
PŘÍLOHA Č. 1 – REKLAMA NA ZÁVOD WE RUN PRAGUE 2014 

Reklama na internetovém portále TV PRIMA 

  

Zdroj: Interní materiály Nike 

 

Reklama na internetovém portále rádia EVROPA 2 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 



Reklama v časopise ELLE 
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Venkovní reklama v areálu Žlutých lázní 
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Venkovní reklama v areálu Žlutých lázní (motta účastníků) 
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Bližší pohled na grafické zpracování mott účastníků závodu  
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Venkovní reklama na trase závodu 
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Venkovní reklama na trase závodu 
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Venkovní reklama na trase závodu 
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Venkovní reklama na trase závodu  
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Venkovní reklama na trase závodu 
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PŘÍLOHA Č. 2 – KOMUNIKACE V MÍSTĚ PRODEJE – SPEED 

WEEK 

Běžecký trenažér umístěný na Václavském náměstí 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 

 

POP médium na Václavském náměstí - The Chase 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 



POP médium na Václavském náměstí - The Chase  

 

Zdroj: Interní materiály Nike 

 

 

The Chase – Soutěž na běžeckých pásech o registraci na závod WRP 2014 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 



POP médium na Václavském náměstí - exteriér 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 

 

 

POP médium na Václavském náměstí - exteriér 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 



 

POP médium na Václavském náměstí - interiér 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 

 

POP médium na Václavském náměstí - interiér 

  

Zdroj: Interní materiály Nike 



PŘÍLOHA Č. 3 – KOMUNIKACE V MÍSTĚ PRODEJE – NIKE 

PRODEJNY 

Komunikace v místě prodeje – prodejna Nike Smíchov 

  

Komunikace v místě prodeje – prodejna Nike Smíchov 

 

Komunikace v místě prodeje – prodejna Nike Smíchov 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 



Komunikace v místě prodeje – prodejna Nike Chodov 

 

Komunikace v místě prodeje – prodejna Nike Chodov 

 

Komunikace v místě prodeje – prodejna Nike Chodov 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 

 



Komunikace v místě prodeje – prodejna Nike Prague 

 

Komunikace v místě prodeje – prodejna Nike Prague 

 

Komunikace v místě prodeje – prodejna Nike Prague 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 

 



PŘÍLOHA Č. 4 – EVENT MARKETING – Běžecké tréninky 

Tématický běžecký trénink - Run the Sunrise  

 

Zdroj: Interní materiály Nike 

Tématický běžecký trénink - Run the Bridges 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 



 

Tématický běžecký trénink - Run Wild 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 

Tématický běžecký trénink - King of the Hill 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 



Tématický běžecký trénink – The Chase 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA Č. 5 – ONLINE KOMUNIKACE – WEBOVÉ 

STRÁNKY 

Vzhled webových stránek Nike.com (CZ platforma) 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 

 

Vzhled webových stránek Nike.com (CZ platforma) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 

 



Registrace na závod We Run Prague 2014 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 

Vizuální podoba registrace na závod We Run Prague 2014 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 



PŘÍLOHA Č. 6 – ONLINE KOMUNIKACE – EMAILING 

Vizuální podoba emailů 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 

 



Vizuální podoba emailů 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 



Vizuální podoba emailů 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 



PŘÍLOHA Č. 7 – ANALÝZA ONLINE KOMUNIKACE – 

FACEBOOK 

Facebookový příspěvek – Registrace na závod We Run Prague 2014 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 

Facebookový příspěvek – Trasa závodu 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 



Facebookový příspěvek – 10 posledních míst na startu 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 

 

Facebookový příspěvek – Závod We Run Prague 2014 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 



PŘÍLOHA Č. 8 - STRUKTURA ROZHOVORŮ (POUŽITÉ OTÁZKY) 

 

Úvodní otázky 

Kolik je ti let?  

Jaké je tvoje zaměstnání?  

Běžel jsi závod We Run Prague 2014? 

Nákupní preference 

Kupuješ si produkty (oblečení, obuv…) na sport? 

Co je pro tebe důležité při koupi sportovního produktu? 

Je pro tebe při volbě sportovního produktu důležitá značka? 

Jakou sportovní značku preferuješ? 

Komunikační nástroje 

Jak vnímáš tyto komunikační nástroje: podpora prodeje a podpora v místě prodeje? 

Jak na tebe působí? Ovlivňují tě ke koupi nějakého produktu nebo k účasti na nějaké 

akci? 

Zaznamenal jsi v rámci těchto komunikačních nástrojů, tedy podpory prodeje nebo 

podpory v místě prodeje závod We Run Prague 2014?  

Zaznamenal jsi v rámci komunikace závodu We Run Prague 2014 aktivity které 

probíhaly na Václavském náměstí týden před závodem? SPEED WEEK?  

Jednalo se o dočasně vybudovaný Nike obchod, analýza došlapu, závod na běžeckých 

trenažerech o poslední místa v závodě 

 Odkud ses o této aktivitě dozvěděl? 

 Jak na tebe tato komunikace působila?  

Jak vnímáš následující komunikační nástroj Direkt marketing? 

Zaznamenal jsi v rámci komunikace závodu We Run Prague 2014 informační emaily? 

Jak vnímáš komunikační nástroj Event marketing? 

Zaznamenal jsi v rámci event. marketingu komunikaci na závod We Run Prague 2014?  

Víš, že společnost Nike pořádá pravidelné běžecké tréninky?  

 Odkud ses o těchto trénincích dozvěděl? 

 Zúčastnil ses někdy těchto tréninků?  

 Jak na tebe působí? 



Zaznamenal jsi v rámci těchto pravidelných Nike tréninků speciální tréninky, které by 

upozorňovaly na blížící se závod We Run Prague 2014? 

Slyšel jsi o běžeckém eventu: Race the Sun, tedy o běhu v nejdelším dni v roce nebo 

Girls Night, která byla pořádána pro ženy? 

 Odkud ses se o těchto aktivitách dozvěděl? 

 Jak na tebe tyto eventy působily? 

 Motivují tě tyto aktivity k pravidelnému běhání? 

Vliv a změna postoje ke značce Nike 

Ovlivňují tě tyto aktivity, eventy ke změně tvého vztahu a postoji ke značce Nike?  

Zakoupil sis v průběhu léta, v rámci tréninků, v prodejnách Nike, nebo na samotném 

závodu We Run Prague 2014 nějaký produkt značky Nike?  

Využil jsi slevový kupon, který byl přiložený k registraci na závod We Run Prague 

2014 v Nike nebo Sportisimo prodejnách? 

Komunikační média 

Jak vnímáš obecně reklamu? 

Jak vnímáš konkrétně reklamu v:  

 Rádiu 

 Televizi 

 Venkovní reklamu 

 Časopisy a noviny 

 Internet  

Které z výše uvedených médií má na tebe největší vliv? 

Zaznamenal jsi z výše uvedených médií reklamní kampaň propagující závod We Run 

Prague 2014? Z jakých? 

 Jak na tebe tato reklama působila?  

 Byla dostatečně originální, informativní, důvěryhodná, osobní, srozumitelná, 

zapamatovatelná? 

Online komunikace 

Jak vnímáš online komunikaci? Tedy veškerou komunikaci na internetu? 

Jak často trávíš čas na internetu? 

Jaké kanály online komunikace nejčastěji využíváš?  



Webové stránky, Email, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, MySpace, LinkedIn, 

Google+, Tumblr, Pinterest jiné.  

Zaznamenal jsi z výše uvedených online komunikačních kanálů kampaň na We Run 

Prague 2014?  

 Jak na tebe tato komunikace působila?  

 Vyvolávala v tobě nějaké specifické pocity?  

 Byla dostatečně originální, důvěryhodná, osobní, srozumitelná, zapamatovatelná? 

Byla komunikace z hlediska informací (kdy se závod koná, kde, trasa, občerstvení, 

zázemí…) závodu We Run Prague 2014 pro tebe dostačující?  

Mobilní aplikace 

Využíváš mobilní aplikace? 

Víš, že společnost Nike má vlastní běžeckou aplikaci NIKE+? 

 Využíváš ji? 

 Motivuje tě tato aplikace k častějšímu běhání? 

Závěr  

Co by tě přimělo se tohoto nebo podobného eventu (jako je We Run Prague) zúčastnit?  

Co rozhoduje o tvé účasti na takovýchto eventech? 

Běžci závodu: 

Jak na tebe působila organizace závodu We Run Prague 2014?  

Jak jsi vnímal program závodu We Run Prague 2014? 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA Č. 9 – PŘEPISY ROZHOVORŮ 

Rozhovor č. 1 – Jimmy  

Kupuješ si produkty (oblečení, obuv, vybavení) na sport? 

„Ano kupuju.“  

Co je pro tebe důležité při koupi sportovního produktu? 

„Pro mě je důležitá funkčnost a koukám i hodně na barvy.“   

Je pro tebe při výběru sportovního produktu důležitá značka? 

„Určitě, od jakživa mám rád Nike.“ 

Jak vnímáš tyto komunikační nástroje: podpora prodeje a podpora v místě prodeje?  

Jak na tebe působí?  

Podpora prodeje: „Vím o různých akcích a slevách, třeba Dny Marianne, nebo jak se to 

jmenuje, ale jako kluk to moc nesleduju. Do obchodu jdu, když něco potřebujiu a buď tam ta 

sleva je, nebo není.“  

Podpora v místě prodeje: „Běžně tento typ komunikace nemám rád.“  

Zaznamenal jsi v rámci těchto komunikačních nástrojů, tedy podpory prodeje nebo 

podpory v místě prodeje závod We Run Prague 2014?  

„Setkal jsem se snad jen jednou na Příkopech, kde se měřil ten došlap.“ Nebo na prodejně na 

Chodově a na Andělu, tam se vydávali ty dresy (startovní čísla) na závod We Run Prague 2014“ 

Zaznamenal jsi v rámci komunikace závodu We Run Prague 2014 aktivity které 

probíhaly na Václavském náměstí týden před závodem? SPEED WEEK?  

„Tak tohle jsem vůbec nezaregistroval. Zaregistroval jsem třeba teď ten Air Max Day.“ 

Jak vnímáš následující komunikační nástroj Direkt marketing? 

 „Mažu. Všechny firmy, který mi něco zasílají na email, tak to mažu nebo to rovnou blokuji.“ 

Zaznamenal jsi v rámci komunikace závodu We Run Prague 2014 speciální emaily? 

„Jo ty mi asi chodily, ale jak jsem říkal, všechny reklamní maily mažu.“ 

Jak vnímáš následující komunikační nástroj Event marketing? 

„Já tohle asi vůbec neřeším. Mám nějakou vlastní představu o tom, co chci a jdu si přímo za tím 

daným produktem.“  Všechny tyto akce mě nijak neovlivňují v koupi nějakých produktů.“ 

Zaznamenal jsi v rámci event. marketingu komunikaci na závod We Run Prague 2014?  

 „Akorát vím o běžeckých trénincích. Jak dělá ten Nike Running Club, to mi prostě přijde 

zajímavý a toho bych se docela i zúčastnil.“ Kdyby se mi to hodilo časově, nebo bych chtěl 



poznat nějaký lidi, nebo si prostě jen zaběhat v partě, tak asi jo.“ „To mi přijde jako docela 

dobrá komunikace.“  

Odkud ses o trénincích dozvěděl?  

„Noo to je otázka, já vlastně ani nevim. I když na Facebooku je stránka, možná se mi tam 

„popnulo“ okýnko, tím jak je to se synchronizovaný, tak mi to tam asi samo naběhlo.“  

Zaznamenal jsi v rámci těchto pravidelných Nike tréninků speciální tréninky, které by 

upozorňovaly na blížící se závod We Run Prague 2014? 

„Ne, ale třeba Spartan Race, tak ten jsem zaregistroval. U Nike jsem si žádných speciálních 

eventů nevšiml. Ten Spartan Race udělal takovou zajímavou komunikaci, kdy odpočítávali dny 

do začátku závodu.  Byla to taková jednoduchá, ale přesvědčující komunikace. Je to jedna 

z mála reklam, které jsem si poslední dobou zapamatoval a která mě nějak zaujmula.“ 

Ovlivňují tě tyto aktivity, eventy ke změně tvého vztahu a postoji ke značce Nike?  

„Asi nejsem takovej srdcař. Pokud na ten event jdu, tak protože je pro mě ten event zajímavej, 

ale určitě tam nejdu kvůli tý značce. Konkrétně třeba u Nike, tak ten jsem si kupoval i před 

během a i po běhu. We Run Prague a komunikace závodu na něj neměla v tomto ohledu žádný 

vliv.“ 

Zakoupil sis si v průběhu léta, v rámci tréninků, v prodejnách Nike, nebo na samotném 

závodu We Run Prague 2014 nějaký produkt značky Nike?  

Využil jsi slevový kupon, který byl přiložený k registraci na závod We Run Prague 

2014 v Nike nebo Sportisimo prodejnách? 

„Vím, že tam byla nějaká 30% sleva, ale tu jsem poslal dál. Sporutuju pravidelně, takže si 

sportovní produkty kupuju, když potřebuju. A během toho léta to nebylo.“ 

Jak vnímáš konkrétně reklamu v:  

Rádiu: „Vzhledem ke své práci se snažím pozorovat a sledovat reklamy jinejch firem, takže 

reklamu vnímám spíše z pracovních důvodů. Chci mít povědomí a přehled, jakým způsobem 

dělají reklamu i jiné společnosti, takže reklamy v rádiu si všímám.“ 

Reklama v TV: „Nemám ji rád.“ Sleduju Zoom a tam je jich málo.“ 

Venkovní reklama: „Nevnímám, nevšímám si jich. Jediná reklama, který si vždycky všimnu, je, 

když jedeš z jižňáku do centra, tak tam ty 2 okna vystřižený. Je to reklama, která je úplně jiná 

než všechny ostatní a zároveň je na dobrým místě. Takže v případě, že je billboard, či jinej typ 

venkovní reklamy originálně udělaný, tak mě zaujme. Zároveň ještě jedna reklama, která mě 

v poslední době zaujala snad nejvíc: Nechť jsou všechny bytosti šťastni. Jednak protot, protože 

nebyla obrandovaná a člověk nevěděl, co si má pod tím představit.“ 

Reklama v novinách, časopisy: „přelistovávám hned a noviny nečtu.“ 



Reklama na internetu: „Nevnímám, dokonce mě někdy i naštve. Třeba reklama na Youtube, 

která je tam zhruba těch 5 vteřin, ta to mě štve.“  

Které z výše uvedených médií má na tebe největší vliv? 

„Jsem asi staromódní, a i přestože ji nesleduji, tak reklama v televizi je pro mě taková 

nejsolidnější. Jinde je toho prostě mraky a člověk už je tím uplně oblblej.“ 

Zaznamenal jsi z výše uvedených médií reklamní kampaň propagující závod We Run 

Prague 2014? Z jakých? 

„Zaznamenal jsem asi jen nějakou komunikaci na Facebooku.“ 

Jak vnímáš online komunikaci? Tedy veškerou komunikaci na internetu? Jak často 

trávíš čas na internetu? 

 „Vzhledem ke své práci využívám internet denně. Snažím se teda nesurfovat.  Ale myslim, že 

lidi v mým věku, plus 10 let nahoru  vnímají internet jako běžnou součást života.“ 

Jaké kanály online komunikace nejčastěji využíváš?  

Webové stránky –„minimálně, většinou v případě, že si chci koupit nějaký produkt.“ 

Email – „Já svůj používám, ale nemám rád, když mi na něj někdo posílá reklamy.“  

„Dále Facebook, Youtube, Instagram, Pinterest a Google pracovně.“ 

Zaznamenal jsi z výše uvedených online komunikačních kanálů kampaň na We Run 

Prague 2014?  

„Pamatuju si, že nějaká komunikace probíhala na Instagramu, přes hashtag werunprague. 

Jinak pak asi Facebook, ale nevybavuji si detaily, protože to je už rok zpátky.“ 

Jak ses o závodě dozvěděl? 

„Tak běhal jsem, a o závodě jsem se dozvěděl od kamaráda, takže ne přes žádnou aplikaci nebo 

online komunikaci. Když jsem se vlastně o závodě dozvěděl, tak jsem pak cíleně hledal víc 

informací. Na googlu jsem pak zadal závod We Run Prague 2014 a přímo mě to navedlo na 

oficiální stránky závodu. Tam vlastně byly komunikovány veškerý informace týkající se běhu. 

Plán trasy, v kolik a hlavně kolik . Informace byly pro mě naprosto dostačující.„ 

Využíváš mobilní aplikace? 

„Mobilní aplikace samozřejmě využívám.“ 

Víš, že společnost Nike má vlastní běžeckou aplikaci NIKE+? 

- Využíváš ji? 

- Motivuje tě tato aplikace k častějšímu běhání? 

„Nike+ využívám.  Je to jedna z mála „firemních“ aplikací, které mám a používám ji. „Když 

neběžím s Nike+, jako bych neběžel vůbec“. Prostě když se to nepočítá, tak jako bych neběžel. 



Aplikace mě motivuje k častějšímu běhání a zároveň tím, že studuju  FTVS, tak si podle toho 

můžu monitorovat svoje tréninky. Taky je docela dobrý, že si můžu porovnat svý výkony, třeba 

rok zpátky. Jinak jsem dost soutěživej, takže Nike+ používám i k soupeření a poměřování sil 

s ostatními.“ 

V případě, že bys neběžel, co by tě oslovilo, co by tě přimělo k účasti na podobné akci?  

„Je to hodně těžká otázka, člověk si v dnešní době hodně rozmýšlí, jak bude trávit svůj volný čas 

a je v tomhle případě hodně selektivní. Je hodně těžký kohokoliv nutit, protože těch aktivit a akcí 

je v současné době strašně moc. Taky když ti někdo dá leták do ruky, tak ho prostě zmačkáš a 

vyhodíš. To je hodně těžký no. I třeba na tom internetu, když bude Nike nebo jakákoliv firma 

komunikovat běžecký závod lidem, kteří neběhají, tak asi moc lidí neosloví. A ty lidi, kteří 

běhají, ten si daný event najdou sami. Ti, kteří jsou nerozhodní, tak tam musí být nějakej stimul, 

něco co je podchytí a přesvědčí o účasti. Češi a zároveň studenti jsou hodně citliví na cenu, 

takže jeden z těch stimulů mužou být právě nějaký slevy. Já sice studuju, ale zároveň u toho 

pracuju, takže si i vydělávám, takže si třeba ty sportovní věci můžu dovolit, ale ty studenti, kteří 

nemají žádný příjem, tak ty určitě budou slyšet na nějakou slevu nebo akci.  Myslim si, že firmy 

by teda spíš měli investovat peníze do tohoto, než do nějakýho marketingu.  

„Taky je důležitá nějaká přidaná hodnota těchto akcí. Něco, co ta akce nabízí navíc. Moc 

dobrej nápad bylo to navrhnutí mota na startovním tričku. To je takový originální propojení 

s tou značkou. Takže takový ten individuální přístup je hodně fajn. Zároveň pokud je pak 

organizace toho samotného závodu dobře zvládnutá, tak se budou další běžci jen nabalovat.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor č. 2 - Jan 

Kupuješ si produkty (oblečení, obuv) na sport? 

„Jojo, když něco potřebuju, tak si produkty na sport kupuju“  

Je pro tebe při volbě sportovního produktu důležitá značka? 

„Značka moc ne, spíš řeším kvalitu a cenu. Na internetu si vždycky najdu aktuální nabídku  

a pak si udělám nějaký srovnání, hlavně co se týče cen.“ 

Jak vnímáš tyto komunikační nástroje: podpora prodeje a podpora v místě prodeje? 

Podpora prodeje: „Noo tohle mě moc neovlivňuje, tyhle věrnostní programy nabízí už 

teď každý, takže to nijak nevnímám. Co asi možná víc řeším, jsou ty slevy. To se vlastně 

dostávala i nějaká ta sleva k registraci na ten závod, že jo.“ Tu jsem sice nevyužil, ale 

vím, že tam byla.“ 

Podpora v místě prodeje: „Nevim no, záleží to na tom, co je tam komunikováno. Jaký 

typ produktu, nebo jaká firma to je. Pokud by to bylo něco, co mě zajímá, tak bych se 

tam asi šel podívat. Asi to prostě vychází z těch mých potřeb a zájmů.“  

Zaznamenal jsi v rámci těchto komunikačních nástrojů, tedy podpory prodeje nebo 

podpory v místě prodeje závod We Run Prague 2014?  

„Asi jen, když jsem si šel vyzvednout to číslo na prodejnu, tak tam byly nějaké plakáty ve výloze 

a i v té prodejně, ale to je tak asi všechno.“ 

Zaznamenal jsi v rámci komunikace závodu We Run Prague 2014 aktivity které 

probíhaly na Václavském náměstí týden před závodem? SPEED WEEK?  

„Ne, vůbec, to nevim.“  

Jak vnímáš následující komunikační nástroj Direkt marketing? 

„Tak občas mi přijde nějaký newsletter, ale moc to nečtu. I když, pokud mě ten email nějak 

graficky osloví, tak si ho přečtu. Ale jinak tyhle propagační věci mažu.“ 

Zaznamenal jsi v rámci komunikace závodu We Run Prague 2014 speciální emaily? 

„Jojo ty jsem dostával, první mi přišel hned po registraci na závod. V podstatě jsem si přečetl 

informace týkající se závodu, ale jinak jsem to moc neřešil.“ 

Jak vnímáš následující komunikační nástroj Event marketing? 

„Joo tak já se těhlech akcí účastním, jezdím třeba na ten Food Festival, který se koná v Brně. 

Tam je taky hodně prezentací a stánků, ale já tam spíš jedu kvůli tomu eventu, než že bych si 

tam kupoval nějaký nádobí.“  

 



Zaznamenal jsi v rámci event marketingu, komunikaci na závod We Run Prague 2014?  

„Asi jen vim, že Nike dělá ty běžecké tréninky, o těch jsem slyšel. Ale já bych tam určitě nešel, já 

rád běhám sám, takže tyhle organizovaný akce mě moc nelákají. Nepotřebuji nějakou skupinu 

lidí, k tomu abych šel běhat.“  

Zaznamenal jsi v rámci těchto pravidelných Nike tréninků speciální tréninky, které by 

upozorňovaly na blížící se závod We Run Prague 2014?  

„Já jsem byl v létě hodně pryč, takže jsem si ničeho moc nevšimnul.“ 

Ovlivňují tě tyto aktivity, eventy ke změně tvého vztahu a postoji k nějaké značce? 

Nebo mají tyto eventy vliv na koupi produktu té dané firmy? 

„To je těžký říct, ale asi spíš ne. Jak jsem říkal na začátku, pro mě je důležitý ten poměr 

cena a výkon. Takže stejně i kdyby ta akce nebo event, kterýho bych se zúčastnil, byl 

povedený a mně se líbil, tak pak v rozhodování, jaký produkt si koupit, tak bych se 

stejně rozhodoval uplně stejně, podle ceny a kvality. „Značka je samozřejmě pro mě 

důležitá, takže bych si fakt nekoupil běžecký boy od vietnamců, ale už pak neřešim, jestli to je 

Nike nebo Adidas, vždyť to je to všechno to samý. Možná mě spíš zajímají ty značky, které 

nejsou úplně tak známý a nemá je každý.“ 

Zakoupil sis v průběhu léta, v rámci tréninků, v prodejnách Nike, nebo na samotném 

závodu We Run Prague 2014 nějaký produkt značky Nike?  

„Nene, nic jsem v tu chvíli nepotřeboval, takže jsem si nic nekoupil.“ 

Jak vnímáš obecně reklamu? 

„Ono je těch reklam hrozně moc, takže jsem se to spíš naučil nesledovat“.  

Jak vnímáš konkrétně reklamu v:  

Rádiu: „já rádio vůbec neposlouchám, takže ani reklamu moc nevnímám. Ale je 

pravda, že když už nějakou slyšim, tak si spíš pamatuju ty otravný. Když se v ní pořád 

něco dokola opakuje nebo ten použitý hlas je nějakým způsobem iritující.“  

Televizi: „Tak když ta reklama má určitej vtip, tak si ji všimnu a pamatuju si ji. Ale 

jinak mi uprostřed filmu fakt vadí.“ 

Venkovní reklamu: „Ty taky moc nesleduju, ale zase, když je na dobrým místě a má 

nějaký nápad, tak si ji všimnu.“  

Časopisy a noviny: „tak to vůbec nevnímám, to listuju dál.“ 

Internet: „no tak ta mě spíš štve. Třeba na Youtube, ty reklamy bych uplně vyřadil.“ 

Které z výše uvedených médií má na tebe největší vliv? 



„I když mě často štve, tak asi nejvíc mě dokáže ovlivnit reklama v televizi. Tím, že 

působí, jak na zrak, tak na sluch, tak si ji jsem asi pak nejvíce schopen vybavit.“  

Zaznamenal jsi z výše uvedených médií reklamní kampaň propagující závod We Run 

Prague 2014? Z jakých? 

„Jediný co si vybavuju, byly asi nějaký billboardy.“ 

Jak vnímáš online komunikaci? Tedy veškerou komunikaci na internetu? 

„Tak na internetu jsem docela často, takže online komunikaci samozřejmě nějak 

vnímám. Poslední dobou mám pocit, už je to takový standardní způsob komunikace.“ 

Jaké kanály online komunikace nejčastěji využíváš?  

„Webové stránky, Email, Facebook a Instagram.“ 

Zaznamenal jsi z výše uvedených online komunikačních kanálů kampaň na We Run 

Prague 2014?  

„Zaznamenal jsem ty emaily, ale to už jsem vlastně říkal. Jinak pak webovky, tam byly 

všechny informace ohledně toho závodu, takže ty jsem taky asi dvakrát navštívil.“  

Byla komunikace z hlediska informací (kdy se závod koná, kde, trasa, občerstvení, 

zázemí…) závodu We Run Prague 2014 pro tebe dostačující?  

„To určitě, nejen, že všechno bylo v těch mailech, tak i na těch webovkách byly veškerý 

informace.“ 

Využíváš mobilní aplikace? „Ano“ 

Víš, že společnost Nike má vlastní běžeckou aplikaci NIKE+? 

„Jojo to znám, s tím běhám. Ono ti to měří jak kilometry, tak vlastně i čas, to je fakt dobrý. Já ji 

používám spíš pro nějakou evidenci všech běhů a naběhaných kilometrů, ale ne jako motivaci.  

Je dobrý, že se pak člověk může podívat zpátky na svoje výkony a poměřovat pak ty aktuální.“ 

To vymysleli dobře, to mi fakt přijde fajn.“  

Organizace závodu, program v průběhu závodu: 

„Já jsem vlastně šel jenom na ten závod, takže jsem přijel těsně před startem. Nechtěl jsem se 

tam nikde mačkat s těma lidma, takže ten program šel mimo mě. A v tom cíli to bylo šílený, to 

bylo vlastně poprvý na Náplavce a vůbec tam nebylo žádný místo, takže jsem se tam motal mezi 

těma lidma a pak jsem hlavně docela dlouho čekal na to auto, kde jsem měl věci. Tam jsem 

vymrzl a jel domů.“   

 

 



Rozhovor č. 3 Kateřina 

Kupuješ si produkty (oblečení, obuv…) určené na sport? 

„Kupuju, pořád “ 

Co je pro tebe důležité při koupi produktu, podle čeho se rozhoduješ? 

„Asi se mi to musí nejdřív líbit, takže koukám na vzhled, musí to být za přijatelnou cenu, 

a když je to ještě k tomu značka, tak je to nejlepší.“  

Jakou sportovní značku preferuješ? 

Sportovní boty mi asi nejvíce sedí Adidasky, ale mám i boty Nike. Značku moc 

neřeším.“ 

Jak vnímáš tyto komunikační nástroje: podpora prodeje a podpora v místě prodeje? 

Podpora prodeje: „Tak když jsou nějaké slevy, nebo takové ty akce 1+1, tak to určitě 

řeším a často i využívám. Věrnostní kartičky taky mám, ale často se mi stává, že při 

nákupu v tom obchodu zapomenu, že tu jejich kartičku vůbec mám.“ 

Podpora v místě prodeje: „Záleží asi, co jednotlivé společnosti nabízejí, a zda mají 

nějakou poutavou prezentaci. Pokud je to něco, co mě zajímá, a mám zrovna v tu chvíli 

čas, tak se na těch místech zastavím.“ 

Zaznamenala jsi v rámci těchto komunikačních nástrojů, tedy podpory prodeje nebo 

podpory v místě prodeje závod We Run Prague 2014?  

„Ne nic takovýho si nevybavuju.“  

Zaznamenala jsi v rámci komunikace závodu We Run Prague 2014 aktivity které 

probíhaly na Václavském náměstí týden před závodem? SPEED WEEK?  

„Joo to už mi něco říká, někdo mi o tom říkal, myslim, že to bylo dole na Václaváku, ale 

nebyla jsem tam.“ 

Jak vnímáš následující komunikační nástroj Direkt marketing? 

„Email používám, takže když mi tam chodí reklamy, tak se podívám, na co ta reklama 

je, když mě zaujme, email otevřu, ale jinak to většinou všechno mažu.“ 

Jak vnímáš následující komunikační nástroj Event marketing? 

 „Na tyhle akce většinou chodím s nějakými kamarády, sama si je nevyhledávám, ale 

když je ten event zajímavej, tak tam určitě jdu. Určitě bych tam ale nešla sama.“ Podle 

mě je to dobrej způsob, jak spojit příjemný s užitečným. Člověk z toho má určitej 



zážitek, potká se tam s novýma lidma a zároveň si může koupit na jednom místě ten 

nabízený produkty nebo služby.“ 

Zaznamenala jsi v rámci event marketingu komunikaci na závod We Run Prague 2014?  

„Ne, to asi ne.“ 

Víš, že společnost Nike pořádá pravidelné běžecké tréninky?  

„To vím, o tom mi řikaly holky z rugby. To mi přijde docela fajn. Je to dobrá motivace 

pro lidi, který třeba začínaj běhat, že jim vlastně někdo pomůže v tom, jak to dělat 

správně a zároveň člověk nemusí přemýšlet, kam a kolik kilometrů poběží, to mě taky 

kolikrát nebaví pořád vymýšlet nový trasy. Ale asi bych tam šla taky jen s někým.“  

Zaznamenala jsi v rámci těchto pravidelných Nike tréninků speciální tréninky, které by 

upozorňovaly na blížící se závod We Run Prague 2014? 

„Ne, bohužel. Žádný specifický tréninky si nepamatuju.“ 

Ovlivňují tě tyto eventy ke změně tvého vztahu a postoji ke značce?  

„Tak to nevim. Ale asi když vidim, že třeba na těch trénincích všichni nosí Nike, tak by 

mi bylo blbý tam chodit v tričku od Vietnamců. Takže možná vlastně jo. Ono mně se 

třeba konkrétně ty Nike věci hrozně líbí, jak jsou barevný, vypadá to fakt hodně dobře, 

takže asi když bych vydělávala miliony, tak si ty produkty budu pak i kupovat. Takhle se 

mi sice líbí, ale vlastně si je nemůžu dovolit.“ 

Jak vnímáš konkrétně reklamu v:  

Rádiu: „Já třeba nemám televizi, takže rádio poslouchám docela často. Ono ty reklamy 

nejsou zas až tak dlouhý a je pravda, když je ta reklama nějak chytlavá, tak se pak 

přistihnu, že si ji třeba i broukám.“ 

Televizi: „Tak tu samozřejmě nějak vnímám, tak ono je to tak cílený, aby ji člověk 

vnímal. Uprostřed filmu mi to teda vadí, ale jinak ji asi ani nepřepínám.“ 

Venkovní reklamu: „Třeba billboardů si všímám docela hodně, asi nejčastěji, když 

někam jedu, takže v autě, ale i tramvají, tak koukám ven a všímám si jich. Nevim, jestli 

jsem schopná si pak zpětně tu reklamu vybavit a třeba si ji spojit s nějakou konkrétní 

firmou, ale jinak venkovní reklamu vnímám.“ 

Časopisy a noviny: „To už je asi horší. Noviny nečtu, a v časopisech si ji asi vůbec 

nevšímám.“ 

Internet: „No tak tam mi ty reklamy pořád vyskakují a blikají, takže tam já vůbec 

nemám ani šanci ji nevnímat nebo si ji nevšimnout.“  



Které z výše uvedených médií má na tebe největší vliv? 

„Asi nejvíc ten internet a poslední dobou i to rádio.“ 

Zaznamenala jsi z výše uvedených médií reklamní kampaň propagující závod We Run 

Prague 2014? Z jakých? 

„To jsem zaznamenala asi jen na internetu, určitě byl nějaký banner a pak jsem si toho 

všimla na Facebooku.“ Bohužel už si ale uplně nepamatuju, jak ta reklama vypadala.“ 

Jak často trávíš čas na internetu? 

„Trávim hodně času na internetu. Když jsem doma, ale i třeba na mobilu. To jsem 

vlastně pořád na datech, takže jsem neustále připojená.“ 

Jaké kanály online komunikace nejčastěji využíváš?  

„Webové stránky, Email, Facebook, Instagram“ 

Zaznamenala jsi z výše uvedených online komunikačních kanálů kampaň na We Run 

Prague 2014?  

„Jojo to bylo na tom Facebooku a na webových stránkách.“ 

Byla komunikace z hlediska informací (kdy se závod koná, kde, trasa, občerstvení, 

zázemí…) závodu We Run Prague 2014 pro vás o dostačující?  

„Myslím, že jo, věděla jsem, že se jedná o běžecký závod, a že se koná v Praze.“ 

Využíváš mobilní aplikace? 

„Ano“ 

Víš, že společnost Nike má vlastní běžeckou aplikaci NIKE+? 

„To vim, ale to funguje jen s těma botama, ne? Já teď používám hlavně tu běžeckou 

aplikaci EPP, protože mám pocit, že když něco dělám, že tím podpořím nějakou dobrou 

věc. Funguje to vlastně tak, že ta aplikace zaznamenává jakýkoliv pohyb nebo sportovní 

aktivitu, a na základě tohoto záznamu se generuje určitý počet bodů. Ty body pak každý 

uživatel může věnovat nějakému projektu neziskové organizace, který je zařazen 

v programu Nadace ČEZ. Ten projekt, který získá nejvíce bodů pak ČEZ, podpoří 

předem stanovenou částkou.“ „Ale tu Nike+ aplikaci znám, líbí se mi, že si můžeš 

vkládat fotky k jednotlivým běhům.  

Co by tě přimělo se tohoto nebo podobného eventu (jako je We Run Prague) zúčastnit?  

„Asi, kdyby ten závod nabízel něco navíc, nebo se nějak odlišoval od ostatních. Asi by mě 

oslovilo, kdybych dostala nějaký dárek, nebo i třeba slevu na něco.“ 



Rozhovor č. 4 Regina 

Kupuješ si produkty (oblečení, obuv…) na sport?  

„Ano“ 

Je pro tebe při volbě sportovního produktu důležitá značka? „Ano, ale koukám taky 

hlavně na kvalitu a vzhled. Cenu taky řeším.“ 

Jakou sportovní značku preferuješ? 

„Nike“ 

Jak vnímáš tyto komunikační nástroje: podpora prodeje a podpora v místě prodeje? 

Podpora prodeje: „Asi jo, věrnostní slevy využívám, takže nějaký vliv na mě asi mají. 

Nejvíc je využívám právě při koupi oblečení.  

Podpora v místě prodeje: „Ne, tohle moc nevnímám.“ „Nikdy se na těchto místech 

nezastavuji a ani se tam nekoukám. Je mi asi blbý tam jít a nějak se o to více zajímat. 

Pokud by to byla komunikace nějaký mý oblíbený značky nebo produktu, asi bych se 

stejně musela hodně hecnout, abych tam šla. Takže ne, tenhle nástroj na mě nijak 

nepůsobí.“ 

Zaznamenala jsi v rámci těchto komunikačních nástrojů, tedy podpory prodeje nebo 

podpory v místě prodeje závod We Run Prague 2014?  

„Asi jsem zaznamenala jen nějakou podporu prodeje na Nike prodejně na Příkopech, 

kde jsem si vyzvedávala startovní číslo.“ 

Zaznamenala jsi v rámci komunikace závodu We Run Prague 2014 aktivity které 

probíhaly na Václavském náměstí týden před závodem? SPEED WEEK?  

„Teď jak to slyšim, tak to mi něco říká, ale nebyla jsem tam. Myslim, že jsem tu 

informaci dostala v emailu, ale nešla jsem tam, i když pracuju kousek od Václavského 

náměstí.“ 

Jak vnímáš následující komunikační nástroj Direkt marketing? 

„Direct marketing samozřejmě vnímám, protože mám email, ale moc si tyto reklamní 

emaily nečtu.“ 

Zaznamenala jsi v rámci komunikace závodu We Run Prague 2014 informační emaily? 

„Jojo, tyhle emaily jsem dostávala, ale spíš jsem se vždy podívala, jestli tam jsou nějaký 

důležitý informace týkající se závodu, ale jinak vše ostatní jsem přecházela. Nějaká 



komunikace doprovodných akcí mě moc nezajímala.“ Do teď mi občas nějaké 

propagační maily chodí a rovnou je mažu.“ 

Jak vnímáš následující komunikační nástroj Event marketing? Působí na tebe tyto akce? 

Třeba v koupi nějakého produktu, nebo vůbec ve vnímání té komunikované značky? 

 „Asi jo, jestli je to myšleno třeba i na Prague Food Festival, kde probíhá prezentace 

těch nejlepších restaurací, tak tenhle typ akce na mě určitě působí. Musí mě to ale 

samozřejmě zajímat, jinak si těchto eventů nevšímám.“  

Víš, že společnost Nike pořádá pravidelné běžecké tréninky?  

„Vím o tom, kolikrát jsem chtěla jít, ale časově mi to nikdy moc nevycházelo. Dokonce 

jsem se hlásila na Nike trenéra.“ 

Odkud ses o těchto trénincích dozvěděla? 

„Dozvěděla jsem se o tom ze skupiny na Facebooku (Nike Running Club). Tam jsou 

vždycky všechny tréninky komunikovány.“  

Zúčastnila ses někdy těchto tréninků?  

„Ne, nezúčastnila jsem se. I přesto, že ta komunikace těch jednotlivých tréninků byla 

perfektní a přehledná, tak časově mi to bohužel nikdy nevyšlo.“  

Zaznamenala jsi v rámci těchto pravidelných Nike tréninků speciální tréninky, které by 

upozorňovaly na blížící se závod We Run Prague 2014? (Race the Sun, Girls Night, 

Run the bridges, Run the hills…) 

„Jediný tematický běhy, který si pamatuju, byl ten k tomu nejdelšímu dni v roce. Tam 

jsem i chtěla jít, ale bohužel jsem nebyla v Praze. Taky si pamatuju, že byl nějaký 

trénink do kopců (Run the Hills).“  

Odkud ses se o těchto aktivitách dozvěděla? 

„Dozvěděla jsem se o těchto bězích právě z té skupiny Nike Running Club na 

Facebooku.“ 

Motivují tě tyto aktivity k pravidelnému běhání? 

„Kdybych byla začínající běžec, tak určitě. Ale teď už ne, protože mám pocit, že by mě 

tam ty lidi zdržovali. V tuhle chvíli takovou motivaci k tomu, abych šla běhat, 

nepotřebuji, ale třeba před 5 lety, kdyby bylo něco takovýho, tak jsem tam každý den. Je 

to fakt supr, ale spíš pro ty začínající běžce. I když vim, že na těch trénincích jsou pak 

skupiny rozdělené podle výkonosti, tak i přesto jdu v tuhle chvíli běhat radši sama. Je to 

taky z časovýho důvodu, protože než bych na to místo, kde ty tréninky začínají, dojela, 



tak už mám odběháno sama. Ale pro začínající běžce je to určitě fajn. Taky to, že je 

člověk pod odborným vedením, rozcvičí se, zároveň si může zkusit nový boty, to se mi 

hodně líbí. Přemýšlela jsem, že bych chodila přes zimu, protože ve tmě se bojim, takže 

pokud ty tréninky budou fungovat celoročně, asi chodit začnu.“  

Ovlivňují tě tyto aktivity, eventy ke změně tvého vztahu a postoji ke značce Nike?  

„Asi jo, ale je to i z toho důvodu, protože Nike mám ráda i bez těchto aktivit a eventů. 

Vím, že i Reebok mělo taky nějaký takový tréninkový centrum a pořádalo spoustu akcí, 

ale tím, že tu značku moc nemusím, ani mě nelákalo tam jít.“ 

Zakoupila sis v průběhu léta, v rámci tréninků, v prodejnách Nike, nebo na samotném 

závodu We Run Prague 2014 nějaký produkt značky Nike?  

„Koupila jsem si toho spoustu.“ 

Využila jsi slevový kupon, který byl přiložený k registraci na závod We Run Prague 

2014 v Nike nebo Sportisimo prodejnách? 

„Slevu jsem využila v Nike prodejně na Příkopech.“  

Jak vnímáš obecně reklamu?  

„Vnímám. Dobrý reklamy vnímám pozitivně.“ 

Jak vnímáš konkrétně reklamu v:  

Rádiu: „Reklamy v rádiu nemám ráda. Rozčilují mě tam. Většinou si pamatuju ty blbý 

reklamy. Pak si uvědomim, že si tu melodii třeba zpívám, takže i když ta reklama sama o 

sobě je otravná, tak na mě nějak působí. Všeobecně ji nemám ráda.  

Televizi: „Pokud je dobrá, tak je mám ráda. Třeba reklama na Kofolu se zlatým 

prasátkem, tak na tu se těším celý rok. Ale i Nike má výborný reklamy, třeba ta: 

překonej sám sebe, tak ta byla hodně chytlavá. Takže když ta reklama má hlavu a patu, 

má nějakej hlubší význam a ještě je tam třeba dobrá hudba, tak to mám ráda.“  

Venkovní reklamu: „Jako všímám si toho, ale nijak mě neoslovuje.“ 

Časopisy a noviny: „Když je hezká, a to většinou na oblečení nebo boty bývá hezká, tak 

ji vnímám. Hodně se mi líbí Puma reklamy nebo i Adidas. To jsem třeba měla i 

vystřižený na nástěnce, jenom tu reklamu.  

Internet: „Tady mě taky rozčilujou. I když je na internetu designově hezká ta reklama, 

tak tam tu reklamu prostě moc neřeším. Na internetu jsem většinou kvůli nějakému 

účelu a nemám čas na to, prohlížet si reklamy. Když si listuju časopisem, tak mám čas, 



takže si reklam všímám. Na internetu jsou nejhorší ty vyskakovací okna, to automaticky 

zavírám.“  

Které z výše uvedených médií má na tebe největší vliv? 

„Asi televize.“ 

Zaznamenala jsi z výše uvedených médií reklamní kampaň propagující závod We Run 

Prague 2014? Z jakých? 

„To jsem zaznamenala na billboardech. V rádiu vůbec ne, tam jsem zaznamenala na 

jiný běh: Color Run, která byla asi každých 10 minut. A na internetu jsem asi taky 

žádnou komunikaci nezaznamenala.“ 

Jak na tebe ta reklama na billboardech působila?  

„Vím, že byly svítivě zelený a černý. Určitě byla dost viditelná a zároveň i to tričko bylo 

pak svítivě žlutý, takže to pěkně korespondovalo.  

Byla dostatečně informativní? 

„Jako pro mě jo, protože jsem o tom závodu věděla a neběžela jsem ho poprvé, ale 

nejsem si uplně jistá, jestli ty, co ten běh neznali, že by pochopili, na co ty billboardy 

byly.“ 

Jak často trávíš čas na internetu? 

„Čas na internetu trávím spíš pracovně. Ale samozřejmě pokud mě něco zajímá, tak si 

to hledám právě na internetu.“ 

Jaké kanály online komunikace nejčastěji využíváš?  

„Webové stránky, Email, Facebook, Youtube minimálně, Instagram a Google+ 

pracovně.“ „Chvilku jsem ještě používala snapchat, ale to už teď taky ne.“ 

Zaznamenala jsi z výše uvedených online komunikačních kanálů kampaň na We Run 

Prague 2014?  

„Asi jen Facebook. A taky email, ale to bylo až po tom, co jsem se registrovala.  

Jak na tebe tato komunikace působila?  

„Musím říct, že když jsem se dívala na Facebooku, tak jsem to tam nebyla schopná 

vyhledat. Chtěla jsem dozvědět více informací a na tom Facebooku jsem žádnou stránku 

nenašla, takže jsem se pak řídila spíš podle těch emailů, které mi chodily. Ta 

komunikace na Facebooku, v rámci stránky Nike Running Česko Slovensko byla taková 

nepřehledná. Tím, že tam byly komunikovány i jiné aktivity a třeba i produkty, tak občas 



jsem se v tom množství těch informací ztrácela. Webové stránky jsem pak také našla, ale 

ta samostatná stránka na Facebooku mi chyběla.“ 

Byla komunikace z hlediska informací (kdy se závod koná, kde, trasa, občerstvení, 

zázemí…) závodu We Run Prague 2014 pro vás dostačující?  

„V rámci těch emailů a webových stránek ano, ale na tom Facebooku to působilo 

nepřehledně.“ Zároveň pak vznikaly takový pseudostránky, které někdo neoficiálně 

vytvářel a ty byly pak zavádějící.“  

Využíváš mobilní aplikace? „Ano“ 

Víš, že společnost Nike má vlastní běžeckou aplikaci NIKE+? 

„Vím, že má.“ 

Využíváš ji? 

„Nevyužívám ji. Ale v minulosti jsem využívala čip do boty.“  

Teď ji nevyužíváš proč? 

„Protože jsem měla pocit, že ji můžu používat jen s tím čipem do Nike boty. A ve chvíli, 

kdybych měla jiné boty, tak by mi to neměřilo. Takže pak jsem si pak stáhla jinou 

aplikaci: Runkeeper. Teď už ji samozřejmě používat nechci, protože mám na Runkeepru 

spoustu kilometrů o které nechci přijít. Kdyby to šlo převézt, tak jdu okamžitě k Nike, 

protože Runkeeper mi nijak zvlášť nevyhovuje, jen mi vlastně měří ty kilometry, o které 

za ty 3 roky běhání nechci přijít.“ „I přestože to není aplikace Nike, tak mě tahle 

aplikace hodně motivuje k častějšímu běhání. Tehdy jsem využívala i ty cíle, které jsem 

si sama nastavovala.“  

Co by tě přimělo se tohoto nebo podobného eventu (jako je We Run Prague) zúčastnit?  

„Asi kdybych neměla ráda Nike a běhání, tak by mě asi upoutalo něco, co jiné eventy nemají, 

nebo nedělají. Třeba právě to, že Nike mělo tu možnost vytvořit si vlastní moto na to startovní 

tričko. Vybrala bych si klidně i jinej běh na 10km, který by byl třeba levnější, ale tím, že se 

k závodu We Run Prague 2014 dávalo tričko, tak i přesto, že se startovný každým rokem 

zvyšovalo, tak mi to pořád přišlo, že poměr cena a výkon, tak to odpovídalo. A navíc jsem to 

vnímala jako dobrou památku na celý ten závod. Zároveň to, že to tričko při tom závodě měl 

každý, tak si myslim, že to byla i hezká podívaná pro ty diváky, že i oni z toho měli nějaký 

zážitek, když viděli toho „žlutýho hada“, jak běží v ulicích. Loni vlastně šedivýho, pak černýho. 

Zároveň jsem měla prostě pocit, že někam patřím, že běžíme všichni společně, v takový 

komunitě, oproti třeba půl maraton, který byl takový neosobní.  



Organizace a propagace závodu:  

„I když vím, že před i po skončení závodu byly nějaký organizovaný program, tak jsem se 

nezúčastnila. Bylo to z toho důvodu, že mě děsily ty davy lidí, takže jsem radši seděla venku na 

lavičce a čekala, až samotný závod začne. A po závodě to samé, v cíli bylo strašně moc lidí a i 

přesto, že nějaké ty masáže bych využila, tak to, že bych měla někde čekat frontu, to mě 

odrazovalo. Taky ta možnost sprch, to nebylo vůbec dořešené.“ „To, že cíl byl zvolený letos na 

Náplavce, tak mi vyhovovalo víc, protože jsem se snáz dostala domů. Takže z hlediska logistiky, 

tohle bylo pro mě rozhodně lepší. To, že tam bylo málo prostoru jsem vůbec neřešila, protože 

jsem vlastně hned po doběhnutí jela domů.  

Něco co ti chybělo, nebo co ti přišlo z hlediska komunikace nedotáhnuté? 

„Obecně mi přijde, že když se o ten závod člověk sám nezajímal, tak, že to nebylo nijak zvlášť 

komunikovaný. Třeba 2 roky zpátky jsem registraci uplně prošvihla. Ve chvíli, kdy člověk není 

členem nějaké skupiny nebo se cíleně po těch informacích nepátral, tak vůbec neměl šanci se o 

závodu dozvědět.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor č. 5 Eva 

Kupuješ si produkty (oblečení, obuv…) na sport?  

„Samozřejmě“ 

Je pro tebe při volbě sportovního produktu důležitá značka?  

„No ta značka je určitě důležitá, protože pak očekávám i tu kvalitu. Určitě koukám i na 

cenu, takže když je pak něco v akci, tak to mě hodně ovlivní.“  

Jakou sportovní značku preferuješ? 

„Tak třeba Nike, Adidas, spíš ty známější značky“ 

Jak vnímáš tyto komunikační nástroje: podpora prodeje a podpora v místě prodeje? 

Podpora prodeje: „Tohle moc nevnímám.“ 

Podpora v místě prodeje: „Když je to něco, co mám ráda, nebo je mi blízký, tak se o to 

určitě zajímám, jinak si těchto věci moc nevšímám.“ 

Zaznamenala jsi v rámci těchto komunikačních nástrojů, tedy podpory prodeje nebo 

podpory v místě prodeje závod We Run Prague 2014?  

„Ne to jsem vůbec nezaznamenala.“ 

Zaznamenala jsi v rámci komunikace závodu We Run Prague 2014 aktivity které 

probíhaly na Václavském náměstí týden před závodem? SPEED WEEK?  

„Bohužel, tohle si vůbec nevybavuju.“  

Jak vnímáš následující komunikační nástroj Direkt marketing? 

„Email sice používám, ale tyhle reklamní maily vůbec nečtu.“  

Jak vnímáš následující komunikační nástroj Event marketing? 

„Tyhle akce zas až tolik sama nevyhledávám, ale když už jdu, tak protože, mě třeba 

někdo pozval, nebo je to akce, která je mi nějak blízká. Záleží taky kdy, a kde se ta akce 

koná.“  

Zaznamenala jsi v rámci event. marketingu komunikaci na závod We Run Prague 2014?  

„Vím jen o těch trénincích, který Nike organizuje.“  

Odkud ses o těchto trénincích dozvěděla? 

„Přes Facebook.“ 

 

 



Zúčastnila ses někdy těchto tréninků?  

„Jojo, zúčastnila. Mám kousek od Letné školu, takže tam většinou chodim rovnou ze 

školy. Na tréninky chodím sama a je to fajn, protože tam potkám vždycky nový lidi. 

Takže jsem tam našla i nějaké kamarády. Zároveň jsem tam jakoby součástí nějaké 

komunity, kterou baví to samý, to se mi líbí, že vlastně každý máme tu stejnou motivaci 

proč na ty tréninky jít. Člověk se tam společně rozhýbe a zaběhá. Taky je to dobrý 

v tom, že máma o mě nemá strach, že neběhám někde sama.“ „Taky jsem si tam  

i párkrát zkoušela nějaké boty, dokonce jedny se mi moc líbily, ale nakonec jsem si 

koupila jiný.“  

Jak je to možný? 

„No ty druhý se mi taky líbily a navíc byly v akci.“ Zároveň to byly Pumy, takže i dobrá 

značka.“  

Zaznamenala jsi v rámci těchto pravidelných Nike tréninků speciální tréninky, které by 

upozorňovaly na blížící se závod We Run Prague 2014? 

„Ne, to jsem vůbec nezaznamenala. Já se většinou účastním nějakých speciálních 

tréninků nebo závodů na popud kamarádky. Že mi třeba napíše, že půjdeme na nějaký 

závod, naposled to byl: běhej lesy Karlštějn. A určitě jdu vždycky radši s někym, než 

sama.“ 

Slyšela jsi o běžeckém eventu: Race the Sun, tedy o běhu v nejdelším dni v roce nebo 

Girls Night, která byla pořádána pro ženy? 

„Ne neslyšela“ 

Ovlivňují tě tyto aktivity, eventy ke změně tvého vztahu a postoji ke značce Nike?  

„Nějaký vliv to určitě má, nevím, jestli si pak na základě těchto akcí ten produkt 

koupím, ale určitě to může mít vliv na můj celkový postoj nebo vztah k tý značce.“ 

Zakoupila sis v průběhu léta, v rámci tréninků, v prodejnách Nike, nebo na samotném 

závodu We Run Prague 2014 nějaký produkt značky Nike?  

„Koupila jsem si ty Puma boty“  

Jak vnímáš konkrétně reklamu v:  

Rádiu: „Já rádio moc neposlouchám.“ 

Televizi: „Vetšinou reklamy v televizi přepínám.“ 

Venkovní reklamu: „Billboardů si určitě všímám, ale nějak mě neovlivňují, moc to 

neřeším.“ 



Časopisy a noviny: „Reklamu v časopisech vnímám, musí být hlavně dobře 

zpracovaná, aby člověka nějak upoutala.“ 

Internet: „Reklamu na internetu vnímám asi nejvíc“ 

Zaznamenala jsi z výše uvedených médií reklamní kampaň propagující závod We Run 

Prague 2014? Z jakých? 

„Viděla jsem billboardy a i na internetu jsem viděla nějakou komunikaci. Já dělám 

orientační běhy, takže když se pravidelně dívám na stránku Oris (pozn. stránka českého 

svazu orientačních sportů), tak tam si přímo vyberu, na jaký závod chci jít. Cíleně si 

teda hledám informace o těch jednotlivých závodech. Ale tam jsou jiný závody, než 

organizuje Nike.“ 

Jak vnímáš online komunikaci? Tedy veškerou komunikaci na internetu?  

Jak často trávíš čas na internetu?  

„Na internetu jsem skoro každý den. Většinou se přes internet domlouvám 

s kamarádama, ale jinak tam až zas tolik času netrávim.“  

Jaké kanály online komunikace nejčastěji využíváš?  

Webové stránky – „ty používám, třeba hodně mapy.cz.“ 

Email – „mám, ale moc často ho nepoužívám.“ 

Facebook – „ten mám“ 

Zaznamenala jsi z výše uvedených online komunikačních kanálů kampaň na We Run 

Prague 2014?  

„Ne žádnou komunikaci jsem nezaznamenala.“ 

Využíváš mobilní aplikace? 

„Teď mám nový mobil, takže začínám.“ 

Víš, že společnost Nike má vlastní běžeckou aplikaci NIKE+? 

„Vím, že ji má a chci ji začít používat, protože jak mám teď ten nový mobil, tak mi tam 

půjde stáhnout. Do teď jsem běhala s hodinkama, který mi taky měří uběhnutou 

vzdálenost, čas i srdeční tep. Zároveň si myslim, že mě ta aplikace bude dost hecovat, 

protože vlastně všichni vidí, kolik kilometrů běháš, takže to člověka motivuje pořád 

k lepším výkonům.“  

Co by tě přimělo se tohoto nebo podobného eventu (jako je We Run Prague) zúčastnit?  



„Asi by mě přimělo, kdyby šla s semnou kamarádka. Taky by asi záleželo na ceně, kdyby ten 

závod stál 2 tisíce, tak to si radši koupim boty. Takže kdyby k tomu závodu byla třeba nějaká 

sleva a startovný by bylo za dobrou cenu, tak bych asi šla.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor č. 6 – Lucie  

Kupuješ si produkty (oblečení, obuv) na sport? 

„Kupuju a to hodně.“ 

Co je pro tebe při koupi sportovního produktu důležité? 

„Když jdu do obchodu a jdu si něco koupit, tak nejdřív koukám na barevný věci, to mě 

uchvátí jako první, pak koukám na velikost a pak na to, kolik to stojí a pak už vybírám 

mezi tím užším výběrem.“ 

Je pro tebe důležitá značka? 

„To ani ne, to moc neřeším.“  

Jakou sportovní značku preferuješ? 

„Vysloveně žádnou, ale mám nějaké oblíbené značky, boty na sport si kupuju většinou 

Adidas, ale třeba sportovní boty na chození, tak Nike. Na běhání mám Mizuno.“ 

Jak vnímáš tyto komunikační nástroje: podpora prodeje a podpora v místě prodeje? 

Podpora prodeje: „Tohle vůbec neřeším“ 

Podpora v místě prodeje: „Záleží, jestli mám čas, ale jinak se tomu uplně nevyhýbám.“ 

Zaznamenala jsi v rámci těchto komunikačních nástrojů, tedy podpory prodeje nebo 

podpory v místě prodeje, závod We Run Prague 2014?  

„Viděla jsem v Nike prodejnách různý plakáty nebo postery, jinak asi nic.“ 

Zaznamenala jsi v rámci komunikace závodu We Run Prague 2014 aktivity které 

probíhaly na Václavském náměstí týden před závodem? SPEED WEEK?  

„To vím, že tam bylo, ale bohužel jsem byla mimo Prahu, takže jsem se tam nemohla jít 

podívat.“ 

Jak vnímáš následující komunikační nástroj Direkt marketing? 

„Tak emaily moc nevnímám, většinou je hned mažu, takže je vlastně ani nečtu.“ 

Zaznamenala jsi v rámci komunikace závodu We Run Prague 2014 informační emaily? 

„To jsem asi dostávala, ale já dostávám tyhle emaily docela často. Protože jak jsme 

s mamkou obě takový běžecký typy, tak jsme se účastnily různých závodů, třeba Grand 

Prix atd., takže mi ty maily chodí v docela velkým množství a ty konkrétně od Nike si teď 

ůplně nevybavuju. Ale vím, že jsem určitě dostala první email hned po registraci.  

 



Jak vnímáš následující komunikační nástroj Event marketing? 

„Jako na některý akce chodím, většinou jsou tyhle akce o víkendu, takže to hodně záleží, 

jestli mám čas. Když jo, tak se ráda na tyhle eventy chodím podívat.  

Zaznamenala jsi v rámci event marketingu komunikaci na závod We Run Prague 2014? 

Jakou? 

„Asi jen vím, že Nike pořádá různé běžecké tréninky.  

Zúčastnila ses někdy těchto tréninků? 

„Přímo těchto tréninků jsem se nezúčastnila, ale byla jsem loni na jedný akci od Nike, 

nevim, jak se to jmenovalo, ale byl to běh v Praze určený jen pro holky (Girls Night) a 

pak k tomu byla i lekce NTC a yogy. Pak tam bylo zajištěno i nějaké jídlo a welcome 

drink, to mě zaujalo.“ 

Odkud ses o téhle akci dozvěděla? 

„Na Facebooku se mi to ukázalo jako událost, asi protože už jsem se dřív nějakých 

podobných akcí zúčastnila, tak mi to tam automaticky vyskočilo.“  

Jak na tebe celá ta akce působila? 

„Já to mám ráda tyhle ty akce, a byla jsem tam s mamkou, tak jsme si to užily. Zároveň 

se tam pak dělaly ty profesionální fotky, takže z toho máme s mamkou fotku na památku, 

tak jsme spokojený.“  

Zúčastnila by ses ještě někdy podobné akce? 

„Asi kdyby se pořádal nějaký podobný event, tak bych šla ráda.“ 

Zaznamenala jsi v rámci těchto pravidelných Nike tréninků speciální tréninky, které by 

upozorňovaly na blížící se závod We Run Prague 2014? 

„Vím, že Nike dělá tyhle tématické tréninky docela často, nevím, zda to bylo konkrétně 

minulý rok před závodem We Run Prague, ale vím, že byly nějaký speciální tréninky 

v noci, nebo, vím, že se konal trénink do kopců. To je asi pro mě daleko zajímavější, než 

ty klasický pravidelný tréninky na Letný. Je tam vždy nějaký nápad a většinou je 

omezená kapacita, takže vím, že se tam nebudu mačkat s moc lidma, to nemám ráda. 

Navíc, když chodím pravidelně běhat, chodím radši sama.“ 

Ovlivňují tě tyto aktivity, eventy ke změně tvého vztahu a postoji ke značce?  

„I když na tu akci jdu, a je to pro mě určitej zážitek, tak pak to asi ten můj vztah k té 

dané značce nijak neovlivní. Jak jsem říkala, rozhoduju se podle toho, jestli se mi ta věc 

líbí a kolik stojí. Značka je asi až na posledním místě.“  



Zakoupila sis v průběhu léta, v rámci tréninků, v prodejnách Nike, nebo na samotném 

závodu We Run Prague 2014 nějaký produkt značky Nike?  

„Koupila jsem si Air Maxy v prodejně na Chodově a dokonce jsem na to využila tu 30% 

slevu, kterou jsem dostala k registraci na závod We Run Prague.“ 

Jak vnímáš obecně reklamu? 

„Obecně mě ty reklamy spíše obtěžujou, mám pocit, že mi všude všichni něco cpou.“ 

Jak vnímáš konkrétně reklamu v:  

Rádiu: „Rádio poslouchám jen, když jedu autem a to ji docela vnímám. Pokud slyším 

reklamu v rádiu jinde než v autě, tak mi to jde po pravdě jedním uchem tam a druhým 

ven.“ 

Televizi: „Já na televizi nekoukám, takže moc nevim.“ 

Venkovní reklamu: „Jo billboardů si docela všímám. Když někam jedu, tak toho vidím 

docela dost.“  

Časopisy a noviny: „To moc ne, v časopisech to přeskakuju.“ 

Internet: „To leda když to na mě vyskočí, že v podstatě nemám jinou možnost, než si tý 

reklamy všimnout. Když mě to zajímá, občas to i rozkliknu.“ 

Které z výše uvedených médií má na tebe největší vliv? 

„Asi nejvíc ten internet.“ 

Zaznamenal jsi z výše uvedených médií reklamní kampaň propagující závod We Run 

Prague 2014? Z jakých? 

„Na internetu jsem nějaký reklamy určitě viděla.“ 

Jak často trávíš čas na internetu?  

„Mám internet v telefonu, takže jsem na internetu vlastně pořád.“ 

Jaké kanály online komunikace nejčastěji využíváš?  

„Webové stránky, Email, Facebook, Youtube, Instagram, Pinterest.“ 

Zaznamenala jsi z výše uvedených online komunikačních kanálů kampaň na We Run 

Prague 2014?  

„Leda na Facebooku.“ 

Byla komunikace z hlediska informací (kdy se závod koná, kde, trasa, občerstvení, 

zázemí…) závodu We Run Prague 2014 pro vás dostačující?  

 „Já jsem byla přihlášená dřív, než jsem si nějakých reklam vůbec všimla. Tím, že 

mamka běžela ten ročník před tím, tak hned když byla možná registrace, tak nás 



přihlásila obě. Ale pak jsem si těch reklam všímala a v podstatě se jen koukla, kdy to 

přesně je. Moc jsem nekoukala na další informace.“ 

Využíváš mobilní aplikace? 

„Ano využívám je docela dost.“ 

Víš, že společnost Nike má vlastní běžeckou aplikaci NIKE+? 

„Aplikaci Nike+ znám, ale nepoužívám ji. Používám tu druhou mobilní aplikaci od Nike 

– NTC (pozn.Nike Training Club).“ 

Z jakého důvodu nepoužíváš Nike+? 

„Neběhám s žádnou aplikací, prostě když jdu běhat, tak jdu běhat, a nijak si to 

neměřim. Já běhám v podstatě pořád ty 2 samé trasy, a když si obouvám boty, tak se 

podívám, kolik je hodin a podle toho pak poznám, jak rychle jsem běžela.“ 

Co by tě přimělo se tohoto nebo podobného eventu (jako je We Run Prague) zúčastnit?  

„Asi mám ráda, když něco po doběhnutí dostanu. Nevím, zda je to něco, co mě přímo něco 

přinutí se na ten závod přihlásit, ale určitě to vnímám pozitivně.“ 

Organizace závodu: 

„My jsme na závod šly s mamkou asi o 2 hodiny dřív, takže jediný, co jsme viděly, bylo nějaký 

vystoupení a pak tam byla NTC rozcvička, který jsme se ale nezúčastnily. Bylo tam taky spousta 

stánků, tak to jsme si prošly, ale jinak jsme se tam moc nezdržovaly. Jinak občerstvení 

v průběhu závodu bylo v pořádku, jen pak ten cíl byl takovej nešikovnej. Bylo tam málo místa a 

docela dlouho jsme čekaly na ty úschovny, kde jsme měly věci.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor č. 7 – Eliška 

Kupuješ si produkty (oblečení, obuv) na sport? 

„Ano, kupuju.“ 

Co je pro tebe při koupi sportovního produktu důležitý? 

„Já se primárně koukám na cenu, jestli se mi to vyplatí koupit, takže když vidím, že jsou 

i nějaké slevy, tak si to spíš koupím, než abych to kupovala za plnou cenu. A pak 

samozřejmě, jestli se mi to líbí a vlastně až jako poslední řeším nějakou tu technologii a 

kvalitu.“ 

Je pro tebe důležitá značka?  

„Vůbec, značku neřeším, takže žádnou ani nepreferuju.“ 

Jak vnímáš tyto komunikační nástroje: podpora prodeje a podpora v místě prodeje? 

Podpora prodeje: „Jako když firmy nabízejí nějakou slevu, nebo nějaký výhodný balíček, 

tak mě to asi zaujme. Chytnu se.“ 

Podpora v místě prodeje: „Spíš to nevnímám.“ „Ale zase když je to něco zajímavýho, 

nebo když mě někdo přímo odchytí a osloví, tak si ho třeba i vyslechnu, protože jsem 

také někdy byla v té jeho roli, že jsem někomu musela něco nabízet, takže když mám čas, 

tak se pak třeba i v tom konkrétním místě prodeje zastavím. Záleží ale fakt na náladě a 

jak mám čas.“  

Zaznamenala jsi v rámci těchto komunikačních nástrojů, tedy podpory prodeje nebo 

podpory v místě prodeje, závod We Run Prague 2014?  

„Ne, tak to jsem nezaregistrovala.“ 

Zaznamenala jsi v rámci komunikace závodu We Run Prague 2014 aktivity které 

probíhaly na Václavském náměstí týden před závodem? SPEED WEEK?  

„Bohužel to jsem vůbec nezaznamenala.“ 

Jak vnímáš následující komunikační nástroj Direkt marketing? 

„Na mailu se to snažím spíše vypínat. Takže když to vidím, tak si to ani neotvírám a 

nečtu. Ale pokud to jde, tak to vypínám.“ 

Jak vnímáš následující komunikační nástroj Event marketing? 

„Určitě to nijak nevyhledávám, ale když bych narazila na nějaký zajímavý event, tak 

bych se tam asi šla podívat. Kolikrát na Facebooku dám, že se zúčastním právě nějaké 

takové akce, ale většinou to skončí tak, že tam vůbec nejdu.“ 



Víš, že společnost Nike pořádá pravidelné běžecké tréninky?  

„Vím o tom, někdo mi o tom říkal.“ 

Odkud ses o těchto trénincích dozvěděl? 

„Od kamarádky“ 

Zúčastnila ses někdy těchto tréninků? Jestli ne, proč? 

„Ne zúčastnila, ale je to jen z toho důvodu, že bydlím v Jesenici a ta vzdálenost je 

v tomhle případě docela velkou komplikací. Jinak bych tam asi šla, asi ne sama, ale 

s kámoškou určitě. Zároveň bych tam šla, abych se dozvěděla něco novýho, nejen jak 

běhám, ale třeba i jaký boty používat.“  

Ovlivňují tě tyto aktivity, eventy ke změně tvého vztahu a postoji ke značce Nike?  

„Já si myslim, že jo. Přijde mi, že když jsou ty akce dobře dělaný a dělají je společnosti, 

které jsou v tom oboru známý, tak mám pak k těm produktům asi větší důvěru a mám 

pocit, že se jedná opravdu o kvalitní produkt. Takže kdybych šla do obchodu a měla 

třeba neomezený rozpočet, tak bych asi podvědomě šla právě k Nike, protože tím, jak 

pořádá nejen ty závody, ale má různý i ty aplikace, tak bych si řekla, že je to 

profesionální společnost, která rozumí tomu, co dělá a těm produktům bych prostě víc 

věřila.“ 

Jak vnímáš obecně reklamu? Má na tebe nějaký vliv? 

„Spíš ne, co na mě má větší vliv, je třeba doporučení od někoho. Ani to nemusí být 

nějaká známá osobnost, ale někdo, komu věřím.“ 

Jak vnímáš konkrétně reklamu v:  

Rádio: „V rádiu reklamy moc nevnímám“ 

Televizi: „Reklamy v televizi přepínám, ty fakt nesnáším.“ 

Venkovní reklamu: „Když je ta reklama graficky dobře zpracovaná, tak se u ní 

zastavím, prohlídnu si ji, takže venkovních reklam si všímám“ 

Časopisy a noviny: „Jo na to se docela koukám. Vždycky hodnotím, jak se mi tam ty 

reklamy líbí, že to je třeba dobrý nápad, že se tý firmě povedlo.“  

Internet: „Bannery na internetu mi vadí, spíš zavírám a to jsem spíš naštvaná.“ 

Které z výše uvedených médií má na tebe největší vliv? 

„Asi nejvíc tu venkovní reklamu a tu v časopisech. Ty ostatní mě spíš otravujou. U 

reklamy na billboardu nebo v časopisech je vlastně na mě, jestli si ji chci prohlídnout, 

jestli ji zaregistruju. U těch ostatních reklam moc jinou možnost nemám.“ 



Zaznamenala jsi z výše uvedených médií reklamní kampaň propagující závod We Run 

Prague 2014? Z jakých? 

„Všimla jsem si určitě nějakých plakátů a na internetu. Co si pamatuju, tak ta 

komunikace byla žluto černá, a i vlastně ty trička byly žlutý, ne?“ Hodně si těch triček 

všímám na lidech, kteří běhají, tak že je vlastně furt nosí.“ 

Jak vnímáš online komunikaci? Tedy veškerou komunikaci na internetu?  

„To mám pocit, že je v dnešní době asi nejvyužívanější forma komunikace, nebo teda 

určitě mezi mladýma lidma. Na internetu jsem často a i pro mě je to určitě jedna 

z nejvíc využívaných podob komunikace.“  

Jaké kanály online komunikace nejčastěji využíváš?  

„Webové stránky, Email, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Google+. Pinterest 

tam jsem zaregistrovaná, ale nevyužívám ho.“ 

Zaznamenala jsi z výše uvedených online komunikačních kanálů kampaň na We Run 

Prague 2014?  

„Asi jen na Facebooku.“ 

Byla komunikace z hlediska informací (kdy se závod koná, kde, trasa, občerstvení, 

zázemí…) závodu We Run Prague 2014 pro tebe dostačující?  

„Myslim, že ta reklama na Facebooku tyhle informace neposkytovala, že komunikovala 

pouze to, že jde o běžecký závod v Praze a možná kdy se koná, ale tim, že jsem neběžela, 

tak jsem se po těch informacích moc nepátrala.“ 

Využíváš mobilní aplikace? 

„Využívám“ 

Víš, že společnost Nike má vlastní běžeckou aplikaci NIKE+? 

„Vím a využívám jí. Hrozně se mi totiž líbí, jak tam vždycky nabíhají ty kilometry.“ 

Motivuje tě tato aplikace k častějšímu běhání? 

„Určitě jo, protože předtím jsem měla asi rok Endomondo a po čase mě to přestalo 

uplně bavit. Kamarádka mi řekla o tý aplikaci Nike+, kterou jsem si pak nainstalovala, 

a to mě to běhání zase hrozně chytlo. Hlavně se mi líbilo, že tam člověk vidí, jak se mu 

sčítá každý kilometr a po každý, kdy si ji zapne, tak to vidí. Zároveň mě ta aplikace 

motivuje v tom, že mi hlásí, že jsem uběhla nejdelší trať, nebo jsem zrovna měla nejlepší 

čas na 1km atd.“ „Jedinou nevýhodou je, že když nemám iphone, tak mi nejde 



přiřazovat fotky k jednotlivým tréninkům, které se pak můžou sdílet právě pomocí 

sociálních médií. Já si vlastně můžu vyfotit tak akorát obrazovku, ale jinak nic. To si 

myslim, že by měli udělat kompatibilní se všemi typy smartphonů, nejen pro iphone.“  

Co by tě přimělo se tohoto nebo podobného eventu (jako je We Run Prague) zúčastnit?  

„U mě hraje roli asi cena toho závodu. Pokud by to nestálo moc a něco bych ještě dostala 

(třeba to tričko jako u We Run Prague), nebo nějaký balíček.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor č. 8 – Petr 

Kupuješ si produkty (oblečení, obuv) určené na sport? 

„Ano, kupuju“ 

Co je pro tebe při koupi sportovního produktu důležitý? 

„Asi nejvíc řeším kvalitu a vzhled toho produktu.“ 

Je pro tebe důležitá značka při koupi sportovního produktu? 

„Pokud si kupuju třeba boty, tak očekávám nějakou kvalitu a to pak automaticky 

vybírám asi mezi Adidas a Nike. Jinak u oblečení značku moc neřeším.“  

Jak vnímáš tyto komunikační nástroje: podpora prodeje a podpora v místě prodeje? 

 Jak na tebe působí? Ovlivňují tě ke koupi nějakého produktu nebo k účasti na nějaké 

akci? 

Podpora prodeje: „Tyhle programy využívá hrozně moc firem a tím, jak je toho hodně, 

tak to ani moc nevnímám.“  

Podpora v místě prodeje: „Na to jsem mockrát nenarazil, ale když se jedná o nějakou 

zajímavou prezentaci, nebo o zajímavej produkt, tak si toho asi všímám. Nevím, jestli se 

přímo zastavím, ale určitě ze zvědavosti jdu kolem.“  

Zaznamenal jsi v rámci těchto komunikačních nástrojů, tedy podpory prodeje nebo 

podpory v místě prodeje, závod We Run Prague 2014?  

„Zaznamenal jsem podporu prodeje v prodejnách Nike, konkrétně na Smíchově, tam 

jsem si vyzvedával i ten startovní balíček.“ 

Zaznamenal jsi v rámci komunikace závodu We Run Prague 2014 aktivity které 

probíhaly na Václavském náměstí týden před závodem? SPEED WEEK?  

„Vím, že mi tahle informace přišla do mailu, ale nezúčastnil jsem se.“  

Jak vnímáš následující komunikační nástroj Direkt marketing? 

„Direct marketing asi nejčastěji vnímám v podobě emailů, poštou a telefonicky vůbec. 

Jinak ty reklamní maily moc nečtu, spíš to mažu. Ale je pravda, že když narazím na 

nějaký zajímavý, tak ho i otevřu.“ 

Zaznamenal jsi v rámci komunikace závodu We Run Prague 2014 informační emaily? 

„Zaznamenal. Jeden mi přišel hned po registraci a pak ještě nějaké byly. Jeden z nich 

právě informoval o tom projektu na Václaváku.“  

 



Jak vnímáš následující komunikační nástroj Event marketing? 

„Jo těhlech akcí se docela účastnim. Teď toho je docela dost, na Facebooku jsou pořád 

nějaký události, takže to člověk ani nestíhá sledovat. Ale když se domluvíme 

s kámošema, tak občas takhle někam vyrazíme.“  

Zaznamenal jsi v rámci event marketingu komunikaci na závod We Run Prague 2014? 

Jakou? 

„Asi jako jediný mě napadají ty běžecké tréninky, který ale probíhají bez ohledu na 

závod We Run Prague.“ 

Odkud ses o těchto trénincích dozvěděl? 

„Ty tréninky znám už docela dlouho, ale asi jsem se poprvé o nich dozvěděl od 

kamošky, která na ně pravidelně chodí.“ 

Zúčastnil ses někdy těchto tréninků?  

„Ne nezúčastnil. Ale byl jsem na nějakým speciálním běhu, který pořádalo Nike, na 

kterej se dokonce muselo předem přihlásit. Bylo to nějak v létě a ta akce pak měla 

afterparty na Letný, to mi přišlo docela zajímavý.“ 

Jak na tebe tento event působil?  

„Joo bylo to v pohodě. Tak já jsem tam šel ještě s dvouma kamarádama, takže jsem to 

neběžel sám. A to je vždycky jinej zážitek, když to máš s kým sdílet. Na tý Letný jsme si 

pak dali pivo, chvíli poseděli a pokračovali pak jinam.“ „Obecně to bylo celý dobře 

zorganizovaný, jak ten běh, tak pak i ten program a zázemí na tý Letný. Byly tam 

sprchy, jídlo, pití, hudba, oheň, takže to byla docela dobrá akce.“ 

Zúčastnil ses pak na té Letné závodu na běžecké rampě? 

„Ne, to už jsem neměl moc chuť a byl jsem docela unavenej z toho tréninku. Byl jsem 

rád, že si můžu dát v klidu jídlo a pivo a chvíli posedět.“  

Motivují tě tyto aktivity k pravidelnému běhání? 

„To asi uplně ne. Jdu běhat, když mám čas a náladu. Těchto akcí se vždycky účastnim 

spíš jen na popud kamošů, než že bych to měl jako motivaci jít běhat.“ 

Ovlivňují tě tyto aktivity, eventy ke změně tvého vztahu a postoji ke značce Nike?  

„Vědomě určitě ne, jestli potom podvědomě mě to nějak ovlivní, třeba při koupi 

nějakýho produktu, tak to je možný.“  



Zakoupil sis v průběhu léta, v rámci tréninků, v prodejnách Nike, nebo na samotném 

závodu We Run Prague 2014 nějaký produkt značky Nike?  

„V tu dobu jsem nic nepotřeboval, takže ne.“ 

Využil jsi slevový kupon, který byl přiložený k registraci na závod We Run Prague 

2014 v Nike nebo Sportisimo prodejnách? 

„Kupon jsem myslim někomu dal“. 

Jak vnímáš obecně reklamu? 

„Obecně je reklamy všude hrozně moc, takže je člověk z toho docela unavenej a spíš se 

jí snaží nějak ignorovat.“ 

Jak vnímáš konkrétně reklamu v:  

Rádiu: „Rádio vůbec neposlouchám, takže tam ani reklamu nijak neřešim.“  

Televizi: „V televizi reklamu vnímám, ale nemám ji rád, kord, když ji dají doprostřed 

filmu. To pak rovnou přepínám.“ 

Venkovní reklamu: „tenhle typ reklamy mi nijak nevadí ani mě nijak neobtěžuje. 

Zajímavých billboardů nebo plakátů například v metru si všímám, a taky záleží, kde je 

reklama umístěná.  

Časopisy a noviny: „V časopisech asi reklamu vůbec nevnímám, to listuju dál.“ 

Internet: „Tam tý reklamy je požehnaně, takže tady tu reklamu docela filtruju.  

Které z výše uvedených médií má na tebe největší vliv? 

„Asi ty billboardy a reklama na internetu.“ 

Zaznamenal jsi z výše uvedených médií reklamní kampaň propagující závod We Run 

Prague 2014? Z jakých? 

„Zaznamenal jsem asi jen reklamu na internetu, myslim, že byly nějaké bannery a na 

Facebooku. Taky si pamatuju, že byly přímo webovky na We Run Prague.“ 

Jak na tebe tato reklama působila?  

„Tak těch bannerů jsem si jen všimnul, ale dál jsem je nijak nezkoumal. Asi nejvíc jsem 

vnímal ten Facebook a párkrát jsem byl i na těch webovkách. Tam bylo těch informací 

asi nejvíc, nejen o tom závodě, ale vlastně o všech těch přidružených aktivitách.“ 

Jak vnímáš online komunikaci? Tedy veškerou komunikaci na internetu? 

„Tak online komunikaci využívám každý den, jak k práci, tak i mimo ni.“ 

Jaké kanály online komunikace nejčastěji využíváš?  

„Webové stránky, Email, Facebook, Youtube, Instagram.“  



Zaznamenal jsi z výše uvedených online komunikačních kanálů kampaň na We Run 

Prague 2014?  

„Tak chodily mi ty maily, pak byly ty webovky a ten Facebook.“ 

Jak na tebe tato komunikace působila?  

„Tak na těch webovkách mi to přišlo nejpřehlednější, tam fakt byly ty informace pokrytý 

všechny. Na tom Facebooku to bylo takový nepřehledný, tím, že nebyla samostatná 

stránka nebo skupina přímo na ten závod tak se tam ty informace fakt ztrácely.“   

Byla komunikace z hlediska informací (kdy se závod koná, kde, trasa, občerstvení, 

zázemí…) závodu We Run Prague 2014 pro vás dostačující?  

„Tak od registrace to bylo v pohodě, to jsem dostával ty maily a tam bylo všechno. 

Uplně nevim, jestli před tou registrací bych byl schopen říct, kdy se ten závod koná. 

Protože já jsem se vlastně přihlásil na popud kámošky a ne na základě nějaký 

informační reklamy. A jak už jsem říkal, na tom Facebooku to bylo takový zmatený a na 

ty webovky jsem prvně narazil, až když jsem se šel registrovat.“  

Využíváš mobilní aplikace? 

„Ano, využívám.“ 

Víš, že společnost Nike má vlastní běžeckou aplikaci NIKE+? 

„Vím a využívám ji už docela dlouho. Přijde mi to docela vychytaný, nejen, že si 

samozřejmě můžu změřit počet kilometrů a čas, ale často se účastnim i nějakých těch 

challenges, do kterých mě kámoši pozvou. Třeba, kdo nejdřív uběhne 100 km a je tam 

na to měsíc. To pak je člověk docela pod tlakem .“  

Motivuje tě tato aplikace k častějšímu běhání? 

„Určitě mě to motivuje, když vidim, kolik běhají ostatní kámoši, tak mě to určitě 

nějakým způsobem hecuje. A zároveň, když přesně pak běžim nějakou tu challenge, tak 

vlastně soupeřím s ostatníma, tak to je taky určitá motivace.“ 

Co by tě přimělo se tohoto nebo podobného eventu (jako je We Run Prague) zúčastnit?  

„Asi je pro mě důležitý, kdy a kde se závod koná, cena toho závodu a i celková organizace. 

Většinou se právě účastnim těch větších závodů, kde je ta organizace už dobře zvládnutá, ale 

tam mě zase vždycky trošku otravujou ty lidi, což se asi u těhlech závodů jinak vyřešit nedá. Asi 

se mi taky líbí, když se ten závod nějak odlišuje od těch ostatních. Třeba právě u Nike je fajn, že 

mají trošku jinak postavený ten koncept. Samozřejmě, že jde o běžecký závod, ale zároveň je to 



propojený se zábavou a s takovou pohodou. Nejde prostě jen o ten výkon, ale i o to, aby si to 

člověk užil.“ 

Organizace závodu: 

„Žádnýho programu jsem se před závodem nezúčastnil, ale vim, že tam byly nějaký kapely a 

vystoupení. Já jsem v podstatě přišel asi hoďku před závodem, takže jsem se v těch Žlutých 

lázních potkal jen s kámošema, ale ten program šel trošku mimo mě. Co bylo horší, byl ten cíl, 

to mi přišlo, že na tý Náplavce bylo fakt hodně málo místa a nějak jsem tam nenašel ani sprchy. 

To určitě bylo v těch Žlutých lázních lepší.“  

 


