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Abstrakt

Název:

Cíle:

Marketingový výzkum vnímané hodnoty značky Skechers

Hlavním cílem bakalářské práce je s využitím marketingového výzkumu
zjistit, jak je značka Skechers vnímána sportovci a na základě výsledků
výzkumu budou poté navrhnuta opatření, která budou mít za následek zvýšení
povědomí značky, její popularity a prodejnosti.

Metody: V práci byla použita metoda elektronického dotazování (kvantitativní metoda,
primární), metoda analýzy a sběru dat (sekundární)

Výsledky: Z výsledků výzkumu bylo zjištěno, že produkty značky Skechers jsou dle
vnímání spotřebitelů charakteristické cenovou dostupností, pohodlností a
odolností. Mezi její přednosti patří kvalita jejích výrobků a použitá speciální
technologie. Naopak se neřadí mezi značky výjimečné, nenahraditelné a
moderní.

Klíčová slova: značka, vnímaná hodnota značky, marketingový výzkum, sportovní obuv

Abstract

Title:

Marketing Research of the Skechers Brand Value Perception

Objectives: The aim of this study is to determine, with the use of the marketing research,
how the (Skechers) brand is perceived by athletes; and then, based on the
research results, to propose measures for increasing brand awarness, its
popularity and marketability.
Methods:

Methods used in the work were following: marketing research in the form
of an electronic survey (quantitative method, primary), method of data
collection and their analysis (secondary)

Results:

From the results of the resesarch we can conclude that the products made by
Sketchers are percieved by the users as affordable, comfortable and
resistant. As far as their assets are concerned, we can list a quality of their
products and used special technology. Hovewer, the company doesn’t seem
to be percieved neither as extraordinary, unexpendable nor fashionable.

Keywords: brand, perceived value, marketing research
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1 ÚVOD
Každá značka, ať už jde o značku sportovní, jako v mé bakalářské práci, nebo
kosmetickou, módní či technologickou, musí dennodenně bojovat o své postavení na trhu
a čelit velkému množství jak stálé, tak nově příchozí konkurence. Prioritou firem, které
své služby či zboží cílí na širokou veřejnost, by tedy mělo být své produkty co nejlépe
odlišit od ostatních a nabídnout tzv. přidanou hodnotu, tedy něco, co si zákazník spojí
pouze s jednou konkrétní značkou. S tím souvisí zaměření se na takové prvky značky,
které jsou v konečném výsledku dobře zapamatovatelné a zákazníkovi se okamžitě
vybaví. Sportovní firmy k tomu využívají krátkého jména, jednoduchého, ale výrazného
loga či chytlavé znělky nebo sloganu. Zajímavý způsob, jak zviditelnit sportovní značku,
je spolupráce se známými osobnostmi, sportovci či sportovními týmy, kteří se podílejí,
vedle reklamy, i na vývoji nových produktů, a tím značně zvyšují povědomí o značce.
Důležitým aspektem pro hodnocení značky je samozřejmě její kvalita a lákavý
design. To by se dalo považovat za základ úspěchu. Nicméně v dnešní době se na značku
pohlíží z mnoha dalších pohledů dále ovlivňujících její prodejnost. Je velmi důležité, aby
byla značka kladně vnímána zákazníky, evokovala v nich pozitivní emoce a dobrý první
dojem. Pokud budou firmy aktivně podporovat kromě profesionálních sportovních
soutěží a závodů i charitativní akce zaměřené na sport, povede to k vytvoření dobrého
jména značky, k širšímu dosahu jejího vlivu, a tím k celkově úspěšnějšímu prodeji jejích
produktů.
V současnosti pojem značka vyvolává v každém z nás různé asociace a spojení.
Pro někoho značka znamená určitý způsob života, někoho motivuje ke sportovní činnosti,
jiní si ji kupují, aby lépe zapadli do společenské třídy. Obecně tedy můžeme říci, že
o člověku dokáže mnohé vypovědět. Jde hlavně o to, jak se zákazníci ztotožňují se
zbožím, které je danou značkou vyráběno a o schopnost firmy si tyto zákazníky
dlouhodobě udržet. Nároky zákazníků na sportovní firmy a jejich sortiment se neustále
zvyšují, a proto by se měla každá sportovní značka zaměřit na vyvíjení a využívání
nejnovějších technologií a sledování potřeb svých zákazníků a snažit se jim alespoň z
části přizpůsobit výrobu.
Značka Skechers se řadí mezi 4 nejpopulárnější sportovní značky ve Spojených
státech amerických. Dostala se do povědomí jak profesionálních sportovců, tak i široké
veřejnosti, která naopak využívá její volnočasový sortiment. V USA se prosadila
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ve sportech jako je baseball či golf. V České republice ale tak silnou základnu zákazníků
nemá. Je to zaprvé dáno tím, že se do ČR dostala poměrně nedávno, a v takovém
zastoupení již zaběhnutých sportovních značek je těžké se okamžitě prosadit. Zadruhé,
zmíněné sporty nemají v Česku takovou sledovanost a podporu fanoušků jako například
fotbal či atletika, a ani výsledky českých sportovců a týmů v těchto sportech (baseball,
golf) nedosahují takové úrovně jako v USA. Proto má Skechers svoji výrobu rozdělenou
na dva bloky, sportovní (performance) a volnočasový (lifestyle), s cílem získat pozornost
i širší veřejnosti, která jistě ocení speciální technologii pěnové paměťové vložky
podporující přirozený tvar chodila a správnou chůzi. Právě proto je značka Skechers
vnímána více jako volnočasová než sportovní, a neřadí se tedy na první příčky na trhu se
sportovním sortimentem.
Předmětem mé bakalářské práce je tedy zjistit, jak si stojí v povědomí běžných
uživatelů sportovního vybavení a jak se prezentuje v očích českých sportovců. Práce je
rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola obsahuje úvod, druhá cíle a úkoly práce, třetí
se zabývá teoretickými východisky vysvětlujícími základní pojmy jako je značka, její
prvky, hodnota, dále jsem zde popsala koncepci marketingového výzkumu a krátce
popsala značku Skechers. Čtvrtá kapitola zahrnuje metodiku práce a použité metody
sběru dat. V páté části jsou analyzovány a prezentovány výsledky marketingového
výzkumu vnímání hodnoty značky Skechers. Šestá kapitola obsahuje doporučení
a návrhy na zlepšení prodejnosti a propagace značky. Sedmá kapitola je závěr celé práce.
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE
2.1 Hlavní cíl práce
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit s využitím marketingového
výzkumu, jak je značka Skechers vnímána českými sportovci, a na základě výsledků
výzkumu navrhnout opatření, která přispějí ke zvýšení povědomí o značce, její popularity
a prodejnosti.

2.2 Úkoly práce
Je zapotřebí provést řadu dílčích úkolů, které mi pomohou dojít ke zvolenému cíli
a k jeho řádnému splnění.
I.

Studium odborné literatury k problematice značky a její hodnoty a
přiblížení marketingového výzkumu;

II.

Objasnění a výčet souvisejících pojmů;

III.

Představené společnosti Skechers;

IV.

Marketingový výzkum;

V.
VI.
VII.

i.

Určení metody sběru dat;

ii.

Konstrukce otázek a příprava dotazníku;

iii.

Určení velikosti vzorku a cílové skupiny;

iv.

Pilotáž;

Distribuce dotazníku a zahájení sběru dat;
Analýza a vyhodnocení výsledků výzkumu;
Návrh možných řešení pro vylepšení povědomí o značce Skechers.
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Tato část bakalářské práce vysvětluje základní pojmy a další problematiku
značky. Pojednává například o významu a hodnotě značky, řízení a budování značky
a poslední části je text věnovaný představení značky Skechers.

3.1 Definice značky
Pojem značka se v českém jazyce vyskytuje v mnoha významech a má mnoho
oblastí působení, lze ji například najít v turistice, v dopravě, v matematice, v chemii, ale
též i v marketingu. V marketingovém pojetí značku definuje například Americká
marketingová asociace (AMA) jako „jméno, název, znak, výtvarný projev nebo
kombinace předchozích prvků, jejím smyslem je odlišení zboží nebo služeb jednoho
prodejce nebo skupiny prodejců od zboží nebo služeb konkurenčních prodejců“
(Vysekalová, 2011, str. 136). Podobná formulace, taktéž od AMA, se nachází v publikaci
Marketing management od Kotlera a Kellera, kde je značka uvedena jako „jméno, výraz,
znak, symbol nebo design či jejich kombinace, které mají identifikovat zboží nebo služby
jednoho prodávajícího nebo skupiny prodávajících a odlišit je od zboží nebo služby
jednoho prodávajícího nebo skupiny prodávajících a odlišit je od zboží a služeb
konkurentů“ (Kotler, Keller, 2007, str. 312). Oba pohledy vyplývající z těchto definic
jsou ale neúplné, protože nezahrnují jiné než vnější znaky značky a postrádají pohled
zákazníka na značku. Kotler (2001) dále uvádí, že značka je jakýsi příslib prodejce, že
dodá zákazníkovi produkty s určitým souborem vlastností, funkcí a služeb.
Charakteristika značky shodující se z předchozími zní takto „Marketingový
pohled na pojetí značky jako důležitého fenoménu marketingového mixu zdůrazňuje
většinou její vnější znaky, jako je jméno, název, výtvarný projev a podobně, odlišující
zboží nebo služby v rámci konkurenční nabídky.“ (Vysekalová, 2004, str. 132)
Pallister (2006) na značku pohlíží jako na „název, znak či symbol, který slouží k
identifikaci produktu nebo služby konkrétního prodejce a který tyto produkty či služby
odlišuje před konkurencí.“ Z obou definic vyplývá jasná souvislost mezi značkou,
odlišností a konkurencí. Značku tedy můžeme považovat za konkurenční instrument,
který umožňuje firmě dosahovat výhodnějšího postavení na trhu a generovat tak vyšší
zisky. „Jedná se o označení výrobku nebo služby, které má usnadnit rozhodování
zákazníků a pomáhá odlišovat konkurenční produkty.“ (Bárta a kol. 2009, str. 88) Je tedy
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důležité, aby obchodní značka byla nezaměnitelná, originální, obsažná, snadno
vyslovitelná a personifikovaná. (Kraft, 2013) Míra dodržení zmíněných aspektů má vliv
na její vnímání v očích zákazníků a na úspěšnost dané firmy na trhu, protože značka je
vnímána jako důležitá součást produktu, a zvyšuje tak jeho hodnotu.
Pokud se podíváme zpátky do minulosti na historický původ slova značka,
můžeme vycházet z následující definice „značky (anglicky brands) slouží po celá staletí
k rozlišování zboží jednotlivých výrobců. Slovo brand pochází ze staroirského slova
brandr, což znamená „vypálit“, protože značka či cejch se používaly a stále používají
ke značkování a identifikaci zvířat ze stáda jednoho vlastníka“ (Kotler, Keller, 2007, str
32). Je tedy jasné, že značky slouží již několik století k odlišování zboží či služeb
jednotlivých výrobců. První známky „značkování“ lze nalézt na prehistorické keramice
či na raném čínském porcelánu.
Definice značky jako pojmu používaného v marketingu se u mnoha autorů
rozchází, ale podstata týkající se diferenciace a identifikace produktu zůstává. Je také
důležité si uvědomit, že značka se vytváří, buduje a v konečném výsledku je neměnná,
proto nemůže být zaměňována s produktem, který se vyrábí a je možné ho inovovat
a různě zdokonalovat, a tedy i měnit.
Taylor (2007) vidí smysl používání značek v tom, aby spotřebiteli „zjednodušily
život a pomohly mu rychleji se rozhodovat a orientovat při nákupních příležitostech.
Vychází z obecné definice značky, která říká, že značka je jméno a symbol spojený se
známou zkušeností a důvěrou, jež jsou přitažlivé pro hlavu i srdce.“ (Taylor, 2007,
str. 72)
V současnosti se pojem značka již nespojuje s „cejchováním“, ale ve většině
případů odráží kvalitu a popularitu produktů určité firmy a určuje společenské zařazení.
Kleinová dokonce říká, že „Značka měla původně symbolizovat kvalitu, ale dnes je spíše
dokladem společenské úrovně svého nositele.“ (Kleinová, 2005, str. 23)
„Síla značky spočívá v tom, co spotřebitelé o značce vědí, co k ní cítí, co o ní
slyšeli nebo viděli v rámci svých dlouhodobých zkušeností.“ (Keller, 2004, str. 132) Touto
definicí se rozšiřuje pohled na značku o další faktory, a tím jsou vnímání, asociace,
spokojenost a mínění o značce. Jsou to ukazatele nezanedbatelné a rozhodující, které
určují dlouhodobou poptávku po produktech firem. Pokud jsou uspokojeny potřeby
zákazníka, lze počítat z jeho strany s dlouhodobou věrností a pravidelnými nákupy.
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Dle Vysekalové a Mikeše (2009) se značka skládá ze 2 prvků. Upozorňují na to,
že logo a značka jsou nezaměnitelné pojmy a je nutné pochopit jejich rozdíl. Ten spočívá
v tom, že logo je součást značky jako takové, tvoří tedy pouze jen její část, ostatně jak
znázorňuje následující schéma.
Obr. 1 – Značka

Zdroj: Vysekalová, Mikeš (2009, str. 49)
Pokud spojíme značku pouze s oblastí tělesné výchovy a sportu, mluvíme dále
o sportovních značkách. V dnešní době jich na trhu existuje celá řada a zájem o jejich
produkty neustupuje. Problém dle Dvořákové (2005) ale spočívá v tom, že se mění
preference zákazníků, kteří svoji pozornost více obrací ke známým módním značkám,
které nejsou primárně zaměřené na prodej sportovního oblečení, ale zařadily jej do své
stálé kolekce. Tyto změny uvádí čistě sportovní značky do nejistoty, a jsou tak
ohrožovány zvětšující se konkurencí na trhu. Můžeme konstatovat, že sportovní značky
s dlouholetou tradicí a významnou historií tato konkurence nijak výrazně neovlivňuje.
Naopak nejvíce zasaženy jsou na trh nově vstupující značky, včetně Skechers, o které tato
práce pojednává, a těm nezbývá nic jiného než navázat spolupráci s většími sportovními
řetězci, například Intersport, A3 Sport, které sdružují produkty i menších sportovních
značek, a vystavují je pak ve svých prodejnách, čímž zvyšují jejich povědomí u
zákazníků. Sportovní značky se brání proti módní konkurenci také vytvářením lifestylové
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sekce v jejich sportovním sortimentu, která zahrnuje jak funkční, tak stylové oblečení a
doplňky.

3.2 Funkce a význam značky
V dnešní době hrají značky velkou roli v nákupním rozhodování spotřebitelů.
Slouží především k identifikaci produktů určité firmy, což usnadňuje orientaci zákazníka
na trhu mezi konkurenčními výrobci stejného výrobního zaměření. Značka dělá produkty
unikátními a nenahraditelnými a vytváří podvědomé spojení mezi firmou a zákazníkem.
Toto propojení spočívá v tom, že si je zákazník schopen vybavit značku při svém
uvažování o koupi a usnadní se tím tak jeho rozhodování. Protože spotřebitel značku zná,
snižuje tak rizika spojená s nákupem produktů dané firmy a nemusí vynakládat úsilí na
hledání jiné alternativy. Není neobvyklé, že se nositel značky s jejími produkty natolik
ztotožní, že pomocí dané značky vytváří svou osobnostní image.
Význam značky tedy souvisí se znalostí spotřebitele a spočívá ve vzájemné úctě
k ní samotné a její znalosti. Význam značky je „odrazem současného výkonu značky a
silným strategickým ukazatelem.“ (Haigh, 2002, str. 56)
Ovlivňovat povědomí o značce lze také pomocí její propagace. Tou může
společnost přilákat a získat nové zákazníky. Nesmí se však zapomínat na udržení si
zákazníků stálých, protože jak říkají Kotler s Kellerem „získání nového zákazníka je
pětkrát až dvanáctkrát dražší než udržení stávajícího zákazníka“ (Kotler, Keller, 2007,
str. 195). Dále podle Aakera (2003) má primární význam vytváření loajality ke značce
proto, že stálí zákazníci mají tendenci se ke „své“ značce vracet častěji, a tím u ní utrácejí
více peněz než u jakékoliv značky konkurenční.
Význam značky pro firmy spočívá v její ochranné funkci. Lépe řečeno, značka
poskytuje právní ochranu vlastností a rysů produktů, pokud jsou chráněny registrovanou
ochrannou známkou, postupy výroby či použití speciální technologie pak může být
ochráněno patenty a pod autorská práva spadají obaly a balení produktů.
Značky mohou vyjadřovat kvalitu produktů a zvyšovat tak konkurenceschopnost
firmy. To v mnoha případech vytváří tlak na používání novějších technologií a zavádění
inovací v sortimentu značky. Výrobky se stávají atraktivnějšími pro zákazníky, což se
pozitivně projeví ve zvýšeném odbytu produktů firem.
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Shrnutí funkcí značky vypracovala Zamazalová a kol. (2010, str. 314):
•

identifikační,

•

diferenciační,

•

diverzifikační,

•

časové a věcné kontinuity,

•

nositele hodnoty,

•

nositele tradice,

•

tvorby image,

•

symbolu doby

•

reprezentanta životního stylu nebo kultury.

3.3 Hodnota značky
Za nejvýstižnější definici hodnoty značky lze považovat následující „Hodnota je
trvalé přesvědčení, že určitý způsob chování nebo stav existence je osobně nebo
společensky lepší (výhodnější) než opačný způsob chování či stav existence.“
(Chernatony, 2009, str. 115)
Dále dle Chernatony (2009) jsou hodnoty důležité pro posílení účelu značky
ze dvou hlavních důvodů. Za prvé hodnoty stimulují chování a za druhé jsou závislé
na osobnostních rysech. To ve výsledku znamená, že si zákazníci vybírají takovou
značku, ve které se odráží jejich skutečná osobnost a životní styl nebo takovou, kterou by
si spotřebitel přál vlastnit.
Spotřebitel tedy nakupuje produkty takové značky, jejíž hodnota se určitým
způsobem ztotožňuje s hodnotami uživatele, a která vzbuzuje u zákazníka důvěryhodnost.
Zaměstnanec na druhé straně bude pracovat u firmy, která podporuje a vyzdvihuje stejné
hodnoty jako on.
„Hodnotou obchodní značky je sada aktiv (a pasiv), spojených se jménem
a symbolem značky, jež zvyšuje (nebo snižuje) hodnotu, kterou výrobek či služba přináší
firmě anebo zákazníkovi.“ (Aaker, 2003, str. 8)
Aaker (2010, str.8) také uvádí hlavní hodnoty značky (aktiv), jsou jimi:
1) znalost jména značky,
2) loajalita ke značce,
3) vnímání kvality,
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4) asociace spojené se značkou.
Tyto asociace mohou být jak pozitivní, v případě, že byl zákazník se značkou
spokojen, nebo negativní, pokud daná značka nedostála jeho očekávání. Dále hodnota
značky závisí „na tom, nakolik se jedná o značku vyhledávanou, jak je vnímána její
jakost, jak pevné jsou citové vazby ke značce a asociace“ (Aaker in Kotler, 2001,
str. 402).
„Hodnota značky je významným nástrojem konkurence a pomáhá překonávat
nepříznivá období. Představuje přidanou hodnotu a je zárukou zisků firmy.“ (Bárta,
Pátík, Postler, 2009, str. 112)
„Hodnota značky z pohledu zákazníka vzniká, když má spotřebitel vysoké
povědomí o značce, dobře ji zná a v paměti má silné a příznivé asociace se značkou.“
(Keller, 2007, str. 90) Dále Keller (2007) uvádí, že ve většině případů hrají zásadní roli
při rozdílné reakci právě síla, jedinečnost a příznivost asociací se značkou, které tvoří
samotnou hodnotu značky.
Hodnota značky v komplexnějším marketingovém pojetí je chápána jako
„Hodnota je strategickou záležitostí, hodnotou majetku, který je součástí konkurenční
výhody a podporuje dlouhodobě rentabilitu firmy.“ (Vysekalová, 2004, str. 135) Řízení
značky se opírá o informace z kvantitativního i kvalitativního marketingového výzkumu.
Anglický název pro hodnotu značky je Brand Equity vyjadřující přidanou
hodnotu, která je značkou propůjčována zboží a službám. Zjednodušeně řečeno: díky
přidané hodnotě dokáže konkrétní značka ovlivňovat rozhodování zákazníka a motivovat
ho k nákupu. Jedná se tedy o subjektivní pohled spotřebitele na kvalitu, prestiž
a vlastnosti daného produktu nebo služby. Hodnota značky ovlivňuje tržní sílu firmy a její
vliv na trhu, pomáhá jí lépe se odlišit od konkurence a zvýšit loajalitu zákazníků.
3.3.1 Hodnota značky vycházející z pohledu zákazníka
Pohledem zákazníka by se měla řídit každá firma, která chce dosáhnout úspěchu
na trhu a dosahovat tak zisku. To vystihuje tato definice „Hodnota značky se může odrážet
v tom, jak spotřebitelé myslí, cítí a jak se chovají v ohledu k určité značce, stejně jako se
může odrážet v cenách, tržním podílu a ziskovosti, které značka firmě přináší.“ (Kotler,
2007, str. 134)
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Hodnota značky z pohledu zákazníka je definována jako „rozdílový účinek, který
má znalost značky na reakci spotřebitele na marketing dané značky.“ (Keller, 2007,
str. 90) Tato definice přechází v model CBBE (customer-based brand equity – dále jen
CBBE), který je dále definován jako „Hodnota značky vycházející z pohledu zákazníka
(CBBE) vzniká tehdy, když má spotřebitel vysoké povědomí o značce, dobře ji zná
a v paměti má silné, příznivé a jedinečné asociace se značkou.“ (Keller, 2007, str. 98)
Model CBBE vidí sílu značky v tom, co o ní spotřebitelé vědí, co k ní cítí, co o ní
slyšeli nebo kde ji viděli. Uživatelé si tedy vytvářejí obraz na základě vlastních
dlouholetých zkušeností. Dle Kellera (2007) mínění zákazníků může ovlivňovat hodnotu
značky pozitivně či negativně. Záleží na individuálních spotřebitelských pocitech,
představách, dojmech, zkušenostech či postojích.
3.3.2 Měření hodnoty značky
Uvádí se dva základní způsoby měření hodnoty značky:
1. Kvalitativní výzkum:
a. Volné asociace;
b. Projektivní techniky;
c. Osobnost značky a hodnoty;
d. Empirické metody.
2. Kvantitativní výzkum:
a. Povědomí;
b. Image;
c. Reakce na značku;
d. Vztahy ke značce.
Ve výzkumu použitém v této práci jsem se zabývala volnými asociacemi
a povědomím. „Pod pojmem asociace se v užším smyslu rozumí kognitivní propojení slov
a obsahů, v širším smyslu se jedná také o propojení prožitků.“ (Vysekalová, Komárková,
2002, str. 90) Asociace se tvoří přímo i nepřímo zkušenostmi spotřebitelů se značkou.
Otázky rozvíjející asociace jsou například: S čím si spojujete značku Skechers? Nebo
Vybavíte si nějakou známou osobnost ve spojení se značkou Skechers?
Povědomí o značce vypovídá o tom, do jaké míry si je schopen spotřebitel vybavit
konkrétní prvky značky jako jsou název značky, její logo, symbol, technologie či design.
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Růst povědomí závistí na rozmanitosti a četnosti zážitků a zkušeností, které se značkou
spotřebitelé mají.
3.3.3 Vnímaná hodnota značky
Značka je zákazníky vnímána prostřednictvím její identity, o které bude řeč
v následujících kapitolách, ale pro upřesnění se jedná o jedinečnost a originalitu konkrétní
značky.
Existují dva přístupy, které definují vnímanou hodnotu značky. „Hodnota značky
(brand equity) vymezuje hodnotu značky a může odkazovat na dva způsoby jejího
chápání, a to na strategické a subjektivní chápání nebo na hodnotu značky (brand equity)
jako finanční vyjádření její hodnoty.“ (Heding, Knudtzen, Bjerre, 2009. str. 11) První
přístup se zaobírá finančním přínosem značky firmě, a jedná se o hodnotu organizační.
Druhý přístup popisuje přínos samotnému spotřebiteli, který se odráží ve vnímané
hodnotě.
Organizační hodnotu popisuje následující definice „hodnota značky leží v její
schopnosti generovat tržby. Vychází ze schopnosti průběžně přidávat výrobku hodnotu
a definuje jeho identitu v čase a prostoru.“ (Přibová, 2000, str. 18)
Vnímaná hodnota značky nevyjadřuje přesné určení a vyčíslení její hodnoty, ale
klade důraz na podporu a vytváření strategií pro efektivní řízení značky a její hodnoty.
Tento cíl má na starosti marketingový sektor firmy. Z marketingového hlediska hodnota
značky vnímaná zákazníkem hraje větší roli než hodnota organizační, respektive finanční.
V této práci se tedy rozebírá vnímaná hodnota značky, která má pro firmu největší přínos.
3.4 Prvky značky
Hodnota značky se skládá z několika faktorů a jedním ze základních jsou prvky
značky. Ty slouží především k utváření značky a k její diferenciaci, která podstatně
ovlivňuje nákupní rozhodování zákazníka. Jinými slovy: „Prvky značky, někdy nazývané
identifikátory značky, jsou ty znaky, které slouží k identifikaci a odlišení značky.“ (Keller,
2007, str. 204)
Mezi hlavní prvky značky Keller (2007) řadí:
•

název,

•

URL,
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•

logo a symbol,

•

slogany a znělky,

•

představitel,

•

balení a nápisy.

Název zvyšuje povědomí o dané značce a je důležité, aby bylo jméno značky
efektivní a dobře zapamatovatelné. Toho se docílí, pokud je jméno „jednoduché, snadno
vyslovitelné či napsané, známé a smysluplné, odlišné, osobité a neobvyklé“ (Keller, 2007,
str. 212). Podobné určení názvu značky nám interpretuje i tato definice „Název značky by
měl být jednoduchý, zapamatovatelný, lehce vyslovitelný, srozumitelný a právně
přijatelný tzn., nesmí být právně chráněn.“ (Hesková a kol., 2003, str. 86) U značky
Skechers se jako největší problém jeví její vyslovitelnost, u které si mnoha spotřebitelů
není jistých svou správností.
URL adresy neboli internetové domény se stávají nedílnou součástí značky,
protože zajišťují její znalost a rozšířenost na internetových stránkách, které jsou
každodenně využívány stovkami tisíc uživatelů. Každá adresa je originální a nemůže se
tak stát, že by existovaly dvě totožné. Pro lepší zapamatovatelnost přiblížení se
zákazníkovi by měla doména v ideálním případě obsahovat název značky a být co
nejjednodušší.
Dnes již prakticky nenajdeme značku potažmo firmu, která by na internetu
nedisponovala svou vlastní webovou stránkou. Firmy jsou schopny díky rychlému
přístupu k internetu informovat své spotřebitele o novinkách, akcích či změnách
například v otevírací době a podobně. Prodej výrobků online jako doplněk prodeje
v kamenném obchodě zaručuje firmám zvýšení zisků a zákazníkům přináší snadnější
a rychlejší způsob nakupování z pohodlí svého domova. Internet také pomáhá firmám
rozšířit svůj vliv pomocí reklam a spolupráce s online obchody a tím zvyšovat povědomí
o značce.
Logo neboli symbol značky je jednou z prvních věcí, kterou by si měl zákazník
vrýt do paměti (společně s názvem firmy, popřípadě jejím mottem). Proto by se měla
každá společnost snažit o co nejjednodušší, nejvýstižnější a nejvýraznější zpracování loga
či symbolu reprezentující a identifikující celou značku. Správné provedení se poté odrazí
ve vnímání značky zákazníkem a napomůže jeho rychlejšímu nákupnímu rozhodování.
Spotřebitel by si měl s logem značky vybavit i její jméno a naopak. Logo značky Skechers
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je velké S, odkazující na první písmeno názvu. Splňuje tedy jednoduchost,
zapamatovatelnost i spojení se jménem a je umístěno na všech produktech značky.
Slogan značky označuje krátkou frázi či větu definující cíle či přínosy firmy.
Slogan se poté umisťuje jak na obaly samotných výrobků, tak do reklam či letáků. Znělka
je jednoduchá melodie, kterou firmy používají ke zvýšení povědomí o značce. Není tak
často používaná jako slogan, protože ne každá firma ji považuje za prvek podstatný
ke zvýšení hodnoty značky.
Za představitele značky se považuje každý, kdo ji nějakým způsobem
personifikuje, tedy přiřazuje jí určité lidské vlastnosti. Ve většině případů se jedná
o celebritu, u sportovních značek nejvíce o známého sportovce či sportovní tým, se
kterým se může spotřebitel ztotožnit. Značka Skechers, jakožto sportovní značka,
spolupracuje například s hráči baseballu či golfu. Jejich lifestyle kolekci ovšem
zviditelňují celosvětově známé zpěvačky.
V neposlední řadě firma pracuje s obalem, který je sice využíván převážně
u konzumních výrobků, ale u ostatních produktů se může jednat například o krabice
od bot či různé vaky na oblečení, do kterých je produkt umístěn. Balení nejčastěji
obsahuje popis produktu, informace o použití a také logo, které opět identifikuje
konkrétní značku a dodává balení estetický vzhled.
Důležitým aspektem pro zvýšení hodnoty značky je správný výběr jejích prvků.
Tento výběr by měl také podpořit povědomí o značce a její pozitivní vnímání zákazníky.
Kotler s Kellerem (2007) popisují 6 základních kritérií, správného výběru prvků značky:
Obr. 2 – Základní kritéria výběru prvků značky

Zdroj: Vlastní zpravování dle Kotlera a Kellera (2007, str. 204)
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Všechna kritéria představují vlastnosti dané značky, a měla by také její prvky
reprezentovat. Z obrázku vyplývá, že první 3 vlastnosti, zapamatovatelnost, smysluplnost
a obliba, tvoří skupinu značkotvorných kritérií sloužících k budování značky a následující
3 vlastnosti, přesnost, adaptabilita a ochrana, spadají do skupiny ochranných kritérií, která
se zabývají ochranou samotné hodnoty značky před konkurencí.
a) Zapamatovatelnost prvků je nejdůležitějším kritériem vedoucím ke zvýšení
povědomí o značce. Toto lze dosáhnout, pokud se zvolí prvky lehce
zapamatovatelné a rychle vybavitelné, a které jsou snáze rozeznatelné
od konkurence.
b) Smysluplnost odráží existenci asociací prvků se značkou, která by měla co
nejvíce odpovídat požadavkům a očekáváním zákazníků.
c) Obliba neboli líbivost prvků značky je spjata s její vizuální a slovní prezentací
v očích zákazníků. Esteticky přitažlivé prvky se nevztahují pouze na samotný
produkt, ale zahrnují oblibu a atraktivnost celé značky.
d) Přenosnost se bere v potaz, pokud má firma v plánu expandovat
i na zahraniční trhy či rozšiřovat své produktové řady. Obecně řečeno, pokud
jsou prvky příliš rozsáhlé a nepřesné, složitěji se přenáší do jiných kategorií.
e) Adaptabilita prvků značky v čase vyjadřuje přizpůsobení a modernizování
prvků značky vzhledem ke změnám v chování spotřebitelů zahrnující změny
jejich názorů či postojů, na které by firma měla reagovat aktualizací například
designu loga značky.
f) Možnost ochrany se realizuje ve dvou rovinách: z právního hlediska
a z hlediska konkurence. Právní pohled na ochranu značky ukazuje možnost,
jak ji ochránit v mezinárodním měřítku pomocí registrace u příslušných
institucí. Z druhého pohledu se jedná o ochranu proti neautorizovaným
zásahům konkurence, kterých se lze vyvarovat vytvořením těžce
kopírovatelného loga či symbolu.

3.5 Identita značky
„Identita značky, stejně jako identita člověka, vyjadřuje její smysl a význam,
určuje její směr.“ (Aaker, 2003, str. 59) Identita tedy odlišuje značku od konkurence
a dělá značku osobitou a jedinečnou. Aaker (2003) dále rozlišuje 4 základní přístupy
k identitě značky, které napomáhají jejímu odlišení. Značku považuje za:
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1) výrobek,
2) organizaci,
3) osobu,
4) symbol.
Značka jako výrobek je považována za konkrétní produkt či službu, kterou si
zákazník může pořídit, na rozdíl od značky jako organizace, kde je značkou označován
celý proces jejího budování a fungování. Značka spojená s osobou je do jisté míry
personifikována a je stěžejní pro formování vztahu mezi zákazníkem a značkou. Pohled
na značku jako symbol vyjadřuje její vizuální vnímání.
Pojmy identita a image se vzájemně ovlivňují a jsou těsně propojené. Manažeři
firmy mohou pomocí identity ovlivňovat image značky. Rozlišení mezi pojmy
konstatovali Kotler a Keller (2007), když identitu uvedli jako způsob, kterým se snaží
firma identifikovat sama sebe nebo svůj produkt, zatímco image vyjadřuje pohled
na produkty téže firmy ze strany veřejnosti.
3.6 Budování značky
Budování značky vychází z celé společnosti spojené s konkrétní značkou a je
založeno na zodpovědnosti, s jakou firma řídí své marketingové oddělení. Zatímco
výrobek vzniká v továrně, význam a dobré jméno značky vycházejí z práce marketingu
společnosti. Je nutné zajistit správné fungování každého článku výrobního řetězce
zahrnujícího jak zaměstnance, tak dodavatele či obchodního partnera. Značka by měla
být jasně definována a všichni ve firmě by měli jednat v jejím souladu, aby se z ní stal
prvek konstantní a silný, který odolá velké konkurenci.
Pro správné fungování značky je stěžejní správná komunikace se zákaznickou
podporou, s konkrétním produktem. Pokud budou zákazníci spokojeni s produkty
i službami určité značky, je větší pravděpodobnost, že tuto skutečnost rozšíří mezi své
známé a ti dále mezi své kamarády, a tím rozšíří povědomí o značce a zlepší její jméno
a potenciálně i její prodejnost.
„Při budování značky, je důležité zvolit její jméno tak, aby odpovídalo hodnotové
prezentaci značky. Jméno by mělo naznačovat přínosy, vlastnosti a funkce produktu
a nemělo by mít nevhodné významy v jiných zemích a jazycích.“ (Kotler, 2000, str. 80)
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Budování značky je dlouhodobý proces, který se může zjednodušit, pokud se
budeme řídit následujícími 4 kroky uváděnými Smithem a Stewartem (2015):
Obr. 3 – Proces budování značky

Zdroj: Vlastní zpracování dle Smithe a Stewarta (2015, str. 129)
Keller (2007) při procesu budování značky vychází z modelu CBBE, který je
zaměřen na spotřebitele. Zahrnuje následující 4 kroky (Kotler, 2007, str. 105):
1) Identifikovat spotřebitele se značkou a vytvořit asociace s konkrétní třídou
produktů či s jeho potřebou.
2) Určit význam značky za pomoci hmotných i nehmotných asociací
s konkrétními vlastnostmi výrobku.
3) Vyvolat požadovanou reakci spotřebitelů na tuto identifikaci a význam
značky.
4) Přeměnit spotřebitelovu reakci v aktivní a věrný vztah ke značce.
Ze zmíněných kroků vyplývá, že každý z nich je podmíněn úspěšným splněním
kroku předchozího. Dále na tyto 4 kroky navazují otázky, které si zákazníci ve spojitosti
se značkami kladou (Keller, 2007, str. 105):
1) Kdo jsi? – Identita značky.
2) Co jsi? – Význam značky.
3) Co s tebou, Co si o tobě myslím? – Reakce na značku.
4) Jak je to s tebou a se mnou? – Vztah ke značce.
Jiný pohled má Haeley (2008, str. 16), který spojuje proces budování značky
s fungováním trhu:
1) Průzkum současné situace.
2) Představa ideální budoucnosti a propojení nápadů s výsledky výzkumu
a následná inovace produktu.
3) Kombinace strategie a kreativity zahrnující vytvoření úspěšné značky
a zvýšení poptávky po produktech pomocí reklamy.
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4) Uvedení značky na trh a po určitém čase opakovat průzkum.
Leslie De Chernatony (2009) popisuje budování značky jako integrovaný proces,
v jehož středu jsou interní aspekty, především vlastní pracovníci společnosti. Říká, že je
nutný pohled na značku směřující jak dovnitř, tak i vně organizace.
Obr.4 – Strategie budování a udržení značky

Zdroj: Vlastní zpracování dle Chernatonyho (2009, str. 89)
Za čtyři důležité aspekty pro budování značky se dle Foreta (2003, str. 132) řadí:
1) Diferenciace – odlišení značky od konkurence.
2) Relevantnost – odpovídání značky vlastnostem produktu.
3) Prestiž – kvalita a oblíbenost značky.
4) Znalost – celosvětová.

3.7 Positioning značky
Kotler přichází s definicí positioningu značky jako „rozhodnutí o plánované
nabídce a image společnosti tak, aby obsadila jasné a hodnotné místo v mysli cílového
spotřebitele“ (Kotler, 2007, str. 348). Cílem je umístit značku do myslí spotřebitelů tak,
aby byla maximalizována potenciální výhoda firmy. Je také nutné znát, kdo je naše cílová
skupina a kdo naopak konkurence. Pomocí positioningu firma vybírá vhodné
komunikační prostředky, díky kterým bude značku budovat.
Výsledkem positioningu by tedy mělo být vytvoření jasného a přesvědčivého
důvodu, proč by si zákazníci měli kupovat právě onu danou značku. Ta musí být
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jedinečná a originální, aby se odlišila od konkurence, a upevnila si tak pozici v myslích
spotřebitelů.
Positioning dvě dílčí složky, základní hodnotu značky a její mantru. Základní
hodnoty značky jsou „soustavou abstraktních asociací (vlastností a výhod), které značku
charakterizují“ (Keller, 2007, str. 73). Mantra neboli slib značky je tvořena „krátkým
výrazem o třech až pěti slovech, které vyjadřují nejdůležitější aspekty značky a její
základní hodnoty“ (Keller, 2007, str. 73).

3.8 Představení společnosti Skechers
Společnost Skechers byla založena Robertem Greenbergem v roce 1992
v Kalifornii na Manhattan Beach v USA, kde momentálně sídlí vedení společnosti. První
překážka, se kterou se musela společnost vypořádat, byla konkurence prodejců obuvi
z východního pobřeží USA, především značky New Balance a Saucony. Výhodou těchto
značek bylo, že ve srovnání s nově nastupující značkou Skechers měly dlouholetou tradici
ve sportovním odvětví. Tento fakt se odrazil v úsilí společnosti Skechers neustále zavádět
různé inovace a zlepšovat výrobní technologie. Tato snaha prosadit se na trhu byla každý
rok její existence silnější, a proto můžeme v dnešní době Skechers považovat za jednu ze
čtyř nejpopulárnějších značek v USA (včetně Nike, Adidas a Under Armour).
Společnost Skechers se na začátku své existence soustředila převážně na výrobu
volnočasové a „skateové“ obuvi oblíbené převážně u mladší generace. Tím společnost
získala potřebnou pozornost ke spuštění velkovýroby také sportovního sortimentu
a obuvi. Jejich sportovní kolekce byla zpočátku orientována především na volnočasové
sportovce, běžce a atlety. Postupem času ale docházelo k rozšiřování výroby o obuv
se zaměřením na cyklistiku, golf a další profesionální sporty.
Rokem 2013 začala zcela nová éra sportovní i volnočasové obuvi této značky, kdy
společnost Skechers přišla se svým patentem paměťové pěnové vložky „Memory Foam“
do bot. Tyto vložky byly okamžitě součástí každého páru bot. Nejnovější technologie
stélek „Air-cooled Memory Foam“ (v překladu vzduchem chlazená paměťová pěna) má
výborné vlastnosti týkající se odlehčované stélky, která zvyšuje prodyšnost, obsahuje
látku na odvod vlhkosti a zabezpečuje klima v botách Skechers během celodenního
nošení. Stélka se při chůzi přizpůsobuje tvaru chodidla a pomáhá ulevit tlaku
vytvářenému nárazy při nášlapu. Díky aplikaci této speciální technologie se boty
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Skechers staly celosvětově vyhledávaným zbožím zaručujícím pohodlnou chůzi či běh.
Pohodlí také zajišťuje například prostornější střih Relaxed Fit, flexibilní podrážka
přizpůsobivá každému povrchu Go Flex či nejnovější letošní technologie Arch Fit, která
je vhodná pro uživatele s plochými chodidly a napomáhá obnovit spadlou klenbu.
Dnes tvoří sortiment Skechers více než 3 tisíce modelů pánské, dámské a dětské
obuvi, jak pro každodenní volnočasové nošení, tak pro aktivní sportování či plážové
aktivity a z dalších nespočtu produktů a oblečení sportovního i volnočasového zaměření.
Produkty Skechers můžeme najít ve více než 3 500 prodejnách po celém světě.
Společnost Skechers plánuje do následujících pěti let zdvojnásobit svůj objem
prodeje ve střední a východní Evropě rozšířením nabídky svých produktů a posílením
distribuční základny na nových i stávajících trzích. V České republice nemají produkty
Skechers takovou podporu zákazníků jako v USA. Jak již bylo zmíněno v úvodu, je to
dáno tím, že v USA mají sporty baseball a golf, jejichž významní hráči (Clayton Kershaw,
Matt Kuchar) jsou značkou Skechers sponzorováni, větší sledovanost a podporu fanoušků
než právě u nás. Vliv na menší popularitu v ČR má i fakt, že je značka Skechers přeci
jenom stále nováčkem ve sportovním průmyslu a nemůže zde čelit již několik desítek let
zaběhlé konkurenci jako je Nike, Adidas nebo Puma.
Z informací na serveru Reuters.com (online, 2014) je možné vyčíst, že za
posledních 20 let ze společnosti Skechers vyrostla 3. největší globální značka sportovní
obuvi z hlediska dosahovaných tržeb hned po značkách Nike a Adidas.
Server Statista.com (online, 2020) doplňuje, že od roku 2013 má provozní zisk
společnosti Skechers tendenci neustále růst a v roce 2019 dosahovaly jeho hodnoty 518,4
milionů amerických dolarů. Očekává se také zvýšení zisku na akcii o 15%, což zvyšuje
hodnotu značky na trhu.
Web finance.yahoo.com (online, 2020) zachycuje společnost Skechers
v burzovním prostředí. Ukazuje její hodnoty na Newyorské burze (NYSE – New York
Stock Exchange), která patří k nejvýznamnějším na světě. Jedna akcie společnosti
Skechers se pohybuje lehce pod hraní 30 dolarů a její hodnota mírně a setrvale stoupá.
Tento server také poskytuje informace o vedoucích manažerech společnosti a jejich
platech, o historii společnosti a o nejnovější článcích týkajících se změn ve firmě.
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Nejjednodušší vyhledávání a přístup k informacím z mého hlediska poskytuje
server Statista.com. Veškerá data jsou také pro lepší přehlednost zpracována do grafů či
tabulek. Za největší nedostatek této stránky z pohledu příležitostného uživatele lze
považovat fakt, že mnoho článků je zpoplatněno a bez registrace a zaplacení poplatku se
k nim nelze dostat.
Reuters.com má naopak přístup k informacím zcela zdarma a nepožaduje žádná
speciální opatření pro přístup k datům. Články na této stránce bych označila za odbornější
a obsáhlejší, což může dělat problém anglicky nemluvícím uživatelům.
Server Finance.Yahoo.com je ze všech zmíněných elektronických zdrojů
nejnáročnější na orientaci ve všech zobrazujících se tabulkách a grafech. Pro nezkušeného
uživatele, který se v burzovním prostředí běžně neorientuje, tento zdroj informací
postrádá smysl.
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4 METODOLOGIE
Jak již bylo zmíněno v hlavním cíli, ve své bakalářské práci využívám
marketingového výzkumu k potřebnému sběru dat. Dle nastudovaných materiálů
a literatury popíši v následující podkapitole proces marketingového výzkumu. Jednotlivé
kroky tohoto procesu budu demonstrovat na svém vlastním výzkumu.

4.1 Marketingový výzkum
Najít definici marketingového výzkumu není žádný problém, existuje totiž
nespočet autorů zabývajících se právě touto problematikou. Můžeme jmenovat například
autory Kotlera a Armstronga (2004), kteří marketingový výzkum definují jako
„systematické plánování, shromažďování, analýzu a vyhodnocování informací
potřebných pro účinné řešení konkrétních marketingových problémů.“ (Kotler,
Armstrong, 2004, str. 227) Kotler pak dále ve své knize Marketing management (2007)
zmiňuje, že marketingový výzkum je klíčem k pochopení, jak prorazit či zlepšit své
nynější postupy a kontakty v marketingu.
Marketingový výzkum by nám měl v ideálním případě přinést podrobné
a objektivní informace ohledně situace na trhu, a to převážně z pohledu zákazníků a jejich
zpětné vazby na sortiment či služby dané firmy. Tyto informace slouží také pro
zmapování stavu a síly konkurence v daném odvětví a pomáhají firmám přizpůsobit své
produkty stálým zákazníkům a přilákat zákazníky nové.
Ve svém výzkumu jsem se snažila získat pohled na trh se sportovním sortimentem
ze strany spotřebitelů sportovního zboží. Šlo mi hlavně o identifikaci největších
konkurentů značky Skechers na trhu a její postavení mezi nimi. Dále jsem se také
zaměřila na získání informací o vnímání značky Skechers a jaké asociace si s ní
respondenti spojují. Dostala jsem také odpovědi ohledně propagace značky a její
celkovou znalost. Výzkum považuji za objektivní z toho důvodu, že výběrový vzorek byl
velmi diverzifikovaný, ať už věkově či sportovní úrovní, a tím bylo dosaženo kvalitních
výsledků.
Není na škodu připomenout pojmy validita a reliabilita výzkumu a ukázat si,
v čem se pojmy liší. Validita nám udává platnost, zda zkoumáme to, co opravdu chceme
a zda měříme to, co máme. Obsahová validita zkoumá všechny aspekty problému, které
jsme si stanovili v hlavním cíli výzkumu. Reliabilita vyjadřuje spolehlivost měření
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v rámci výzkumu. Výsledky po druhém měření by měly odpovídat těm, které jsme získali
během měření prvního. Těch lze docílit dvěma metodami, buď to testem-retestem
(opakováním testu) nebo paralelními testy (dvěma nezávislými testy probíhajícími
současně a jejich následné porovnání).
4.1.2 Proces marketingového výzkumu
Na proces marketingového výzkumu autoři pohlížejí také z více pohledů. Jeden
z nich je definován takto: „Zásadní vliv na podobu konkrétního výzkumného procesu má
rozhodnutí, zda se bude provádět kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum nebo jejich
kombinace. Pomocí kvantitativního výzkumu zjišťujeme výskyt nějakého chování či jevů.
Kvalitativní výzkum zkoumá důvody a motivace tohoto chování či jevů.“ (Kozel, 2011,
str. 73)
Přibová (1996) rozděluje marketingový proces do sedmi bodů viz obr. 5:
Obr. 5 – Proces marketingového výzkumu

Zdroj: Přibová (1996, str. 25)
V následujících kapitolách jsem se řídila dle výše zobrazeného schématu
marketingového procesu. Podrobněji jsem rozepsala jednotlivé kroky a aplikovala je
na výzkum této práce.
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4.2. Cíl výzkumu
„Tato fáze mnohdy zabere více než 50 % celkové doby potřebné na splnění
zadaného úkolu. Správným definováním problému a cíle totiž dochází k šetření nákladů
a v konečném důsledku i nákladů časových.“ (Kozel, 2011, str. 74)
Z definice vyplývá, že správné definování výzkumného problému a cíle je
stěžejním bodem celého marketingového výzkumu. Od něj se poté postupně odvíjejí další
kroky procesu daného výzkumu.
Hlavním cílem výzkumu popsaného v této práci je zjistit, jak čeští sportovci,
konkrétně studenti FTVS a atleti z ASK Aritma, znají a vnímají značku Skechers a jak
hodnotí její sortiment, popřípadě jaké zkušenosti s jejími produkty mají. Důraz bude
kladen také na asociace spojené se značkou a v jakém povědomí se u sportovců nachází.
Marketingový výzkum by měl také odhalit největší konkurenty značky Skechers
a její postavení mezi nimi a poukázat na nejzásadnější nedostatky této značky v rámci
kvality a atraktivnosti jejího sortimentu či dosahu v rámci propagace.

4.3 Zdroje dat
Základní dělení zdrojů dat je podle Kotlera (2007) dle způsobu jejich pořízení,
a to na zdroje primární a sekundární. Hlavním rozdílem mezi těmito zdroji je účel,
za kterým byla data shromážděna.
Primární data jsou pořizována nově v rámci výzkumu daného problému. Tato data
se získávají od subjektů, kteří mají vliv (i potenciální) na prodej a odbyt produktů.
Sekundární data jsou data již existující a volně k dispozici. Patří mezi ně osobní a úřední
dokumenty, archivované údaje, výstupy masových médií a virtuální data. Sekundární data
byla vytvořena za jiným účelem v rámci jiného výzkumu, a proto si musíme dát pozor
na fakt, že sekundární data se nemusí vždy shodovat s definovaným problémem našeho
výzkumu.
Data sekundární se dále dělí na zdroje interní a externí. Interní zdroje
se shromažďují z vnitřního fungování vlastní firmy. Externí zdroje pocházejí ve většině
případů z dat státních institucí, jako je například Český statistický úřad.
Tato práce je založena na sběru dat primárních, a to metodou dotazování.
Zdroje dat primárních byly čerpány z odpovědí spotřebitelů sportovního zboží, kteří
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se v daném oboru orientují a mají tedy určitý vliv na prodejnost sportovních značek,
do kterých se řadí i Skechers. Sekundární data byla využita za prvé k získání informací
o značce Skechers, a to z veřejně dostupných zdrojů na internetu, tedy ze zdrojů interních,
vycházejících z článků zaměstnanců či prodejců společnosti Skechers, a za druhé
k nastudování potřebné odborné literatury k tématu.
4.3.1 Metody a techniky výzkumu
Marketingový výzkum můžeme rozdělit dle typu získaných informací
na kvantitativní a kvalitativní.
Kvantitativní výzkum pracuje s mnoha respondenty pro sběr velkého množství dat
a k získání spolehlivějších výsledků. Dle Malého (2004) je kvantitativní výzkum finančně
a časově nenáročný. Přináší přehledné výsledky, které se dají obecně aplikovat na celý
základní soubor, což je bezesporu výhodou. Nejpoužívanějšími technikami tohoto
výzkumu jsou dle Kozla (2006) pozorování, experiment a dotazování.
Dotazování se dělí na:
▪

Osobní – přímá komunikace mezi tazatelem a respondentem.

▪

Telefonické – nedochází přímo ke kontaktu s respondentem, ale i touto
metodou dostáváme odpovědi okamžitě.

▪

Písemné – je realizováno pomocí písemného dotazníku, který je
respondentům zasílán poštou či je rozdán na veletrhu či veřejné akci.

▪

Elektronické – probíhá pomocí webových stránek zastávajících funkci
prostředníka mezi zadavatelem dotazníku a respondentem. Tato metoda
dotazování je závislá na vlastnictví elektronického zařízení (počítač,
notebook, mobilní telefon) a přístupu k internetu. Jde o nejrychlejší
metodu sběru dat, která je poměrně beznákladová a s vysokou návratností
odpovědí.

Ke sběru dat kvalitativní metodou není potřeba velkého množství respondentů,
jako tomu bylo u metody kvantitativní. Stačí se zaměřit například na úzký okruh
odborníků k získání požadovaných specifických dat.
Pro výzkum popsaný v této bakalářské práci byla vybrána metoda
kvantitativního sběru dat. Pro svůj výzkum jsem nepotřebovala názor odborníků, ale
naopak z řad širší veřejnosti. Pokud bych rozšířila dotazování i na celý základní soubor,
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tedy na všechny české sportovce, dostala bych zajisté výsledky spolehlivější, ale mohu
konstatovat, že i s menším výběrovým souborem lze kvantitativní metodou dosáhnout
požadovaných výsledků. Sběr dat byl uskutečněn pomocí techniky elektronického
dotazování. Dotazník byl vyplňován na sociálních sítích prostřednictvím webového
portálu survio.com, který slouží výhradně ke konstrukci online dotazníků.

4.4 Sběr dat
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, ve své bakalářské práci jsem jako
metodu sběru dat použila elektronické dotazování, které z několika důvodů považuji
za nejvhodnější pro tuto práci. Jedná se o velmi nenáročný a beznákladový způsob
dotazování, který respondentům nezabere příliš mnoho času. Výsledky elektronického
dotazování jsou známé prakticky okamžitě a je možné sledovat jak každou odpověď
zvlášť, tak i všechny dohromady tvořící konečný přehled výsledků výzkumu. Bylo tedy
možné sledovat, jak se hodnoty v čase mění a sledováním konkrétních odpovědí jsem
mohla rovnou eliminovat ty, které byly chybně zodpovězené (respondent odpověděl
na otázku, která byla určena pouze pro uživatele zboží značky Skechers, za kterého se ale
v otázce předešlé neoznačil).
Dotazování v rámci výzkumu vnímání hodnoty značky Skechers bylo realizováno
od 15. března do 20. dubna 2020. Návratnost dotazníku, poměr vyplněných a zobrazených
dotazníků, byla 73%, což sice není číslo nijak převratné, na druhou stranu bylo dostačující
pro získání 150 odpovědí. Dotazník byl adresován konkrétně lidem zajímajícím se o dané
téma, v tomto případě o sportování a s ním související výběr sportovního sortimentu.
Pro tuto práci byla využita forma strukturovaného dotazníku. Podle operacionalizace byly
vyhotoveny otázky, které jsem logicky seřadila a vytvořila tak konečný dotazník.

4.5 Určení vzorku
Podle Kozla (2006) představují proces určení vzorku tři základní kroky:
1. Vybrat rámec vzorku (koho se budeme dotazovat);
2. Určit techniku výběru vzorku (způsob výběru vzorku);
3. Stanovit velikost vzorku (kolik osob bude tázáno).
Výše zmíněné kroky jsem konkrétně aplikovala při postupu výběru vzorku u této
bakalářské práce a níže je podrobněji popsala.
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Před samotným zahájením výzkumu je nutné znát, na jakou část populace bude
dotazování zaměřeno, jaká tedy bude cílová skupina. Jinak řečeno, je nutné vybrat rámec
vzorku. Základní soubor neboli „soubor jednotek, o kterém předpokládáme, že jsou
pro něj naše závěry platné“ (Disman, 2011, str. 93), je tvořen všemi osobami, které jsou
vhodné pro náš výzkum.
V této bakalářské práci se jednalo o české sportovce jakékoliv věkové kategorie
a sportovní úrovně, kteří tvořili soubor základní. V případě zmenšení vzorku
dotazovaných dle určitého kritéria se dále pracuje jen se souborem výběrovým, který ale
stále musí svým složením odpovídat základnímu souboru a je definován takto: „Skupina
jednotek, které skutečně pozorujeme.“ (Disman, 2011, str. 93) V této práci výběrový
vzorek obsahoval české sportovce ve vybraných sociálních sítích, jak se dočteme dále.
Známe dva druhy šetření, od kterých se dále odvozuje technika výběru vzorku.
Jsou to šetření vyčerpávající, která se zaměřují na všechny zkoumané jednotky a šetření
výběrová, kde se pracuje pouze s určitým výběrem respondentů.
Pro tuto práci bylo použito právě druhého typu zmíněného šetření, tedy vlastního
výběru. Ten je možné rozdělit na pravděpodobnostní, kde je výběr založen na teorii
pravděpodobnosti, a záměrný, kde si zadavatel výzkumu sám vybírá část základního
souboru pro své dotazování.
Pro svůj výzkum jsem záměrně vybrala dvě sportovní skupiny na sociální
platformě Facebook.com, jejichž členové jsou čeští sportovci. Jednalo se o skupiny
Asociace studentů FTVS a ASK Aritma (atletický klub). Soubor základní byl tedy pro
tuto práci částečně ovlivněn právě tím, že jsem si před zahájením výzkumu určila, do
jakých sportovních skupin dotazník rozešlu, abych měla jistotu, že získám odpovědi
pouze od sportovců, a zajistila tak reprezentativnost výběrového vzorku. Toho je obecně
docíleno, pokud vybraný vzorek výzkumu charakterově odpovídá populaci, ze které je
vytvořen. Což se v případě tohoto výzkumu dá potvrdit, jelikož mnou vybraný vzorek
obsahující české sportovce uvedených sociálních skupin opravdu odpovídá souboru
základnímu, který se skládá ze všech českých sportovců.
Stanovení velikosti vzorku neboli počtu osob odpovídajících na dotazování je
dalším krokem, který Kozel popisuje. Obecně platí, že s vyšším počtem respondentů roste
také jeho vypovídající hodnota a reliabilita řešení, a to díky eliminaci chyb a výkyvů
výzkumu. Na druhou stranu ale zvyšující se počet dotazovaných zvyšuje časové i finanční
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náklady na výzkum. Pro snadnější určení velikosti vzorku byly vytvořeny tři koncepční
postupy (Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011, str. 159):
1. Nákladový přístup – určení velikosti vzorku je založeno na kalkulaci
finančních a časových nákladů na zjištění odpovědí od jednoho
respondenta;
2. Slepý odhad – vychází se ze subjektivního pohledu výzkumníka, z jeho
zkušeností a intuice, popř. dle tradice;
3. Statistický přístup – stanovení velikosti vzorku v závislosti na variabilitě
výskytu zkoumaného prvku v základním souboru, na požadované míře
přesnosti odhadu a na koeficientu spolehlivosti.
Velikost výběrového vzorku v rámci mého výzkumu byla zvolena čistě
ze subjektivního hlediska, tedy zmíněným slepým odhadem, kdy počet 150 respondentů
považuji za dostatečný pro tuto bakalářskou práci. Samozřejmě, pro větší věrohodnost
výsledků výzkumu by bylo vhodné získat vyšší počet respondentů.

4.6 Tvorba dotazníku
Obecně můžeme dotazování charakterizovat jako techniku sběru dat, kdy jsou
respondentům pokládány otázky, které jsou základem pro zisk potřebných primárních
údajů.
„Dotazníky obsahují soubor otázek, na něž mají respondenti odpovídat, pro svou
pružnost jsou nejčastěji používaným nástrojem pro sběr dat primárních informací. Musejí
však být velmi pečlivě připraveny, vyzkoušeny a zbaveny sebemenších nedostatků dříve,
než jsou uplatněny v širokém měřítku.“ (Kotler, 2001, str. 125) Dotazník by měl být jasný,
srozumitelný, s jednoznačnými otázkami, ale ne příliš obsáhlý, aby ho dotazující vyplnili
až do konce a zvýšila se tak jeho návratnost.
Podle způsobu odpovídání rozlišujeme otázky otevřené, které respondentovi
umožňují vytvořit vlastní odpovědi, uzavřené s předem připravenými variantami
odpovědí nebo polouzavřené, které jsou kombinací předešlých, s možností respondenta
vybrat z připravených odpovědí nebo návrhy doplnit o vlastní v kolonce s názvem další,
jiné či ostatní, apod.
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Zajímavým způsobem dotazování jsou velmi často používané škály. Slouží
k tomu, abychom neměřitelné znaky převedli na měřitelné prostřednictvím hodnotící
stupnice. Ta může být verbální, číselná nebo grafická.
Celkový počet otázek v dotazníku byl 20. Pokládala jsem otázky otevřené,
uzavřené i polootevřené. Nejvíce se v dotazníku používalo otázek uzavřených
a polouzavřených, a to převážně z toho důvodu, že odpovědi na ně zaberou mnohem
méně času než odpovědi na otázky otevřené, kde musí respondent sám vypisovat
odpovědi, což by ho při větším množství podobných otázek mohlo odradit
od pokračování ve vyplňování dotazníku. Proto byly odpovědi na otevřené otázky
převážně jednoslovné, aby se neztratil zájem respondentů.
V neposlední řadě jsou v dotazníku otázky týkající se spokojenosti se značkou,
kde dotazovaný odpovídá pomocí hodnotící číselné škály či otázky hodnotící atributy
značky, kde byl použit sémantický diferenciál, založen na principu náklonosti
respondenta k jedné odpovědi na úkor odpovědi opačného významu. Kotler a Keller
(2007, str. 146) uvádějí, že „sémantický diferenciál je stupnice, která spojuje dva
bipolární světy. Respondent si vybírá takový výrok, který nejlépe reprezentuje jeho
názor.“
4.6.1 Konstrukce dotazníku
Pro svou práci jsem si v rámci první etapy tvorby dotazníku zkonstruovala seznam
informací, který nám říká, co chceme výzkumem zjistit, a tedy pokládat otázky tak,
abychom pochopili, jak sportovci vnímají značku Skechers. Seznam stěžejních okruhů
pro tuto bakalářskou práci je následující:
▪

Jaké je povědomí sportovců o značce Skechers?

▪

Na jaké místo řadí respondenti značku Skechers mezi její konkurencí?

▪

Jak sportovci vnímají jednotlivé atributy značky Skechers?

▪

Jak je pro zákazníka důležitá při koupi produktů cena, design či odolnost,
atd.?

▪

Jak respondenti vnímají propagaci a reklamu značky Skechers?

▪

Jaké mají sportovci obecné znalosti o značce Skechers?

▪

Splnila značka Skechers očekávání zákazníků?

▪

Za jakým účelem nakupují respondenti produkty značky Skechers?
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4.7 Operacionalizace
Vytváření otázek následně použitých v dotazníku předcházela operacionalizace.
Jedná se o postup přetváření složitých konceptů na jednodušší měřitelné znaky.
Sepsala jsem si tedy řadu pojmů, které budu zkoumat v rámci dotazování. Pojmem
nadřazeným mi byla hodnota značky Skechers. Od té se odvíjelo množství podpojmů jako
je povědomí, asociace, znalost, vnímání a spokojenost. U každého z nich jsem hlouběji
sepsala zkoumaný jev, který mi blíže specifikoval značku Skechers.
Ke každému atributu zmíněnému v následujícím schématu bylo zadáno několik
blíže specifikujících otázek v dotazníku. Například pro zjištění znalosti značky
v souvislosti se spojením se známou osobností či sportovcem byla vytvořena otázka č.
13, kde jsem se tázala respondentů, zda si dokáží vybavit nějakou slavnou tvář značky
Skechers. Pro hodnocení kvality, designu či výjimečnosti bylo využito sémantického
diferenciálu, který byl zařazen do otázky č. 12.
Obr. 6 – Operacionalizace

Zdroj: Vlastní zpracování

4.8 Pilotáž
Dle Punche (2008) se má pilotní studie řídit právě třemi cíli:
1. Přezkoušení otázek, zda jsou srozumitelné, jasné, jednoznačné, a nejsou
potíže s vyplňováním;
2. Testování dotazníku na délku, čas a obtížnost;
3. Použít navržený proces sběru dat, což zahrnuje například i průvodní dopis.
Splněním všech výše zmíněných cílů zvyšujeme návratnost dotazníku, a tím
i získání většího množství potřebných dat.
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Před začátkem samotného výzkumu jsem dotazník zkonzultovala s vedoucím
bakalářské práce pro větší srozumitelnost otázek. Pilotáž jsem uskutečnila na vzorku
10 respondentů. Jednalo se o sportovce různé věkové kategorie s odlišnou znalostí značky
Skechers. Zjišťovala jsem, zda jsou pro ně otázky dostatečně jasné s pochopitelným
zadáním, a požádala jsem je, pokud mají problém s vyplněním určité otázky, aby mě
o tom ihned informovali. Tímto způsobem jsem předešla možným chybám a nejasnostem,
které by se v opačném případě objevily až při řádném vyplňování dotazníku, což by vedlo
ke zkreslení odpovědí.
Na základě zpětné vazby od 10 dotazovaných sportovců jsem upravila otázky
pro jejich větší validitu a jednoznačnost. Změny byly provedeny u dvou otázek
(č. 11 a 12) a týkaly se doplnění možnosti „Nevím“ mezi zbývající odpovědi, aby si
respondenti nemuseli tipovat, čímž by snižovali pravdivost odpovědí. Celý dotazník
trvalo vyplnit 4 až 5 minut.

4.9 Zpracování a analýza získaných dat
Marketingový proces by se neobešel bez závěrečného zpracování a analýzy
veškerých výsledků. Získaná data se vyhodnocují pomocí statistických a matematických
metod, a jsou následně zpracována zadavatelem výzkumu do zjednodušené
a srozumitelnější verze, pomocí grafů či tabulek, popřípadě myšlenkových map.
Výhodu zvolené metody elektronického dotazování vidím v tom, že získaná data
budou v elektronické podobě, a budou tedy okamžitě a kdykoliv k dispozici. Navíc portál
Survio.com vytváří souhrnnou analýzu pomocí získaných dat a přetváří odpovědi
do grafické podoby. Avšak některé odpovědi budou pro lepší přehlednost zpracovány
v nových grafech, které následně slovně popíši. K vypracování grafů použiji Microsoft
Excel.

4.10 Konstrukce jednotlivých otázek
V úvodu dotazníku jsem respondenty pomocí krátké předmluvy seznámila,
za jakým účelem dotazník vyplňují, jak dlouho jim zhruba zabere času, zaručila jsem jim
anonymitu v souvislosti s následným zpravováním výsledků a samozřejmě jsem
poděkovala za jejich ochotu a spolupráci při vyplňování dotazníku.
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Otázky 1 a 2:
Identifikační otázky zjišťující pohlaví a věk respondentů.
Otázka 3: Jak často sportujete?
Tuto otázku řadím do otázek úvodních, které nám blíže specifikují zapojení
respondentů do sportu. Dle jejich odpovědí jsem respondenty rozdělila do několika
kategorií – aktivní sportovci, příležitostní, pasivní až nesportovci.
Otázka 4: Jaké sportovní značky považujete za největší konkurenci Skechers na trhu?
Dle odpovědí jsem zjistila znalost největších konkurentů značky Skechers.
Otázka 5: Seřaďte sportovní značky dle svých preferencí.
Tato otázka navazuje na předchozí, s tím rozdílem, že jsem do odpovědí zařadila
také značku Skechers, a dále konkrétně definovala její konkurenty. Jejich seřazení
respondenty mi dalo jasný obrázek o tom, jak si mezi nimi stojí Skechers na trhu
se sportovním sortimentem.
Otázka 6: Jak jsou pro Vás níže uvedené faktory důležité při koupi sportovní obuvi?
Z odpovědí na tuto otázku jsem se dozvěděla, jaké jsou preference respondentů
při nákupu sportovní obuvi, a na co tedy kladou největší nároky.
Otázka 7: Setkali jste se již se značkou Skechers?
Tato uzavřená otázka mi ukázala znalost značky Skechers sportovci. Ti měli
možnost vybírat ze 3 odpovědí, buď respondent značku zná a vlastní její produkty, nebo
ji zná, ale nevlastní žádné její produkty anebo značku Skechers vůbec nezná a slyší o ní
poprvé.
Otázka 8 a 9: Pro ty, kteří vlastní/vlastnili nějaký produkt značky Skechers, o jaký
se přesně jednalo?; Jak jste byli spokojeni s produkty značky Skechers?
Otázka 8 a dále pak i otázka 9 byly určeny pouze pro dotazované, kteří v otázce
7 zvolili odpověď, ve které stojí, že respondent vlastní či vlastnil produkt/y značky
Skechers. Ostatní respondenti otázky přeskočili a pokračovali až na otázku 10. V otázce
8 tedy respondenti odpovídali, o jaký produkt se jednalo, a v následující otázce 9 poté
určili míru spokojenosti s tímto produktem a tím vlastně i se značkou Skechers.
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Otázka 10: Víte, odkud značka Skechers pochází?
Otázka zaměřená na odbornější znalost značky Skechers, KDE měli dotazovaní
na výběr z pěti zemí světa a dále možnost odpovědi „Nevím“, pokud si svou odpovědí
nebyli jistí či zemi původu neznali.
Otázka 11: Víte, jakou technologii značka Skechers využívá?
Tato otázka byla vybrána záměrně z toho důvodu, že značka Skechers se zaměřuje
na používání speciální technologie Memory Foam, která podporuje přirozené postavení
chodila v botě, a zpříjemňuje tak chůzi spotřebitele. V otázce bylo na výběr z šesti
různých názvů technologií a respondent měl vybrat tu správnou, pokud nevěděl,
nechyběla možnost odpovědi „Nevím“.
Otázka 12: Pokuste se ohodnotit následující tvrzení o značce Skechers.
U této otázky byla k odpovědi použita metoda sémantického diferenciálu, který
využívá hodnocení protikladů. Respondent se tedy podle své zkušenosti přiklání buďto
k pozitivní či negativní charakteristice značky Skechers. Jelikož se jednalo o konkrétní
atributy značky Skechers, jako například její výjimečnost, kvalita či pohodlnost,
odpovídali opět pouze respondenti mající se značkou Skechers osobní zkušenost.
Otázka 13: Vybavíte si nějakou známou osobnost či sportovce sponzorovanou značkou
Skechers?
Podle odpovědí jsem zjistila, jaké sportovce či osobnosti si respondenti vybaví
ve spojitosti se značkou Skechers. Otázka byla nepovinná, takže v případě, že respondent
neznal odpověď, otázku mohl přeskočit.
Otázka 14: Při výběru sportovní obuvi či oblečení si raději vyberu nákup?
Na výběr měl respondent ze dvou odpovědí, v kamenném obchodě či na e-shopu.
Zde jsem zkoumala důležitost vlastnictví kamenného obchodu značky Skechers.
Otázka 15: Víte, v jakých obchodních centrech v Praze se nacházejí značkové prodejny
Skechers?
Otázka byla opět nepovinná a šla jednoduše přeskočit, pokud dotazovaný neznal
odpověď. Zkoumala jsem znalost obchodních center s oficiálními značkovými
prodejnami Skechers v hlavním městě Praze.
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Otázka 16: Doporučil byste značku Skechers svým známým?
Z odpovědí na tuto otázku jsem zkoumala, jaký dojem na uživatele udělala značka
Skechers, a zda by ji doporučili svým známým. Pro respondenty, kteří se značkou neměli
vlastní zkušenost, byla přidána možnost „Nemohu posoudit, protože se značkou nemám
osobní zkušenost“.
Otázka 17: Čím se při výběru sportovního oblečení či obuvi necháváte nejvíce ovlivnit?
Tato otázka byla položená obecně, bez podmínky znalosti značky Skechers
respondenty. Otázkou jsem zjišťovala, zda jsou dotazovaní sportovci nejvíce ovlivněni
reklamou, vlastní zkušeností, doporučeními od známých, časopisy nebo známými
osobnostmi či sportovci.
Otázka 18: Jak hodnotíte propagaci značky Skechers?
Respondenti odpovídali podle toho, jak hodnotí propagaci značky Skechers. Zda
ji považují za výbornou, dostatečnou, nedostatečnou nebo až vysoce nedostatečnou.
Výsledky mi ukázaly, jak je dotazovanými vnímána propagace značky.
Otázka 19: S čím si spojujete značku Skechers?
Polootevřená otázka zkoumající asociace respondentů se značkou Skechers. Měli
na výběr z několika odpovědí, pro představu uvedu dvě z celkových šesti možností:
speciální technologie nebo sportovní obuv. V rámci této otázky jsem dala respondentům
prostor i na vlastní odpověď.
Otázka 20. Myslíte si, že by se měly sportovní značky zaměřovat primárně na sportovní
sortiment nebo i na volnočasové/módní zboží?
U této otázky měl respondent rozdělit přidělených 100 bodů mezi odpovědi
„Primárně sportovní sortiment“ a „I volnočasové/módní zboží“. Výsledky otázky ukázaly
preference dotazovaných sportovců v rámci zaměření sportovních značek na jejich
sortiment.
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5 PREZENTACE VÝSLEDKŮ
V praktické části práce se věnuji zpracování výsledků marketingového výzkumu
vnímání hodnoty značky Skechers získaných z dotazníku. Otázky jsou pro lepší
přehlednost zpracovány jednotlivě a u každé je připsáno hodnocení jejích výsledků.
Otázka č. 1 - Jaké je Vaše pohlaví?
Graf č. 1 – Pohlaví respondentů

Zdroj: Vlastní zpracování
Marketingový výzkum vnímání hodnoty značky Skechers vyplnilo celkem 150
respondentů. Jak ukazuje graf č. 1, dotazník vyplnilo více žen (58%) než mužů (42%).
Rozdíl mezi procenty nepovažuji za nijak výrazný, proto považuji vzorek za vyrovnaný.
Otázka č. 2 – Jaký je Váš věk?
Graf č. 2 – Věk respondentů

Zdroj: Vlastní zpracování
Odpovědi z druhé identifikační otázky ukázaly, jaká věková kategorie
respondentů byla v rámci dotazování nejpočetnější. Dle grafu č. 2 byla nejvíce zastoupena
42

skupina odpovídajících ve věku mezi 21-25 lety. Tvořili 68% z celku, což odpovídá počtu
102 dotazovaných. Nejmladší skupina respondentů ve věku do 20 let, tvořila 12%
ze všech. Respondenti ve věku 26-20 let měli podobné procentuální zastoupení, z grafu
vidíme 14%. Těch nejstarších, spadajících do věkové kategorie 31+ let, bylo mezi
respondenty pouze 9, tedy nejméně.
Otázka č. 3 – Jak často sportujete?
Graf č. 3 – Sportovní aktivita respondentů

Zdroj: Vlastní zpracování
Tato otázka mi pomohla k tomu, abych se více dozvěděla o sportovní úrovni
respondentů. Podle ní lze dále určit, zda se jedná o rekreační sportovce či vrcholové atlety.
Rozdíl mezi zmíněnými skupinami se jeví nejen v četnosti vykonávání sportu, ale také
se předpokládá, že vrcholoví sportovci během roku vystřídají více sportovní obuvi než
ti rekreační, a mají tak větší přehled o sportovním sortimentu na trhu. Otázka však
odhalila, že nejvíce respondentů sportuje jednou až dvakrát do týdne (56%), což odpovídá
spíše rekreační úrovni. Druhá nejpočetnější skupina (22%) sportuje ještě méně často,
pouze jednou až třikrát do měsíce. Vrcholoví sportovci tvořili 10% z celku a soudím,
že profesionální pak 8%. Našli se i tací, kteří nesportují vůbec. Jednalo se o 6respondentů,
kteří z mého hlediska měli zanedbatelný vliv, vzhledem k jejich malému počtu, na
zkreslení výsledků, proto nebyli z dotazování vyškrtnuti.
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Otázka č. 4 - Jaké sportovní značky považujete za největší konkurenci Skechers
na trhu?
Graf č. 4 – Konkurenti značky Skechers

Zdroj: Vlastní zpracování
Otázka č. 4, zjišťující povědomí respondentů o dalších značkách nacházejících
se na trhu se sportovním sortimentem, byla otázkou otevřenou, kde měli dotazovaní
volnou ruku při tvorbě odpovědí. Z výsledků jsem se dozvěděla, že téměř polovina
respondentů (44%) uvedla značku Nike jako jednoho ze tří konkurentů Skechers. Lze
si tedy vydedukovat, že právě Nike je vedoucím trhu se sportovním zbožím a má pevné
místo v povědomí spotřebitelů. Pětina odpovědí zmínila značku Adidas, která je zároveň
největším konkurentem značky Nike. V 10% následovala značka Reebok, v těsném
závěsu pak Puma, Asics, Under Armour a New Balance. Kategorii ostatní tvořily značky
jako je Salomon, Vans, Converse či O´Neil.
Otázka č. 5 - Seřaďte sportovní značky dle svých preferencí:
Graf č. 5 – Preference značek

Zdroj: Vlastní zpracování
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Pro otázku č. 5 jsem graficky sestrojila pyramidu, v jejíž vrcholku je značka
označená respondenty za nejvíce preferovanou, což opět vyhrála značka Nike, stejně jako
v předchozí otázce. Druhou příčku obsadil Adidas, obdobně jako v otázce č 4. Třetí
pozice patří Under Armour, která je následována značkou Skechers. Zvolení Skechers
za 4. nejoblíbenější značku považuji za podstatný úspěch, který ukázal, že má značka
alespoň částečný vliv na spotřebitele. Za ní následovaly značky New Balance a Asics.
Otázka č. 6 - Jak jsou pro Vás níže uvedené faktory důležité při koupi sportovní
obuvi?
Graf č. 6 – Koupě sportovní obuvi

Zdroj: Vlastní zpracování
Otázkou č. 6 jsem zkoumala, podle čeho se respondenti rozhodují při nákupu
sportovní obuvi. Graf sestavený dle odpovědí ukazuje četnost, kolikrát byl daný faktor
zvolen jako první volba při rozhodování. Výsledky ukázaly, že podle designu obuvi
se řídí 68 z celkových 150 respondentů. Cena jako rozhodující faktor byla zvolena 30x.
Značka měla rozhodující vliv na koupi u 45 respondentů. 17krát byla rozhodující odolnost
a trvanlivost obuvi. Speciální technologie měla první místo 15x, což jí činí faktorem
nejméně důležitým při výběru sportovní obuvi. Poslední místo technologie je negativní
z toho důvodu, že právě značka Skechers si na použití speciální technologie zakládá
a staví na ní celou svou značku.
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Otázka č. 7 – Setkali jste se již se značkou Skechers?
Graf č. 7 – Znalost značky Skechers

Zdroj: Vlastní zpracování
Otázka č. 7 je jedna ze základních otázek celého dotazníku. Rozděluje
respondenty na znalce značky Skechers, vlastníky jejích produktů, a naopak na ty, kteří
o Skechers slyšeli poprvé, ti tvořili skupinu čítající 60 sportovců. 44% jedinců uvedlo,
že o značce Skechers již dříve slyšeli, ale nevlastnili žádný její produkt. Zbylých 16%
respondentů dokonce vlastnilo i její produkty. Výsledky této otázky poukázaly na
značnou neznalost značky Skechers. Tato neznalost se projevila i v řadě dalších otázek,
kde byla pro „neznalce“ zavedena možnost „Nevím“, která byla velmi hojně používána.
Otázka č. 8 – Pro ty, kteří vlastní/vlastnili nějaký produkt značky Skechers, o jaký
se jednalo?
Graf č. 8 – Vlastnictví produktů Skechers

Zdroj: Vlastní zpracování
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Otázka č. 8 se vztahovala pouze na těch 16% respondentů, kteří odpověděli
v otázce

č. 7, že vlastnili nějaký produkt značky Skechers. Z těchto 24 lidí, 66,6%

uvedlo, že vlastnilo obuv značky Skechers, 25% z nich vlastnilo oblečení od této značky
a 8,3% vlastnilo doplňky, například hodinky či batohy.
Otázka č. 9 – Jak jste byli spokojeni s produkty značky Skechers?
Graf č. 9 – Spokojenost se značkou Skechers

Zdroj: Vlastní zpracování
Spokojenost se značkou hodnotili také pouze respondenti, kteří měli se značkou
osobní zkušenost. Ti ohodnotili produkty značky Skechers 3,8 hvězdičkami z 5. Toto
hodnocení je velmi pozitivní a poukazuje na kvalitu a odolnost produktů značky.
Otázka č. 10 - Víte, odkud značka Skechers pochází?
Graf č. 10 – Původ značky Skechers

Zdroj: Vlastní zpracování
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Otázka zkoumající znalost značky z hlediska země původu nepřinesla překvapivé
odpovědi. Dalo se očekávat, že největší počet odpovědí bude tvořit volba „Nevím“,
protože se neočekává, že sportovci, kteří o značce slyšeli poprvé, budou znát zemi jejího
původu. Správnou odpovědí jsou Spojené státy americké a správně odpovědělo 16%
z respondentů, lze tedy předpokládat, že se jednalo o ty, kteří vlastnili produkty značky
Skechers. Ostatní dotazovaní si nejspíše tipovali a odhadovali odpověď.
Otázka č. 11 – Víte, jakou technologii značka Skechers používá?
Graf č. 11 – Použitá technologie značky Skechers

Zdroj: Vlastní zpracování
Speciální technologie značky Skechers je pojem, na kterém si společnost Skechers
zakládá. Je to vyjádření jejich filozofie podporující správnou a přirozenou chůzi. Bohužel
v očích respondentů nedosáhla tato filozofie většího úspěchu, a pouze naprostá menšina
dotazujících věděla správnou odpověď – Memory Foam. Ostatní možnosti se skládaly
ze speciálních technologií jiných sportovních značek. Řekla bych, že respondenti, kteří
neodpověděli variantou „Nevím“, ale volili jinou možnost než správnou, si technologii
značky Skechers pouze náhodně tipovali. Zajímavým aspektem, který vyplývá
z odpovědí ohledně technologie, je fakt, že varianta „Air“ odkazující na technologii
značky Nike nezvolil vůbec nikdo. To vypovídá o velkém povědomí o značce v očích
sportovců.
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Otázka č. 12 – Pokuste se ohodnotit následující tvrzení o značce Skechers?
Graf č. 12 – Aspekty značky Skechers

Zdroj: Vlastní zpracování
V této otázce bylo použito sémantického diferenciálu. Tato technika spočívá
v hodnocení daných vlastností značky Skechers v protikladném postavení. Respondent se
tedy přiklání vždy k jedné z možností, která mu ke značce Skechers více sedí. Tato otázka
byla směřována pouze na ty, kteří mají se značkou a jejími produkty vlastní zkušenost.
Z grafu lze vyčíst, že produkty značky Skechers jsou dotazovanými sportovci
považovány za pohodlné a dobře padnoucí. Pozitivně také vybraní respondenti hodnotí
speciální technologii a dostupnost produktů. Kvalita výrobků je také hodnocena velmi
kladně. Zboží značky označili respondenti za cenově dostupné. Na druhou stranu
respondenti pozorují, že má značka Skechers stále stejnou nabídku sortimentu a modely
obuvi a oblečení jsou neatraktivní. Celkově značku Skechers považují za nahraditelnou.
Otázka č. 13 – Vybavíte si nějakou známou osobnost či sportovce sponzorovanou
značkou Skechers?
I přes to, že značka Skechers sponzoruje několik sportovců a známých osobností,
do povědomí respondentů se jich mnoho nedostalo. Zmiňováni byli baseballista Clayton
Kershaw, zpěvačky Demi Lovato a Camila Cambelo. Opomínán byl například golfista
Matt Kuchar či fotbalista Tony Romo. Z celkových 150 respondentů jich bylo schopno
odpovědět pouze 9.
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Otázka č. 14 – Při výběru sportovní obuvi či oblečení si raději vyberu nákup:
Graf č. 13 – Kamenný obchod / e-shop

Zdroj: Vlastní zpracování
Odpovědi na tuto otázku ukázaly důležitost vlastnictví kamenné prodejny
sportovní značky. Skechers mají vlastní prodejny, které se nacházejí v několika
obchodních centrech v Praze, ale o tomto tématu pojednává následující otázka. Jak graf
č. 13 zobrazuje, větší procento respondentů (68%) raději nakupuje obuv či oblečení
v kamenném obchodě než na e-shopu určité sportovní značky.
Otázka č. 15 – Víte, v jakých obchodních centrech v Praze se nacházejí značkové
prodejny Skechers?
Respondenti v rámci otázky č. 15 zmínili obchodní centra, ve kterých se prodejny
značky Skechers nacházejí. Mezi odpověďmi padlo OC Chodov, Atrium Flora či
Palladium, kde má společnost Skechers vystavené své produkty v rámci obchodu Office
Shoes. Odpovědí se mi ale mnoho nedostalo, pouze zhruba 10% ze všech. Znalost
kamenných obchodů značky Skechers lze vzhledem k výsledkům získaných z otázky
považovat za spíše nedostatečnou.
Otázka č. 16 – Doporučil byste značku Skechers svým známým?
Graf č. 14 – Doporučení značky Skechers

Zdroj: Vlastní zpracování
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Doporučení značky Skechers vycházelo z největší části z její neznalosti
respondenty. Ti volili odpověď, kde nemohli značku doporučit vzhledem k tomu, že s ní
neměli osobní zkušenost. Touto možností odpovědi se předešlo zkreslení výsledků,
ke kterému by došlo, pokud by značku doporučovali sportovci, kteří značku Skechers ani
neznají. 16% respondentů by značku doporučilo, dalších 8% by jim doporučilo značku
jinou, předpokládám, že známější a populárnější. Pouze pár respondentů by značku
Skechers vůbec nedoporučilo.
Otázka č. 17 – Čím se při výběru sportovního oblečení či obuvi necháváte nejvíce
ovlivnit?
Graf č. 15 – Vliv na výběr

Zdroj: Vlastní zpracování
Touto otázkou jsem zjišťovala, kdo nebo co má na respondenty největší vliv
při rozhodování o koupi sportovního zboží. Jak graf ukazuje, největší vliv přichází
od sportovců samotných. Vlastní zkušenost je tedy nejdůležitějším aspektem
při rozhodování o nákupu. Proto by každá značka měla usilovat o posílení komunikace
se svými zákazníky a vyhovět co nejvíce jejich potřebám a požadavkům. Udržení
si stálých zákazníků, kteří by dále šířili své pozitivní zkušenosti, by mělo být jedním
z hlavních cílů každé společnosti. Doporučením od známých se řídí 14% respondentů.
Dalším vlivným faktorem jsou reklamy, které působí na spotřebitele jak z televizních
obrazovek, tak na internetu či na billboardech. Časopisy a známé osobnosti podstatný vliv
na rozhodování respondentů nemají.
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Otázka č. 18 – Jak hodnotíte propagaci značky Skechers?
Graf č. 16 – Propagace značky Skechers

Zdroj: Vlastní zpracování
Propagace každé značky patří k hlavním cestám, jak zvýšit povědomí o svých
produktech. Proto je důležité, aby strategie propagace byla úspěšná a efektivní. Bohužel
v souvislosti se značkou Skechers respondenti hodnotí její propagaci za nedostatečnou
až v krajních případech za vysoce nedostatečnou. Za dostatečnou ji považuje 24%
respondentů a za výbornou 8% ze všech.
Otázka č. 19 – S čím si spojujete značku Skechers?
Graf č. 17 – Asociace se značkou Skechers

Zdroj: Vlastní zpracování
Asociace, které si se značkou dokáží spotřebitelé vybavit, jsou stěžejní vzhledem
k jejímu vnímání okolím. V ideálním případě se značka snaží docílit co nejpozitivnějšího
pohledu v očích spotřebitelů. Bohužel nejvíce respondentů uvedlo, že si značku Skechers
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s ničím spojit nedokáží. Druhá nejpočetnější skupina si spojuje Skechers se sportovní
obuví, dále s volnočasovou či módní obuví. Nejméně si se značkou dotazovaní spojují
sportovní oblečení.
Otázka č. 20 - Myslíte si, že by se měly sportovní značky zaměřovat primárně na
sportovní sortiment nebo i na volnočasové/módní zboží?
Graf č. 18 – Zaměření sportovních značek

Zdroj: Vlastní zpracování
Poslední otázka zkoumala, zda se vyplatí sportovním značkám rozšířit sortiment
i o volnočasové a módní zboží. Jak graf ukazuje, respondenti oceňují, pokud má sportovní
značka v nabídce i módní zboží. Značka Skechers toto kritérium splňuje, protože má
ve své stálé nabídce jak sportovní, tak volnočasovou výbavu.
Hodnoty v grafech byly ve většině případů zaokrouhleny na celá čísla pro lepší
orientaci v datech.
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6 DISKUZE
Tato práce byla vypracována k získání informací o povědomí a vnímání značky
Skechers. Tato značka byla hodnocena z pohledu českých sportovců všech věkových
kategorií. Marketingový výzkum byl proveden za účelem identifikace slabých stránek
značky, a naopak zdůraznění jejích předností. Oba postupy by měly společnosti pomoci
v boji s konkurencí a více se ztotožnit s požadavky svých spotřebitelů. Tím si upevní své
místo na trhu a získá stálé zákazníky.
Pro splnění cíle této práce, kterým bylo zjištění vnímání značky Skechers
z pohledu českých sportovců, bylo nutné nashromáždit dostatečné množství informací,
což bylo podmíněno sestavením kvalitního dotazníku. Ten byl následně rozeslán
do skupin na sociální síti, které sdružují sportovně založenou komunitu lidí. Abych
předešla nepochopení otázek ze strany respondentů, které by vedlo ke znehodnocení
výsledků výzkumu, provedla jsem před zveřejněním dotazníku tzv. předvýzkum,
pro kontrolu srozumitelnosti, kterého se zúčastnilo 10 mnou vybraných respondentů,
kteří mě upozornili na případné nedostatky v otázkách a pomohli mi tak vylepšit strukturu
a obsah dotazníku. Samotní respondenti měli možnost mě kontaktovat v případě
nejasností otázek nebo pokud měli zájem o výsledky výzkumu pomocí mého emailu
uvedeného v předmluvě dotazníku. Dotazník byl vytvořen v elektronické podobě, která
mimo jiné umožňuje rychlou návratnost odpovědí. Jediný nedostatek u elektronického
dotazování vidím paradoxně v přístupu respondentů k internetu, bez kterého by ale
vyplňování ani nešlo zahájit. Internet je totiž nejjednodušší způsob, jak si dohledat
informace, na které dotazovaný nezná odpověď v dotazníku. Bohužel není v mých silách,
abych zajistila svědomité odpovídaní respondentů na dané otázky, proto mohu pouze
věřit, že tak učinili a rozhodovali se dle svých vlastních zkušeností se značkou.
Z výsledků lze vypozorovat několik negativních aspektů značky Skechers
z pohledu českých sportovců. Ať už se jedná o nedostatečnou znalost značky, či
neefektivní propagaci nebo neatraktivnost produktů, měly by být tyto nedostatky
v budoucnu společností Skechers působící na našem území eliminovány na co možná
nejnižší možnou úroveň. Je pochopitelné, že manažeři značky Skechers sídlící
ve Spojených státech amerických se k výsledkům mého výzkumu nedostanou, ale věřím,
že pravidelně uskutečňují šetření vlastní, a to nejen v USA, ale i celosvětově. Tím
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se vyrovnají rozdíly ve vnímání značky Skechers v Americe, kde je považována za Top 5
sportovních značek, a v Evropě, kde se na přední příčky nedostala.
Podařilo se mi nasbírat 150 odpovědí na celkem 20 otázek, což v rámci výzkumu
k této bakalářské práci považuji za dostačující. Dotazník vyplnilo celkově 61% žen a 49%
mužů. Největší část respondentů (63%) byla ve věku 21 až 25 let (graf 2), což se dalo
očekávat, vzhledem k tomu, že v daných skupinách na sociálních sítích ve většině případů
operují mladší generace. Pro větší obecnost výsledků je žádoucí provést šetření
i u starších generací, které ale na druhou stranu nejsou tak sportovně aktivní, jako skupina
do 25 let. Proto se dá konstatovat, že vzhledem k poměrně rovnoměrnému rozdělení
respondentů dle pohlaví a věkového rozmezí odpovídající realitě aktivních sportovců
a dostatečnému počtu odpovědí lze považovat výzkum za dostatečný pro určení hlavních
postojů a vnímání značky Skechers. Je však třeba výsledky dále ověřovat na rozsáhlejším
vzorku sportovní populace.
U některých otázek mohlo dojít ke zkreslení výsledků, proto jsem si jejich
odpovědi pojistila otázkami kontrolními. Jednalo se například o otázku č. 8, kde měl
respondent uvést, jaký konkrétní výrobek značky Skechers vlastnil, pokud zvolil v otázce
č. 7 možnost, že nějaký produkt od této značky vlastnil. Dotazník jsem se ale snažila
sestavit tak, aby byl co nejvíce srozumitelný a otázky v něm jednoznačné, s čímž mi
pomohl i vedoucí práce. Otázky byly sestavovány tak, aby výsledky výzkumu dostály
svého cíle, tedy získání odpovědí týkajících se vnímání hodnoty značky Skechers.
Samotná tvorba dotazníku vycházela z operacionalizace a z předloh dotazníků
na podobné téma.
Největší problém respondentům dělalo v dotazníku rozlišování otázek povinných
a nepovinných. Někteří dotazovaní odpovídali na otázky, které se jich přímo netýkaly,
pouze kvůli tomu, že si špatně přečetli zadání, kde jasně stálo, že se daná otázka vztahuje
pouze určité skupiny respondentů. Takto vznikající nesrovnalosti, například když
dotazovaný odpověděl v otázce č. 7, že značku Skechers nezná, a přitom v otázce č. 9
uvedl, že byl spokojený s jejími produkty, musely být z výsledků dotazníku odstraněny.
V budoucnu (uvažujme za 10 let), bych podobný výzkum ráda zopakovala, ale
s tou změnou, že bych se zaměřila více na konkrétní důvody, proč respondentům značka
Skechers nepřijde zajímavá nebo proč místo ní volí značky jiné. Také bych rozšířila okruh
dotazovaných o další sportovní skupiny na internetu, a zvýšila tak počet odpovědí alespoň
55

na dvojnásobek. Druhou možností, jak získat přesnější a konkrétnější odpovědi ohledně
značky Skechers, je osobní návštěva samotných prodejen Skechers a dotazování se přímo
uživatelů značky či jejích potenciálních vlastníků. V tomto druhém případě již nepřipadá
v úvahu elektronické dotazování, nýbrž bych zvolila dotazování osobní či písemné,
při kterém by se měly úplně eliminovat nesrovnalosti či nepochopení ze strany
respondentů.
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7 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ
V této závěrečné části práce subjektivně zhodnotím, ať už pozitivně či negativně,
výsledky získané z výzkumu. Dále se také pokusím navrhnout opatření pro zlepšení
současné situace značky Skechers na českém i zahraničním trhu.

7.1 Závěr
Cílem práce bylo zjistit vnímání značky Skechers českými sportovci. Z výsledků
oblíbenosti značky Skechers vyplývá její postavení na českém trhu mezi konkurenty.
V otázce č. 5 měli respondenti seřadit navrhované značky dle svých preferencí.
V souboru pěti dalších značek, které jsem vyhodnotila jako největší konkurenty značky
na českém trhu, se Skechers umístila na 4. místě z celkových 6 sportovních značek. Místa
před ní obsadily celosvětově známé značky (Nike, Adidas, Under Armour), u kterých ani
nešlo očekávat umístění horší. Proto považuji za velký úspěch, že se Skechers dostala do
těsného závěsu za ně. Pro zvýšení pozice může značce pomoci například zlepšení
komunikace s veřejností.
Za největší problém sortimentu značky považují respondenti design, který je podle
nich nezajímavý až fádní, jak vyplývá z grafu č. 12. Tímto zařadili značku Skechers
do škatulky out, tedy nemoderní. Považuji to za zásadní problém, vzhledem k tomu,
že potencionální zákazníci dávající přednost vzhledu například před kvalitou (která vyšla
z dotazníku mnohem lépe), si automaticky vyberou produkty od konkurenční značky.
Z výsledků dotazování, konkrétně z otázky č. 13, také vyplynulo, že si jen malá
menšina (5%) odpovídajících vybaví nějakého sportovce či známou osobnost spjatou
se značkou Skechers. Tento fakt je způsoben tím, že sportovci sponzorovaní značkou
Skechers jsou známí především v USA a čeští sportovci o nich tolik nevědí. Je
pochopitelné, že se značka Skechers snaží sponzorovat osobnosti známé spíše v zemi,
kde se společnost řadí mezi významné a vlivné značky než v zemích, kde je její znalost
znatelně menší.
Dalším negativním faktorem je nedostatečná informovanost značky v České
republice. Ne všichni respondenti (pouze třetina z nich) byli schopni odpovědět, kde se
nacházejí oficiální kamenné prodejny Skechers (otázka č. 15). Vybudování oficiálních
obchodů v Praze je určitě pozitivní krok ke zlepšení povědomí o značce, nicméně v tomto
případě nedotažený do konce. V rámci zviditelnění prodejen Skechers bych doporučila
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vytvořit promo akce na internetu s nabídkami různých výhod a slev při koupi produktů
právě v jejich oficiálních obchodech, tedy ne přes zprostředkovatele jako je například
Sportisimo či Intersport. Důležitost vlastních kamenných obchodů vyplývá z odpovědí na
otázku č. 14, kde nákup zboží v kamenném obchodě je pro respondenty volitelnější
variantou než nákup na e-shopu. I přes to je dobré zmínit, že značka Skechers má vlastní
české webové stránky, které do značné míry zjednodušují komunikaci mezi společností a
spotřebiteli, kteří neovládají cizí jazyky.
V závěru bych se ráda vrátila k výsledkům, které vyšly z výzkumu nejpříznivěji.
Jednalo se například o hodnocení spokojenosti s produkty Skechers, které se vyšplhalo
až na 4,3 z 5 bodů (otázka č. 9). Další milé překvapení byl výsledek otázky č. 11, kde
si respondenti dokázali spojit značku Skechers s její používanou speciální technologií
Memory Foam, tedy paměťovou pěnou i přes to, že značku Skechers nikdy nevlastnili či
o ní slyšeli poprvé. Tento výsledek poukazuje na fakt, že značka klade správně důraz
na vyzdvižení používané technologie. Celkově značku Skechers nelze zhodnotit jedním
číslem či slovem, protože jak výsledky výzkumu ukázaly, společnost má několik slabých
stránek, na kterých je potřeba dále pracovat, ale na druhou stranu se našly i aspekty
značky, které měly naopak velmi pozitivní hodnocení (Memory Foam, apod.)

7.2 Doporučení
Problém neznalosti sponzorovaných osobností značky Skechers je vzhledem
k zaměření dotazníku na české sportovce vázán pouze na prostředí ČR a doporučení jsou
tedy navržena pro firmu reprezentující Skechers v ČR.
Řešení vidím ve větší angažovanosti značky Skechers ve vyhledávání možných
kandidátů či sportovních týmů s nabídkami spolupráce nejen jednorázového, ale převážně
dlouhodobějšího charakteru. Tento návrh je ale jen stěží realizovatelný, protože i když je
na světě mnoho sportovců, ty úspěšnější a viditelnější již sponzorství mají s většími
sportovními značkami jako je Nike, Adidas či Puma, a proto na menší značky jako je
Skechers zbývají pouze méně známé osobnosti, které neupoutají tolik pozornost
spotřebitelů. V USA není tento problém tak znatelný, jelikož se Skechers zaměřila
na spolupráci sportovců baseballu a golfu, což jsou v této zemi sporty populární,
ale bohužel v České republice tyto sporty takovou oblibu nenašly. Druhým důvodem
neznalosti sponzorovaných sportovců a tváří je ten, že žádná osobnost není původem
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česká. Povědomí značky by se razantně znásobilo, kdyby firma vytvořila partnerství
například s fotbalisty české reprezentace.
Druhým hlavním problémem je neefektivní komunikace české společnosti
Skechers se spotřebiteli. Zlepšení komunikace s veřejností by zčásti vyřešila propagace
značky i mimo její oficiální webové stránky. Bohužel česká společnost zastupující
Skechers nemá účty na všech sociálních sítích a nevyužívá tak celou propagační kapacitu.
Instagram je platforma, která se v dnešní době propojuje dokonce s e-shopem firem
a pouhým kliknutím na obrázek daného produktu je uživatel přesměrován do oficiálního
obchodu společnosti, kde může rovnou nakupovat. Bohužel Skechers v ČR na této
platformě nedisponuje účtem, na rozdíl například od našich sousedů Polska či Německa.
Proto bych viděla možnost rozšíření povědomí o značce pomocí další sociální sítě jako
prostor pro novou reklamu Skechers v České republice, čímž by se podpořila její znalost
a popularita. Instagram lze využít obdobně jako Facebook (kde česká společnost Skechers
profil má) jako nástroj pro komunikaci se spotřebiteli a také jako informační kanál
o novinkách, změnách či inovacích sortimentu nebo i jako album k prezentaci svého
sortimentu.

59

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Seznam literatury
1) AAKER, D., A. Building strong brands. 1. vyd. New York: Simon and Schuster,
2010, 400 s. ISBN 978-18-498-3040-9.
2) AAKER, D., A. Brand building: budování obchodní značky. 1. vyd. Brno: Computer
Press, 2003, 312 s. ISBN 978-80-722-6885-6.
3) BÁRTA, V., PÁTÍK, L., POSTLER, M. Retail marketing. 1. vyd. Praha: Management
Press, 2009, 326 s. ISBN 978-80-7261-207-9.
4) DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. 4. vyd. Praha: Karolinum, 2011.
93 s. ISBN 978-80-246-1966-8.
5) FORET, M. Marketingová komunikace: získání pozornosti zákazníků a naplnění
jejich očekávání. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 275 s. ISBN 978-80-722-68112.
6) HAIGH, D. Oceňování značky a jeho význam. 1. vyd. Praha: Management Press,
2002. 103 s. ISBN 978-80-7261-073-2.
7) HEDING, T., KNUDTZEN, CH., F., BJERRE, M. Brand Management: Research,
Theory and Practice. 1. vyd. Abingdon: Routledge. 2009. 260 s. ISBN 978–0–415–
44326–5.
8) HESKOVÁ, M., A KOL. Marketing. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita,
2003. 189 s. ISBN 978-80-704-0620-8.
9) CHERNATONY, L. de. Značka od vize k vyšším ziskům. 1. vyd. Brno: Computer
Press, 2009. 225 s. ISBN 978-80-7376-150-9.
10) KELLER, K., L. Strategické řízení značky. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 796 s. ISBN
978-80-247-1481-3.
11) KLEIN, N. Bez loga. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. 510 s. ISBN 978-80-720-3671-8.
12) KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 856 s. ISBN
978-80-247-0513-3.
13) KOTLER, P., KELLER K. L. Marketing management. 10. vyd. Praha: Grada, 2001.
719 s. ISBN 978-80-247-0016-6.
14) KOTLER, P., KELLER K. L. Marketing management. 12. vyd. Praha: Grada, 2007.
788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.

15) KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 280 s. ISBN
978-80-247-0966-X.
16) KOZEL, R., MYNÁŘOVÁ, L., SVOBODOVÁ, H. Moderní metody a techniky
marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Garda, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-35276.
17) KRAFT, J., KOCOUREK, A., BEDNÁŘOVÁ, P. Ekonomie I. 9. vyd. Liberec:
Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-128-3.
18) MALÝ, V. Marketingový výzkum – Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 264
s. ISBN 978-80-271-0206-8.
19) PALLISTER, J., DAINTITH J. Dictionary of Business and Management. 6. vyd.
Oxford: University Press. 2006. 562 s. ISBN 978-0-19-80648-3.
20) PŘIBOVÁ, M. Marketingový výzkum v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 238 s.
ISBN 978-80-7169-299-9.
21) PŘÍBOVÁ, M., A KOL. Strategické řízení značky. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2000.
148 s. ISBN 80-86119-27-0.
22) PUNCH, K. Základy kvantitativního šetření. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 152 s. ISBN
978-80-7367-381-9.
23) SMITH, A., STEWART, B. Introduction to sport marketing. 1. vyd. New York:
Routledge, 2015. 323 s. ISBN: 978-1-138-02295-9.
24) TAYLOR, D. Brand management: řízení značky. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007.
226 s. ISBN 978-80-251-1818-4.
25) VYSEKALOVÁ, J. A KOL. Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství “černé
skříňky“. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 356 s. ISBN 978-80-247-3528-3.
26) VYSEKALOVÁ, J., KOMÁRKOVÁ R. Psychologie reklamy. 2. vyd. Praha: Grada,
2002. 190 s. ISBN 978-80-247-0402-1.
27) VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada, 2009.
188 s. ISBN 978-80-247-2790-5.
28) VYSEKALOVÁ, J. Psychologie spotřebitele. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 284 s.
ISBN 978-80-247-0393-9.
29) ZAMAZALOVÁ, M., A KOL. Marketing. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 499 s.
ISBN 978-80-7400-115-4.

Seznam elektronických zdrojů
30) American Marketing Asociation: Dictionary. [online] 2015. [cit. 2020-4-28].
Dostupné z: https://www.ama.org/topics/branding/
31) Brand management [online]. 2017. [cit. 2020-6-18]. Dostupné z: https://www.focusage.cz/m-journal/aktuality/brand-management--rita-cliftonova-radi--jak-budovatuspesnou-znacku__s288x13223.html
32) Finance.Yahoo.com:

SKX.

[online]

2020.

[cit.

2020-5-8].

Dostupné

z:

https://finance.yahoo.com/quote/SKX?p=SKX
33) Reuters.com. Skechers Barrons. [online] 2014. [cit. 2020-5-8]. Dostupné z:
https://www.reuters.com/article/us-skechers-barrons/skechers-cool-value-gives-itroom-to-run-like-nike-barrons-idUSKBN1YD03I
34) Runnersworld

[online].

2019.

[cit.

2020-4-9].

Dostupné

z:

https://www.runnersworld.com/gear/a22792287/best-skechers-running-shoes/
35) Skechers

[online].

2019.

[cit.

2020-5-13].

Dostupné

z:

https://about.skechers.com/about/
36) Statista.com. Operating earnings of Skechers worldwide. [online]. 2020. [cit. 20205-8]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/819326/operating-earnings-ofskechers-worldwide/
37) Technologie

Skechers

[online].

https://cz.robel.shoes/znacka-skechers/

2015.

[cit.

2020-5-20].

Dostupné

z:

SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ
Seznam obrázků
Obrázek 1: Značka
Obrázek 2: Základní kritéria výběru prvků značky
Obrázek 3: Proces budování značky
Obrázek 4: Strategie budování a udržení značky
Obrázek 5: Proces marketingového výzkumu
Obrázek 6: Operacionalizace

Seznam grafů
Graf 1: Pohlaví respondentů
Graf 2: Věk respondentů
Graf 3: Sportovní aktivita respondentů
Graf 4: Konkurenti značky Skechers
Graf 5: Preference značek
Graf 6: Koupě sportovní obuvi
Graf 7: Znalost značky Skechers
Graf 8: Vlastnictví produktů Skechers
Graf 9: Spokojenost se značkou Skechers
Graf 10: Původ značky Skechers
Graf 11: Speciální technologie značky Skechers
Graf 12: Aspekty značky Skechers
Graf 13: Kamenný obchod / e-shop
Graf 14: Doporučení značky Skechers

Graf 15: Vliv na výběr
Graf 16: Propagace značky Skechers
Graf 17: Asociace se značkou Skechers
Graf 18: Zaměření sportovních značek

PŘÍLOHY
Příloha 1: Dotazník
Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, které nezabere více než pár
minut. Moc mi tím pomůžete při následném zpracování mé bakalářské práce na téma
Margetingový výzkum vnímání hodnoty značky Skechers. Jedná se o značku zaměřenou
převážně na sportovní a volnočasovou obuv a oblečení.
Zpracovaná data budou použita, publikována a uchována v anonymní podobě.
Pokud máte zájem o výsledky dotazování či máte nějaké připomínky a dotazy ohledně
dotazníku, neváhejte mne kontaktovat na emailu: sedkla@seznam.cz
Předem děkuji za Váš čas a spolupráci.
Klára Sedláková
1. Jaké je Vaše pohlaví?
(Vyberte jednu odpověď)
o Žena
o Muž
2. Jaký je Váš věk?
(Vyberte jednu odpověď)
o Do 20 let
o 21-25 let
o 26-30 let
o 31 a více let
3. Jak často sportujete?
(Vyberte jednu odpověď)
o Jednou až dvakrát týdně
o Třikrát až čtyřikrát týdně
o Pětkrát a vícekrát týdně
o Jednou až třikrát do měsíce

o Vůbec nesportují
o Jiná…
4. Jaké sportovní značky považujete za největší konkurenci Skechers na trhu?
(Napište alespoň 3)

5. Seřaďte sportovní značky dle svých preferencí:
(1. - nejoblíbenější, poslední – nejméně oblíbená)
o Under Armour
o Skechers
o Adidas
o New Balance
o Nike
o Asics
6. Jak jsou pro Vás níže uvedené faktory důležité při koupi sportovní obuvi?
(Změňte pořadí položek dle svých preferencí (1. - nejdůležitější, poslední – nejméně
důležité))
o Design
o Cena
o Značka
o Použitá technologie
o Odolnost/trvanlivost
7. Setkali jste se již se značkou Skechers?
(Vyberte jednu odpověď)
o Ano, vlastním produkt/y této značky.
o Ano, ale nikdy jsem nevlastnil žádný její produkt.
o Ne, slyším o ní poprvé.
8. Pro ty, kteří vlastní/vlastnili nějaký produkt značky Skechers, o jaký se jednalo?
(Vyberte jednu nebo více odpovědí. Ostatní prosím otázku přeskočte.)
o Obuv
o Oblečení

o Doplňky (hodinky, batohy)
o Jiná…
9. Jak jste byli spokojeni s produkty značky Skechers?
(Pouze pokud máte s produkty značky Skechers vlastní zkušenost. Ostatní prosím otázku
přeskočte. 1 hvězda – nejhorší, 5 hvězd – nejlepší)

10. Víte, odkud značka Skechers pochází?
(Vyberte jednu odpověď)
o Velká Británie
o Francie
o Japonsko
o Spojené státy americké
o Austrálie
o Nevím
11. Víte, jakou technologii značka Skechers používá?
(Vyberte jednu odpověď)

12. Pokuste se ohodnotit následující tvrzení o značce Skechers?
(Pouze pokud máte s produkty značky Skechers vlastní zkušenost. Ostatní prosím otázku
přeskočte.)

13. Vybavíte si nějakou známou osobnost či sportovce sponzorovanou značkou
Skechers?
(Pokud ne, otázku prosím přeskočte.)

14. Při výběru sportovní obuvi či oblečení si raději vyberu nákup:
(Rozdělte 100 bodů.)
V kamenném obchodě / Na e-shopu
15. Víte, v jakých obchodních centrech v Praze se nacházejí značkové prodejny
Skechers?
(Pokud ne, otázku prosím přeskočte.)

16. Doporučil byste značku Skechers svým známým?
(Vyberte jednu odpověď)
o Ano, doporučil.
o Doporučil bych jim raději jinou značku.
o Ne, nedoporučil.
o Nemohu posoudit, protože se značkou nemám osobní zkušenost.
17. Čím se při výběru sportovního oblečení či obuvi necháváte nejvíce ovlivnit?
(Změňte pořadí položek dle svých preferencí (1. – nejvíce, poslední – nejméně))
o Vlastní zkušeností
o Doporučením od známých
o Reklamou
o Známými osobnostmi/sportovci
o Časopisy
18. Jak hodnotíte propagaci značky Skechers?
(Vyberte jednu odpověď)
o Výborná
o Dostatečná

o Nedostatečná
o Vysoce nedostatečná
19. S čím si spojujete značku Skechers?
(Vyberte jednu odpověď)
o Volnočasová/módní obuv
o Sportovní obuv
o Speciální technologie
o Sportovní obečení
o S ničím si ji nedokáži spojit
o Jiná…
20. Myslíte si, že by se měly sportovní značky zaměřovat primárně na sportovní
sortiment nebo i na volnočasové/módní zboží?
(Rozdělte 100 bodů.)
Primárně sportovní sortiment / I volnočasové/módní zboží

