 

našeho regionu, tak je celkově silný celý Balkán, kde jsou nejvíce populární tzv. inside 

store PR events, kam jsou zvány lokální celebrity. Takové PR akce v České republice 

nejsou vůbec. 



 

 

5. Když si vzpomenete na předešlé marketingové komunikační kampaně, na 

co byly nejvíce zaměřeny? Která byla nejúspěšnější v České republice? 

Nebo spíše, jestli vůbec nějaké kampaně v ČR byly? 

K.B.: Pouze televizní kampaně, co se týká komunikačních medií. Ty, které byly 

orientované na děti a sport se dají považovat za relativně úspěšné, protože mnoho 

lidí je zaregistrovali. Bohužel kampaně u nás jsou silné, ale běží pouze třikrát až 

čtyřikrát do roka. Co se týká PR eventů, tak v ČR bylo pouze otevření samostatných 

prodejen v Praze, které měli úspěch hlavně u dětí. A to skrze tanec dětí v blikající 

obuvi. Mohu říci jediná PR akce, tím pádem nejúspěšnější. (smích) 

6. Je možné někde získat nebo najít vytvořené kampaně? 

K.B.: Obávám se, že ne, ale nevím. Co se týká, kampaně k otevření, samostatných 

prodejen, tak podle mých informací, si je vytvářel majitel sám. Určitě tam fungovala 

určitá podpora ze strany našeho marketingu, ale více o tom nevím. 

7. Přejdeme k České Republice, jak je to nyní. 

Kdo tvoří cílovou skupinu pro vytváření marketingové komunikační 

strategie? 

K.B.: To už víme. Populace nad 35 let. 

8. Jaký je cíl kampaně? (zviditelnění značky, zvýšení povědomí o značce, 

zvýšení prodeje, technologie značky)  

K.B.: V České republice je to pouze zvýšení povědomí. Sama cítím velký skok během 

roku a půl, co působím ve Skechers, ale překvapivě ještě větší na Slovenku, i přesto, že 

zde mám mnohem méně zákazníků. Bohužel u nás je to pouze o velkých městech, 

abych byla konkrétní, tak o centrech velkých měst. 

9. Kdo je tváří značky pro ČR? 

K.B.: Překvapivě teď na jaře, jsme měli pár influencerů k D´Lites. Hlavní 

představitelkou byla Mariana Prachařová, která nafotila celý lookbook pro obchod 



Snapbacks sídlící v centru Prahy, orientující se na street wear. Tato firma byla jako 

první, která začala odebírat tento typ obuvi a chtějí kolekci, stále rozšiřovat.  

Další osobnosti pro Českou republiku jsou stejné, jako pro USA – Camila Cabello a 

Demi Lovato. 

10.  Kde se s kampaní můžeme, jako zákazník setkat? Města? Místa? 

Je možné získat informace o průměrných nákladech na kampaň? 

K.B.: To nevím. (zklamání) 

Asi pouze v televizi. I když teď bylo pár pokusů v Česku a na Slovensku, kdy byla 

reklama na tramvajích. Dříve vytvářeny billboardy, ale podle mě je to už zastaralý 

prostředek komunikace. Tam, kde se skrývá největší síla, jsou sociální sítě. Skechers 

sice má facebookové stránky, kde jsou pravidelné příspěvky, ale zde se dá udělat 

mnohem více za méně peněz. 

Upřímně řečeno, zde vidím celkově velký problém. Nikdo z marketingového oddělení 

mě osobně neinformuje o plánu marketingové kampaně, která bude v Česku. Já ani 

nevím, že určitá kampaň má začít, abych na to upozornila zákazníky. Potom jsme sama 

zaskočena, když někde něco zahlédnu.  

Co se týká televizní kampaně, tak k té jediné rozpis dostávám, protože jsme si o to 

výslovně řekla. Rozvrh kampaně potom dále přeposílám zákazníkům. Pro mě důležité 

vědět o kampaních dopředu a já bohužel nevím skoro nic. Výsledkem špatné 

komunikace je nespolupráce a horší výsledky než v jiných zemích. 

11. Jsou vedeny statistiky o úspěšnosti předešlých komunikačních kampaní? 

K.B.: Ohledně nákladů, tak to vůbec nemám představu. A statistiky úspěšnosti kampaní 

určitě marketi 

ngové oddělení má, ale já k nim nemám přístup, ale mohu zkusit je pro Vás získat. 

Jednoduše řečeno, co se týká marketingu, co si sami nenajdeme, tak to nemáme a 

nevíme. Marketing v České republice je vnímán pouze, jako okrajový. Oni sami nevědí, 

kolik jim zbyde peněz z kampaní pro důležitější země, takže my jsme pro ně nedůležitý, 

ale to se i projeví v tom, že ten nárůst u nás není takový, jako jinde. 

 



C. Aspekty značky, positioning 

 

1. Jaké jsou podle vás hlavní aspekty značky? 

K.B.: Na prvním místě určitě komfort. Dále jsou to technologie, ale ty všechny směřují 

ke komfortu. Značka si zakládá na lehkosti a perfektních úpletech obuvi. 

2. Mění se v průběhu času? Jak moc? Které nejvíce? 

K.B.: Ano určitě. Dříve to byl jednoznačně komfort. Nyní čím dál tím více, do toho 

vstupují trendy a design. Trendy souvisejí s mladou generací a tím, že Skechers soupeří 

s mnoha dalšími značkami, tak hledá nová pole působnosti a soustředí se na mladou 

generaci, která řeší jednoznačně nové trendy a vizualitu obuvi. 

3. Je určitý aspekt značky, který je cílem firmy? 

K.B.: Podobně, jako u všech firem to je neustálé vylepšování technologií, designu a 

budování vztahu s dětmi. A to hlavně z důvodu, že kolekce dětské obuvi je velmi silná 

až nepřekonatelná jinými značkami. 

4. Jaký je brand positioning značky? (Jak by byla ráda značka vnímána 

zákazníky) 

K.B.: Jako pohodlná módní obuv pro každou věkovou kategorii. 

D. Pozice značky na českém trhu 

1. Jaká byla pozice značky na českém trhu? 

K.B.: Žádná. Podle mě značku znali pouze lidé, kteří se s ní setkali nebo si jí koupili 

někde někdy ve světě. 

2. Jaká je nyní pozice značky na českém trhu? 

K.B.: Myslím si, že se začíná budovat povědomí o značce. Ale stále je to počáteční 

stádium. Protože je rozdíl prodávat naši značku v České republice hlavně turistům, kteří 

tu značku už znají, než ji prodávat českým zákazníkům, kteří ji teprve v poslední době 

začínají registrovat. Odprodej je zatím 70% tvořen turisty.  

 

 



3. Jaké je povědomí o značce v ČR? Liší se generačně?  

K.B.: Povědomí o značce během posledního roku a půl zažívá velký nárůst. Určitě se 

liší generačně. Věková střední skupina nad 35 let, už o značce něco ví. Ale mladá 

generace minimálně a ani se o to nezajímá.  

4. Jaké jsou prodeje a odprodeje v ČR? 

K.B.: Za jaro, co vím od zákazníků, tak jsou velmi dobré. 

5. Kde všude a na jakých určitých místech se můžeme se značkou setkat? 

K.B.: Díky řetězcům Sportisimo je po celé České republice. Jinak samostatné prodejny 

Skechers jsou dvě a to obě v Praze, na Flóře a Chodově. Další silný řetězec nabízející 

naší značku je Office shoes, který je ve 14 městech, takže v podstatě kryje celu Českou 

republiku. Dále také Globus. Z toho jsem za začátku nebyla nadšená, ale z minulosti 

vím, že Globus má zastoupení velkých značek a prodával také Nike. Pro český trh 

představuje velkou sílu, protože má 800 000 klubových členů a to převážně ve věkové 

kategorii 35 let nahoru, která má rodinu a finanční zázemí. Takže zvolená cílová 

skupina je zcela správně. Co se týká Vaší zkoumané mladé generace, tak ta o tom ani 

neví a ani do oddělení s obuvi Globusu nepůjde.  

Na Slovensku je to Robel s 15 prodejnami. 

E. Cíle firmy v ČR 

 

1. Jaká je hlavní cílová skupina firmy na českém trhu? 

K.B.: Věková skupina nad 35 let. 

2. Bude firma navyšovat počet samostatných prodejen v ČR? 

K.B.: Doufám, že ano. V současné době, já sama vím o dvou dobrý lokalitách, ale 

momentálně nejsou volné. 

3. Bere firma, jako svůj cíl lepší komunikační kampaň pro český trh a 

celkovou větší komunikaci s českým zákazníkem? 

K.B.: Nevím, zda si to bere firma jako cíl, ale já osobně ano. Celkově je to o distribuci. 

Dokud mě se nepodaří větší prodej, tak nedostanu větší marketingovou podporu.  



F. Další osob 

 

1. Dala byste mi doporučení na další osoby, které by mi poskytly další 

užitečné informace na moje zkoumané téma? 

K.B: Nejlepší pro vás by byly slečny z marketingového oddělení, ale tam je opravdu 

komunikační problém. 

G. Srovnání s Nike 

 

1. Mohla byste prosím srovnat Skechers s Nike? Váš osobní názor, po 

desetileté zkušenosti s oběma firmami. 

K.B.: Základem je, že Nike vychází úplně z jiné pozici než Skechers. V USA je Nike 

druhá nejsilnější značka, která je nezlomná a má za sebou delší historii. 

2. Jaké největší rozdíly vnímáte mezi Skechers a Nike? 

K.B.: Jeden z největších rozdílů je v marketingu. Nike pro Českou republiku měl 

lokální marketingový tým, který sídlil v Česku a to Skechers nemá. Jeho tým sídlí 

v Budapešti a má na starosti celou střední a východní Evropu. Nejvíce mi chybí akce – 

PR eventy, ve kterých Nike byl nedostižný. A to nejen akce v prodejnách, ale také na 

veřejných prostranstvích. Nerozumím tomu, proč Skechers neuspořádá akci pro děti, 

když má tak silnou a pestrou dětskou nabídku. Druhy této kampaně jsou i lehké 

vymyslet, aby zabavily a získaly si děti.  

Za to mnohem náročněji zasažitelná je skupina sport, kde velkou konkurenci 

představuje Nike. Ať už to byly jeho cvičící lodě, bublinu s novou kolekcí v centru 

Prahy nebo běžecké pásy. Tak má podle mě vypadat PR pro velkou značku. Z tohoto 

hlediska je marketing Skechers úplně na začátku. 

3. Co by se dalo od Nike převzít, aniž by vznikla kopie? 

K.B.: Určitě komunikační kampaně a to hlavně PR eventy. Tím, jak byly nápadité, 

uměly lidi nadchnout, uchvátit a zahrnout, že si připadali všeho součástí. To co také 

Nike hodně umělo, bylo vyhledávat mladé talenty a nacházet lokální sportovce, jako 

byli Rosický, Samková a další. 

  



 

 

 



Příloha č. 2: Přepis rozhovoru s Petrem Fišerem zástupcem firmy 

Under Armour pro Českou republiku a informovaný souhlas 

Datum:  15. 1. 2019 

Místo: Praha 

Rozhovor nebyl nahráván z důvodu přání pana Fišera. Odpovědi byly zaznamenány a 

následně zformulovány do vět. 

A. Generace Y 

 

1. Jak podle vás vnímá firma Under Armour mladou generaci Y obecně?  

Generace 19-39 let. 

P.F.: Generace Y je firmou vnímána, jako důležitá skupina zákazníků a to hlavně 

z důvodu svého zaměření. Under Armour se orientuje na takovou skupinu lidí, kteří jsou 

aktivní a opravdu sportují, nerozdělují zákazníky dle věku, ale aktivity. Tím že Vámi 

zmíněná generace je mladá, tak má určitě blíže k aktivnímu životu a tím i k naší značce. 

V poslední době se značka orientuje hlavně na běh, který vnímá jako sport pro všechny 

a nutný pro ostatní sporty, tím pádem firma může zasáhnout více aktivní populace. 

2. Jak moc je pro firmu důležitá tato mladá generace v České republice? 

P.F.: Velmi důležitá generace Y je ta její část, která žije aktivním životem. Samozřejmě 

jsou zde rozdíly mezi Českou republikou, která stále ještě patří mezi okrajové trhu 

včetně dalších států střední a východní Evropy, a velkými trhy jako je ten v USA, Asii a 

Pacifiku. 

3. Pokud porovnáte pozici mladé generace Y pro firmu v ČR a v jiných 

zemích, jak moc se liší? A čím? 

P.F.: Dle mého názoru se neliší, ať už je to z důvodu, že firma jako taková nedává 

důraz na věkové rozdělení nebo tím, že už je sama o sobě tak specializovaná, že ani 

nepotřebuje tak silnou identifikace cílové skupiny. 

 

 

 



4. Myslíte si, že je tato skupina zákazníku firmou zasažena? Obecně? V ČR? 

Jak moc? 

P.F.: Ano určitě jde o silné zasažení. Důvodem získání mladé skupiny zákazníků 

vidím v krátké historii značky na českém trhu. Vámi zmíněná generace vidí v Under 

Armour něco jiného, nového, něco co nenosí nebo není spojována starší generace. 

5. Pokud se zaměříme na český trh a marketingovou komunikační strategii 

firmy na něm, je generace Y cílovou skupinou? 

P.F.: Jak už jsem říkal, firma tak úzce necílí, ale v porovnání s ostatními věkovými 

skupinami lze říci, že mladá generace je cílovou skupinou. Under Armour chce, aby se 

mladí ve značce vzhlídli. V současné době se orientuje na velkou specifikou skupinu, 

kde figuruje hlavně mladá skupina a tím je box. K ní se váží další podobná odvětví, jako 

pracovníci security apod. 

6. Co, podle Vás, mladé skupině nabízíte? 

P.F.: Podle mě je to určitě spojení zabudovaný chip v obuvi, který spojuje uživatele 

s aplikací, které potom vidí ve svém mobilním telefonu nebo počítači. Mezi zmíněné 

aplikace patří: Map My Run, Endomondo a další. Tím je pro ně běh atraktivnější, 

dostupnější a zábavnější i tím, že soupeří s ostatními a budují různé komunity. 

7. Kdo ve firmě má na starost vybírání cílové skupiny? 

P.F.: Marketingové oddělení, které pracuje se sociálními sítěmi a influencery. 

8. Pokud je vybrána za cílovou skupinu generace Y, jak moc to ovlivní 

celkovou kampaň obuvi? Jak moc to ovlivní marketingovou komunikační 

kampaň? 

P.F.: Marketingovou kampaň to ovlivní velmi i přesto, že technologie zboží je 

univerzální, tak oslovení mladých lidí jde skrze úplně jiné kanály než při zasahování 

starší generace. Tím je Instagram a Facebook. 

 

 

 

 



B. Komunikační kampaň 

 

1. Kdo má na starosti ve firmě marketingovou komunikační kampaň? Je 

možné získat kontakt a spojit se s nimi? 

P.F.: Všechny kampaně jsou řízeny centrálním marketingovým oddělením v USA, které 

je napojeno na ostatní lokální oddělení včetně s marketingem pro Českou republiku, 

které sídlí v Praze. Ano, pokusím se Vás spojit s kolegou z marketingového oddělení. 

2. Liší se kampaně mezi kontinenty a zeměmi mezi sebou? 

P.F.: Podle mě ne, ale nevím to přesně. Pouze v určitých specifikách, které se liší 

lokálně. Jinak koncepce je vždy stejná, kterou vytvoří centrála v USA v Beavertonu a 

pošle ji dál. 

3. Pokud ano, podle mě ano. V čem se nejvíce liší? Svou velikostí? Náklady? 

Tématem? Osobnostmi? 

P.F.: Kampaně se liší hlavně v celebritách, které reprezentují v určité době značku nebo 

danou kampaň. Dále to jsou určitě náklady, přerozdělování peněz do jednotlivých 

lokalit. V každém případě zde záleží na velikosti obratu. 

4. Když si vzpomenete na předešlé marketingové komunikační kampaně, na 

co byly nejvíce zaměřeny? Která byla nejúspěšnější v České republice? 

P.F.: V současné době na českém trhu působí firma Under Armou, jako distributor. Pod 

nynějším vedení funguje pouze 2 roky. To předešlé se marketingu moc nevěnovala a 

bylo spíše zaměřeno na americký fotbal, který dle mého názoru není moc populární 

v Česku. 

Nejúspěšnější kampaň v České republice vnímám tu současnou, která je orientovaná na 

běžeckou obuv, pyšnící se technologiemi a nazvána Under Armour Hover Phantom.  

5. Která z komunikačních kampaní byla celkově nejúspěšnější? Je možné 

někde získat, najít vytvořené kampaně? 

P.F.: Dle mého názoru je současná kampaň spojená s jedním z nejznámějších 

basketbalistů NBA s Stephenem Currym, podle kterého je i pojmenován speciální 

model obuvi – Curry 6. 



Myslím, ž eje to možné. Zeptám se v marketingovím odděení. 

6. Přejdeme k České Republice, jak je to nyní. 

Kdo tvoří cílovou skupinu pro vytváření marketingové komunikační 

strategie? 

P.F.:  Cílovou skupinu vytvářejí aktivní převážně mladí lidé. 

7. Jaký je cíl kampaně? (zviditelnění značky, zvýšení povědomí o značce, 

zvýšení prodeje, technologie značky) 

P.F.: Cíl kampaní je zviditelnění značky a zvyšování prodeje, samozřejmě i zvyšování 

povědomí, ale to už není tak nutné, jako to bylo v dříve. 

8. Kdo je tváří značky pro ČR? 

P.F.: Pro Českou republiku je to v současnosti rychlobruslařka Martina Sáblíková, 

rapper a boxer Marpo. Společně pro americký trh a ostatní, včetně českého, reprezentují 

značku osobnosti jako basketbalista Stephen Curry, quaterback Tom Brady, světová 

modelka Gisele Bündchen a mnoho dalších. 

9. Kde se s kampaní můžeme, jako zákazník setkat? Města? Místa? 

P.F.: Převážně to jsou sociální sítě, kde se značka snaží o vysokou aktivitu. Dále velká 

města po celém Česku. Časté kampaně vytváří firma do rádií, které jsou úspěšné. 

Samozřejmostí jsou instore kampaně včetně výloh. Ve spolupráci Sportisima a 

marketingového oddělení Under Armour vznikají také billboardy, které musí vždy, být 

schváleny firmou. 

10. Je možné získat informace o průměrných nákladech na kampaň? 

P.F.: Ne. 

11. Jsou vedeny statistiky úspěšnosti kampaní? 

P.F.:  Ano, statiky jsou vedeny, ale pouze interně pro firmu, které jsou následně 

vyhodnocovány a zaslány v podobě zpětné vazby do centrály v USA. 

 

 

 



C. Aspekty značky, positioning 

 

1. Jaké jsou podle vás hlavní značky aspekty značky? 

P.F.: Dle mého názoru, hlavním aspektem Under Armour je performace – výkon, 

výkonnost. Který má zákazník předat myšlenku – pomoc k lepšímu výkonu. Dalším 

důležitým aspektem je konektivita – spojení, pomocí něho uživatelé vytvářejí komunity, 

kde se porovnávají, soupeří nebo vytvářejí přátelství a společně se zlepšují ve svém 

výkonu. A dostávám se zase zpět k výkonu. 

2. Mění se v průběhu času? Jak moc? Které nejvíce? 

P.F.: Podle mě se až tak moc nemění, jedinou menší změnu vnímám v čím dál tím 

větším kladení důrazu na designu zboží. Myšlenka: co je nové musí zajímavě vypadat. 

3. Je určitý aspekt značky, které je cílem firmy? 

P.F.: Spíše ne. Zachovat si ty aktuální a udržet myšlenku produktů. 

4. Jaký je brand positioning značky? (Jak by byla ráda značka vnímána 

zákazníky) 

P.F.: Sportovní značka, která pomůže dosáhnout lepších výsledků a dělat každý sport 

dobře. 

D. Pozice značky na českém trhu 

 

1. Jaká byla pozice značky na českém trhu? 

P.F.: Under Armour se dostal do České republiky během roku 2008, kdy značka byla 

absolutně neznámá, do povědomí české populace se začala do stávat v roce 2012. Rok 

později představoval ten zlomový pro firmu na českém trhu, došlo k velkému zvýšení 

povědomí o značce a zvyšovala se popularita. 

2. Jaká je nyní pozice značky na českém trhu? 

P.F.: Nyní se nachází v top 5 značkách na českém trhu. 

 

 



3. Srovnání – v čem jsou největší rozdíly? 

P.F.: Značka je stále vnímána jako relativně nová na trhu a povědomí o ní neustále 

roste. 

4. Jaké je povědomí o značce v ČR? Liší se generačně?  

P.F.: Upřímně mohu říci, že povědomí o značce je vysoké, ale liší se generačně. Mladá 

generace vnímá generaci určitě více. 

5. Jaké jsou prodeje a odprodeje v ČR? 

P.F.: S radostí mohu odpovědět vysoké a stále rostoucí. 

6. Kde všude a na jakých určitých místech se můžeme se značkou setkat? 

P.F.: Se značkou se setkáte po cele České republice a to hlavně v největší sportovních 

řetězcích jako je Sportisimo a A3 Sport. Dále v bývalém fleshipu Nike v prodejně 

s názvem Urban Store. Dále firma funguje velmi prostřednictvím e-shopu. 

Samostatné prodejny pouze se značkou Under Armour na českém trhu nenajdeme. 

E. Cíle firmy v ČR 

 

1. Jaká je hlavní cílová skupina firmy na českém trhu? 

P.F.: Lidé každého věku, kteří žijí aktivním životem. 

2. Bude firma navyšovat počet samostatných prodejen v ČR? 

P.F.: Ano. Plánuje otevřít prodejny v podobě síě obchodů tzv. Brand stores, kde vidí 

výhodu v prodeji celé pyramidové nabídce všech produktů. 

3. Bere firma, jako svůj cíl lepší komunikační kampaň pro český trh a 

celkovou větší komunikaci s českým zákazníkem? 

P.F.: Určitě, myslím si, že je stále kam jít. 

 

 

 



F. Další osoby 

 

1. Dala byste mi doporučení na další osoby, které by mi poskytly další užitečné 

informace na moje zkoumané téma? 

P.F.: Kontakt Vám nedám, ale sám se osobně zeptám kolegy z marketingového 

oddělení. 

G. Srovnání s Skechers 

 

1. Mohl byste prosím srovnat Under Armour se Skechers? Váš osobní názor, 

po zkušenosti s oběma firmami. 

P.F.: S oběma firmami jsem spokojený, ale jsou zde rozdíly. 

2. Jaké největší rozdíly vnímáte mezi Under Armour a Skechers? 

P.F.: Jeden z největších rozdílů pro mě mezi firmami je, že firma Skechers pracuje se 

skladem zboží, kdy si vytipuje produkty, které budou dosahovat úspěchu a vyrobí větší 

množství. Na rozdíl Under Armour nejdříve produkty prodá a poté až začne znovu 

vyrábět, tento systém má většina firem. 

Další rozdíl vnímám v marketingu, ale hlavně v jeho fungování. Ve firmě Skechers se o 

chod oddělení a kampaně starají 1 – 2 zaměstnanci. U Under Armour je to celý tým, 

který vytváří kampaně. Také bych rád zmínil, že vidím v souvislosti s marketingem 

rozdíl v pracování se sociálními sítěmi. 

Jako poslední rozdíl bych rád uvedl nabídka zboží. Under Armour se snaží o to, aby 

vybavil svého zákazníka produkty od hlavy až k patě. Firma Skechers má neskutečně 

širokou nabídku obuvi a oblečení apod. je zatím ve fázi doplňkové, nedůležité. 

3. Jaký máte nyní přístup ke značce Skechers? 

P.F.:  Výborný. 

4. Co by se dalo od Skechers převzít, aniž by vznikla kopie? 

P.F: Rád bych přeformuloval otázku a řekl bych spíše, co by Skechers mělo převíti od 

Under Armour. A je to jednoznačně marketing, i když jsem si vědom, že cílová skupina 

firem se liší. 



 

 

 


