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Abstrakt 

 

Název: Marketingová komunikace běžeckého závodu We Run Prague 

Cíle: Cílem této práce je popis a vyhodnocení dosavadních a navržení nových 

a efektivních prvků marketingové komunikace běžeckého závodu We 

Run Prague. 

Metody: V diplomové práci jsou využité metody popisné analýzy, rozbor  

a vyhodnocení interních dokumentů a dat společnosti Nike, a kvalitativní 

výzkum v podobě hloubkových rozhovorů. 

Výsledky: Na základě výsledků z jednotlivých analýz a kvalitativních výsledků 

jsem zjistila, že k dosažení předem stanovených cílů a k oslovení cílové 

skupiny by se marketingová komunikace závodu We Run Prague měla 

v budoucnu zaměřit především na využití online komunikace a event 

marketingu. 

Klíčová 

slova: 

marketingová komunikace, komunikační kampaň, kvalitativní výzkum, 

Nike 

  

  



Abstract 

 

Title: Marketing communication of the running race We Run Prague 

Objectives: The aim of this work is to describe and analyse and to design and 

propose new and effective marketing communication elements and 

features of the running race We Run Prague. 

Methods: The diploma thesis used methods of descriptive analysis, analysis and 

evaluation of internal Nike data and documents and qualitative research 

in the form in-depth interviews. 

Results: Based on the results of the individual analyzes and qualitative results, I 

found out that to achieve predetermined objectives and to reach the 

target group accordingly the future marketing communication of We 

Run Prague race should focus on the use of online communication and 

event marketing. 

Key 

words: 

Marketing communication, communication campaign, qualitative 

research, Nike 
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1 ÚVOD  

Běh již od pradávna souvisí s lidskou existencí, a to nejen jako určitá forma pohybu, ale 

především v minulosti představoval běh nejrychlejší způsob k získání obživy, úniku od 

nebezpečí nebo například doručování naléhavých zpráv.  Ani povrch a profil trati si 

dříve si lidé nevybírali, takže se běhalo, kdekoliv to bylo možné, po horách, loukách, 

lesích, a kolikrát i přes řeky. V tu dobu běh nebyl provozován za účelem získání nějaké 

ceny nebo medaile, ale šlo o základní prostředek přepravy a mnohdy i o způsob přežití. 

Postupem času se ale lidé začali přepravovat pomocí zvířat a strojů, takže význam běhu 

postupně slábl a stal se „pouhou součástí“ sportovních aktivit. Avšak právě tento 

význam přispěl k rozvoji tohoto sportu jako atletické sportovní disciplíny zastoupenou 

na různých soutěžích a závodů. Dnes lze běh chápat jako velice široké sportovní odvětví 

zahrnující jak výkonnostní, tak rekreační úroveň běhání.  

S výkonnostním běháním na vrcholové úrovni se můžeme setkat prostřednictvím 

různých soutěží a závodů, kdy mezi nejprestižnější a největší běžecké události jsou 

považovány například Olympijské hry, atletická mistrovství, světové poháry nebo 

atletické ligy. Existuje samozřejmě řada závodů menšího formátu, avšak co je důležité 

zmínit, že nejzásadnějším aspektem vrcholového běhání je výkon a dosažené výsledky. 

Naopak rekreační forma běhání je postavena na radosti z pohybu, zábavě a zlepšení 

kondice. Důraz se především klade na celkový zdravotní stav jedince, ne na dosažené 

výsledky. Existuje avšak stále více běžců, kteří nepatří ani do vrcholové ani do 

rekreační úrovně běhání a touží poměřovat své síly s ostatními amatéry. Vznikají tak 

organizované běžecké závody a soutěže, kterých se může zúčastnit prakticky kdokoliv.  

S narůstajícím zájmem o běh se tak „roztrhl pytel“ s organizací běžeckých aktivit 

různých úrovní, délek a formátu pořádání. A právě tyto závody a eventy tak mnoho 

společností využívá ke komunikaci a propagaci nejen svých produktů a služeb, ale i své 

vlastní firemní identity. Marketingová komunikace a v dnešní době spíše využívaná 

integrovaná marketingová komunikace je dynamickou disciplínou, kterou se zabývá 

mnoho marketingových expertů a s vývojem trhu je na ní přikládán stále větší důraz. 

Integrovaná marketingová komunikace nese jednu hlavní myšlenku nebo koncept, který 

se promítá do jednotlivých komunikačních kanálů a přizpůsobuje se jim. A ať už jsou 

do marketingové komunikace zapojeny jakékoliv nástroje - sociální sítě, média, eventy, 
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klíčová je především ústřední myšlenka a obsah, který komunikujeme. Avšak i kreativní 

myšlenka a dobrý obsah není jediným aspektem, na který se marketingová komunikace 

zaměřuje. Důležité jsou také další otázky: Do jaké míry komunikace skutečně využívá 

možností potenciálních komunikačních kanálů? Jakým způsobem podporuje a reaguje 

na reálné obchodní potřeby firmy? Jak ladí s celkovou komunikací daného 

brandu/firmy? Všechny tyto aspekty nelze v marketingové komunikaci opomíjet, neboť 

vynecháním jedné z těchto otázek může znamenat vyhozené peníze a zmatený 

spotřebitel. 

Společnost Nike patří mezi nejvýznamnějšího producenta sportovního zboží na světě, 

avšak škálou činností, kterým se věnuje, to není zdaleka jediná oblast jejího zaměření. 

Mise společnosti Nike je přinášet všem sportovcům inspiraci a inovaci skrze 

poskytované služby a zážitky, a zároveň s pomocí těchto zážitků a aktivit snaží budovat 

a prohlubovat mezilidské vztahy, které mají pak mít pozitivní dopad na komunitu po 

celém světě. Proto nezbytným standardem pro chod a činnosti tak úspěšné firmy je 

mimo jiné, kvalitní marketingová komunikace. Ta je ovšem potřeba, neustálým 

vývojem trhu, vlivem konkurence a dalších vnějších činitelů stále zlepšovat  

a přizpůsobovat. 

Diplomová práce se zaměří na analýzu a zhodnocení marketingové komunikace 

společnosti Nike, která byla aplikovaná v rámci českého trhu a vztahovala se na 

komunikaci lokálního běžeckého závodu We Run Prague 2014, který se konal v Praze.  
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE  

Cílem práce je navrhnout nové prvky marketingové komunikace běžeckého závodu We 

Run Prague, na základě deskriptivní analýzy využité komunikační kampaně a získaných 

výsledků marketingové komunikace závodu We Run Prague 2014, a na základě 

kvalitativních výsledků získaných z hloubkových rozhovorů s cílovou skupinou.  

2.1 Úkoly práce  

1. Analýza interních materiálů a dokumentů společnosti Nike   

2. Rozbor a popis využitých komunikačních nástrojů marketingové komunikace 

běžeckého závodu We Run Prague 2014  

3. Analýza výsledků marketingové komunikace We Run Prague 2014 

4. Provedení individuálních hloubkových rozhovorů s cílovou skupinou 

marketingové komunikace We Run Prague 2014  

5. Analýza a vyhodnocení získaných dat z rozhovorů 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

3.1 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je klíčovým faktorem úspěchu marketingové strategie 

podniku. „Je to každá forma řízené komunikace, kterou firma využívá k informování, 

přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů, prostředníků i určitých skupin veřejnosti. 

Je to záměrné a cílené vytváření informací, které jsou určeny pro trh, a to ve formě, 

která je pro cílovou skupinu přijatelná.“ (Boučková, 2003, s. 222) 

3.2 Integrovaná marketingová komunikace 

Podle Kotlera a Armstronga (2003, s. 634) „je marketingová komunikace koncepce, 

jejímž cílem je sladit a koordinovat veškeré firemní komunikační aktivity – sdělované 

informace o firmě a o její nabídce musí být jasné, konzistentní  

a přesvědčivé.“ Integrovaná marketingová komunikace začíná identifikací cílové 

skupiny a pokračuje vytvořením koordinovaného komunikačního programu s cílem 

vyvolat očekávanou odezvu. V současnosti se komunikace považuje za řízení 

dlouhodobých vztahů se zákazníky během předprodejního, prodejního a spotřebního 

stádia včetně období po spotřebě. Komunikační programy je nutné navrhovat pro 

specifické segmenty či jednotlivé zákazníky. 

Foret uvádí (2011, s. 229) že marketingová komunikace by měla být něčím víc než jen 

využíváním jednotlivých známých nástrojů, jako jsou reklama, podpora prodeje, direct 

marketing, public relations, osobní prodej, sponzorství, výstavy a veletrhy  

a případně další aktivity. V praxi by se měly vybírat a vzájemně kombinovat s ohledem 

na stanovené cíle a na konkrétní cílový segment trhu. Vzájemným propojením 

jednotlivých nástrojů marketingové komunikace bychom měli dosáhnout maximálních, 

navzájem se znásobujících a posilujících synergických efektů.  

Integrovaná marketingová komunikace je hojně využívaná i ve sportovní oblasti, kdy 

Irwin, Sutton a McCarthy (2008, s. 34-36) ve svém díle poukazují na důležitost 

propojení nejen komunikačních složek marketingu, ale zároveň i obchodních, 

finančních  
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a interních. Věří, že právě díky tomuto harmonickému propojení dochází v komunikační 

kampani k naplnění maximální efektivnosti. Zároveň autoři upozorňují na fakt, že při 

plánování sportovní komunikační kampaně musí model integrované marketingové 

komunikace být přesně formován a především adaptován pro danou konkrétní sportovní 

oblast.  

3.3 Proces marketingové komunikace  

Proces marketingové komunikace odpovídá modelu komunikačního procesu, kdy 

iniciátorem je odesílatel (zdroj), který má zájem se spojit s příjemcem prostřednictvím 

připraveného sdělení či zprávy, jež je tlumočeno využitím přímého nebo nepřímého 

média komunikace. V podstatě jde jen o modifikaci a rozšíření 50 let starého 

Laswellova komunikačního schématu, který je zobrazen na obrázku 1. Celý průběh 

komunikačního procesu je pak na obrázku 2. (Foret, 2011)  

 

Obr. 1 Laswellovo komunikační schéma 

 

   Říká        Jakými prostředky 

 

 

    S jakým účinkem 

Zdroj: Foret (2011) 

Kdo Co Komu 
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Obr. 2 Prvky komunikačního procesu 

 

 

Zdroj: Kotler (2007) 

Podle Kotlera (2007, s. 819) aby marketér mohl efektivně komunikovat, musí 

porozumět tomu, jak komunikace vlastně funguje. Komunikace zahrnuje devět prvků 

zachycených na obrázku 2. 

Odesílatel (zdroj) je každý člověk nebo skupina lidí, kteří se podílejí na produkci 

projevů určených k šíření jednotlivými médii. 

Kódování je proces převodu zamýšleného sdělení či myšlenky do symbolické podoby.  

Zprávou (sdělením) se rozumí určitý souhrn informací, které by měly upoutat 

příjemcovu pozornost, udržet jeho zájem a způsobit vznik potřeby, jež může být 

uspokojena zakoupením a užíváním propagovaného výrobku nebo služby. U sdělení 

rozlišujeme: obsah sdělení a strukturu sdělení.  

Médium je komunikační kanál, pomocí kterého se zpráva přenáší od odesílatele 

k příjemci. Má dvě formy: přímá (osobní) komunikace a nepřímá (hromadná, masová) 

komunikace.  

Příjemce komunikovaného sdělení můžeme vnímat ve třech základních rovinách: 

1. příjemce jako osobnost 

2. příjemce jako člen skupiny 

3. příjemce jako člen společnosti 

Dekódování je proces, s jehož pomocí příjemce přiřazuje význam symbolům 

zakódovaným odesílatelem.  
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Odezva je reakce příjemce poté, co byl vystaven sdělení.  

Zpětná vazba je část odezvy příjemce sdělená odesílateli.  

Šum jsou neplánované ruchy nebo zkreslení v průběhu komunikačního procesu, která 

mají za následek, že se příjemci dostane jiné sdělení, než odesílatel posílal. (Foret, 

2008; Kotler, 2007) 

Foret (2008) zdůrazňuje, že aby sdělení bylo účinné, musí kódovací proces odesílatele 

odpovídat dekódovacímu procesu příjemce. Nejlepší sdělení se tedy skládají ze slov  

a dalších symbolů dobře známých příjemci. Čím více se oblast zkušeností příjemce 

překrývá s oblastí zkušeností odesílatele, tím účinnější sdělení pravděpodobně bude.  

Odesílatelé musí vědět, jaké publikum chtějí zasáhnout a jakou odezvu chtějí vyvolat. 

Musí být dobří v kódování sdělení, která zohledňují, jak je bude cílové publikum 

dekódovat. Musí svá sdělení předávat prostřednictvím médií, která zasáhnou cílové 

publikum, a musí si připravit komunikační kanály zpětné vazby, aby dokázali zhodnotit 

odezvu tohoto publika na dané sdělení.   

3.4 Aktuální trendy v marketingové komunikaci  

Marketingová komunikace má v současné době několik podob a neustálým vývojem 

trhu je zapotřebí tyto podoby sledovat a své komunikační aktivity, pomocí kterých 

firmy informují své potenciální zákazníky, přizpůsobovat. Tradiční marketingová 

komunikace je doplněna o nová média a aktuální trendy, které poslední dobou využívá 

čím dál tím víc společností. Největší pozornost sklízí internetový marketing, web 2.0, 

sociální sítě, guerilla marketing a virový marketing.  

Později se v teoretické části blíže zabývám právě online komunikací a sociálními sítěmi, 

které v případě mé diplomové práce hrají významnou roli, avšak aktuálních trendů  

a jejich podob je v současnosti daleko více a neustále se rozrůstají. Tímto tématem se 

zabývá mnoho autorů a bylo napsáno nespočet článků, a proto bych ráda shrnula 

nejčastěji udávané trendy, které budou hrát v příštích letech významnou roli  

v marketingové komunikaci.  
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3.4.1 Transparentnost 

Mezi často udávaným trendem je transparentnost. Podle Dana (2014) myšlenka 

radikální transparentnosti je něco, co jen málokterá značka a firma aktuálně využívá, 

avšak moderní doba tvrdí, že v tuto chvíli nejlepší značky nebudou ty s nejlepšími 

příběhy, ba dokonce s dokonalými příběhy vymyšlenými, ale ty, kteří poskytnou 

v reálném čase obraz o tom, co přesně dělají v zájmu spotřebitele v daném čase a na 

daném místě.  Galbraith (2014) ve svém článku zdůrazňuje také fakt, že spotřebitelé  

a jiné zúčastněné strany mají v současné době také více možností zdrojů a kanálů pro 

odhalování a diskreditaci společnosti pro jakýkoliv nedostatek upřímnosti. 

Transparentnost je tedy v tomto případě jedinou odpovědí jak čelit případným 

nedostatkům spotřebitelské důvěry. 

3.4.2 Personalizace 

Dalším trendem současného marketingu je personalizace. Podle Dana (2014)  

a Parsont (2014) se marketing posouvá z globalizace na personalizaci. Díky moderním 

technologiím je svět sice daleko více propojen, ale marketing se čím dál tím více stává 

lokálním s individuálním přístupem k zákazníkovi. Zaměřuje se na osobní  

a personalizovaný přístup, který bude mít vliv na to, jak spotřebitel vnímá globální 

brandy. Společnosti tak decentralizují svoji strukturu a zvyšují tak regionální a lokální 

zacílení. Je tedy zapotřebí přejít od tradičních metod a taktik, k chytřejším přístupům, 

které rozšiřují možnosti personalizaci. Tím se spotřebitel bude cítit jako jedinečný. 

Tímto trendem se také zabývá Irwin, Sutton, McCarthy (2008), kteří poukazují 

především na důležitost personalizace v online marketingu. Individuální přístup  

k uživateli, identifikace a znalost jeho potřeb, vytvoření si jedinečného vztahu s ním  

a na základě těchto informací pak přizpůsobit veškeré své inciativy a aktivity, to vše 

odlišuje a vyzdvihuje personalizaci od globálního a masového marketingu.  

3.4.3 Moderní technologie 

Velice známým a důležitým trendem v současnosti je využití moderních technologií  

a digitálního marketingu. Mnoho společností přemýšlí v rámci digitálního marketingu, 

avšak měly by se spíše zaměřit na využití marketingu v digitálním světě. Důležitou roli 
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budou v tomto ohledu hrát marketingoví technologové, kteří by měli vymýšlet  

a aplikovat specifické marketingové strategie v digitálním světě.  

3.4.4 Sociální média 

V souvislosti s digitálním marketingem je důležité zmínit využití sociálních médií  

a marketingovou automatizaci. Sociální média zažívají v současnosti obrovskou expanzi 

a jejich vliv na spotřebitele každým dnem narůstá. Nejde už jen o to, zda firmy sociální 

média vůbec využívají, ale jde o to, jakým způsobem. Tradiční měření úspěšnosti podle 

počtu „liků“, tweetů, sharů už bude minulostí a klíčovou roli bude hrát, schopnost získat 

a monitorovat další a hlubší spotřebitelská data. Kuchař (2015) ve svém článku 

vyzdvihuje marketingovou automatizaci, která dává firmám možnost,  

a schopnost poskytovat účinně a důsledně správné sdělení, správné osobě a ve správný 

čas. Díky automatizovanému systému lze spotřebitelská data efektivněji měřit  

a výsledné ukazatele lépe vyhodnocovat. V roce 2015 budou mít výhodu ty společnosti, 

které budou investovat do platformy pro marketingovou automatizaci  

a budou tak schopni rychlejší adaptace v reálném čase. Ne za čtvrt roku, měsíc, ale za 

hodinu.  

3.4.5 Mobilní telefon 

V digitálním marketingu je také kladen důraz na využití mobilního telefonu. Podle 

Parsont (2014) globální využití internetu tvoří ze 17,4% mobilní data a toto číslo stále 

více roste. Mobilní internet v roce 2014 předčil tradiční využití notebooků  

a počítačů. Mobilní telefon se stal nedílnou součástí každého člověka a tvoří tak 

nepostradatelný prostředek nabízející bezprostřední rychlost a jednoduchost. Pomocí 

mobilního telefonu každý z nás může přijímat individuální obsah, který rovněž 

odkazuje na již zmiňovaný trend personalizace. Z tohoto důvodu je nezbytné vytvořit 

takové weby a aplikace, které jsou snadno dostupné pro mobilní uživatele. Podle 

mobilních společností tvoří smartphony 80% z prodejů všech nových telefonů a celkově 

chytré telefony tvoří již 30% z celkového počtu aktivních telefonů v české mobilní síti. 

(Kuchař, 2015) 

Stejný trend lze zaznamenat i uživatelů tabletů. Podle studií společností Pew Research  

a Infinite Research, Kuchař (2015) uvádí, že již 20% Američanů má tablet  
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a jejich počet by měl vzrůst na 147 milionů v roce 2015, což znamená, že jej bude mít 

polovina americké populace. V Česku by se měl roční prodej pohybovat kolem 1,8 

milionu kusů ročně.  

3.4.6 Obsah 

Již dlouho působícím trendem marketingové komunikace je kvalitní a dobrý obsah, 

avšak v roce 2015 jeho význam ještě více vzroste. Je proto nezbytné zapojit do 

použitých marketingových nástrojů také obsahový marketing (neboli content 

marketing).  Díky internetu mohou spotřebitelé snadno získávat sami informace, číst si 

zkušenosti jiných lidí, recenze na výrobky, výsledky nezávislých průzkumů a další 

potřebné informace pro svoje nákupní rozhodování. Společnosti, které úspěšně přinášejí 

odpovědi na otázky zákazníků a dávají jim takové informace, které potřebují, lidem 

přinášejí významnou hodnotu. Správný obsah tak také utváří vnímání společností 

v očích spotřebitelů. Podle americké organizace Content Marketing Institute patří mezi 

nejužívanější nástroje obsahového marketingu v B2B segmentu sociální média, blogy, 

adresné newslettery, případové studie, videa a články na jiných webových stránkách. 

V online sportovním prostředí je obsah neméně důležitý. Irwin, Sutton, McCarthy 

(2008) udávají výčet „5 C“, které by měly být mantrou pro tvůrce a provozovatele 

daného sportovního webu.  

 Change: změna obsahu by měla být tak častá, aby obsažené informace byly 

stále aktuální.  

 Choice: uživatel s horším připojením, by měl mít možnost výběru, jakým 

způsobem si bude prohlížet či stahovat multimediální obsah.  

 Community: skupinové diskuze, fóra a komunikační skupiny podporují nejen 

sílu daného brandu, ale utváří tak vhodné prostředí webových stránek.  

 Cool: kreativita a originalita obsahu je v tak široké konkurenci nedílnou 

součástí. 

 Customize: na základě vyplněných informací a možnosti přihlášení na daných 

webových stránkách umožňuje přizpůsobit obsah jednotlivým uživatelům. 
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3.4.7 Vizualizace 

Zpracování obsahu, tedy to jak vypadá, je dalším důležitým trendem současné 

marketingové komunikace. Studie ukázaly, že si lidé pamatují jen 20% toho, co čtou  

a že zhruba 83% učení probíhá vizuálně. (Galbraith, 2014) V tomto ohledu lze tedy opět 

poukázat na důležitost a popularitu sociálních sítí, jako je Instagram, Pinterest a Tumblr, 

která mají tu vizuální schopnost předat a vyprávět příběhy prostřednictvím emocionální 

síly obrázků, což je prokázáno, že je mnohem lépe zapamatovatelné než pouhá slova. 

Stejně důležitá jsou virová videa, která svým prostřednictvím vypráví silné příběhy  

a umožní tak spotřebiteli se aktivně zapojit. Díky přehlcenému světu reklam má každý 

z nás stále kratší rozpětí své pozornosti a přesvědčivé obrazy a vizualizace jsou jediným 

klíčem k tomu, aby prezentovaný příběh vyčníval z davu.  

3.4.8 Integrovaná komunikace 

V neposlední řadě je podstatné zmínit narůstající důležitost integrované marketingové 

komunikace. Tento již známý pojem zmiňovaný již v úvodu práce, zahrnuje všechny 

formy marketingové komunikace, které daná firma provozuje. Cílem této koncepce je, 

aby všechny využívané komunikační aktivity byly vzájemně propojené, konzistentní  

a v souladu. Není pochyb o tom, že digitální a mobilní technologie jdou agresivně do 

popředí, ale je stále více zřejmé, že budoucnost spočívá v plné integraci všech 

komunikačních disciplín. V příštích letech se proto pojem integrované marketingové 

komunikace opět obnoví a dojde tak k integraci digitálního  

a tradičního marketingu s úsilím vytvořit mnohostranné marketingové výsledky.  

3.5 Komunikační mix 

Proces komunikačního plánování není jednosměrný ani mechanický. Jeho fáze se 

neustále opakují a pouze díky jeho vnitřní konzistenci lze zajistit, aby výsledný 

komunikační plán byl efektivní. Vnitřní konzistencí se rozumí, že komunikační strategie 

i cíle odpovídají situační analýze, komunikační strategie odpovídá komunikačním cílům 

a že veškeré naplánované komunikační aktivity odpovídají stanovenému rozpočtu. Je 

tedy nejprve důležité provést důkladnou analýzu trhu, poté určit komunikační cíle  

a vybrat vhodnou strategii, která tyto cíle naplní. (Karlíček, Král, 2011) 



 

23 

 

Komunikační strategie se zaměřuje na dosažení předem stanovených komunikačních 

cílů. Celá komunikační strategie musí být nejen v souladu se strategií marketingovou, 

ale měla by odpovídat i situaci na trhu. Zároveň by komunikační strategie měla být 

dostatečně úderná, aby mohly být jejím prostřednictvím komunikační cíle skutečně 

naplněny. Komunikační strategie obsahuje především výběr a ztvárnění náležitého 

marketingového sdělení a zvolení komunikačního a mediálního mixu. Tvorbě a přípravě 

marketingového sdělení se budu věnovat blíže v kapitole: Příprava komunikační 

kampaně.  

Komunikační mix je vytvářen tak, aby splnil dané marketingové a komunikační cíle. 

Každý nástroj má svoje charakteristické znaky i náklady, se kterými je nutno počítat. 

Volba komunikačního a mediálního mixu je ovlivněna především komunikačními cíli, 

ale také charakterem trhu, druhu produktu a jeho stádia životního cyklu, v neposlední 

řadě pak fází připravenosti ke koupi. Cílem tvorby komunikačního mixu je najít 

optimální kombinaci jednotlivých komunikačních prostředků a jejich využití způsobem, 

který odpovídá tržní situaci. Komunikační mix zahrnuje sedm hlavních komunikačních 

disciplín. Jsou jimi reklama, direct marketing, podpora prodeje, public relations, event 

marketing, sponzoring, osobní prodej a on-line komunikace. Každá komunikační 

disciplína zahrnuje větší či menší počet komunikačních nástrojů (médií), mezi kterými 

mohou organizace volit, jedná se o tzv. mediální mix. (Karlíček, Král, 2011) 

Dále se budu věnovat pouze těm složkám komunikačního mixu, které byly využity 

v rámci marketingové komunikace We Run Prague 2014. 

3.5.1 Reklama  

„Reklama je komunikační disciplína, jejímž prostřednictvím lze efektivně předávat 

marketingová sdělení masovým cílovým segmentům“ (Karlíček, Král, 2011,  

s. 49). Kotler (2007, s. 855) definuje reklamu jako „jakoukoliv placenou formu 

neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného 

sponzora.“ Reklama představuje nejdůležitější a nejvýraznější složku marketingové 

komunikace. Reklama nejen zvyšuje povědomí o značce, ovlivňuje postoje k ní, ale 

rovněž představuje efektivní způsob budování trhu. Pomocí reklamy lze totiž efektivně 

vzdělávat a informovat cílový segment o užití nových produktů a přesvědčit ho ke 

koupi. Reklama v neposlední řadě také ovlivňuje, jestli bude daný produkt vnímán 

spotřebiteli jako atraktivní či nikoliv. V mnohých případech slouží reklama  
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k okamžitému zvyšování prodeje. U určitých typů produktů se totiž její vliv na prodeji 

projeví zřetelně ihned. (Vysekalová, Mikeš, 2010) 

Samozřejmě, že i reklama má své nevýhody. Jednou z nich je, že na současných trzích 

je reklama vystavena obrovské konkurenci. Reklamních sdělení je nepřeberné množství 

a společnost je jimi do značné míry přesycena, a tak věnuje reklamním sdělením 

většinou sníženou pozornost, či je v některých případech zcela ignoruje. Dalším 

negativem je, že vliv reklamy na prodej je mnohdy v kratším časovém horizontu obtížně 

pozorovatelný a měřitelný. Celkový vztah mezi reklamou a prodejem je spíše nepřímý. 

Kromě reklamy je prodej ovlivněn i dalšími skutečnostmi, které není možné pomocí 

marketingové komunikace ovlivnit. (Karlíček, Král, 2011) 

Čáslavová (2009) uvádí 3 hlavní funkce reklamy: funkce informační (informuje  

o novém produktu, změně ceny, způsobu užívání produktu, nových službách atd.), 

funkce přesvědčovací (působí na vytváření poptávky po produktu určitého výrobce, má 

význam v prostředí intenzivní konkurence, cílem je také posílení image firmy v mysli 

zákazníka, změna image produktu atd.) a funkce upomínací (účelem je připomínat  

a udržovat v povědomí výrobek či službu, kterou již dobře zná). Všechny tyto 3 funkce 

může plnit i sportovní reklama, která ve sportovní oblasti využívá specifickou formu 

komunikace. Jedná se o reklamu na sportovních dresech, startovacích číslech, 

mantinelu, nářadí, náčiní nebo na výsledkových tabulích. Na rozdíl od klasických 

reklamních médií jako je například televize, tisk a rozhlas patří specifická média 

sportovní reklamy k médiím s nižším informačním obsahem (pokud jde například  

o vlastnosti produktu, možnosti užití, způsobu fungování atd.). Její úloha tedy spočívá 

především ve stupňování známosti a popularity produktu, firmy, loga nebo v tom, že 

připomíná známé výrobky a jejich změny nebo změnu image firmy. (Čáslavová, 2009, 

s. 169.) 

Mezi výhody, které reklama přináší spotřebitelům lze uvést například šíření informací  

o produktech, službách, dává jim pocit důvěry, zvyšuje kvalitu zboží a šíři výběru, 

rozšiřuje výběr médií (peníze z reklamy umožňují existenci nezávislých médií), je 

důležitá pro ekonomickou prosperitu, zvyšuje přístupnost globálního trhu pro firmy  

i spotřebitele, protože poskytuje informace o produktech, společnostech, značkách, 

událostech atd. Podle některých autorů má vliv reklamy na spotřebitele naopak 

negativní. Setkáváme se s názory, že reklama je vyhazování peněz, které platí 

spotřebitel, že se jedná o manipulaci s lidmi nebo, že reklama nutí spotřebitele 
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nakupovat zbytečné výrobky. Pokud jde v marketingové komunikaci o budování  

a udržení značky, je jejím klíčovým nástrojem právě reklama. (Vysekalová, Mikeš, 

2010) 

Pokud se lidem reklama líbí, může se tento pocit promítnout do pozitivního vztahu ke 

značce. „Reklama by měla být líbivá, přátelská, vyvolávat emoce jako vzrušení, zábavu, 

bezstarostnost a nostalgii, a pak bude vyvolávat takové pocitové asociace, které vytvoří 

nebo posílí sounáležitost ke značce“ (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2003, s. 76). Pokud je 

reklama také přesvědčivá, dokáže vytvořit vztah mezi značkou a jejím užitkem a 

inspirovat zákazníka k nákupu. „Smyslem reklamního sdělení není poskytovat přesné, 

objektivní či pravdivé informace, nýbrž v prvé řadě zaujmout veřejnost“ (Foret, 1994, s. 

85). Proto nad obsahovou stránkou převažuje způsob a forma vyjádření, úsilí  

o nápaditost slovního obratu (sloganu), vizuální atraktivnost či zvuková originálnost. 

Aby reklama splnila cíle integrované marketingové komunikace, je třeba držet se sedmi 

základních principů efektivní reklamy (Clow, Baack, 2008): 

 Vizuální soudržnost: Je důležitá, protože spotřebitelé věnují sledování či poslechu 

reklam velmi málo času, díky vizuální soudržnosti se reklamní sdělení přesune u diváka 

z krátkodobé do dlouhodobé paměti. 

 Trvání kampaně: Použití reklamy na vhodně dlouhou dobu pomáhá uložit reklamní 

sdělení do dlouhodobé paměti spotřebitele. Typická kampaň trvá 1 – 2 měsíce. 

 Opakování sloganů: Slogany pomáhají spotřebitelům napojit reklamu na stávající 

znalostní struktury v jejich mysli. 

 Konzistentní pozice: vyhnout se nejednoznačnosti: Ulehčuje spotřebiteli umístit 

produkt do své kognitivní mapy a reklamní sdělení tak zůstává jasné a srozumitelné. 

 Jednoduchost a pochopitelnost: Tištěná reklama s jednoduchým sloganem  

a krátkým textem se vstřebává snadněji než složitá reklama přeplněná textem. 

 Identifikovatelný prodejní argument: Reklama by měla obsahovat prodejní 

argument (cena, kvalita, praktičnost, luxus atd.), který je pro diváka snadno 

identifikovatelný. 

 Vytvoření efektivního toku: V tištěné reklamě by se oči čtenáře měly snadno 

pohybovat od jednoho klíčového bodu k druhému. 
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Většina reklamních forem má vizuální i verbální složku. Vizuální ztvárnění klade důraz 

na obrazy a verbální složka na slova a jazyk. Obě formy mají určité výhody a nevýhody. 

Obrazy umí sdělit věci rychle, jsou lehce srozumitelné, dobře vystihují podobu 

předmětu (tvar, barvu), ale i stav. Naopak oproti slovnímu vyjádření, hůře vystihují děj, 

funkci, vlastnosti a způsob užití. Obraz umí dále vytvořit náladu, slovo naopak lépe 

vyjadřuje abstraktní pojmy a dává velký prostor k imaginaci. Vysekalová (2007) 

dodává, že obrazy dokáží zprostředkovat více informací v kratším čase. I když 

neobsahují informaci, mají afektivní účinek.  

V případě verbální složky je důležité dbát především na srozumitelnost. Informace jsou 

nejsrozumitelnější při použití všeobecně známých výrazů, krátkých  

a obrazných slov. Efektivní je pak využití slov, které popisují vlastnosti produktu, jako 

určité sdělení nebo jako hodnocení. Při výběru písma je důležitá čitelnost a snadná 

rozpoznatelnosti i asociace, které písmo vzbuzuje.  

Důležitou roli v reklamě hrají také barvy. Každá barva má v sobě určitý psychologický 

obsah závislý na osobnosti člověka, jeho vlastnostech, zkušenostech i aktuálních 

emočních stavech. Kromě obecných významů barev je tedy třeba „analyzovat jejich 

působení v konkrétním „kontextu“ s daným produktem či službou ve vazbě na 

charakteristiky cílové skupiny“ (Vysekalová, Mikeš, 2010, s. 70). Barvy nejen ovlivňují 

naše pocity, ale působí i na fyziologické stavy našeho organismu (studené barvy 

uklidňují, naopak teplé vzrušují).  

Reklamní text by měl respektovat cílovou skupinu a volit takové jazykové prostředky  

a styl, aby jí odpovídaly. Měl by být srozumitelný pro recipienta, používat výrazy, které 

zná, jednoduchá souvětí a měl by být stručný, přehledný a jednoduchý. Každý reklamní 

text by měl obsahovat argument, který podá příjemci nejdůležitější informace  

o produktu a přesvědčí recipienta k jeho koupi. Základem reklamního textu je 

poutavost, nápaditost, originalita, jazyková čistota a literární úroveň. Reklama by se 

také měla držet pravdivosti a slušnosti, může přehánět, ale nesmí lhát. Měla by také 

respektovat normy vycházející z kulturně – historického prostředí a neměla by 

pomlouvat konkurenci. 

K účelu šíření reklamních sdělení je k dispozici několik druhů médií. Každé z nich má 

svá specifika. „Odlišují se mimo jiné profilem svých diváků, čtenářů či posluchačů, 

rozsahem informací, které mohou efektivně předávat, možnostmi kreativního ztvárnění, 



 

27 

 

mírou zacílení, cenou, schopností ovlivňovat image značky, schopností demonstrovat 

fungování podniku atp.“ (Karlíček, Král, 2011, s. 52) Jednotlivým médiím se věnuji 

v kapitole 2. 6. 5. Výběr médií – mediální mix. 

3.5.2 Podpora prodeje 

Podporu prodeje je možné charakterizovat jako soubor pobídek, které stimulují 

okamžitý nákup. Jedná se o celou řadu nástrojů – kupony, soutěže, slevy, zvýhodněné 

nabídky, věrnostní programy, ale také se do podpory prodeje řadí komunikace v místě 

prodeje, nazývaná tzv. POP (Point of Purchase) komunikace. (Karlíček, Král, 2011,  

s. 97) 

Všechny tyto nástroje mají mnoho jedinečných kvalit:  

 přitahují pozornost spotřebitelů a nabízejí informace, které mohou vést k nákupu 

 stimulují samotný nákup propagovaných produktů či jejich vyzkoušení  

 vyvolávají a odměňují rychlou odezvu (nákup ihned)  

Obchodní společnosti využívají tyto nástroje k vyvolání silnější a rychlejší odezvy. 

Podporu prodeje lze využít k dramatizaci produktových nabídek a k oživení upadajících 

tržeb. Účinky prodeje jsou však obvykle krátkodobé a dočasné. Při získávání 

dlouhodobých preferencí pro danou značku nástroje podpory prodeje často nejsou 

efektivní jako reklama nebo osobní prodej. Mezi jejich další nevýhodu lze považovat 

vysoké náklady. Slevy, výhodná balení, kupony bezprostředně snižují ziskovou marži. 

(Karlíček, Král, 2011) 

3.5.3 Komunikace v místě prodeje 

Boček, Jesenský, Krofiánová a kolektiv (2009, s. 16) definují POP komunikaci jako 

„soubor reklamních materiálů a produktů použitých v místě prodeje pro propagaci 

určitého výrobku nebo výrobkového sortimentu.“  Karlíček a Král, (2011, s. 111) 

uvádějí, že „Komunikace v místě prodeje zahrnuje celou řadu nástrojů, které jsou 

umístěny v maloobchodních prodejnách a provozovnách služeb.“ Nejčastěji to bývají 

stojany, plakáty, transparenty, podlahová grafika, televizní obrazovky, modely výrobků 

atd. POP média působí na cílovou skupinu tehdy, kdy produktům věnuje pozornost  

a kdy se jakýkoliv stimul může ihned přeměnit v nákup.  
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Komunikace v místě prodeje z tohoto hlediska pak představuje nenahraditelnou součást 

komunikačního mixu. Mezi hlavní funkce POP komunikace je: stimulace nákupů 

(neplánovaný, impulzivní nákup), narušení nákupní rutiny (přivádí spotřebitele k dosud 

nevyzkoušenému produktu), posílení značek (zviditelnění klíčových atributů značky či 

produktu). Mezi další funkce patří pak poskytování informací o produktu, demonstrují 

fungování produktu v praxi a v neposlední řadě umožňují přímou interakci mezi 

produktem a kupujícím.  

Zásady pro úspěšnou POP komunikaci (Karlíček, Král, 2011, s. 112):  

 POP médium musí být dobře vidět a mělo by být umístěno na místě s vysokou 

koncentrací kupujících  

 POP médium musí upoutat pozornost kupujících 

 POP médium by mělo předávat požadované marketingové sdělení a podporovat 

positioning značky 

 POP médium by mělo být především přesvědčivé a vést kupující k okamžitému 

nákupu 

Jak uvádí Boček, Jesenský, Krofiánová a kolektiv (2009) hlavní současnou výhodou 

reklamy v místě prodeje je skutečnost, že tato reklama – na rozdíl od jiných typů 

reklamy – spotřebitele neobtěžuje, nevadí mu, spíše mu pomáhá.  

3.5.4 Event Marketing 

Event marketing, též nazývaný zážitkový marketing zahrnuje ty aktivity, kterými firma 

poskytuje cílové skupině emocionální zážitky spojené s danou značkou. Účelem je 

vzbudit u cílového segmentu pozitivní pocity, které se posléze kladně projeví i na 

vztahu ke značce. Šindler (2003, s. 22) definuje event marketing jako: „zinscenování 

zážitků stejně jako jejich plánování a organizaci v rámci firemní komunikace. Tyto 

zážitky mají za úkol vyvolat psychické a emocionální podněty zprostředkované 

uspořádáním nejrůznějších akcí, které podpoří image firmy a její produkty.“ 

Rothman, Pergolino, Miller a kolektiv (2012, s. 8) uvádí, že zhruba 20% z celkového 

marketingového budgetu, firmy využívají pro event marketing. Pro srovnání, 30% 

využívají na digitální marketing a zhruba 33% tvoří budget na PR, MI, AR a další 

marketingové nástroje. Zbývajících 17% je rozděleno mezi tradiční marketingové 

nástroje, direkt marketing a emaily. Marketingové eventy zpravidla obnáší sportovní, 
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kulturní, gastronomický, či jinak atraktivní program, který má potenciál přitáhnout 

pozornost cílové skupiny. Jedná se nejčastěji o road show, street show, akce přímo 

v místě prodeje nebo společenské akce pro důležité klienty. 

Watt (2003) poukazuje právě na stoupající trend sportovních událostí. Uvádí, že čím dál 

tím více společností si plně uvědomuje důležitost sportovních událostí a eventů, jako 

významnou součást všech aspektů sportovního prostředí, a to ve vztahu k marketingu, 

propagaci a povědomí veřejnosti. Frey (2011) klade důraz na tvořivost  

a originalitu eventů, neboť spotřebitelé si na různé akce stále více zvykají a je tedy 

daleko těžší, upoutat jejich pozornost a změnit jejich chování.  

Podstatou event marketingu je zainteresovat cílovou skupinu k aktivní participaci 

v programu a poskytnout jí tak emocionální zážitek spojený se značkou. Pokud se 

účastníci zapojí a daná činnost je baví, odrazí se to kladně nejen na jejich vnímání 

konkrétního eventu, ale následně i na hodnocení vztahu ke značce. Jako nezbytnou 

součástí pro úspěšné zapojení cílové skupiny do konkrétního eventu, vidí Frey v nových 

technologiích. Jedinečného osobního přizpůsobení akcí se dosáhne pomocí digitální 

komunikace, která umožní spotřebitelům naplánovat si své zážitky ještě dříve, než 

přijdou, i po té, co odejdou.  

Primární funkcí event marketingu je zvyšování oblíbenosti značky, tedy posilování 

emocionální složky postoje cílové skupiny k dané značce. Dalšími funkcemi event 

marketingu je zvyšování loajality stávajících zákazníků ke značce (poskytuje příležitost 

k neformálnímu osobnímu setkání), posilování asociací značky (tím, že převádějí 

symboliku reklamních kampaní do reálného života a umožňují zažít značku na vlastní 

kůži), zvyšování povědomí o značce a vyvolání pozitivního WOM (word of mouth, tedy 

předávání informace/reklamního sdělení „z úst do úst“) a druhotné publicity. Event je 

v neposlední řadě platforma, jejímž prostřednictvím lze zábavně prezentovat informace 

o produktu, předvést jej, provádět sampling, stimulovat prodej, získat kontakty na 

potenciální zákazníky atd. (Karlíček, Král, 2011, s. 137-138) 

„Akce založené na principech event marketingu pomáhají vytvářet zajímavější spojení 

se značkou, reagují na potřeby a požadavky zákazníků, odpovídají životnímu stylu 

zaměřenému na prožitky a zážitky a prostřednictvím přímého kontaktu se zákazníky 

zvyšují efektivitu celé kampaně.“ (Vysekalová, Mikeš, 2009, s. 145)  



 

30 

 

Pro úspěšný event. Je nezbytné především nepodcenit organizační stránku věci. Veškeré 

aktivity musí být sladěny, dobře naplánovány, koordinovány a také kontrolovány. 

K nejdůležitějším prvkům organizačního zajištění patří například (Karlíček, Král, 

2011): zajištění veškerých povolení pro konání akce, personální zajištění, bezpečnostní 

opatření (ochranka, zdravotníci, hasiči), technické zajištění, případné občerstvení, dárky 

pro hosty, zajištění vhodné dekorace, zajištění zázemí, zajištění moderátora, zajištění 

fotografa či kameramana.  

Watt (2003) uvádí, že klíčem pro úspěšný event je také stanovení přesných cílů, které 

má daná událost splnit. Cíle dle Watta (2003, s. 190) musí být:  

 Specifické 

 Měřitelné 

 Odsouhlasené 

 Srozumitelné  

 Dosažitelné  

 Realistické 

 Jednoduché 

 Jednoznačné 

 Správně načasované 

Z pořádání eventu plynou i určitá rizika a nevýhody. Mezi nejdůležitější patří negativní 

WOM a negativní publicita. Dále to může být i nepřízeň počasí, pokud je event 

organizován venku, a v neposlední řadě je to také finanční náročnost, která se odvíjí od 

pestrosti, velikosti a úrovně jednotlivých eventů.  

Vyhodnocení eventu probíhá skrz analýzy zpětné vazby účastníků: jak je event zaujal, 

jak chápou spojení se značkou, zda pochopili marketingová sdělení, případné změny 

postojů ke značce. Důležitým ukazatelem je také počet účastníků eventu, kvalita  

a kvantita mediálního pokrytí eventu atd.  

3.5.5 Direct marketing  

Direct marketing se původně vyvinul jako výrazně levnější možnost osobního prodeje, 

avšak od doby, kdy obchodní zástupci navštěvovali potenciální zákazníky osobně, 

direct marketing zaznamenal řadu významných vývojových změn. Karlíček  

a Král (2011, s. 79) definují direct marketing „jako komunikační disciplínu, která 



 

31 

 

umožňuje: přesné zacílení, výraznou adaptaci sdělení s ohledem na individuální potřeby 

a charakteristiky jedinců ze zvolené cílové skupiny a vyvolání okamžité reakce daných 

jedinců.“  

Na rozdíl od reklamy, direct marketing cílí zejména na výrazně užší segmenty lidí, což 

umožňuje výrazné přizpůsobení (personalizaci) marketingových sdělení. Kotler (2007, 

s. 937), uvádí stejné tvrzení: „Direct mail je vhodný pro přímou, individuální 

komunikaci. Umožňuje větší výběr na cílovém trhu, je možné použít osobní přístup, je 

pružný a výsledky jsou snadno měřitelné.“  

Jak uvádí Karlíček a Král (2011), nezbytnou součástí direct marketingu je kvalitní 

databáze, která obsahuje veškeré kontakty a data o stávajících a potenciálních 

zákaznících. Mezi hlavní funkce direct marketingu řadí autoři tyto: 

 Přímá stimulace prodeje 

 Podpora osobním prodejcům 

 Posilování loajality zákazníků 

 Zvyšování povědomí o značce a ovlivňovat postoje k ní 

„Nástroje direct marketingu je možné rozdělit do tří skupin – marketingová sdělení 

zasílaná poštou (direct maily, katalogy, neadresná donáška), marketingová sdělení 

předávaná telefonicky (telemarketing a mobilní marketing) a sdělení využívající internet 

(e-maily, e-mailové newslettery).“ (Karlíček, Král, 2011, s. 79)  

S výrazným rozvojem nových médií je komunikace prostřednictvím internetu a e-mailů 

stále významnější a klasický direct mailing je čím dál tím častěji nahrazován  

e-mailingem.  

3.5.6 On-line komunikace  

On-line komunikace společně s veškerou marketingovou komunikací, která využívá 

digitální technologie, patří do tzv. digitálního marketingu. Jeho součástmi jsou tedy také 

on-line marketing, mobilní marketing a sociální média. On-line komunikace je velmi 

úzce spojena s ostatními disciplínami komunikačního mixu. Pomocí internetu je možné 

představovat nové produkty, zvýšit povědomí o stávajících produktech  

a v neposlední řadě také posílit image značky. On-line prostředí umožňuje rovněž přímý 

prodej. Karlíček a Král (2011, s. 171) uvádí, „že se nejčastěji na českém internetu 
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prodávají počítače, hardware, oblečení, obuv, mobilní telefony, domácí spotřebiče  

a knihy.“ 

Mezi přednosti internetu lze uvést přesné a široké zacílení, interaktivita (zpětná vazba), 

personalizace, delší působení, využití multimediálních materiálů, dobrá měřitelnost 

účinnosti a poměrně nízké náklady. Dle Freye (2011, s. 54) „se na českém trhu Internetu 

pohybuje měsíčně kolem 6 milionů aktivních uživatelů z tuzemska.“ Z 52% se jedná  

o muže, a z 48% o ženy. Internetová populace je celkově mladší než celková (85% 

uživatelů je mladší 50 let). Kozel, Mynářová a Svobodová, (2011, s. 18) zmiňují, „že 

denně používá internet více než 40% obyvatel České republiky.“ V průměru tak tráví 

čeští uživatelé na internetu více než 26 hodin měsíčně. 

Ve sportovním prostředí je využití internetu nesmírně důležité. Jednak z hlediska 

prezentace sportovní organizace či sportovní události, ale také z pohledu prodeje  

a nákupu sportovních produktů nebo služeb. Této problematice se v České republice 

mnoho autorů nevěnovalo, avšak zcela odlišná je situace v aktuálních zahraničních 

odborných publikacích k marketingu sportu. Publikace Schwarz a Hunter (2008) 

obsahuje kapitolu: Sport e-business and e-commerce a podobně publikace Beech  

a Chadwick (2007) se již věnuje problematice, zde zejména v kapitole Direct, database 

and online marketing. Je evidentní, že v 21. století provázejí informační a komunikační 

technologie obchod a podnikání na domácí, mezinárodní i globální úrovni, stejně tak to 

platí pro oblast sportu. „Pokud uvažujeme koncept „e“, vztahujeme jej k elektronické 

síti, včetně Internetu, World Wide Web a Intranetu. Tyto digitální technologie 

způsobují, že sportovní produkty a sportovní služby jsou mnohem snadněji dosažitelné 

většímu množství lidí než dříve.“ (Schwarz, Hunter, 2008, s. 308).   

Podle Freye (2011) hlavními úkoly on-line (internetového) marketingu je podpora 

značky a cílení na výkon naší komunikace.  

Pro podporu značky on-line marketing využívá těchto nástrojů: 

 Bannerová reklama 

 Mikrostránky (využívají se především pro produktové kampaně, odkazují na 

hlavní stránky výrobce) 

 Virové kampaně (virální marketing zahrnuje všechny marketingové aktivity, jež 

k šíření reklamních informací využívají samotné uživatele/cílové zákazníky) 

 On-line PR  
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Pro cílení na výkon používá tyto nástroje: 

 SEM (Search Engine Marketing) – marketing ve vyhledavačích. V České 

republice je to nejčastěji Seznam a Google.  

 Affiliate marketing – funguje na provázanosti stránek prodejce služeb nebo 

produktů se stránkami, které službu či výrobek doporučují. Jde o systém 

založený na propagaci produktu firmy prostřednictvím stránek affiliate partnerů, 

kteří za to dostávají provizi z prodeje. Zapojení affiliate marketingu do 

partnerských programů je využívané i sportovními organizacemi.  

 E-mailové kampaně  

(Frey, 2011; Beech, Chadwick, 2007) 

Nejdůležitějším on-line komunikačním nástrojem jsou webové stránky a stále více 

pozornosti přitahují sociální média.  

3.5.6.1 Webové stránky  

Webové stránky představují jakousi základní platformu, od které se odvíjí a na kterou 

odkazuje celá internetová komunikace firmy. Lze je považovat za nástroj direct 

marketingu, jelikož je možné jejich pomocí realizovat přímý prodej, umožňují upravit 

obsah i formu jednotlivému potenciálnímu zákazníkovi a lze u nich snadno měřit 

efektivitu. Mohou být ale chápány i jako nástroj public relations, poněvadž lze jejich 

prostřednictvím komunikovat s novináři, zákazníky, partnery a dalšími. V neposlední 

řadě je možno webové stránky považovat za typ reklamy, jelikož mnoho těchto stránek 

má za úkol posilovat především image značky. Webové stránky musí být pro cílový 

segment atraktivní z hlediska obsahu i vzhledu, musí být přesvědčivé a hlavně 

přehledné a aktuální. Neméně důležitá je také snadná vyhledatelnost, jednoduché užití  

a odpovídající design. (Frey, 2011; Karlíček, Král, 2011) 

Ve sportovním prostředí se webovým stránkám věnují Beech, Chadwick (2007). Ve 

svém díle prezentují starší členění webových stránek v oblasti sportu do následujících 

kategorií: „stránky zaměřené na informační obsah z oblasti sportu, oficiální stránky 

klubů a soutěží, komerční stránky firem, které prodávají zboží a služby v oblasti sportu, 

stránky se zaměřením na hry a sázky s tématikou sportu, stránky pro fanoušky.“ (Beech, 

Chadwik, 2007, s. 257).  
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Vývoj využití internetu se přitom podle autorů odehrává ve třech stupních (Beech, 

Chadwick, 2007, s. 258):  

1. základní informační aplikace (statická, jednoduchá a jednocestná komunikace).  

2. aplikace e-commerce (umožnění základních komerčních transferů).  

3. interaktivní a broadcasting aplikace (využití digitálních technologií pro co nejširší 

interaktivní komunikaci včetně sledování událostí v reálném čase atd.). 

V tomto prostředí evoluce sportovní komerce přinesla (Schwarz, Hunter, 2008) dva 

signifikantní pojmy do slovníku sportovního marketingu. Individualizace – 

personalizace a zákaznický přístup, tj. personalizovaná komunikace mezi zákazníkem  

a organizací. Individualizace a personalizace je již zmiňovaný pojem v úvodu práce 

mezi obecnými trendy marketingové komunikace. Druhým důležitým pojmem 

sportovního marketingu v prostředí webových stránek je interaktivita. Tj. dvoucestná 

komunikace se sportovní organizací.  

Mezi dalšími trendy je uplatňování přístupů one-to-one a metod direct mailu, 

telemarketingu se zpětnou vazbou přes mail, asynchronní diskuse na webu atd., viz i 

Beech a Chadwick (2007).  

Hodnocení efektivity webových stránek je poměrně jednoduché a přesné. Lze změřit 

počet návštěvníků webu, počet návštěvníků, kteří se na web vracejí, dále pak stránky 

které návštěvníci nejčastěji navštěvují, kolik na jednotlivých stránkách tráví času, odkud 

se na web dostávají, kolik z nich učiní požadovaný úkon (objednání konkrétního 

produktu, přihlášení k odběru on-line newsletteru apod.) a mnoho dalších ukazatelů. 

(Karlíček, Král, 2011) 

3.5.6.2 On-line sociální média  

On-line sociální média Frey (2011, s. 59) definuje jako „souhrn technických nástrojů  

a platforem, jako jsou sociální sítě, on-line komunity a sítě umožňující sdílení videa  

a obrázků bez nutnosti instalování dalšího softwaru.“ Karlíček a Král (2011, s. 182) 

popisují sociální média jako „otevřené interaktivní on-line aplikace, které podporují 

vznik neformálních uživatelských sítí. Uživatelé vytvářejí a sdílejí v rámci těchto sítí 

nejrůznější obsah, jako jsou např. osobní zkušenosti, zážitky, názory, videa, hudba či 

fotografie.“  
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Sociální média se dělí na publikační, sdílená, diskusní, virtuální světy, společenské hry 

livecasty (provozují živé vysílání), a také samozřejmě na sociální sítě, mezi nejznámější 

jsou uváděny: Facebook, My Space,  LinkedIn a mikroblogy, jako je Twitter. (Frey, 

2011) Mezi další sociální média řadí Kozel, Mynářová, Svobodová (2011) sociální 

záložkovací systémy Digg, Delicious nebo Jagg.  

Sociální sítě slouží především k udržování kontaktu se stávajícími přáteli  

a známými. Z výsledků výzkumu VŠE a agentury Outbreak, z roku 2010 bylo zjištěno, 

že Čeští pravidelní uživatelé internetu uvádějí nejčastěji čtyři důvody k využívání 

sociálních sítí. Jsou jimi: kontakt s přáteli, plánování s přáteli, organizace akcí  

a získávání rad a doporučení. (Karlíček, Král, 2011, s. 184)  

Marketingové využití on-line sociálních sítí musí výše uvedeným motivům odpovídat. 

Obchodní firmy využívají sociální sítě především k informování  

o zajímavých eventech a jiných akcí, umožňují také přiblížení značky spotřebitelům, 

zvyšují jejich oblibu a posilují jejich image. Sociální síť je také velmi efektivním 

nástrojem public relations. Zajímavou informaci, petici či jinou iniciativu, která 

uživatele zaujme pak ochotně šíří k dalším uživatelům.  

Ve sportovním prostředí svět sociálních médií, poskytuje nebývalý přístup k téměř 

všemu, co chceme vědět. Facebook, Twitter a další sociální weby umožňují přístup ke 

sportovcům na všech úrovních sportu, od středních škol k profesionálům, k oblíbeným 

sportovním zpravodajům a televizním komentátorům, stejně tak ke stránkám různých 

sportovních týmů. Sociální média dávají všem šanci vidět nejnovější zprávy  

a slyšet nejnovější zvěsti dříve, než je kdokoliv jiný v mediálním světě převezme. 

Lidem to také dává šanci vidět, co sportovci dělají ve svém volném čase. 

Velký potenciál ve využívání sociálních médií mají organizátoři lokálních sportovních 

akcí. V poslední době se zvyšuje počet komerčních turnajů, závodů  

a událostí pro veřejnost v řadě sportů, jako je např. běh, badminton, golf, beach 

volejbal, tenis aj. Jeden ze základů úspěšné sportovní akce je její propagace a systém 

přihlašování se. Tím, že většinou není stanovený vysoký rozpočet na propagaci těchto 

sportovních akcí (zpravidla je nulový), snaží se organizátoři využívat metody, které 

nestojí příliš mnoho finančních prostředků.  

Za nejpopulárnější sociální sítí využívanou také pro pořádání nejen sportovních akcí  

a evntu, je považován Facebook. Uživatelů z České republiky bylo k září 2011 cca 3,4 
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milionů uživatelů (Frey, 2011). Podle Kozla, Mynářové a Svobodové (2011) má každý 

druhý člen internetové populace facebookový účet a více než polovina uživatelů denně 

sleduje nebo sdílí videa.  

Z výše uvedených statistik tak nelze popřít, že jak v České, tak i Slovenské republice je 

Facebook druhou nejnavštěvovanější webovou stránkou. Věková struktura českých  

i slovenských uživatelů má největší zastoupení v kategorii 18 až 24 let, druhou 

nejpočetnější kategorií jsou uživatelé od 25 do 34 let. Právě věk uživatelů by měl být 

zohledněn, pokud se firma rozhodne využít Facebook jako nástroj k marketingové 

komunikaci. (Karlíček, Král, 2011) 

Mezi velké výhody Facebooku, jako reklamního média, patří minimální náklady 

vynaložené na tento typ komunikace. Založení profilu je zdarma, tudíž pokud si firma 

nepřiplatí za reklamu či aplikace a hry, neplatí za provoz profilu nic. Nutné je v tomto 

případě zajistit pouze marketéra, který na profil dodává aktuální obsah a komunikuje  

s jeho návštěvníky. Pokud si ale firma na kampaň na sociální síti najme profesionální 

agenturu, které se v dnešní době na tuto problematiku specializují, vyjde investice na 

několik desítek tisíc korun. Jako další výhodou je poměrně dobrá měřitelnost efektivity. 

Efektivitu lze odhadovat např. podle počtu členů on-line komunity, počtu fanoušků 

značky, počtu zobrazení článku, počtu komentářů a jejich kvality nebo podle počtu 

uživatelů, kteří se přes sociální média dostali na webové stránky. Výrazně obtížnější je 

hodnocení změn v povědomí o značce a změn její image. Efekt sociálních médií se 

v tomto případě velice těžko odděluje od efektů dalších komunikačních nástrojů 

(především reklamy).  

Při marketingové komunikaci na sociálních sítích je nutné myslet na to, že jejich 

prostředí se rychle mění a inovuje, tudíž je nutné nové formy a metody práce sledovat  

a zohlednit je při vlastní práci v prostředí, jako je právě Facebook. 

Mezi hlavní důvody proč užívat sociální sítě a média k marketingovým účelům Frey 

(2011, s. 67) uvádí tyto: 

 Image: Pozitivní vztahy s uživateli sociálních sítí zlepšují image firmy, neboť 

přímá komunikace vyvolá v uživateli pocit, že svou účastí ve skupině získává 

přidanou hodnotu v podobě čerstvých informací a přístupu k novinkám. 

 Virální marketing: Sociální sítě jsou ideálním místem pro šíření reklamních 

sdělení. Je jedním z nejlevnějších způsobů reklamy, a to nenásilnou formou, 
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prostřednictvím vtipných obrázků nebo zábavných videí, které uživatelé mezi 

sebou sdílí nebo dál šíří. 

 Public relations: Prostřednictvím sociálních sítí lze také zveřejňovat PR články. 

Ty by především měly být zajímavé a měly by se týkat nějaké aktuální události.  

 Budování značky: Uživatelé tráví na sociálních sítích poměrně hodně času, 

pokud budou delší dobu vnímat vědomě i podvědomě existenci loga, sloganů, 

reklamního sdělení konkrétní obchodní firmy, vybaví si celou značku o dost 

snadněji.  

 Loyality marketing: Sociální sítě pomáhají budovat loajality zákazníků pomocí 

zveřejněním zprávy (ve správný čas a správným způsobem) o novince nebo 

zajímavé věci. Dalším způsobem, jak podporovat věrnost značce, jsou diskuse  

a on-line řešení problémů se zákazníky. To u zákazníka vyvolá pocit 

sounáležitosti a důležitosti.  

 Social Data Mining: Sociální sítě jsou ideálním zdrojem zásadních informací  

a názorů zákazníků, nejlépe prostřednictvím on-line diskusí. Pokud má firma 

vytvořen určitý okruh příznivců, který má jistou vypovídací schopnost, může 

pomocí statistických metod získat cenná data o segmentu spotřebitelů daného 

produktu a na jeho základě přizpůsobit marketingovou kampaň.  

3.6 Příprava komunikační kampaně  

Jak již bylo uvedeno na začátku, komunikační kampaň vychází z komunikačního plánu, 

který je podřízen plánu marketingovému. Každá komunikační kampaň je jedinečná. 

Vždy jde ale o předání určitého sdělení určité cílové skupině. Komunikační nástroje by 

zároveň měly být vyladěny tak, aby byly ve vzájemném souladu a aby se 

maximalizovaly synergické efekty plynoucí z jejich provázanosti. Aby byla 

komunikační kampaň efektivní, musí respektovat několik kroků. Při přípravě 

komunikační kampaně se nejprve vychází z marketingové analýzy, která poskytne 

potřebné informace o trhu, zákaznících, konkurenci atd., po získání těchto informací se 

přistupuje ke stanovení komunikačních cílů, kterých má kampaň dosáhnout, následuje 

určení cílové skupiny, na kterou je kampaň zaměřená, dále příprava komunikačního 

sdělení, výběr médií, jejichž prostřednictvím se sdělení bude předávat a na závěr získání 

zpětné vazby, aby mohlo dojít ke změření efektivity a konkrétních účinků komunikace.  
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3.6.1 Situační analýza  

Komunikační plánování vždy začíná analýzou situace na trhu a není vhodné tuto fázi 

podceňovat, neboť nedostatečná analýza trhu vede k nevhodně stanoveným 

komunikačním cílům a k chybné komunikační strategii. Naopak důsledná situační 

analýza umožňuje definování klíčových problémů a příležitostí na trhu. 

Z komunikačního hlediska je nejdůležitější analyzovat, jak vnímá cílová skupina 

propagovanou značku, jak vnímá konkurenční, jak přistupuje k dané produktové 

kategorii (jaké jsou motivy ke koupi daného produktu) a jakými médii ji lze 

nejefektivněji oslovit.  

V rámci sportovního prostředí považují Irwin, Sutton a McCarthy (2008, s. 250) za 

klíčové, 4 hlavní analýzy:  

1. Analýza stávajících a potenciálních zákazníků sportovního produktu/eventu  

2. Analýza silných a slabých stránek sportovního produktu/akce 

3. Analýza minulých komunikačních kampaní 

4. Analýza konkurence 

3.6.2 Komunikační cíle  

Jakmile je dostatečně známá situace na trhu, je možné přistoupit ke stanovení 

komunikačních cílů, tedy jakou odezvu chceme vyvolat. Správně stanovené 

komunikační cíle jsou nejdůležitějším předpokladem efektivity komunikační strategie. 

Cíle nejen určují, co a kdy má být marketingovou komunikací dosaženo, ale zároveň 

představují kritéria pro vyhodnocení kampaně. V mnoha případech je samozřejmě 

konečnou odezvou nákup, či zájem o daný produkt nebo službu. Avšak mezi 

komunikační cíle patří i jiné atributy než jen výsledná koupě.  

Vysekalová a Mikeš (2010) dělí cíle na ekonomické: zvýšení obratu, zisku, tržního 

podílu, udržení podílu na trhu, zavedení inovovaného či zcela nového výrobku nebo 

služby atd. a na cíle neekonomické/psychologické: ovlivnění image značky/produktu, 

zvýšení známosti značky, změna postojů ke značce, upevnění nákupních úmyslů, 

upevnění pozice firmy v očích veřejnosti, zavedení nové značky. 

Prioritou mezi komunikačními cíli by mělo být podle Pelsmackera, Guense a Bergha 

(2003) povědomí o značce, protože pokud není značka dostatečně známá, nelze budovat 
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její image, preference a postoj. Karlíček a Král (2011, s. 12) definují tyto komunikační 

cíle:  

Zvýšení prodeje je cílem naprosté většiny komunikačních kampaní, avšak využitelnost 

prodeje jako komunikačního cíle je v řadě případů poměrně omezená. Prodej silně 

ovlivňuje velké množství faktorů, které nelze marketingovou komunikací usměrnit. 

Jedná se především o kvalitu produktů, úroveň distribuce, cenovou politiku, chování 

konkurence, vývoj trhu atd. I kdyby byla komunikační kampaň sebeúčinnější, mnohdy 

tak zvýšení prodeje vyvolat nemůže.  

Povědomí o značce je významným předpokladem toho, že se daná značka bude 

prodávat. Neznámé značky jsou často ignorovány a známější značky jsou obecně 

vnímány jako atraktivnější. Rozlišují se dva typy povědomí o značce: vybavení značky 

a rozpoznání značky. V prvním případě si cílová skupina na značku vzpomene, uvažuje-

li o příslušné produktové kategorii. Ve druhém případě vysoká úroveň tohoto ukazatele 

znamená, že cílová skupina značku identifikuje v místě prodeje a zároveň si ji spojí 

s příslušnou produktovou kategorií. 

Komunikační kampaně zaměřené na zvyšování povědomí o značce by měly v obecné 

rovině posilovat jak vybavení značky, tak její rozpoznání v místě prodeje. Vysoké 

povědomí o značce ovšem neznamená, že se daná značka bude automaticky prodávat. 

Pokud cílová skupina značku zná, ale z nějakých důvodů ji nepreferuje, nebude ji 

kupovat. Neméně významných cílem je proto ovlivnění postojů ke značce. Postoje 

mají tři vzájemně provázané složky: kognitivní, emocionální a konativní. Komunikační 

kampaň může ovlivňovat jakoukoliv z výše uvedených složek a jedná se především  

o ovlivňování asociací, které daná značka vyvolává. Kampaně cílené na ovlivňování 

postojů tak mají primárně měnit image či pověst značky, a tak zvyšovat její preferenci 

oproti značkám konkurenčním. Kognitivní složka představuje veškeré názory a znalosti, 

které cílová skupina o dané značce má. Emocionální složka představuje pocity cílové 

skupiny vůči dané značce. Behaviorální složka pak poukazuje tendenci cílové skupiny 

nějak jednat vzhledem k určité vybrané značce. Jde o určitou představu o té značce, 

které pak přizpůsobuje své chování.  

Komunikační kampaň zaměřená na udržení, popřípadě zvýšení loajality ke značce se 

vztahuje na stávající zákazníky. Snaží se posílit vztah mezi zákazníkem a značkou tak, 

aby zákazník měl značku rád, důvěřoval ji a pravidelně její produkty kupoval. Neměl by 
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tak být motivován kupovat značky konkurenční. V některých případech může být 

vhodným komunikačním cílem např. zvýšení návštěvnosti prodejny, zvýšení 

návštěvnosti webových stránek, zvýšení počtu potenciálních zákazníků, kteří zavolají na 

infolinku, požádají o schůzku s prodejcem, objednají si brožuru, vyzkouší si produkt 

dané značky atd. Všechny tyto dílčí cíle nějakým způsobem přibližují potencionálního 

zákazníka ke koupi či jinému požadovanému chování. Komunikační cíle, které stimulují 

chování směřující ke koupi, jsou vhodné například u významnějších nákupních 

rozhodnutí a celý nákupní proces bývá daleko komplexnější.  

Komunikační kampaň může sloužit také k budování trhu, tedy k vytvoření nové 

produktové kategorie či jejímu rozšíření. Tento cíl je organizacemi kladen v případě, 

kdy uvádějí na trh nějakou zásadní inovaci, kterou zatím nikdo zásadním způsobem 

nepoptává. Při vytváření či rozšiřování produktové kategorie nebývá obvykle primárně 

propagovaná značka, ale samotný produkt. Je proto nezbytné zvýšit povědomí o tomto 

produktu a ovlivnit postoje, které k němu cílová skupina zaujme. Marketingová 

komunikace musí proto primárně představit benefity produktu a způsoby jejího užití, 

jinak cílová skupina produkt kupovat nebude.  

V neposlední řadě je důležité jednotlivé stanovení komunikačních cílů. Karlíček a Král 

(2011) poukazují na to, aby komunikační cíle byly stanoveny tak, aby byly tzv. 

SMART. Tedy konkrétní (specific), měřitelné (measurable), odsouhlasené celým 

týmem (agreed), realistické (realistic) a časově ohraničené (timed). 

3.6.3 Určení cílové skupiny  

Marketingová komunikace začíná s jasnou představou cílového publika. Tímto 

publikem mohou být jednotlivci, skupiny, speciální cílové skupiny, nebo veřejnost 

obecně. Cílové publikum bude mít značný vliv na rozhodování komunikátora ohledně 

toho, co bude řečeno, jak to bude řečeno, kdy to bude řečeno, kde to bude řečeno  

a kým to bude řečeno. Čím blíže dokážeme popsat cílovou skupinu a hlouběji poznáme 

její přání a potřeby, tím cílenější a snadnější bude volba vhodné komunikace pro přímé 

oslovení. (Kotler, 2009, s. 821) 

„Úspěch komunikační kampaně je závislý na jasné definici cílové skupiny – tedy těch, 

které chceme kampaní oslovit“ (Vysekalová, Mikeš, 2010, s. 46). „Výběr dobře 

definované cílové skupiny a rozhodnutí o zaměření by měly být součástí plánování 
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komunikace i výběr cílů a nástrojů komunikace, plánování médií a realizace kampaně.“ 

(Pelsmacker, Guens, Bergh, 2003, s. 127) 

Před začátkem plánování komunikační kampaně je proto potřeba, výzkumem 

systematicky poznat základní charakteristiky cílové skupiny. Většina autorů uvádí 

segmentaci cílové skupiny na základě geografických, demografických, 

psychografických a psychologických znaků. Mimo výše uvedené Irwin, Sutton, 

McCarthy (2008) zmiňují také segmentaci podle frekvence využívání daného produktu 

či služby a dále segmentaci cílové skupiny podle jednotlivých benefitů, které jim daný 

produkt nebo služba přináší.  

Mezi geografické znaky patří národy, státy, oblasti, okresy, města, nákupní oblasti atd. 

Mezi demografické znaky patří pohlaví, věk, rodinný stav, povolání, příjem atd. 

Všechny tyto statistické údaje není těžké získat, složitější je získat údaje psychografické 

a psychologické, mezi které patří například postoj cílové skupiny ke značce či znaky 

z hlediska nákupního chování. Spotřební chování člověka z hlediska psychografických 

znaků je ovlivněno dvěma souhrnnými faktory. Jedním z nich jsou objektivní možnosti, 

a to jak materiální, tak i psychické povahy. Kdy jednotlivé možnosti představují souhrn 

různých zdrojů, které má člověk k dispozici – vzdělání, příjem, zdraví, sebevědomí, 

spotřební apetit apod. Druhým faktorem je osobnostní orientace respondenta. Jedná se  

o vzorce postojů a jednání člověka, které se podle jeho očekávání mají odrazit v jeho 

image ve společnosti. V praxi jde o různé životní styly. Psychologická typologie dává 

do souvislosti charakteristické znaky člověka (osobnost, temperament apod.)  

se způsobem chování. Psychologická charakteristika spotřebitelů na základě jejich 

nákupního chování byla v 60. letech klasifikována takto (Vysekalová, Mikeš, 2010):  

 spotřebitelé nakupující dle návyku (kupují stejné produkty či značky),  

 spotřebitelé dávající přednost racionálním argumentům (jejich věrnost značce 

není tak stabilní),  

 impulzivní spotřebitelé reagující na aktuální apel (např. design výrobku, obal, 

vůně, chuť),  

 spotřebitelé rozhodující se převážně dle ceny,  

 emocionální spotřebitelé (rozhodující význam má pro ně image, reagují na 

symbolické vlastnosti výrobku) 

 skupiny nových spotřebitelů (nejsou stabilizovány z hlediska psychologických 

dimenzí chování a mohou reagovat rozdílným způsobem).  
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Z hlediska osobnosti člověka se při přijímání či odmítání reklamních argumentů 

projevuje (Vysekalová, Mikeš, 2010):  

 selektivita a jedinečnost osobnosti (vybíráme si to, čeho si všimneme; odmítáme 

to, co neodpovídá našim postojům.),  

 vyladění naší osobnosti  

 hodnotová orientace (cíle, které si stanovil pro budoucnost) 

 motivační struktura 

 charakteristika poznávacích procesů 

Nákupní chování spotřebitelů v oblasti sportu definuje ve svém díle Funk (2008) jako 

proces zahrnující výběr, nákup a užití sportovních produktů a služeb, k získání 

specifických benefitů a k uspokojení svých potřeb. Autor popisuje narůstající význam 

sportu a sportovních eventů, jako jeden z nejvlivnějších psychografických znaků, který 

nejen ovlivňuje spotřebitele v jeho nákupním chování, ale ovlivňuje ho také v práci, 

v životě, ale také jakým způsobem smýšlí a na základě čeho se rozhoduje. Podle 

průzkumů, které byly provedeny v letech 2002 - 2004 je vidět, jak sport vstupuje do 

života lidí po celém světě. Ve Velké Británii 75% dospělých provozuje sport, nebo 

nějakou fyzickou aktivitu. Ve Spojených státech se 72,1 milionů dospělých (35%) 

zúčastnilo nějakého sportovního eventu. V Japonsku se 72% obyvatel věnuje 

rekreačnímu sportu. V Austrálii se přes 44% dospělé populace zúčastnilo nějaké 

sportovní události. V Kanadě je zhruba 55% obyvatel, který aktivně sportuje. (Funk, 

2008).  

3.6.4 Tvorba komunikačního sdělení  

Sdělení v marketingové komunikaci by mělo být vnímáno jako soubor jakýchkoliv 

prvků, které mají pro danou cílovou skupinu nějaký význam. Může se jednat o slova, 

ale například i symboly, obrazy, hudbu, zvuky, barvy, gesta a o jejich nejrůznější 

kombinace. Marketéři pak vhodným výběrem těchto prvků mohou ovlivňovat, jaké 

myšlenky a pocity u dané cílové skupiny vyvolávají. (Karlíček, Král, 2011, s. 24) 

Dobrá komunikační sdělení jsou v dnešním nákladném a přesyceném reklamním 

prostředím zvláště důležitá. Jen aby získala a udržela pozornost, musí být sdělení lépe 

plánováno, musí být nápaditější, originálnější, zábavnější a pro spotřebitele užitečnější. 
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Dle Kotlera (2007, s. 824) by v ideálním případě mělo sdělení získat pozornost, udržet 

zájem, vzbudit touhu a vyvolat akci, což je rámec odvozený od známého modelu AIDA 

– Attention, Interest, Desire a Action. Při sestavování reklamního sdělení je třeba si 

uvědomit, co říci (obsah sdělení) a jak to říci (struktura a formát sdělení).  

Obsah sdělení má tři možné motivy (Kotler, 2007): racionální, emocionální  

a morální. Racionální jsou ty, které poukazují na výhody daného produktu: kvalita, 

úspornost, výkonnost atd. Emocionální motivy se pokoušejí vyvolat pozitivní či 

negativní emoce jako je: láska, humor, hrdost, radost, ale i strach, obava, vina, hanba. 

Morální motivy jsou pak namířeny na to, co je „dobré“ a „správné“.  

Formát sdělení je velice důležitou součástí přípravy reklamního sdělení. Podle toho, 

v jakém komunikačním kanále figuruje, je třeba dbát na důležité atributy. V tištěném 

inzerátu je potřeba originality, kontrastu, poutavých obrázků, titulků, osobitých formátů, 

velikostí, barev, tvarů a pozic sdělení. Je tedy důležité dbát jak na titulek a text, ale i 

ilustraci a barvu reklamního sdělení. Pokud má být sdělení vysíláno v rádiu, je důležitý 

výběr vhodných slov, zvuků a hlasů. Při reklamním sdělení, které probíhá v televizi 

nebo je předáváno osobně, je třeba si dávat pozor na všechny předchozí prvky a dále je 

třeba dbát na řeč těla: výraz tváře, gesta, oděv, postoj, ale svou roli hraje například i 

účes.  

Obecně tedy komunikované sdělení musí mít pro cílové publikum praktickou hodnotu, 

musí zaujmout, musí přinášet nové informace (o produktu či značce) a musí být 

prezentováno takovým způsobem, aby mělo žádoucí dopad. (Kotler, 2007) 

Ve sportovní oblasti autoři Irwin, Sutton a McCarthy (2008) považují za důležitý aspekt 

pro tvorbu efektivního komunikačního sdělení asociace spojené se značkou. Do těchto 

asociací zařazují: dobré vzpomínky, diferenciaci od ostatních produktů/akcí, motivaci  

a dobré pocity. Pro vytvoření efektivního komunikačního sdělení je důležité vytvořit, 

posílit či spustit výše uvedené asociace, aby vyvolali kýžený efekt. Asociace spojené se 

značkou mají 2 hlavní zdroje – atributy a benefity (Irwin, Sutton, McCarthy, 2008). Za 

atributy považujeme vlastnosti konkrétní značky, které přímo i nepřímo ovlivňují 

komunikaci dané sportovní události nebo samotné značky. V lepším případě mohou tyto 

atributy zvýšit efektivitu komunikačního sdělení a asociací spojených se značkou, ale 

při jejich nesprávném využití, mohou také efektivitu komunikačního sdělení snížit.  
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Jako benefity naopak označujeme tu hodnotu a význam, kterou zákazníci 

k jednotlivému sportovnímu produktu nebo události přiřazují.  

Mezi atributy ve sportu Irwin, Sutton, McCarthy (2008) považují: 

1. Historický úspěch (úspěchy dané značky nebo sportovního týmu posilují její 

pozici) 

2. Známí sportovci/celebrity (přítomnost sportovních hvězd přitahuje pozornost 

diváků) 

3. Hlavní trenér/pořadatel/komentátor  

4. Místo, kde se událost odehrává  

5. Logo, Design (visuální identifikace značky) 

6. Doprovodný program (produkty, služby, interaktivní program nabízený nad 

rámec sportovní události) 

7. Tradice  

8. Management (důvěra v organizaci a management dané sportovní akce) 

Mezi benefity zařazují autoři Irwin, Sutton, McCarthy (2008): 

1. Ztotožnění se fanoušků se značkou/týmem 

2. Útěk z běžného života 

3. Nostalgie 

4. Hrdost (být hrdý odkud pocházím – propojení s událostí) 

5. Společenské vyžití  

Komunikační kampaně nemohou zaznamenat úspěch, pokud nestimulují právě tyto 

asociace a výše uvedené atributy.  

3.6.5 Výběr médií – mediální mix 

Po určení cílového publika, stanovení jednotlivých komunikačních cílů  

a přípravě sdělení je třeba si ujasnit, jakým komunikačním kanálem bude vše 

komunikováno. Správná volba média je nezbytným předpokladem efektivní 

marketingové komunikace. Média je zapotřebí volit tak, aby optimálním způsobem 

oslovila cílové skupiny, aby nejen přenášela informace, ale dokázala také vyvolat 

emoce. Důležité je také zaměření média na určité tržní segmenty, jeho schopnost 

pohotově šířit sdělení a umístění média v prostředí, které odpovídá naší cílové skupině. 

Pokud je zvoleno médium, které neodpovídá mediálnímu chování cílové skupiny, 
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nebude kampaň účinná. Existují dva základní druhy komunikačních kanálů: osobní  

a neosobní.  

Osobní komunikační kanály představují přímou vzájemnou komunikaci dvou či více 

lidí. Mohou komunikovat tváří v tvář, prostřednictvím mobilního telefonu nebo pevné 

linky, poštou nebo pomocí internetového chatu. Mezi osobní komunikační kanály 

můžeme také zařadit Word-of-mouth, zahrnující výměnu informací o produktu mezi 

cílovými zákazníky a sousedy, přáteli, příbuznými nebo kolegy. (Kotler, 2007) 

V poslední době se rozmohl především online WOM (word-of-mouth), který se šíří 

prostřednictvím e-mailu, ale také sociálních sítí, blogů či jiných on-line komunit. 

(Karlíček, Král, 2011, s. 43). Někteří lidé se do WOM zapojují častěji a v literatuře jsou 

označováni jako: názoroví lídři, nebo názoroví vůdci. Tito jedinci diskutují o relativně 

velkém počtu produktových kategorií, a ovlivňují tak názory lidí v celé řadě oblastí. Šíří 

jak pozitivní WOM, ale v případě nespokojenosti také negativní WOM. Společnosti 

mohou stimulovat pozitivní WOM  a bránit vzniku negativního WOM celou řadou 

způsobů. Podle Karlíčka a Krále (2011, s. 45) „je jednoznačně nejdůležitější vysoká 

kvalita produktu a prevence situací, kdy je zákazník produktem či chováním firmy 

zklamán.“ WOM lze také stimulovat nekonvenčními komunikačními kampaněmi. Podle 

Kotlera (2007, s. 830) lze pozitivní WOM stimulovat „podpořením názorových lídrů  

a jejich přesvědčení, aby šířili informace o výrobku či službě mezi ostatními ve své 

komunitě.“ Tomu se také říká buzz marketing. Jedná se o specifickou 

formu marketingu, zaměřenou na vyvolávání rozruchu a šíření reklamního sdělení 

prostřednictvím tzv. word of mouth.  

Neosobní komunikační kanály jsou dle Kotlera (2007, s. 830) „média, která přenášejí 

sdělení bez osobního kontaktu či zpětné vazby. Patří sem hlavní média, atmosféra  

a akce.“  

Atmosféra je uměle vytvořené prostředí, které vytváří či posiluje u kupujícího inklinaci 

koupit si produkt. Akce jsou události inscenované tak, aby k cílovému publiku nějak 

promlouvaly. Patří sem například tiskové konference, galavečery, výstavy, expozice  

a další akce určené pro komunikaci s konkrétním publikem. Média jsou neosobní 

komunikační kanály, které můžeme dělit několika způsoby, avšak v konečném důsledku 

vždy dojdeme k tomuto základnímu rozdělení (Kotler, 2007): 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://cs.wikipedia.org/wiki/Word_of_Mouth_marketing
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1. Tisk 

2. Rozhlas 

3. Televize  

4. Internet 

5. Venkovní reklama 

Při výběru vhodných komunikačních médií je také potřeba si uvědomit další kroky, 

které jsou v této fázi často opomíjené. Jedná se o rozhodnutí o dosahu (procento lidí, 

kteří jsou reklamní kampaní během určitého časového období vystaveni), frekvenci 

(kolikrát je průměrná osoba na cílovém trhu reklamnímu sdělení během daného období 

vystavena) a účinku (kvalitativní hodnota, kterou má přinést komunikační kampaň 

v daném médiu); výběr konkrétních mediálních nosičů (konkrétní rádio stanice, 

televizní kanály, programy, pořady, časopisy atd.) a v neposlední řadě rozhodnutí  

o načasování médií. (Kotler, 2007) 

Média přenášejí sdělení bez osobního kontaktu či zpětné vazby, proto je důležité se při 

plánování reklamní kampaně zaměřit na výběr vhodných médií, a to především na 

základě předem stanovených cílů kampaně, nebo na základě jednotlivých etap kampaně, 

ale i na základě výše rozpočtu, který máme k dispozici. Při výběru médií do mediálního 

mixu je třeba jednotlivá média posoudit dle několika kritérií a uvědomit si jednotlivé 

výhody a nevýhody plynoucí z umístění daného reklamního sdělení. Mezi kvantitativní 

kritéria patří dosah, frekvence, selektivnost, geografická flexibilita, rychlost dosažení, 

životnost sdělení a sezónní vlivy médií. Mezi kvalitativní kritéria patří schopnost 

budovat image, emocionální vliv, zájem o médium, pozornost věnovaná médiu, kvalita 

reprodukce, množství předávaných informací, schopnost demonstrace a rozsah 

zapamatovatelnosti mediálního sdělení. Mezi technická kritéria se řadí výrobní náklady, 

nákupní podmínky a disponibilita. (Pelsmacker, Guens, Bergh, 2003) 

3.6.5.1 Tisk 

Tištěná média jsou obecně důvěryhodný komunikační kanál a v České republice je 

jejich čtenost stále poměrně vysoká. Nejméně jeden placený deník si přečetly za 

poslední dva týdny téměř tři čtvrtiny české populace ve věku od 12 do 79 let. (Karlíček, 

Král, 2011, s. 57), Mezi největší výhody tištěných médií je možnost přesnějšího zacílení 

– regionálně, zájmově, demograficky, což při konkrétní znalosti cílového publika hraje 

velkou roli. Mezi další výhody patří možnost sdělení většího množství informací a také 
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větší délka působení reklamního sdělení, než je například u TV reklamy. Reklama 

v novinách není nijak časově omezená, a pokud ji noviny, nebo časopisy otisknou, bude 

tam napořád. Významnou roli hraje také redakční prostředí, které umocňuje působení 

reklamního sdělení (redaktor se může vyslovit pro konkrétní výrobek či službu a tím jej 

nenásilně zpropagovat). Avšak i toto médium má své nevýhody. Inzerce především 

v novinách je poslední dobou vnímaná velice pasivně. Průměrná doba kontaktu je cca 2 

vteřiny, což je doba, kdy dané reklamní sdělení musí čtenáře zaujmout, jinak ho přejde 

bez většího povšimnutí. Další nevýhodou je omezený počet osob, kterým je danému 

reklamnímu sdělení v novinách vystaveno. Počtu osob u tištěných médií ve srovnání 

s televizí se nelze nikdy přiblížit. (Kotler, 2007; Foret, 2011; Vysekalová, Mikeš, 2010) 

3.6.5.2 Rozhlas 

Jednou z výhod rozhlasu je, že má ze všech médií nejlepší možnost regionálního 

zacílení. Jeho další velikou výhodou je jeho vysoká flexibilita jak v rychlosti, tak i ve 

frekvenci nasazení reklamního sdělení. Rozhlas lze poslouchat všude – v autě, v práci, 

v obchodech, v kadeřnictví atd. Což může být výhodou, díky jeho široké působnosti  

a všudypřítomnosti, ale zároveň i velikou nevýhodou, protože právě na těchto místech 

vnímá posluchač velice pasivně. Pro mnoho lidí je to zvuková složka, která je vnímána 

jako pouhá kulisa, či podkres, které nevěnují velkou pozornost, a tak i reklamní sdělení 

velice snadno přechází. Pro zacílení na specifickou cílovou skupinu např. motoristů, je 

to však vhodný komunikační kanál.  

Mezi další nevýhody patří nízké pokrytí (množství posluchačů stále klesá), nízká 

účinnost (je lepší mít rádio jako podpůrné médium pro kampaň v ostatních médiích)  

a nižší zapamatovatelnost (omezené na zvukový vjem). (Kotler, 2007; Foret, 2011; 

Vysekalová, Mikeš, 2010) 

3.6.5.3 Televize 

Televize je nejsilnějším komunikačním kanálem, v České republice ji denně sleduje 

prostřednictvím televizních přijímačů a internetu téměř 88% české populace. (Karlíček, 

Král, 2011, s. 52) Televize přináší vizuální, emocionální a zároveň zvukový efekt, z 

čehož plyne vysoká zapamatovatelnost u diváků. Má velice rychlý zásah široké 

veřejnosti, je proto vhodná pro propagaci například spotřebního zboží. Mezi další 

výhody patří možnost nasazení reklamy ve vysoké frekvenci, silná odezva spotřebitelů  
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a okamžitý prodejní efekt a také samozřejmě možnost přesného zacílení podle typu 

programu. Jako největší nevýhodu považují autoři velice vysoké náklady na vysílací čas 

a zároveň i vysoké náklady, které jsou vynaložené na daný reklamní spot. Dále je to 

omezená možnost regionálního zacílení, nepružný systém objednávání prostoru 

v televizi (je nutné jej kupovat s velkým předstihem) a nižší možnost zacílení u úzce 

profilovaných cílových skupin (zásah bude spíše náhodný). (Kotler, 2007; Foret, 2011; 

Vysekalová, Mikeš, 2010) 

3.6.5.4 Internet 

Internetová reklama využívá především tzv. reklamních bannerů, které podobně jako 

televizní reklama využívá nejrůznějších multimediálních obsahů: text, obrázky, 

fotografie, animace, videa, hudbu atd. Mezi její velké výhody patří kreativita, flexibilita 

a oproti televizní reklamě, také interakce. Interakce s příjemcem je u online reklamy 

velice častá, osobní a konkrétně zacílená. Bannery lze totiž umísťovat na silně 

specializované webové stránky, a tak oslovovat úzké segmenty internetové populace. 

Umístěním online reklamy na nejnavštěvovanější webové stránky, lze ale také působit 

na větší segmenty internetových uživatelů. (Karlíček, Král, 2011, s. 66) Obecně je 

internetová reklama výborné podpůrné médium ke kampani v jiných médiích. Vstupní 

náklady jsou velice nízké a hlavní předností je přesná měřitelnost reklamních sdělení. 

Mezi nevýhody patří nižší zásah – reklamu sice uvidí mnoho lidí, avšak klikne na ni jen 

málokdo. I přes své výhody je tedy hlavní nevýhodou velké množství reklam na 

internetu a přesycenost příjemce, který je pak velice snadno přechází. Mezi další 

nevýhody lze zařadit technická omezení (rychlost přístupu, kapacita hardwaru, ochranné 

brány na serverech apod.) (Kotler, 2007; Foret, 2011; Vysekalová, Mikeš, 2010) 

3.6.5.5 Venkovní reklama 

Do této skupiny komunikačních kanálů patří především billboardy, plakáty, citylighty 

apod. Velkou výhodou tohoto komunikačního kanálu je možnost regionálního zacílení  

a strategického umístění (např. zastávky, nádraží, jeho umístění poblíž konkrétní 

společnosti apod.). Dále možnost vysoké frekvence, protože ji lze umístit na více 

místech zároveň a také její dlouhodobé a opakované působení (reklama působí ve dne  

i v noci a v místech, kde je umístěna, se pohybují stejní lidé, což zvyšuje sledovanost  

a následné zapamatování si reklamního sdělení. Výrazná viditelnost, hlavně  
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u billboardů, patří také mezi další výhody. Obecně je ale venkovní reklama pasivní  

a pomaleji působící médium (jedno zhlédnutí většinou nikoho neovlivní), což patří mezi 

její nevýhody. Dále pak nemožnost zacílení dle demografických kritérií (například na 

zastávkách se pohybují různé věkové skupiny) a také je nevhodná pro komunikaci více 

informací. K dalším nevýhodám je nutné zařadit náklady na výrobu, především velkých 

billboardů, které nejsou levné, místo umístění je třeba objednávat s dostatečným 

předstihem s dobou výlepu nejméně na jeden měsíc. (Kotler, 2007; Foret, 2011; 

Vysekalová, Mikeš, 2010) 

3.6.6 Zpětná vazba a zhodnocení efektivity komunikační kampaně 

Po odeslání sdělení musí komunikátor zkoumat jeho efekt na cílové publikum. To 

zahrnuje dotazování členů cílového publika, zda si sdělení pamatují, kolikrát jej viděli, 

co si z něj konkrétně vybavují, jaký pocit z něj mají a jaký měli a mají vztah k firmě  

a jejím produktům.  

Hodnocení efektivity komunikační kampaně nebo reklamy samotné je velice obtížné. 

„Definovat přesná kritéria efektivity není možné, ale řada údajů o působení reklamy je 

„měřitelné“ a některé obecné zásady jsou rovněž platné“ (Vysekalová; Mikeš, 2009, s. 

90). Kromě změn v prodeji se hodnotí změny v povědomí o značce  

a změny v postojích ke značce. Kotler a Keller (2007) zdůrazňují komunikační efekt 

reklamy, tedy její potenciální efekt na povědomí, znalost nebo preferenci. Výzkum 

komunikačního efektu se snaží zjistit, zda reklama komunikuje účinně, prostřednictvím 

metody zpětné vazby spotřebitelů (např. dotazování). Vysekalová a Mikeš (2009) 

vymezují jasné předpoklady, kdy reklama nebo celá komunikační kampaň je efektivní. 

Když je přiměřeně informativní (dokáže podat veškeré informace, ale osloveného 

nezahltí), přiměřeně emocionální a přiměřeně kreativní. Měla by být také správně 

načasovaná, zacílená na „správnou“ cílovou skupinu a šířená odpovídajícími médii.  

Při výzkumech efektivity marketingové komunikace měříme kvantitativní i kvalitativní 

ukazatele efektivnosti reklamy či celé marketingové komunikace. Kvantitativní měření 

se zabývá měřením dosahu (reach), anebo dopadu (impact). U měření dosahu 

komunikace měříme počet (podíl) osob, které se s komunikačním sdělením setkaly. Ten 

se obvykle zjišťuje pouze v cílové skupině a vyjadřuje potenciál působení komunikace. 

V praxi se dosah kampaně většinou zjišťuje prostřednictvím tzv. mediálních ukazatelů. 

U dopadu komunikace se měří počet (podíl) osob, které si sdělení zapamatovaly, změny 
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v názorech a chování v důsledku komunikace. Toto měření se obvykle zjišťuje nejen 

v cílové skupině a vyjadřuje působení komunikace. Ke zjištění dopadu marketingové 

komunikace se v praxi užívají dva typy ukazatelů. Jedny jsou orientovány na samotnou 

marketingovou komunikaci, druhé na měření vlivu komunikace na postoje spotřebitelů 

a spotřebitelské chování. Do první skupiny ukazatelů orientovaných na marketingovou 

komunikaci patří 6 druhů ukazatelů, které lze zjistit prostřednictvím dotazování 

v marketingovém výzkumu. (Vysekalová, Mikeš, 2009): 

Znalost reklam (Kdo reklamu nezná, nemůže jí být ovlivněn.) 

Rozpoznání reklam a zapamatování nebo zpětné vybavení (Jak si lidé spojují reklamu 

nebo její prvek se značkou či produktem, který reklama komunikuje.)  

Líbivost reklam (Zjišťuje, co se na reklamě líbí nebo nelíbí. Nemusí to avšak samo  

o sobě znamenat, že se změní postoj či chování). Ukazatel líbivosti je důležitý 

z hlediska působení na emoce člověka, protože spotřebitel nepřemýšlí jen racionálně.  

Porozumění (Zjišťuje, do jaké míry a jaká část cílové skupiny pochopila sdělení, které 

reklama o značce či produktu komunikuje.) V tomto případě jde  

o ovlivňování racionální stránky působení reklamní kampaně.  

Důvěryhodnost (Zjišťuje, jaká část cílové skupiny důvěřuje jednotlivým sdělením a do 

jaké míry se respondenti identifikují se sdělovanými obsahy, s osobami a dějem 

reklamy.) 

Kreativita reklamy (Pomocí kreativity lze překonat vnitřní bariéry, které si spotřebitelé 

budují proti záplavě informacemi.) 

Dle Vysekalové a Mikeše (2009) má efektivní reklama plnit různé úkoly, a to jak 

krátkodobé, tak i ty dlouhodobé. Z krátkodobého hlediska jde spíše o otázky: 

zaznamenání komunikační kampaně, spojení si komunikační kampaně se značkou, 

oslovení té správné cílové skupiny atd. Naopak ze strategického (dlouhodobého) 

pohledu jde spíše o otázku, zda a jak pomáhá komunikační kampaň budovat značku  

a zda je v souladu s celkovou strategií značky.  

Vysekalová a Mikeš uvádí, že (2009, s. 101) „že efektivnost se dá měřit jako poměr 

mezi přínosem kampaně (dle stanovených cílů) a úsilím vynaloženým k její realizaci.  

I když je konečným cílem reklamních kampaní zvýšení prodejů, není to tak jednoduché  

a přímočaré. Jednak je velice obtížné měřit výsledky reklamy prodeji, ale především si 
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komunikační kampaně kladou konkrétnější cíle (např. známost značky, positionig 

značky, změna pozice značky, posílení podílu na trhu atd.), do jejichž hodnocení 

efektivity pak vstupují určité komplikace a bariéry.  

Schultz (1995) tvrdí, že většina výsledků reklamní kampaně má abstraktní charakter, 

zejména pokud je subjektem měření člověk. Problematický je také vliv časového 

faktoru, protože efekt komunikační kampaně se vyvíjí s časem a může být proto těžko 

postižitelný. Spotřebitelé jsou také vystavení kombinovanému působení několika 

reklamních a marketingových vlivů (např. změna ceny, zavádění konkurenčního 

výrobku atd.) a může tak být těžké odlišit vliv reklamy od jiných marketingových 

metod, lze ale hodnotit celkovou marketingovou činnost.  

Hodnocení efektivity marketingové komunikace komplikuje také fakt, že lidská paměť 

a její činnost dosud není přesně prozkoumána a nelze tedy definovat, co přesně je nutné 

měřit a hodnotit. Vysekalová, Mikeš (2009) vidí největší bariéry na straně lidí, tedy na 

straně cílové skupiny. Významnou roli ve vnímání komunikační kampaně hrají např.: 

poznávací schopnosti cílové skupiny (pokud bude komunikační sdělení moc složité 

nebo nesrozumitelné, mine se účinkem), jejich postoje a mínění (a z nich vyplývající 

spotřební a nákupní zvyklosti), dále sociální skupiny, ve kterých se cílová skupina 

pohybuje, návyky a motivace a v neposlední řadě předsudky a stereotypy cílové 

skupiny, které jsou pevně „zakotveny“ v jejich povědomí. Komunikační kampaň je 

jednoduše účinná, když je příjemce vystaven jejímu působení, když komunikační 

sdělení stimuluje jeho pozornost a zanechá tak stopu v jeho paměti, když způsobí 

změnu postoje v požadovaném směru, když vytvoří v mysli příjemce pozitivní 

emocionální stopu a když vyvolá změnu v chování cílové skupiny v požadovaném 

směru.  

Ve sportu považují Irwin, Sutton, McCarthy (2008) zhodnocení výsledků komunikační 

kampaně za klíčovou, neboť tato fáze prokáže nejen efektivnost dané kampaně, ale 

zároveň ukáže, zda stanovené cíle byly nastavené tak, aby zároveň došlo k jejich 

naplnění. Jako většina autorů považují Irwin, Sutton a McCarthy (2008) 3 hlavní 

ukazatele efektivnosti: zvýšení prodejů (na základě účasti na dané sportovní 

akci/závodu, televizní sledovanosti, tržeb z prodeje reklamních předmětů), dále uvádějí 

zvýšení povědomí o sportovní události, značce a změnu postojů.  
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Výsledky z tohoto výzkumu pak mohou zpětně pomoci k ovlivnění/změně jednotlivých 

kroků v rámci komunikačního procesu.  
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4 METODIKA PRÁCE 

Metodika práce vychází ze stanoveného cíle práce a danou charakteristikou informací, 

kterou chceme získat. V první řadě se jedná o rozbor a popis jednotlivých kroků 

komunikační kampaně a o analýzu výsledků marketingové komunikace závodu We Run 

Prague 2014. Ve druhé fázi jde o získání hlubších informací v podobě motivů, postojů  

a názorů vybrané cílové skupiny, která byla předem stanovena pro komunikační 

kampaň We Run Prague 2014. Práce se tedy opírá o analýzu a popis interních 

dokumentů, rozbor a vyhodnocení efektivity marketingové komunikace na základě 

mediálních ukazatelů online komunikace, výsledků z prodeje, výsledků z registrace  

a výsledků zpětné vazby zaznamenané z využitých komunikačních kanálů (Facebook, 

E-mail a Twitter), a kvalitativní výzkum provedený pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů.  

4.1 Analýza dokumentů 

Tato metoda se využívá ke zkoumání písemného nebo vizuálního materiálu (Maňák, 

Švec, Švec, 2005). Hendl (2005, s. 132) uvádí, že „Analýza dokumentů patří mezi 

standardní metody jak v kvalitativním, tak i v kvantitativním výzkumu.“ Za dokumenty 

se považují data, která byla pořízena někým jiným než výzkumníkem, a za jiným 

účelem, než je aktuální výzkum. Jedná se tedy o data, která již existují, neboli data 

sekundární. Sekundární data lze dále dělit na externí zdroje sekundárních dat (statistické 

přehledy, agenturní výzkumy, panelová šetření, datové báze a ostatní zdroje - výroční 

zprávy, výzkumné zprávy atd.) a interní zdroje sekundárních dat, které jsou předmětem 

analýzy v této práci. Do interních zdrojů dat zařazujeme informace shromážděné uvnitř 

firmy, které se z větší části týkají evidování vlastní činnosti. Jedná se o informace  

o cenách zboží/produktů, prodeji, nákladech, poznatky z veletrhů, konferencí atd. 

(Přibová, 1996) 
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4.2 Kvalitativní výzkum 

„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. 

Výzkumník vytváří komplexní holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje  

o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“ 

(Creswell, 1998, str. 12). Podle Kotlera (2007, s. 409) je kvalitativní výzkum „použitý 

pro zjištění motivací, postojů a chování zákazníka“. Podobnou definici uvádí Kozel, 

Mynářová a Svobodová (2011, s. 165), kdy „cílem kvalitativního výzkumu je hledání 

motivů, příčin a postojů prostřednictvím práce s jednotlivci nebo malými skupinami.“ 

Oproti tedy kvantitativnímu výzkumu, jehož předností je získávání měřitelných 

číselných dat od velkého vzorku respondentů se kvalitativní výzkum zaměřuje na 

získávání detailních informací o zkoumaných jevech od menší skupiny respondentů. 

Mezi nejčastěji využívané techniky v kvalitativním výzkumu podle Kozla, Mynářové  

a Svobodové (2011, s. 167-173) lze uvést: individuální hloubkový rozhovor, skupinový 

rozhovor (Focus Group), asociační testy a procedury, projektivní techniky, polaritní 

profil, tachystoskopická projekce, brainstorming a neuromarketing. Hendl (2005, s. 50) 

rozděluje metody kvalitativního přístupu na metodu pozorování, textů a dokumentů, 

interview a analýzy audio/videozáznamů.  

4.2.1 Polostrukturovaný rozhovor 

Rozhovor je nejčastěji používanou metodou sběru dat v kvalitativním výzkumu. 

Používá se pro něj označení hloubkový rozhovor, jež můžeme definovat jako 

nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu zpravidla jedním badatelem 

pomocí několika otevřených otázek. (Švaříček, Šeďová, 2007, str. 159).  

Prostřednictvím hloubkového rozhovoru jsou tedy zkoumáni členové určitého prostředí, 

určité specifické sociální skupiny s cílem získat stejné pochopení jednání událostí, 

jakým disponují členové dané skupiny. (Švaříček, Šeďová, 2007, str. 159). Mezi hlavní 

typy hloubkového rozhovoru můžeme označit strukturovaný rozhovor (otázky jsou 

standardizované, zaměřené na určité oblasti a interpretace výsledků je často 

kvalitativního a kvantitativního charakteru) polostukturovaný rozhovor (vychází  

z předem připraveného seznamu témat a otázek) a nestrukturovaný neboli narativní 

rozhovor. 
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Polostrukturované rozhovory jsou flexibilnější a volnější než strukturované, ale jsou 

organizovanější a systematičtější než nestrukturované rozhovory (Wildemuth, Zhang, 

2009). Miovský (2006) také uvádí, že výzkumník vytváří při jeho užití okruhy otázek, 

které potom bude s respondenty při rozhovoru probírat. Nemusí být však zcela vázán 

pouze pevnou strukturou, ale může např. měnit pořadí otázek. Kromě toho se podle 

výše uvedeného autora mohou přidat k základním otázkám otázky doplňující i témata 

nová. Záleží jen na tazateli, zda je považuje relevantní ke zvolenému tématu.  

I přesto, že měl rozhovor znaky strukturovaného interview, forma informací byla dána 

sekvencí standardizovaných otázek a oblasti výzkumu byly předem stanoveny, 

variabilitou pořadí otázek a přidáním nebo v určitých případech odstraněním některých 

otázek, považuji jeho formu za polostrukturovanou. Domnívám se, že zvolená 

výzkumná technika je vhodná jak pro uvedený poznávací cíl, tak také pro cílovou 

skupinu, která byla velice úzce specifikována.  

4.2.2 Popis výzkumného souboru 

Základní výzkumný soubor byl tvořen záměrným výběrem dle vytyčených kritérií 

odpovídající cílové skupině, tj. podle věku, místa bydliště a vztahu k běhání.  Základní 

soubor byl tvořen jednotlivci, občany ČR, s místem bydliště Praha a okolí, starších 15 

let a zahrnoval 8 respondentů, z čehož 3 respondenti byli chlapci a 5 respondentů byly 

dívky. 5 respondentů se zúčastnilo závodu We Run Prague 2014 a 3 ne. Charakteristika 

respondentů je zobrazena v tabulce níže.   

Tabulka č. 1 Charakteristika respondentů 

Pohlaví Věk Účast na WRP Student Zaměstnání 

Chlapec 23 Ano VŠ Ano 

Chlapec 23 Ano VŠ Brigáda 

Dívka 22 Ne VŠ Ne 

Dívka 24 Ano VŠ Ano 

Dívka 18 Ne SŠ Ne 

Dívka 19 Ano SŠ Brigáda 

Dívka 22 Ne VŠ Brigáda 

Chlapec 24 Ano VŠ Ano 

Zdroj: Vlastní  
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4.2.3 Otázky použité pro rozhovor 

Formulaci otázek v rozhovoru musí výzkumník věnovat dostatek pozornosti. 

Nejdůležitější je stanovit okruhy, na které se chceme ptát a poté vytvořit otázky. Pro 

jeden okruh stanovujeme více otázek. Otázky musí být správně formulované, krátké, 

srozumitelné a přizpůsobené schopnostem respondenta. 

Hloubkové rozhovory byly složeny z otázek vztahujících se k respondentovým 

názorům, tedy k těm otázkám, které se snaží porozumět kognitivním a orientačním 

procesům jedince. Odpovědi na tyto otázky objasňují, co si dotazovaní myslí, jaké jsou 

jejich cíle, záměry, touhy a hodnoty. Dále to byly otázky vztahující se 

k respondentovým pocitům a vnímání. Jednalo se především o otázky zaměřené na 

poznání citových reakcí dotazovaných, jejich zkušenosti a prožitky. Z těchto otázek 

získáváme přirozené, emotivní odpovědi na to, jak dotazovaní jednotlivé skutečnosti  

a události vnímají a jak je prožívají. V neposlední řadě byly součástí rozhovorů otázky 

vztahující se k respondentovým znalostem. Odpovědi na tyto okruhy otázek měly 

objasnit, zda dotazovaný o jednotlivých marketingových aktivitách a využitých 

nástrojích ví, zda je zná a jak dobře si je pamatuje/nepamatuje. Odpovědi na tyto otázky 

tedy zjišťují fakta a ne pocity. V závěru lze uvést také demografické otázky, ale jelikož 

skupina respondentů byla vybírána právě na základě věku a místa bydliště, zjišťovány 

byly pouze informace týkající se vzdělání a zaměstnání. (Hendl, 2005) 

Otázky pro rozhovor jsem rozdělila do skupin podle jednotlivých témat, kterých se 

týkají a které jsem z daného dotazování chtěla zjistit. Na úvod byly zvoleny takové 

otázky, které respondenta zaujmou a připraví ho tak na atmosféru celého dotazování. I 

přestože výběr respondentů byl určen na základě konkrétních kritérií, na úvod byly také 

položeny osobní otázky, které sloužily pro identifikaci a charakteristiku respondentů. 

Byly to otázky určující demografické znaky dotazovaných a zároveň byla zjišťována ta 

skutečnost, zda vybraní respondenti běželi nebo neběželi závod We Run Prague 2014. 

Prostřední část rozhovoru se věnovala jádru informací, otázky tedy především měly za 

úkol zjistit respondentovy pocity, postoje, názory ale i znalosti k dané problematice 

marketingové komunikace We Run Prague 2014. Závěrečná část byla zaměřená na 

celkový postoj respondenta a shrnovala informace z celého rozhovoru.  

Jelikož se jednalo o rozhovor s respondenty ve věku od 18 do 24 let, zvolila jsem 

oslovení jedné osoby pomocí 2. osoby jednotného čísla, tedy tykání. Zároveň jsem se 
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vždy před každým rozhovorem respondentů ptala, zda s tímto typem oslovení souhlasí. 

Domnívám se, že i tento způsob komunikace navodil příjemnou atmosféru  

a respondenti se cítili lehce neformálně.  

Struktura rozhovorů (použité otázky) jsou součástí Přílohy č. 8.  

4.2.4 Pretest 

Před samotným dotazováním jsem pomocí pretestu ověřovala srozumitelnost  

a jednoznačnost nejen samotné struktury rozhovoru, ale zároveň i formulaci 

jednotlivých otázek. Na základě tohoto před-testu jsem stávající rozhovor opravila  

a vylepšila. Pretestu se zúčastnilo 5 respondentů, kteří byli vybráni jednak z hlediska 

odborné způsobilosti pro konzultaci formulací použitých otázek, zároveň do výběru 

spadali respondenti, kteří odpovídali skupině potencionálních respondentů, zde byl 

především rozhodující věk (18-24 let). Ti měli za úkol posoudit použitelnost otázek  

a obecnou srozumitelnost rozhovoru. Smyslem celého před-testu bylo nalezení 

nedostatků, které by negativně ovlivnily získané údaje. Na základě tohoto pretestu došlo 

k opravě nejen struktury celého rozhovoru, ale došlo zároveň k upřesnění některých 

informací. V úvodu celého rozhovoru jsem měla 2 otázky: Jaký je tvůj vztah ke sportu? 

A jaký je konkrétně tvůj vztah k běhání? Jelikož respondenti byli vybíráni dle kritérií 

cílové skupiny, na kterou byla komunikační kampaň We Run Prague 2014 zaměřena, 

tedy mladí lidé ve věku 18-24 let, kteří pravidelně a rádi běhají, otázky zjišťující jejich 

vztah ke sportu a k běhání byly irelevantní. V úvodní části jsem se tedy spíše soustředila 

na zjištění té skutečnosti, zda si respondenti kupují produkty na sport, zda je pro ně při 

výběru těchto produktů důležitá značka a zda nějakou sportovní značku preferují. Další 

nedostatky se týkaly struktury střední části rozhovoru. Nejprve jsem se ptala na 

respondentovo vnímání jednotlivých komunikačních nástrojů (reklama, podpora 

prodeje, podpora v místě prodeje, direkt marketing, event marketing) a až posléze jsem 

se k nim vracela a konkrétně se ptala na tyto nástroje aplikované v komunikační 

kampani We Run Prague 2014. Respondenti byli z této části rozhovoru zmatení a už si 

zpětně nepamatovali, co do jednotlivých nástrojů patří. Zvolila jsem tedy jinou 

posloupnost, která se nejprve zabývá obecného vnímání jednotlivých komunikačních 

nástrojů, a hned vzápětí následovaly otázky zjišťující znalost a povědomí tohoto 

konkrétního nástroje v souvislosti s komunikační kampaní závodu WRP 2014. Tato 

struktura byla jasná a pro respondenty přehledná. Zároveň jsem se v úvodu těchto 
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komunikačních nástrojů ptala na reklamu, ke které jsem se v pozdější části rozhovoru 

opět vracela s konkrétnějšími dotazy. Respondenti tak odpovídali 2x na podobnou 

otázku. V první části jsem ji tedy vyřadila a věnovala se ji celkově až ve druhé části 

rozhovoru. Také jsem do některých otázek přidala konkrétní příklady, které danou 

problematiku lépe vysvětlovaly. Například jsem lépe definovala aktivity, které 

probíhaly v rámci podpory v místě prodeje s názvem Speed Week, nebo jsem jmenovala 

konkrétní názvy jednotlivých běžeckých eventů (Run the Bridges, Run Wild, Run the 

Sunrise…), které si respondenti měli v rámci marketingové komunikace WRP 2014 

vybavit. V závěru rozhovoru jsem měla také uvedenou otázku: Jak by podle vás měla 

vypadat dobrá komunikace běžeckého závodu? Tato otázka byla pro respondenty velice 

těžko zodpověditelná, jelikož nikdo z dotazovaných nebyl žádný marketingový 

odborník a moc tedy nevěděl, co odpovědět. Otázku jsem zaměnila za: Co by tě přimělo 

se tohoto nebo podobného eventu (jako je We Run Prague) zúčastnit? 

4.2.5 Organizace výzkumu 

Individuální hloubkové rozhovory byly provedeny v průběhu července (konkrétně od 1. 

7. do 12. 7.) roku 2015 a celkem bylo osloveno 8 respondentů. 5 dívek a 3 chlapci. 

Dotazovaní byli vybíráni na základě demografických, geografických  

a psychografických znaků, které odpovídaly kritériím cílové skupiny, na které byla 

komunikační kampaň We Run Prague zaměřená. Jednalo se tedy o skupinu respondentů 

ve věku od 18-24 let, žijící v Praze, kteří pravidelně běhají. Rozhovory byly provedeny 

individuálně a rozhovor trval zhruba od 25 do 40 minut.  

Rozhovory s respondenty jsem zaznamenala na záznamník pomocí svého mobilního 

telefonu. Záznamy jsou uchovávány v digitální podobě a přepisy jednotlivých 

rozhovorů jsou přiloženy v příloze. V úvodu rozhovoru jsem všechny dotazované 

seznámila s tím, proč a za jakým cílem rozhovor provádíme a zároveň byli všichni 

dotazovaní předem seznámeni s použitím získaných dat a také s anonymizací. Se 

souhlasem respondentů jsou uvedena pouze křestní jména dotazovaných. V průběhu 

rozhovoru jsem se snažila používat nedirektivní přístup, a kladení otázek bylo neutrální. 

V průběhu rozhovorů jsem byla přítomna pouze já a dotazovaný. Důležité bylo také 

prostředí, jehož volba byla na dohodě, ale většinou se jednalo o neutrální prostředí 

(kavárna, restaurace, park). V závěrečné fázi jsem všem dotazovaným poděkovala za 

jejich čas.  
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4.3 Analýza dat 

V závěrečné části diplomové práce provedu analýzu a interpretaci získaných dat 

z výsledků mediálních ukazatelů, výsledků z prodeje, výsledků z registrace závodu We 

Run Prague 2014, výsledků zpětné vazby zaznamenané z využitých komunikačních 

kanálů a analýzu výsledků získaných z hloubkových rozhovorů  

s vybranými respondenty.  

 Přepisy jednotlivých rozhovorů jsou součástí Přílohy č. 9. 
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5 KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ WE RUN PRAGUE 2014 

5.1 Charakteristika závodu We Run Prague 2014 

Běžecký závod We Run Prague 2014 se uskutečnil 30. srpna 2014 a jednalo se již o 

čtvrtý ročník tohoto jedinečného eventu. Běhu centrem Prahy se mohli zúčastnit občané 

EU, kteří v době registrace byli starší 16 let a měli, či si před registrací vytvořili, účet na 

Nike+. Registrační poplatek byl ve výši 490 Kč (v době od 1. 6. 2014 do 15. 6. 2014)  

a ve výši 590 Kč (od 16. 6. 2014). Registrace byla spuštěna 1. 6. 2014 a trvala až do 

naplnění kapacity 10 000 lidí, nebo až do 15. 7. 2014. V rámci registračního poplatku 

byl přiložen startovní set, který obsahoval tričko Nike (s vlastním navrhnutým mottem), 

měřící čip a také nálepku s barvou koridoru, který označoval předpokládaný čas 

doběhu. Zároveň každý registrovaný účastník mohl uplatnit 20% slevu v obchodech: 

Nike Prague, Nike Chodov, Nike Smíchov a Sportisimo. Sleva platila od 1. 8. 2014 do 

30. 9. 2014. 

Závod začínal v 19. hodin a celková trať měřila 10km. Start byl již po čtvrté ve Žlutých 

lázních, avšak cíl byl poprvé na náplavce za Palackého mostu. Pro dokončení závodu 

byl nastaven časový limit 1 hodina a 40 minut. Celkový počet běžců bylo 8 500 lidí. 

Podél celé délce trasy byly k dispozici občerstvovací stanice, kde byla podávána voda 

Rajec a iontový nápoj Isostar. Občerstvovací stanice byly umístěné na 5. kilometru (na 

náplavce před Čechovým mostem), na 7. kilometru (v ulici Na Příkopě) a v cíli za 

Palackého mostu. V cíli bylo pak poskytnuto také ovoce a energetická tyčinka. Po celé 

délce trasy byli rozmístěni zdravotníci Zdravotnické záchranné služby hlavního města 

Prahy, kteří dohlíželi na bezpečnost a zdraví běžců.  

Celá akce i s doprovodným programem byla přístupná nejen registrovaným běžcům, ale 

také fanouškům. Areál Žlutých lázní byl otevřen od 9 hodin a doprovodný program 

začínal ve 14 hodin. Areál Žlutých lázní poskytoval potřebné zázemí (šatna, toalety, 

mobilní úschovnu). Jelikož cíl byl poprvé na náplavce, mobilní úschovna převezla 

veškeré věci běžcům do jeho prostoru. Doprovodný program nabízel řadu aktivit, 

například pro dámy byla vytvořena tzv. „womens zóna“, kde mohly ženy navštívit 

několik stanovišť a specialistů zaměřených na zdraví, krásu, vzhled a kondici. Dále se 

mohli účastníci akce rozcvičit na lekci Nike Training Clubu, podívat se na představení 
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od tanečníků a akrobatů souboru CIRK LA PUTYKA, poslechnout si hudbu několika 

DJ´s, nakoupit produkty Nike v přistaveném POP-UP obchodě nebo se nechat vyfotit na 

specializovaným 3D nápisu We Run Prague.  

5.2 Situační analýza  

Analýza současného stavu na trhu může zahrnovat několik typů analýz, a to například 

analýzu stávajících a potenciálních zákazníků, minulých komunikačních kampaní, ale 

především také analýzu konkurence. V této práci se budu zabývat především touto 

analýzou, tedy srovnání závodu We Run Prague s ostatními běžeckými závody  

a eventy. Jelikož je v současné době běh čím dál tím více populárnější, počet 

pořádaných závodů a to nejen v Praze se poměrně rozrůstá. Pokud se ale zaměřím na 

analýzu závodů s podobným konceptem, srovnatelným počtem účastníků, místem 

pořádání a se silným mediálním zásahem, konkurence se zužuje na pár elitních běhů. 

Nejznámějšími závody s dlouholetou tradicí patří jednoznačně pražský maraton a ½ 

maraton pořádaný organizací PIM (Prague International Marathon). Ten začal pořádat 

tyto závody již v roce 1995 a podobně jako NIKE i společnost PIM v čele s Carlem 

Capalbem, který je prezidentem společnosti, se snaží těmito závody propagovat zdravý 

a aktivní styl života. Na rozdíl však od Nike se PIM snaží oslovit lidi všech věkových 

kategorií, koníčků i zaměstnání. Avšak největším záměrem Carla Capalba a společnosti 

PIM, která se zabývá pouze pořádáním těchto závodů, bylo vytvořit tradiční městský 

maraton podobný těm, které se běhají v New Yorku, Berlíně či Londýně. Naopak cílem 

společnosti NIKE při pořádání závodu We Run Prague, jejichž hlavním posláním je 

produkce sportovní obuvi a oblečení, bylo posilnění a podpoření svého brandu a image. 

V roce 2012 společnost PIM spustila běžeckou ligu RunCzech, která nabízí běžecké 

akce na různé vzdálenosti pro běžce všech úrovní v rámci celé České republiky. Skládá 

se ze tří pražských závodů (maraton, 1/2maraton, Grand Prix), ze čtyř 1/2maratonů 

v Českých Budějovicích, Olomouci, Ústí nad Labem a Karlových Varech a hostujícího 

maratonu (2013 Košice, 2014 New York). Hlavními partnery tohoto běžeckého seriálu 

jsou Volkswagen, Mattoni, Adidas, Sportisimo a Birell. V porovnání tedy se 

společností NIKE, která se rozhodla běžecký závod We Run Prague sama zorganizovat, 

výše uvedení partneři vystupují pouze jako sponzoři těchto akcí pořádanými společností 

PIM. Hlavním rozdílem mezi sponzoringem a event marketingem spočívá v tom, že  
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v případě event marketingu firma sama daný event organizuje. Oproti tomu sponzorující 

firma se ke sponzorované entitě pouze připojuje, a to tak, aby ji využila jako vhodného 

média pro oslovení své cílové skupiny. 

Propojení značky se sponzorovanou entitou tedy nebývá tak silné jako u event 

marketingu a sponzor má omezenější prostor v komunikaci svých marketingových 

sdělení. Za zmínku určitě stojí závod Grand Prix Praha, který propojuje 2 závody. 

Grand Prix Praha běh na 10 km a Adidas běh pro ženy na 5 km. Právě první zmíněný 

závod považuji za velmi silnou konkurenci závodu We Run Prague a to nejen délkou 

samotného závodu, výběrem trati, počtem účastníků, ale i termínem konání. Grand Prix 

Praha je závod na 10 km, který vede centrem hlavního města Prahy, hostí zhruba okolo 

7,5 tisíce běžců a koná se stejně jako We Run Prague v měsíci září. Jeho titulárním 

partnerem byl v roce 2014 Birell, po kterém byl závod i pojmenován.  

Z hlediska komunikace je společnost PIM také velmi aktivní a to především na své 

stránce www.runczech.cz a facebookovské stránce Prague International Marathon. 

Webové stránky informují běžce nejen o všech již pořádaných závodech, ale především 

o těch plánovaných, zveřejňují na stránkách výsledky, fotografie a zajímavé články 

z jednotlivých akcí. Zároveň tyto stránky propagují jednotlivé partnery PIMu  

a jednoduchou navigací tak může uživatele navést na jejich domovské stránky. Webové 

stránky RunCzech mají také přímé napojení na sociální média, kde je možné sledovat 

jejich veškerou mediální aktivitu. Profil mají na sociální síti Facebook, kde jsou aktivní 

nejen pod Prague International Marathon, ale právě také pod RunCzech, Instagramu, 

Twitteru a Youtube. V současné době má Facebooková stránka Prague International 

Marathonu 22 585 fanoušků.  Počet fanoušků na Facebookových stránkách: Prague 

International Marathon, RunCzech a Nike Running Česko/Slovensko je zobrazeno na 

grafech níže.  
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Graf č. 1 Analýza fanoušků FB stránky Prague International Marathon 

 

Zdroj: Facebook, 19. 7. 2015 

 

Graf č. 2 Analýza fanoušků FB stránky RunCzech 

 

Zdroj: Facebook, 19. 7. 2015 
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Graf č. 3 Analýza fanoušků FB stránky Nike Running Česko/Slovensko 

 

Zdroj: Facebook, 19. 7. 2015 

Pokud porovnáme jednotlivé Facebookové stránky a počet fanoušků (viz. grafy výše), 

lze jednoznačně vyhodnotit jako nejúspěšnější Nike Running Česko/Slovensko, která 

má celkem okolo 61tisíc fanoušků. Co se týče dalších ukazatelů, počet lidí, kteří o 

stránce mluví a počet nových označení: „líbí se mi“, tak největší počty můžeme 

zaznamenat také u stránky Nike Running Česko/Slovensko. Takto vysoká čísla lze 

přisoudit nejen k oblíbenosti samotné značky Nike, ale také k té skutečnosti, že stránka 

Nike Running Česko/Slovensko nekomunikuje pouze své běžecké aktivity a závody, ale 

jedná se o oficiální stránku, skrze kterou probíhá komunikace všech informací  

a novinek týkající se běhání a to nejen v České republice. A to z pohledu technologie, 

nových produktů uvedených na trh, podporovaných sportovců, ale i veškerých akcí, 

kterých je Nike součástí. Pokud porovnáme Facebookovou stránku PIMu a Runczech  

s veřejnou skupinou Nike+ Run Club Praha, která je svým obsahem více podobná 

s výše uvedenými, počet členů je o poznání menší (4 462). Nižší číslo lze přisoudit 

tomu, že se nejedná o Facebookovou stránku, kterou lze jednoduše označit: „líbí se mi“, 

ale jde o veřejnou skupinu, kde členství každého zájemce musí schválit administrátor. 

Tato skutečnost může již některé zájemce odradit.  

Z pohledu organizace, mají závody velice podobný koncept. Na každý závod se 

účastník musí s předstihem registrovat, zaplatit startovní poplatek, za který většinou 
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obdrží reklamní předměty, letáky, startovní číslo/tričko, ale také například batoh/tašku. 

Již v této oblasti se závod We Run Prague lehce odlišoval. A to jednak výškou 

registračního poplatku, který činil v roce 2014 490 CZK a v případě pozdější registrace 

590 CZK, což v porovnání s ostatními závody bylo o dost méně. Například základní 

startovné závodu na 10 km Grand Prix Praha stálo již 1000 CZK a v případě pozdější 

registrace se stupňovalo. Obsah startovních balíčků byl přitom skoro stejný, pouze s tím 

rozdílem, že každý účastník závodu Grand Prix Praha získal po doběhu pamětní 

medaili. Naopak výhodou pro účastníky závodu We Run Prague bylo vlastní navržení 

sloganu, které se pak natisklo na startovní tričko, které sloužilo místo startovního čísla.   

Závod We Run Prague se závody PIMu jsou také podobné v tom, že v průběhu celé 

akce bývají organizovány různé doprovodné programy a to nejčastěji v podobě 

hudebních kapel a koncertů. Součástí všech závodů PIMu bývá hudební akce Marathon 

Music Festival, který probíhá již 12. rokem a hostí přes 650 mezinárodních  

i tuzemských kapel, včetně stovek pouličních zpěváků, muzikantů, tanečníků, akrobatů  

a dalších bavičů, které mají za úkol zpříjemnit celý běžecký zážitek nejen všem běžcům, 

ale i fanouškům. Všechny závody pak v místě startu a cíle mají k dispozici úschovny, 

šatny, toalety, občerstvovací stanice, ale také další služby v podobě masáží, rehabilitací, 

tejpování atd.  

V oblasti reklamy a propagace je komunikace jednotlivých závodů v podstatě stejná, 

avšak hlavní rozdíly můžeme spatřit v důrazu a hojnosti využívání jednotlivých médií, 

která se odráží od konkrétního komunikačního zacílení závodu. Tradiční média, tedy 

například venkovní reklamy (billboardy, plakáty, bannery) byly spíše využívány 

společností PIM, reklamy v časopisech a novinách, a v elektronických médiích byly 

hojně využívány pro propagaci všech závodů. Naopak nová média, byla hojně 

využívána společností NIKE, která vsadila především na sociální média pro co 

nejsilnější zasažení své cílové skupiny. 

5.3 Komunikační cíle a cílová skupina 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části práce, správně stanovené komunikační cíle jsou 

nejdůležitějším předpokladem efektivity komunikační strategie. Cíle nejen určují, co  

a kdy má být marketingovou komunikací dosaženo, ale zároveň představují kritéria pro 

vyhodnocení kampaně. 
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V marketingové komunikaci We Run Prague kromě obecných komunikačních cílů jako 

ovlivnění postojů ke značce a zvýšení loajality ke značce byly společností Nike 

stanoveny mnohem konkrétnější cíle. Jedním z hlavních cílů celé akce, tedy i 

marketingové komunikace We Run Prague 2014, bylo vytvořit jedinečný koncept 

spojující běh a zábavu, který se stane nezapomenutelnou běžeckou událostí roku a to 

především ve srovnání s konkurenčními běžeckými závody. Využitím autentičnosti, 

originality a individuálního přístupu k jednotlivcům tak vytvořit jedinečný zážitek nejen 

pro běžce, ale i fanoušky. Oproti například 1. ročníku, kdy bylo cílem celé akce  

a komunikační kampaně přivést k běhu a aktivnímu životnímu stylu nejen aktivní 

sportovce, ale především rekreační běžce, popřípadě lidi, kteří vůbec neběhají, bylo 

tento ročník cílem energetizovat pražskou běžeckou komunitu, zaměřit se na její 

digitální propojení a vizibilitu. Zároveň inspirovat a motivovat sportovce k účasti na 

organizovaných trénincích a eventech, které probíhaly před a po skončení samotného 

závodu We Run Prague a díky těmto iniciativám a eventům přivést běžce nejen 

k samotné účasti v závodu We Run Prague, ale také k poznání, vyzkoušení  

a k následnému nákupu specializovaných běžeckých produktů firmy Nike, které mohou 

pomoci běžcům k podání vyšších výkonů. Mezi další cíle marketingové komunikace 

bylo navýšení aktivního využívání běžecké aplikace NIKE+, bez které se nedalo ani 

samotný závod zaregistrovat.   

Celá komunikační strategie byla zaměřená na velmi konkrétní cílovou skupinu určenou 

dle demografických, geografických, ale i psychografických znaků. Cílová skupina 

marketingové komunikace We Run Prague 2014 je ve věku od 18 – 24 let, žije ve 

městě, běhá 2x - 3x týdně, 5 až 10 kilometrů. Jedná se o mladého 

sportovce/sportovkyni, který je sebevědomý, positivní, má rád výzvy, tráví hodně času 

s kamarády, sportuje s nimi a hlavně je neustále „online“ (ve smyslu digitálního světa).  

Na základě předem definovaných cílů a určení konkrétní cílové skupiny se odvíjí 

celkový výběr a použití komunikačních nástrojů pro její oslovení, které popisuji 

v kapitole: 5.4 Volba komunikačního a mediálního mixu. 

 

Komunikační strategie  

Již v úvodu práce bylo zmíněno, že komunikační strategie se především zabývá tím, 

jakým způsobem dosáhnout stanovených komunikačních cílů a její hlavní součástí je 
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výběr a ztvárnění marketingového sdělení, a volba komunikačního a mediálního mixu. 

Komunikační strategie závodu We Run Prague 2014 byla velmi rozmanitá  

a k dosažení předem stanovených cílů využila několik komunikačních kanálů  

a mediálních nástrojů. Strategie byla zaměřena především na využití novodobých 

netradičních médií v podobě event marketingu, online komunikace a sociálních médií.  

5.4 Tvorba komunikačního sdělení  

Komunikační sdělení v marketingové komunikaci je vnímáno jako soubor jakýchkoliv 

prvků, které mají pro danou cílovou skupinu nějaký význam. V jeho tvorbě je důležitý 

nejen obsah, ale také formát sdělení. V tištěné reklamě nebo reklamě na internetu je 

potřeba originality, kontrastu, poutavých obrázků a osobitých formátů sdělení (barva, 

velikost, písmo). Nejdůležitější je však, aby komunikační sdělení mělo pro cílové 

publikum praktickou hodnotu, mělo by mu přinášet nové informace (o produktu či 

značce) a mělo by být prezentováno tak, aby mělo žádoucí dopad.  

Marketingová komunikace We Run Prague 2014 (nebo také WRP 2014), která se 

zaměřuje na skupinu mladistvých, tedy ve věku od 18-24 let, využila specifické formy 

komunikace. Nike si i v tomto případě zachovala svůj způsob komunikace se 

spotřebiteli a k upoutání pozornosti použila prostředky syntetické personalizace, tedy 

kdy vysílatel reklamy nezná své příjemce a obrací se k velkému počtu lidí, přičemž ale 

vytváří dojem, že bere každého příjemce jako individuum. K tomu využívá přímé 

oslovení a tykání, které doprovází veškerou komunikaci značky Nike. Slogany  

a komunikační sdělení nejen na internetu vypadaly například takto: „Léto nepočká, drž 

s námi krok.“, „Už máš své místo na startu? Léto nepočká.“, „Jsi připraven ovládnout 

We Run Prague?“ Zaregistruj se co nejdřív na: www.nike.com/werunprague.“  

V minulosti většina komunikačních sdělení směřovala ke komunikaci  

a propagaci závodu We Run Prague, ale tento rok se spíše zaměřovala na komunikaci 

veškerých běžeckých i neběžeckých aktivit a eventů, které Nike organizovala po celé 

léto a měla tak cílového spotřebitele provést celou jeho běžeckou sezónou až 

k samotnému startu We Run Prague 2014.  
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5.5 Volba komunikačního a mediálního mixu  

Správná volba komunikačního média je nezbytným předpokladem efektivní 

marketingové komunikace. Média je třeba volit tak, aby optimálním způsobem oslovila 

cílové skupiny, aby nejen přenášela informace, ale také dokázala vyvolat emoce. 

V rámci komunikace We Run Prague 2014 bylo využito především neosobních 

komunikačních kanálů.  

5.5.1 Reklama 

Jelikož se jednalo o pořádání již 4. ročníku závodu We Run Prague, reklama před 

samotným závodem nebyla již tak hojně využita, jako při prvním ročníku. Tam 

především reklama plnila funkci informační a přesvědčovací, kdy měla za cíl zvýšit 

informovanost a povědomí o pořádaném závodu a přimět tak běžce k jeho účasti. Tento 

rok byla reklama především soustředěná na funkci upomínací, kdy měla již 

informovanému publiku připomenout tento jedinečný běh centrem Prahy a nabídnout 

mu tak originální zážitek pomocí různých aktivit, běžeckých eventů a digitální 

technologie. Reklama byla nejvíce využita především prostřednictvím online médií, 

tedy internetu, pomocí kterého závodníky nejen informovala, ale zároveň je zapojovala 

do výše zmiňovaných aktivit.  

I přesto klasická média nebyla v tomto případě opomíjena. Reklama byla nejvíce 

využita především prostřednictvím online médií, tedy internetu, pomocí kterého 

závodníky nejen informovala, ale zároveň je zapojovala do jednotlivých aktivit, které 

byly před samotným závodem We Run Prague 2014 organizovány. I přesto klasická 

média nebyla v tomto případě opomíjena. Společnost Nike spolupracovala s hlavními 

mediálními partnery jak v rámci tisku, rozhlasu a televize. Mediální partneři byli 

vybíráni především s ohledem na správné oslovení a upoutání cílové skupiny. Hlavním 

předpokladem pro efektivní komunikační kampaň byla tedy shoda mediálního chování 

komunikačního kanálu s chováním cílové skupiny. Pro splnění výše uvedených 

předpokladů byli vybráni tito mediální partneři: TV Prima, Evropa 2, iDNES.cz  

a ELLE. 
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5.5.1.1 Televize 

V komunikaci We Run Prague 2014 nebylo využito klasické televizní reklamy, avšak 

prostřednictvím jednoho z nejsledovanějších televizních kanálů TV Prima byla celá 

akce náležitě komunikována. Reklama probíhala na internetovém portále Prima Ženy  

a facebookovém profilu Prima Cool. Reklama měla nejen informovat a upozornit na 

celý závod, ale i měla také za cíl zvýšit celkovou informovanost a povědomí cílové 

skupiny o veškerých aktivitách pořádaných před závodem, běžeckých trénincích  

a fungování aplikace Nike +.  

5.5.1.2 Rozhlas 

Rozhlas patří mezi neosobní komunikační média s nejlepší možností využití 

regionálního zacílení, což se v případě We Run Prague 2014 jednalo o hlavní město  

a Středočeský kraj. Pro splnění tohoto kritéria bylo využito známého rádia EVROPA 2. 

Reklama probíhala nejen online ve vysílání, ale zároveň byla podpořena komunikací na 

facebookovém profilu EVROPA 2. Moderátorky Evropy 2 Zorka Hejdová a Markéta 

Ježková provázely jak eventem GIRLS NIGHT, ale také samotným závodem We Run 

Prague 2014.  

5.5.1.3 Tisk 

Hlavním mediálním partnerem a zástupcem tištěné komunikace byl časopis ELLE. 

Tento mediální partner nebyl pouhým prostředkem tištěné reklamy, ale zároveň se 

jednalo o partnera, který byl součástí programu GIRLS NIGHT (ELLE beauty zóna)  

a také předstartovního programu We Run Prague 2014 ve Žlutých lázních (Womens 

zóna).  Stejně jako předchozí média, časopis ELLE propagoval nejen samotný závod, 

ale také veškeré marketingové aktivity, které byly spojené s komunikací We Run 

Prague 2014. Reklamu bylo možné spatřit jak v tištěném časopisu ELLE, tak v rámci 

jeho online verze a samozřejmě také na facebookovém profilu ELLE.  

Mezi další tištěná média, která byla využita v rámci marketingové komunikace We Run 

Prague, patřily především lifestylové a sportovní tituly. Jednalo se například  

o: Cosmopolitan, Žena a Život, Esquire, Harpers Bazaar a Star.  
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5.5.1.4 Venkovní reklama  

Výhodou venkovní reklamy, neboli také outdoor reklamy je její regionální zacílení. 

V případě We Run Prague byla proto využita v prostředí Prahy, a to zejména na trase 

závodu. Společnost Nike vsadila tentokrát na velice výraznou barvu (svítivě žlutou), 

kterou používala ve všech propagačních materiálech v kombinaci s černou  

a bílou barvou. Dle Vysekalové (2010) barvy zprostředkovávají vizuální poselství  

a umožňují tak snadnější vnímání a pochopení komunikovaného sdělení. Žlutá barva je 

nejzářivější a nejoslnivější barvou, znamená sluneční světlo, vitalitu, lesk a světlo jako 

takové. Černá barva naopak vyjadřuje pocit vznešenosti, důstojnosti a elegance. Bílá 

barva pak představuje čistotu, mír a nevinnost.  

Nejvíce byla venkovní reklama vidět ve Žlutých lázních, kde došlo k výraznému 

polepení celého areálu. Na prvním obrázku byly bannery složeny z fotografií  

a obsahovaly jednoduchou informaci o čase konaného závodu. Na druhém polepu byla 

vidět jednotlivá motta registrovaných závodníků, která si zadávala na natištění svého 

běžeckého Nike trička.   

Venkovní „brandování“ bylo nejvíce využito na trase závodu. Byly na ní jednak 

aplikovány 3D konstrukce, variace různých grafik, poutavé fotografie a výrazné 

bannery.  

Vzhled a zpracování reklamy na internetovém portále TV PRIMA, na internetovém 

portále rádia EVROPA 2, reklamy v časopise ELLE a venkovní reklamy je součástí 

Přílohy č. 1. 

5.5.1.5 Internet 

Komunikaci na internetu blíže popisuji v kapitole: 5.4.4 Online komunikace.  

5.5.2 Podpora prodeje 

V rámci marketingové komunikace We Run Prague 2014 nebylo využito klasických 

nástrojů podpory prodeje, ale šlo o využití specifické formy tzv. komunikace v místě 

prodeje neboli POP komunikace. Jelikož se jedná o neobvyklé a výjimečné POP 

médium v místě prodeje, má tato forma komunikace několik výhod: stimuluje 

k impulzivnímu nákupu, poskytuje informace, demonstruje fungování produktu v praxi 

a v neposlední řadě umožňuje interakci mezi produktem a kupujícím.  
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POP komunikace s názvem: SPEED WEEK, byla vytvořena týden před závodem, tedy 

od 26. srpna do 29. srpna 2014 na Václavském náměstí s otevírací dobou od 10 do 21 

hodin.   

Hlavními cíli této komunikace byla možnost zjištění jaký má spotřebitel běžecký došlap 

(neutrální došlap, pronace, supinace) a na základě této informace doporučit běžci 

vhodnou běžeckou obuv. Dalším cílem bylo předat běžcům informace vztahující se ke 

správné technice běžeckého tréninku, prezentovat nové Nike technologie, které jsou 

použity v jednotlivých produktech, motivovat návštěvníky k používání specifických 

Nike aplikací a webových stránek: Nike.com a NIKE+, a v neposlední řadě bylo možné 

v rámci celého týdne vyhrát, nebo spíše, vyběhat poslední místa v závodě We Run 

Prague 2014 v rámci soutěže s názvem The Chase. Přivést návštěvníka POP 

komunikace ke koupi Nike produktů přímo na místě, nebo ve specializovaných 

prodejnách Nike, bylo pouze doplňujícím cílem celé POP komunikace.  

K dosažení těchto cílů bylo využito speciálních nástrojů a iniciativ. Ke zjištění běžcova 

došlapu byl v místě POP média běžecký trenažér (Příloha č. 2), který za pomocí 

kamerového systému snímal běžecký došlap. Tento zpomalený záběr (6 – 15 vteřin 

dlouhý) se ihned po doběhu zaslal přímo návštěvníkovi na email s doporučením vhodné 

běžecké obuvi, s odkazem na nike.com, kde (v jeho nevětší blízkosti) si boty může 

zakoupit. Dále email obsahoval odkaz na stažení aplikací NIKE+/NTC (Nike Training 

Club).  

K předání informací vztahujících se k běžeckým tréninkům, k doporučení vhodné 

výživy při a po tréninku, k dodržování správného pitného režimu a především 

k upozornění správného využití a výběr specializovaných běžeckých produktů, byl 

k dispozici tým vyškolených běžců a trenérů, kteří mimo jiné vedou organizované Nike 

tréninky, k jejichž účasti návštěvníky také motivovali. Běžecké tréninky jsou pořádány 

v pravidelných časech, na předem určených místech a blíže se k nim vyjadřuji 

v kapitole 5.4.3 Event Marketing.  

K dosažení cíle v oblasti využívání Nike digitálních technologií  

a specializovaných aplikací sloužilo wi-fi zdarma v místě POP média a možnosti 

zapůjčení ipadů, kde si návštěvník mohl prohlédnout, jak jednotlivé aplikace fungují,  

a co vše nabízejí. 
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V neposlední řadě bylo dalším cílem POP komunikace motivovat návštěvníky, kteří 

nebyli doposud přihlášení na závod We Run Prague 2014, nebo registraci nestihli, 

k soutěži The Chase, která probíhala každý den, v průběhu celého týdne (26. 8. – 29. 

8.), od 16 do 21 hodin. Soutěž spočívala v závodu 2 účastníků na dvou běžeckých 

pásech (kinetic treadmills), kdy ten, kdo první sprintem udělá více kroků, v rámci 

časového úseku 30 vteřin, tak vyhrává. Každý den bylo tedy 10 vítězů, kteří obdrželi 

startovací balíček s registrací do závodu We Run Prague 2014. První 3 nejrychlejší 

z každodenních 10 výherců pak obdrželi jako dárek běžecké boty Nike+ Pegasus 31. 

Celkem se této akce zúčastnilo 400 účastníků, kapacita tedy byla plně využita. 

Design, lokalita a vzhled (interiér i exteriér) jsou velmi důležitým aspektem každého 

POP média. Speed Week expozice byla navrhována tak, aby splnila veškeré zásady 

úspěšné komunikace: musí být dobře vidět, mělo by být na místě s vysokou koncentrací 

lidí, musí upoutat pozornost, musí poskytovat požadované informace  

a v neposlední řadě musí podporovat positioning značky.  

POP médium bylo sestaveno z předem navrženého kontejneru, který v den závodu byl 

lodí převezen do areálu Žlutých lázní k umožnění nákupu Nike produktů v místě startu. 

Vizuály a fotografie POP komunikace umístěné na Václavském náměstí jsou součástí 

Přílohy č. 2 

Komunikace v místě prodeje byla dále využita ve 3 specializovaných prodejnách Nike. 

Nike Prague, Nike Smíchov a Nike Chodov po dobu 19 dnů (od 11. srpna do 30. srpna 

2014). Prodejny sloužily především k vyzvednutí startovního setu (každý účastník 

závodu si při registraci volil jednu prodejnu, kde si startovní balíček vyzvedne), ale 

plnily také další funkce. Ve specializovaných prodejnách si návštěvníci mohli nechat 

zanalyzovat pomocí běžeckého trenažéru svůj došlap, mohli se zúčastnit odborných 

běžeckých seminářů pod vedením zkušených trenérů a běžců, mohli si vyzkoušet 

využití aplikací NIKE + a NTC, a zároveň byli vystaveni prémiové prezentaci Nike 

produktů s možností jejich zakoupení.  

Fotografie komunikace v místě prodeje z jednotlivých Nike prodejen jsou součástí 

Přílohy č. 3 
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5.5.3 Event marketing 

Nástroj marketingové komunikace, známý také pod pojmem marketing zážitků, měl v 

komunikační strategii We Run Prague 2014 velice silnou pozici. Společnost Nike 

v rámci této komunikace využila svých největších zbraní a uspořádala před samotným 

zahájením běžeckého závodu We Run Prague 2014 několik eventů a akcí, které 

účastníkům poskytnuly jedinečné běžecké zážitky spojené s pozitivními emocemi  

a pocity. Jelikož veškeré eventy byly komunikovány prostřednictvím sociální sítě 

Facebook, konkrétně přes stránku Nike Running Česko/Slovensko a webovou stránku 

nike.com, byly velice úzce zaměřeny. Cílem těchto eventů bylo nejen oslovit cílovou 

skupinu k registraci na závod We Run Prague 2014, ale zároveň skrze tyto speciální 

akce a běžecké tréninky, kvalitně připravit a namotivovat účastníky na samotný start 

závodu. Veškeré eventy byly spojené s během a byly časově a tematicky rozloženy tak, 

aby měly na cílové publikum ten největší dopad a efekt. Nike na základě svých cílů 

rozdělila běžecké akce do více částí, aby vždy došlo ke zdůraznění a naplnění 

jednotlivých cílových podnětů. Avšak několik úkolů měly všechny eventy společné, 

měly být originální, vymykat se tradičním reklamním akcím a kampaním, mělo u nich 

být využito netradičních míst a měla zapojovat nové technologie a média.  

Důležitou součástí v organizaci jednotlivých běžeckých akcí hrál NIKE+ RUN CLUB, 

o kterém jsem se již zmiňovala. Jedná se o běžecký klub, vedený profesionálními 

trenéry, který umožňuje široké veřejnosti zapojovat se do pravidelně pořádaných 

tréninků.  

Běžecký klub s hlavním sídlem na Letné má především svými pravidelnými tréninky 

přilákat běžce k pravidelné aktivitě. Dále má účastníkům poskytnout užitečné informace 

o správné technice běhání, výživě, regeneraci, účastníci si mohou vyzkoušet nejnovější 

modely běžecké obuvi značky Nike, na jejichž základě jim zkušení trenéři pomohou 

s finálním výběrem sportovní obuvi. Zároveň má tento klub působit motivačně, protože 

vytváří běžeckou komunitu různých úrovní, různých schopností a napomáhá 

jednotlivcům neustále zlepšovat své výkony a překonávat své vlastní hranice. Tréninky 

probíhají každé pondělí a čtvrtek v areálu NTC (Nike Training Club) Letná 

v Letenských sadech, kde mohou běžci využít kompletního zázemí (šatny, skříňky, 

sprchy). Na začátku každého tréninku se vytvoří 3, či více skupin, podle náročnosti a 

zaměření tréninku a každý má možnost zvolit si svou úroveň tréninku. Důležité je uvést, 
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že tréninky jsou zcela zdarma a pravidelní účastníci obdrží po 20. návštěvě klubové 

tréninkové tričko značky Nike. Po tréninku mají běžci možnost posedět v místní 

restauraci a probrat své zážitky a pocity z absolvovaného tréninku.  

Běžecký klub má také svůj profil na sociální síti Facebook (Nike+ Run Club Praha), kde 

se běžci mohou dozvědět nejen informace o pořádaných trénincích, ale mohou se také 

domluvit mezi sebou na společném běhu. Mohou tam také sdílet své zkušenosti  

a fotografie, nebo se pouze vzdělávat čtením odborných článků nebo příspěvků, které 

jsou na tento profil publikovány. V současné chvíli má klub 4 462 členů. Zároveň je 

důležité uvést, že tréninky neprobíhají pouze v areálu Letenských sadů, ale jednou za 14 

dní jsou pořádány tréninky ve 2 pražských Nike prodejnách – Nike Prague na Příkopech 

a Nike Chodov. Tréninky začínají v 18 hodin a prodejny se v jejich pořádání pravidelně 

střídají.  Běžecký trénink začíná vždy uvnitř prodejny, kde si účastníci mohou uschovat 

věci a při té příležitosti si prohlédnout nejnovější běžeckou kolekci. 

V návaznosti na běžecké tréninky byly prostřednictvím NIKE+ RUN CLUBU pořádány 

specializované běžecké eventy, které měly za cíl provést jednotlivce celou letní 

běžeckou sezonou a připravit ho tak na samotný závod We Run Prague. Zároveň tyto 

eventy měly oslovit, namotivovat a podpořit začínající běžce. Stávajícím běžcům pak 

ukázat nové běžecké tratě a cesty, propojit samotný běh se zábavou či nějakým tématem 

a především odměnit ty, kteří byli nejrychlejší, měli největší účast, či se jiným 

způsobem zasloužili o dárek či odměnu. V průběhu léta měl NIKE+ RUN CLUB 

návštěvnost okolo 180 běžců za týden.  

Mezi takto zorganizované největší eventy musím uvést tematické běhy: Race the Sun a 

Girls Night. 

5.5.3.1 Race the Sun 

Tento běžecký event byl pořádaný 21. června 2014, tedy v nejdelším dni v roce. Celý 

běh byl koncipován tak, že se každý účastník musel přihlásit na konkrétní místo, odkud 

společně s ostatními běžci vybíhal. Na výběr bylo ze tří možností: Park Ladronka, 

Národní technická knihovna (NTK) nebo prodejna Nike Prague na Příkopech. 

Jednotlivé lokality měly specifické parametry (náročnost a délku tratě), takže si každý 

běžec mohl zvolit tu variantu, která odpovídala jeho zkušenostem  

a běžecké úrovni. Z těchto tří míst pak společně běžci s běžeckými trenéry vybíhali do 

cílového bodu, který byl pro všechny stejný, zázemí Nike+ Running Clubu na Letné. 
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Koncept měl připomínat 3 sluneční paprsky, které se spojí v jednom místě, kde později 

následovaly oslavy letního slunovratu. Na všech třech místech byly přistavená auta pro 

úschovu věcí, které byly pak převezeny do společného cíle na Letnou. Pokud běžci 

nevyhovovala ani jedna ze tří tratí, mohl si zvolit svou vlastní a zúčastnit se pak 

pozdějších oslav. Vstup na akci byl zdarma a byl otevřen všem. Program byl opět velice 

pestrý, na účastníky čekaly souboje na běžecké rampě Race the Sun, grilování, DJ´s, 

táborák a spoustu dalších letních aktivit a občerstvení.  

Hlavním bodem večerních oslav letního slunovratu byly souboje na běžecké rampě 

Race the Sun. Jednalo se o závod (sprint na 50m), kde proti sobě stáli 2 běžci, vždy 

stejného pohlaví (v nejnovějším modelu bot: Nike Pegasus) a měli se co nejrychleji 

dostat k cíli a zmáčknout tlačítko, které upozornilo na doběhnutého účastníka. Ti, kteří 

byli nejrychlejší, pak obdrželi zdarma registraci na závod We Run Prague 2014.  

Event marketing realizuje takové aktivity a akce, které zprostředkovávají cílové skupině 

emocionální zážitky spojené s její značkou. Ty pak mají primárně vzbudit pozitivní 

pocity, a projevit se tak na oblíbenosti značky. Avšak dosažení takových cílů v podobě 

kladných emocí není vůbec jednoduché a důraz se také klade na samotnou organizaci  

a zajištění celé akce. M. Karlíček a P. Král (2011) zdůrazňují především správné 

naplánování, řízení, koordinování a kontrolování jednotlivých aktivit. Mezi 

nejdůležitější z nich uvádí: personální zajištění eventu (hostesky), technické zajištění 

(ozvučení, osvětlení), zajištění občerstvení, bezpečnosti, zázemí, vhodného moderátora, 

dekorací, dárků a odměn pro hosty. 

Dle výše uvedených aktivit organizace akce Race the Sun splňovala předpoklady pro 

dosažení jednotlivých cílů event marketingu. Jednalo se o vytvoření jedinečného zážitku 

s originálním nápadem, který díky své nevšední organizaci, pestrým programem  

a jednotlivými aktivitami nejen posílil image značky Nike, ale zároveň vytvořil 

účastníkům skvělý základ pro účast na dalších akcích pořádaných společností Nike  

a především na závodě We Run Prague 2014. 

Race the Sun byl komunikovaný v rámci Facebookové stránky Nike Running 

Česko/Slovensko, na webových stránkách werunprague.cz a zároveň pozvání na tuto 

akci dostali všichni registrovaní běžci na závod We Run Prague 2014 prostřednictvím  

e-mailu. Komunikační dosah facebookového příspěvku, který byl postován 16. června 

zaznamenal téměř 50 000 lidí, 542 liků, 2 komentáře a 53x byl sdílen. 
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5.5.3.2 Girls Night  

Druhou velkou akcí, kterou Nike organizovala v rámci své komunikační strategie We 

Run Prague 2014 byla tzv. Girls Night. Jednalo se o event, který měl za cíl oslovit 

především jednu skupinu, a to ženy. Šlo o specifickou běžeckou událost propojenou 

s mnoha jinými aktivitami, které měly vytvořit jedinečné prostředí a zážitek pro 

všechny účastnice. Akce Girls Night propojovala běh se zdravým životním stylem, 

zábavou a módou.  

V rámci celého eventu byla představena nová běžecká bota Nike Lunarglide +6, 

zároveň byla pro všechny zúčastněné připravená „ELLE beauty zona“, hodina jógy, 

fotografování, NTC trénink s Radkou Vandasovou, 16 pohledných běžeckých trenérů, 

afterparty s DJ´s, welcome drink a dárky pro všechny účastnice. Celou akcí provázely 

moderátorky z radia Evropa 2: Zorka Hejdová a Markéta Ježková. 

Registrace probíhala skrze online média, konkrétně přes Facebook a kapacita eventu 

(283 účastnic) byla plně obsazena. Vstupenku na akci si každá z registrovaných účastnic 

musela vyzvednout přímo na prodejně Nike Prague na Příkopech, kde mohla vidět 

nejnovější kolekci Nike. První část Girls Night byl běh na 3km historickým centrem 

Prahy, který vedli zkušení trenéři. V průběhu běhu se pak běžkyně mohly nechat 

profesionálně vyfotografovat u Vltavy s impozantním pozadím Karlova mostu. Ve 

druhé části eventu na účastnice čekala NTC a jóga lekce na střeše pronajatého domu. 

Odtud byl opět krásný výhled, tentokrát na Pražský Hrad. Po lekci byla pro všechny 

zúčastněné připravena 3. část v podobě afterparty, kde každá registrovaná obdržela 

dárek v podobě speciálního přívěsku a welcome drink. V pronajatých prostorech pro 

afterparty byla patřičná výzdoba a to v podobě svítících lampionů a svíček.  

I v rámci této akce bylo možné vidět několik kroků správně využitého event 

marketingu. A to nejen z hlediska povedené organizace a využití originálního nápadu, 

ale především z hlediska konkrétního zacílení (ženy), prezentace a sampling 

(vyzkoušení) nového produktu (představení nové běžecké boty Lunarglide +6), získání 

kontaktů (registrace skrz online média) a výběr vhodných aktivit přizpůsobených cílové 

skupině. Dle M. Karlíčka a P. Krále (2011) je hlavní podstatou event marketingu přivést 

konkrétní cílovou skupinu k aktivní participaci na dané akci, a tím ji zprostředkovat 

emocionální prožitek s danou značkou. Komunikační dosah facebookového příspěvku, 
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který byl postován 10. července zaznamenal téměř 42 000 lidí, měl 403 liků, 31 

komentářů a 52x byl sdílen. 

Kromě dvou velkých eventů: Race the Sun a Girls Night byly v rámci marketingové 

komunikace We Run Prague 2014 pořádány ještě speciální běžecké tréninky, které byly 

opět pod záštitou Nike Run Clubu. Jednalo se o tematické běhy: 

Run the Sunrise byl běh pořádaný časně ráno a jeho cílem bylo spatřit svítání slunce. 

Předem přihlášení účastníci měli sraz v Nike Running Clubu na Letné v 6.45 a v 7 

hodin vybíhali naproti probouzejícímu se slunci.  

Run the Bridges byl běh založený na pokoření 17 pražských mostů. Jednalo se  

o pondělní běžecký trénink pro všechny, kteří chtěli vyzkoušet nové běžecké trasy  

a poznat krásy večerní Prahy. 

Run Wild byl běžecký event zaměřený na vyzkoušení terénních podmínek. Jednalo se 

trailový trénink, který měl účastníky inspirovat k vyzkoušení jiných povrchů než asfalt  

a beton. Trénink probíhal v pražských parcích po trávě, udusané hlíně a písku.   

King of the Hill běžecký trénink zaměřený na zdolávání pražských kopců. V rámci 

tréninku byl pak vyhlášen titul krále kopců.  

Run the Sunset byl běžecký event, který měl účastníky nalákat na krásy západu slunce.  

The Chase byl poslední tematický běžecký trénink pořádaný před samotným konáním 

závodu WRP a měl za cíl oslovit ty běžce, kteří registraci na We Run Prague 2014 

nestihli, a tak svou účastí a především rychlostí mohli vybojovat posledních pár volných 

míst. 

I přesto, že se jednalo o menší běžecké akce (v porovnání s Race the Sun a Girls Night), 

i u těchto eventů jsme si nemohli nevšimnout správně aplikovaného event marketingu. 

Největším předpokladem úspěšného event marketingu je volba jedinečného  

a originálního konceptu, který cílovou skupinu zaujme a povzbudí ji tak k její účasti. 

Všechny běžecké tréninky pořádané společností Nike měly konkrétní nápad a téma, 

které účastníky mohly namotivovat k jejich aktivní účasti a tak efektivně zapůsobit na 

jejich emoce, které se pak pozitivně projevují na hodnocení celého eventu a následně i 

značky. Běžecké tréninky byly úzce zaměřené na cílovou skupinu a pomocí trenérů, 

kteří rozdělovali skupiny běžců dle úrovní a náročností tréninku, tak zároveň 

podporovali individualitu jednotlivého běžce. Dalšími důležitými faktory pro zvýšení 
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efektivity event marketingu je také kdy a kde konkrétní akci uspořádat, jak ji 

komunikovat a jakého cíle má dosáhnout. Místo a čas vždy odpovídaly jednotlivému 

konceptu běžeckého tréninku, zároveň byl každý trénink patřičně komunikován skrze 

sociální média a oficiální webovou stránku nike.com a jejich cílem bylo především 

namotivovat běžce k účasti na jednotlivých trénincích, které vedly k účasti na závodu 

We Run Prague 2014. Cílem ale nebyla jen motivace začínajících běžců, ale také 

podpora, inspirace a odměny stávajícím a věrným účastníkům běžeckých tréninků. 

Získání nových kontaktů bylo dosaženo prostřednictvím registrací na jednotlivé běžecké 

tréninky skrze vybraná média. Jednou z velkých výhod všech běžeckých tréninků byla 

také možnost aktivních účastníků dostat se do slosování a vyhrát tak registraci na We 

Run Prague 2014 zdarma.  

Tím, že všechny tyto eventy a běžecké tréninky byly komunikovány skrze sociální síť 

Facebook (stránka Nike Running Česko/Slovensko), ze získaných dat společnosti Nike 

lze vyhodnotit jejich celkovou efektivitu. Komunikační dosah jednotlivých příspěvků se 

pohyboval od 50 000 do 460 000 lidí na 1 příspěvěk. 

Vizuální podoba tematických běžeckých tréninků, tak jak byly komunikovány na 

Facebooku, je znázorněno v Příloze č. 4. 

5.5.4 Online komunikace  

Mezi nejvíce využívané nástroje marketingové komunikace We Run Prague 2014 byl 

digitální marketing, neboli online komunikace. Tedy veškerá komunikace, která 

využívá digitální technologie. V rámci online komunikace závodu We Run Prague 2014 

bylo využito webových stránek, sociálních sítí a e-mailingu. 

5.5.4.1 Webové stránky – NIKE.COM 

Nike.com je oficiální webovou stránkou společnosti Nike, fungující po celém světě  

a jejímž prostřednictvím byl komunikován závod We Run Prague 2014. Přičemž 

webová stránka nejen informovala návštěvníky o závodě, ale především sloužila také k 

registraci účastníků závodu.  

Webová stránka nike.com měla velmi snadnou vyhledatelnost, neboť při zadání 

klíčových slov: We Run Prague 2014 do internetového vyhledávače, nike.com byla 

první nabízenou možností. Již na první pohledu webová stránka působila uživatelsky 
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přístupně, jednoduše avšak s výstižným designem a přehlednou navigací. Na homepage, 

neboli úvodní stránku je kladen největší důraz, neboť tato stránka je to, co návštěvník 

uvidí jako první při vstupu na konkrétní web. Nároky jsou proto kladeny nejen 

z hlediska grafického zpracování (čitelnost textu, design, grafiky…), ale také z hlediska 

obsahové atraktivity. Ta se vyznačuje především tím, zda stránky nabízejí cílové 

skupině aktuální, relevantní, důvěryhodné, užitečné, interaktivní a přesvědčivé 

informace. Vedle obsahu a designu je velice důležitým kritériem efektivního webu 

jednoduchost jeho užití. Webové stránky by proto měly být snadno použitelné, 

přehledné a intuitivně ovladatelné, aby návštěvníkům maximálně usnadnily orientaci. 

Úvodní stránka nike.com, která komunikovala závod We Run Prague, byla velice 

promyšleně řešena. A to tak, aby nejen splnila požadované nároky na kvalitní  

a efektivní zpracování designu, ale aby také plnohodnotně naplnila obsahovou část. Pro 

tento účel sloužila jednoduchá navigace v levém horním rohu, která návštěvníka 

nasměřovala k jednotlivým informacím o závodu nebo ho přivedla k registraci na závod 

We Run Prague 2014. 

Informace se týkaly nejen samotného závodu (pravidla závodu, trasa závodu, praktické 

informace a rady), ale i běžeckých tréninků pořádaných Nike Running Clubem. A to 

nejen ty, které se konají pravidelně, ale také ty, které měly specifické téma a koncept, a 

které byly zmiňované v rámci event marketingu.  

Zároveň byl návštěvník informován o obchodech, kde si každý registrovaný účastník 

mohl uplatnit 20% slevu na produkty Nike. V neposlední řadě byly v rámci navigace 

uvedené veškeré kontakty a rubrika: Často kladené dotazy.  

V případě, že návštěvník měl zájem o registraci na závod, pomocí výchozí navigace se 

otevřelo nové okno, které ho jednoduchými kroky provázelo celou registrací. Po 

skončení závodu se kolonka REGISTRACE změnila v kolonku VÝSLEDKY.   

Nezbytnou součástí registrace na závod We Run 2014 bylo vytvoření svého účtu na 

webové stránce Nike+ (www.nikeplus.nike.com), což je oficiální stránka firmy Nike, 

zaměřená na běh, běžecké tréninky a běžecké vybavení. Registrovaní uživatelé Nike+ se 

tak stávají členem největší celosvětové běžecké komunity, která nejen velice 

autentickým a osobitým způsobem umožňuje sledovat a monitorovat uživatelovu 

běžeckou aktivitu, ale zároveň jejím prostřednictvím si může uživatel velice originálním 

způsobem stanovovat své běžecké osobní cíle, trénovat nebo naopak soupeřit s přáteli  
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a jinými uživateli Nike+, dále může také bezprostředně po běhu sdílet své pocity, 

výsledky a fotky nejen na webu Nike+, ale také skrze sociální média. Všechny výše 

jmenované funkce tak potvrzují zásady efektivního využití webových stránek, neboť 

nabízejí nejen interaktivní a personalizovaný obsah, upoutají svojí originalitou  

a grafickým zpracováním a zároveň jsou zaměřeny na velmi specifickou skupinu lidí, 

což umožňuje efektivnější a účinnější zacílení. Veškeré uvedené funkce lze monitorovat 

pomocí chytrého telefonu (speciální mobilní aplikace Nike+), s hodinkami Nike 

(Sportwatch), sportovním náramkem (Fuelband) nebo pomocí Apple iPODu (který má 

v sobě aplikaci Nike+ nainstalovanou).  

Mimo jiné stránka Nike+ umožňuje návštěvníkům prohlédnout si a samozřejmě  

i nakoupit nabízenou škálu běžeckého vybavení Nike. Od běžeckých bot, po výše 

jmenované přístroje měřící běžeckou aktivitu.   

Samotná registrace vyžadovala nejprve vyplnění kontaktních údajů a potřebných 

informací o účastníkovi závodu. Mezi potřebné informace bylo uvedení kontaktní osoby 

v případě nouze, uvedení předpokládaného času doběhu, napsání svého motta, které se 

pak vytisklo na startovní tričko Nike, uvedení, zda se jedná o studenta, či nikoliv  

a v neposlední řadě také zodpovězení otázky, z jakého důvodu účastník závodu běží: 

pro radost, bere závod jako výzvu, anebo běží poprvé.   

Dále pak následoval výběr velikosti trička a výběr prodejny, kde si účastník vyzvedl 

svůj startovní balíček. Posledním krokem registrace byla rekapitulace, následná platba 

(490 CZK) kartou online, a závěrečné potvrzení úspěšné registrace.  

Vzhled webových stránek Nike.com (CZ platforma) je součástí Přílohy č. 5 

5.5.4.2 Sociální sítě 

Mezi dalším důležitým nástrojem digitálního marketingu a využité marketingové 

komunikace závodu We Run Prague, byly sociální sítě. A to především nejvyužívanější 

Facebook.  

Facebook 

Facebook je jak v Čechách, tak i na Slovensku druhou nejnavštěvovanější webovou 

stránkou. Jeho počet uživatelů se k roku 2011 vyšplhal na 3,4 milionů. Věková struktura 

českých i slovenských uživatelů má největší zastoupení v kategorii 18 až 24 let, druhou 

nejpočetnější kategorií jsou uživatelé od 25 do 34 let. Právě věk uživatelů byl klíčovým 
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faktorem, který byl rozhodující pro společnost Nike, která využila Facebook jako jeden 

z primárních nástrojů marketingové komunikace We Run Prague 2014.   

Společnost Nike má na Facebooku oficiální stránky, které jsou spravovány globální 

centrálou v USA. Jedná se o stránky, kde jsou nejen komunikovány nové inovace  

a technologie produktů, uvedení na trh nových produktů, ale jsou tam také „postovány“ 

zajímavé články, rozhovory se sportovci sponzorovanými firmou Nike, přehled Nike 

akcí atd. Jedná se například o stránky: Nike Running, Nike Football, Nike Women. 

Právě takové stránky existují i v rámci českého a slovenského trhu s názvy: Nike 

Running Česko/Slovensko, Nike Sportswear Česko/Slovensko. Právě Facebooková 

stránka Nike Running Česko/Slovensko byla hlavním komunikačním kanálem závodu 

We Run Prague 2014. Probíhala zde nejen komunikace jednotlivých eventů  

a běžeckých tréninků, které Nike pořádala před samotným závodem We Run Prague 

2014, ale také samozřejmě komunikace všech důležitých informací týkající se závodu. 

Fanoušci této stránky pak měli možnost jednotlivé příspěvky komentovat, sdílet, 

zároveň na stránce mohli projevovat své osobní zkušenosti, zážitky, ale mohli na 

stránku klást i své dotazy týkající se We Run Prague 2014 nebo běhání obecně. 

Facebooková stránka sloužila nejen jako komunikační nástroj, ale také jako nástroj 

určený pro socializaci, získávání nových přátel a zkušeností.  

Vybrané příspěvky, které byly postovány v rámci komunikace We Run Prague 2014 

budou analyzovány v kapitole: Analýza výsledků online komunikace. 

Instagram 

Jedná se o volně dostupnou aplikaci, která svým uživatelům umožňuje sdílení fotografií 

a videí. Fotografie či videa si uživatel může upravovat a editovat pomocí filtrů  

a následně lze médium dále sdílet. A to nejen přes Instagram, ale může ji sdílet na 

sociálních sítích (Facebook, Twitter, Flickr). Využívá se v něm také tzv. hashtagů, což 

je slovo nebo fráze označená znakem #. Význam slova označeného tímto symbolem je 

dnes chápán jako forma klíčového slova a nejčastěji se užívá v informačních systémech 

k označení článků, nebo dokumentů, avšak v poslední době jsou hashtagy spíše 

zaznamenávány na sociálních sítích jako je Facebook, Flickr, Instagram, Twitter, 

LinkedIn atd. Slouží především k uspořádání ohromného množství dat procházejících 

skrz kanál, čímž napomáhá k lepšímu indexování obsahu, poskytnutému uživateli. 

Společnost Nike má na Instagramu několik profilů. Jako hlavní má profil: Nike, ale pak 
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jsou to profily vztahující se k jednotlivým kategoriím, na které se specializuje: 

nikebasketball, nikefootball, niketennis a samozrejme i nikerunning. Skrze tyto profily 

pak společnost Nike jednoduše sdílí fotografie a videa svých produktů, podporovaných 

sportovců, ale i příspěvky z různých eventů a akcí, kterých je Nike součástí. Fanoušci 

těchto stránek tento obsah vidí, mohou ho komentovat a následně dále sdílet. 

Významnou roli také hraje využití hashtagů, které označují tzv. klíčová slova, která jsou 

spojena s fotografií nebo zveřejněným videem. Pomocí těchto hashtagů dochází 

k jednoduché kategorizaci jednotlivých obsahů. V rámci marketingové komunikace We 

Run Prague 2014 bylo nejčastěji využíváno hashtagu:  #werunprague, který má 

v současné době na Instagramu 4563 příspěvků. 

5.5.4.3 E-mailing 

E-mailing můžeme zařadit jak do direct marketingu, ale také ho využíváme v rámci 

online komunikace. Jedná se o flexibilní a rychlý nástroj, díky kterému se informace 

dostanou k příjemci téměř okamžitě a umožňuje mu snadný „proklik“ na konkrétní 

webovou stránku. Může být rovněž doplněn zvukem, animací, videem atd. 

V marketingové komunikaci závodu We Run Prague 2014 bylo využito e-mailingu 

především k získání potenciálních účastníků závodu a následně k informování již 

registrovaných uživatelů. Databáze emailů, kterou Nike využila k oslovení 

potenciálních závodníků, byla tvořena těmi uživateli, kteří již v předchozích letech 

běželi alespoň jeden ročník závodu We Run Prague. Celkem bylo zasláno 3 952 emailů 

a využitím tohoto komunikačního nástroje společnost Nike naplnila téměř polovinu 

kapacity závodu. Všem registrovaným bylo posléze zasláno 5 emailů, pomocí kterých 

společnost Nike nejen komunikovala základní informace o závodě We Run Prague 

2014, ale také informovala běžce o konaných akcích a eventech před samotným 

závodem, poukazovala na produktové inovace a v neposlední řadě informovala o Nike 

digitálních technologiích, které neodmyslitelně patří do efektivní online komunikace.  

První e-mail obsahoval především informaci, že došlo k úspěšnému zaregistrování na 

závod We Run Prague 2014 a zároveň přihlášeného běžce informoval o vyzvednutí 

startovního setu a využití 20% slevy na produkty Nike. Druhý e-mail obsahoval 

informace ohledně pořádaných běžeckých tréninků Nike Running Clubem  

a speciálních závodech, kde mohli například nepřihlášení kamarádi registrovaného 

běžce vyhrát místo v závodě We Run Prague 2014. Zároveň v něm byla představena 
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nová běžecká bota Nike Lunarglide 6, která disponuje prvotřídní podporou, skvělým 

odpružením a stabilitou. Třetí e-mail komunikoval běžecký event: Race the Sun. 

Organizační informace, možnost přihlášení na běh, výhody a program pořádané 

afterparty. Zároveň v rámci tohoto emailu byla představena nová běžecká bota Nike 

Zoom Pegasus. Čtvrtý e-mail obsahoval informace ohledně pořádaného běžeckého 

eventu pro ženy: Girls Night. Informoval o programu akce a obsahoval přímý link na 

registraci zdarma. Opět byla vyzdvižena běžecká bota Nike Zoom Pegasus, která svou 

růžovou barvou přitahovala právě ženské pohlaví. Pátý a poslední e-mail informoval 

běžce o běžecké aplikaci Nike+, do které se každý registrovaný závodník musel 

přihlásit a vytvořit si tak svůj osobní účet. E-mail obsahoval především informace  

o jednotlivých funkcích aplikace, o jejich výhodách a jednoduchými obrázky 

poukazoval na možnosti propojení se sociálními médii.  

Vzhled a obsah jednotlivých emailů je součástí Přílohy č. 6 

5.5.4.4 Online publicita 

Mimo veškerou Nike online komunikaci, která je uvedená výše, probíhala také 

komunikace tohoto běžeckého závodu skrze různé internetové portály, weby a online 

časopisy. Komunikovány byly jak informace před samotným závodem, ale i po jeho 

skončení byl zaznamenán velký mediální ohlas. Mezi hlavní komunikátory, které 

zveřejňovaly informace o WRP2014, byly především běžecké časopisy, portály  

a webové stránky – online časopis Běhej Srdcem, online Běžecká škola Miloše 

Škorpila, BezvaBěh, RUNGO.CZ, World Running (oficiální partner IAAF), běhej.com. 

Zároveň byly informace zveřejňovány na stránkách městské části Prahy 1 nebo na 

online webových stránkách Praha.cz, Žluté lázně. Mezi magazíny propagující závod We 

Run Prague se například řadil: StyleMagazin.cz, housemagazine, PROTISEDI.CZ, 

Novinky.cz a nebo portál, který sleduje veškeré společenské, hudební, sportovní, 

gastronomické, kulturní a další akce v Praze a v Brně: GO OUT. 

5.6 Zpětná vazba a hodnocení efektivity komunikační kampaně 

Získání zpětně vazby a zhodnocení efektivity představuje závěrečný krok komunikační 

kampaně, který má za úkol zjistit, zda využitá komunikační kampaň byla účinná. Tedy, 

zda její pomocí bylo dosaženo předem stanovených cílů. Ty měla společnost Nike 
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předem stanovené, a týkala se několika předmětů zkoumání. Mezi dlouhodobé cíle 

společnosti Nike patří například zvýšení prodejů, zvýšení povědomí  

o značce, ovlivnění postojů ke značce, zvýšení loajality k Nike brandu a v neposlední 

řadě budování trhu. Tyto cíle jsou nedílnou součástí veškerých marketingových aktivit 

společnosti Nike, tudíž jejich splnění není podmíněno pouze marketingovou 

komunikací závodu We Run Prague a nelze je tedy pomocí tohoto výzkumu jednoduše 

zjistit. Mezi strategické, avšak více konkrétnější cíle patřily ty, které byly předem 

stanoveny přímo pro komunikační kampaň We Run Prague 2014. Mezi hlavní cíle byly 

stanoveny tyto: Inspirovat a motivovat pražskou běžeckou komunitu skrze veškeré 

aktivity a organizované iniciativy, a to nejen k nákupu sportovních produktů Nike, ale i 

k účasti na jednotlivých běžeckých trénincích, eventech a být přitom neustále „online“. 

Cílem bylo také vytvořit jedinečný a ucelený běžecký projekt, který by jednotlivce 

provedl celou letní běžeckou sezonou až k samotnému závodu We Run Prague, a to za 

použití online komunikace a digitálních technologií. Na tento cíl navazoval dílčí cíl, 

jehož předmětem bylo navýšení aktivního využívání běžecké aplikace NIKE+. 

Smyslem pak samotného závodu We Run Prague bylo uspořádat největší akci na oslavu 

úspěšně zakončené letní běžecké sezony.  

Zda došlo k naplnění těchto cílů, bylo zjišťováno pomocí marketingových nástrojů  

a mediálních ukazatelů, které měly za úkol zjistit efektivitu marketingové komunikace 

We Run Prague 2014. Jednotlivým výsledkům se budu věnovat v další kapitole. 

Zároveň bylo v diplomové práci využito hloubkových individuálních rozhovorů, které 

byly zaměřeny na hlubší poznání a identifikaci názorů cílové skupiny, která byla 

stanovena pro komunikační kampaň We Run Prague 2014. Šlo především  

o zjištění, jak tato konkrétní cílová skupina, obecně vnímá komunikační nástroje, které 

společnosti využívají ke komunikaci a propagaci svých produktů a služeb, jak na ně 

působí jednotlivá komunikační média, a zda mohou tyto nástroje a disciplíny změnit 

jejich názory a postoje ke značce či produktu. Rozhovory byly koncipovány tak, aby 

získaly zpětnou vazbu v podobě konkrétních motivů a pocitů cílové skupiny.  
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6 ANALÝZA A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ  

6.1 Analýza výsledků z prodeje  

Jedním z důležitých cílů marketingové komunikace každé společnosti je zvýšení 

prodeje.  A i přesto, že společnost Nike měla stanovené cíle spíše kvalitativní povahy, 

vliv marketingové komunikace We Run Prague 2014 na objem prodeje jednotlivých 

Nike prodejen byl také analyzován. Na základě dat, která prodejny sdílí se společností 

Nike, jsem zaznamenala v období od 11. do 30. srpna celkový nárůst tržeb všech tří 

prodejen (včetně POP-UP média na Václavském náměstí) o 33% oproti minulému roku.  

Níže jsou uvedeny výsledky jednotlivých prodejen, kde jsem kromě tržeb analyzovala i 

další důležité informace.   

6.1.1 Prodejna Nike Prague  

Prodejna Nike Prague ve výše uvedeném období vydala 2900 startovních setů  

a celkové tržby v tomto období činily 3 967 640 CZK, což byl zhruba 17% nárůst oproti 

minulému roku a v porovnání s ostatními Nike prodejnami byly jednoznačně nejvyšší. 

Kategorie běžeckého oblečení a vybavení z těchto tržeb tvořila 42%, s nejvyšším 

podílem v obuvi a byla v tomto období nejprodávanější kategorií. Celková návštěvnost 

prodejny byla v tomto období 38 658 zákazníků, což bylo v porovnání s průměrným 

dnem o 25% více. Nike Prague zaznamenala celkem 689 nákupů se slevou, kterou 

registrovaní účastníci obdrželi při registraci na závod. Analýza došlapu pomocí 

běžeckého trenažéru byla využita zhruba 6 zákazníky denně.  

6.1.2 Prodejna Nike Smíchov 

Prodejna Nike Smíchov v období od 11. do 30. srpna vydala 2900 startovních setů  

a celkové tržby činily 1 617 639 CZK, což bylo v průměru o 27% více než jeden 

průměrný prodejní den. Z celkových tržeb tvořil prodej za produkty z kategorie běh 

43%. Celková návštěvnost v průběhu těchto 19 dní byla 12 828 zákazníků. V porovnání 

s průměrnou návštěvností to bylo o 39% více. Prodejna Nike Smíchov zaznamenala 391 

nákupů se slevou We Run Prague, kterou obdržel každý registrovaný účastník závodu 
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We Run Prague 2014. Využití běžeckého trenažéru, tedy poskytnutí odborné analýzy 

běžcova došlapu, byla poskytnuta 2-3 zákazníkům za den.   

6.1.3 Prodejna Nike Chodov 

Prodejna Nike Chodov vydala nejméně startovních setů a to v počtu 1250. Její tržby 

však byly vyšší než v prodejně Nike Smíchov a to v celkové výši 1 763 500 CZK, což 

bylo o 12% více než minulý rok. V průměru byly celkové denní tržby o 27% vyšší než 

jiný běžný prodejní den.  Téměř polovinu celkových tržeb (45%) tvořily tržby za prodej 

produktů z kategorie běh. Návštěvnost prodejny za téměř 20 dní činila okolo 15 tisíc 

osob, což v porovnání s minulým rokem bylo o 30% více. Prodejna Nike Chodov 

zaznamenala 229 nákupů se slevovým kuponem We Run Prague. Využití běžeckého 

trenažéru bylo v průměru 3-4x za den.  

Z těchto výsledků lze vyhodnotit, že v porovnání s minulým rokem byly prodeje všech 

3 prodejen (včetně POP-UP média na Václavském náměstí) úspěšnější, a že 

marketingová komunikace závodu We Run Prague 2014 měla jednoznačně pozitivní 

vliv na zvýšení prodejů ve sledovaném období. Zároveň lze vyhodnotit, že 

marketingová komunikace závodu We Run Prague 2014 měla pozitivní vliv i na prodej 

běžeckého oblečení a vybavení, které tvořilo v každé Nike prodejně téměř 50% 

z celkových tržeb.   

6.2 Analýza výsledků z registrace 

Registrace na závod We Run Prague 2014 sloužila nejen k přihlášení uživatelů na 

samotný závod, ale také díky informacím, které každý registrovaný účastník musel 

vyplnit, sloužila k analýze a vyhodnocení konkrétních dat. Na základě níže uvedených 

ukazatelů získaných z registrace jsem zjišťovala, zda došlo k naplnění předem 

stanovených cílů a zda byla marketingová komunikace v tomto směru efektivní.  

Z hlediska charakteristiky registrovaných uživatelů bylo téměř paritní zastoupení obou 

pohlaví, počet přihlášených mužů byl 50,5% a žen 49,5%. 32% přihlášených uživatelů 

nemělo do registrace na WRP 2014 založený účet na Nike+, naopak 68% již svůj účet 

na Nike+ mělo. 31,5% registrovaných běžců uvedlo statut studenta. Účastníci, kteří 

závod běželi pro radost, bylo v počtu 44,3%, ti, kteří uvedli, že závod je pro ně výzvou, 
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bylo 31,1% a ti, kteří závod běželi poprvé, bylo celkem 24,6%. Rozdělení účastníků dle 

věku znázorňuje graf níže:  

Graf č. 4 Věk účastníků registrovaných v závodu We Run Prague 2014 

 

Zdroj: vlastní 

Celkem 79% účastníků bylo mladších než 35 let.  

Dle výše uvedených ukazatelů lze vyhodnotit, že došlo k naplnění dílčích cílů, které 

byly společností Nike předem stanoveny. V první řadě se jednalo o správné zacílení 

celé komunikační kampaně, tak, aby marketingová komunikace a samotný závod We 

Run Prague 2014 oslovila především skupinu potenciálních účastníků, která z hlediska 

věku byla společností Nike určena jako cílová. Jednalo se o mladé lidi ve věku od 18 do 

24 let. Z Grafu č. 4 je patrné, že nejvíce registrovaných běžců (43,3%) bylo ve věku od 

25-35 let. Věková kategorie od 18 do 25 let tvořila 35,9%. I přestože největší účast 

tvořila skupina běžců od 25 -35 let, procentuální zastoupení stanovené cílové skupiny 

bylo druhé největší.  

Mezi další marketingové cíle We Run Prague 2014 bylo navýšení počtu uživatelů na 

mobilní běžecké aplikace Nike+. Tohoto cíle mělo být dosaženo pomocí samotné 

registrace k závodu We Run Prague, jehož podmínkou pro účast v závodě bylo 

vytvoření profilu na Nike+. Dle zjištěných výsledků svůj účet na Nike+ mělo již téměř 

70% registrovaných běžců, avšak díky registraci spojené se závodem We Run Prague, 

přibylo dalších 30%. V porovnání s minulým rokem byl zaznamenán nárůst o 107% 
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v mužské kategorii a o 100% v kategorii ženské. Další z cílů marketingové kampaně, 

kterým bylo navýšit počet celkových uživatelů, byl tedy splněn. Obrázek č. 3 

znázorňuje statistiku aktivních uživatelů v České republice za rok 2014 a 2013. Celkem 

je zaznamenáno 61 288 Nike+ uživatelů a dle křivky níže je možné vypozorovat stále 

narůstající trend. Týden před závodem bylo 17 485 uživatelů aktivních, 55% tvořily 

ženy 45% muži. Věkové složení aktivních uživatelů aplikace Nike+ znázorňuje graf 

níže:  

Graf č. 5 Věk aktivních uživatelů běžecké aplikace NIKE+ 

 

Zdroj: vlastní 

Celkem tedy 86% uživatelům je méně než 35 let.  

Pokud analyzuji ukazatel věku cílové skupiny u registrovaných účastníků závodu We 

Run Prague 2014 a aktivních uživatelů NIKE+, lze si všimnout, že majoritní zastoupení 

se věkově liší. Nejpočetnější zastoupení registrovaných běžců (43,3%) tvořila skupina 

od 25-35 let a druhé největší zastoupení aktivních uživatelů (39%) využívající aplikaci 

NIKE+ bylo ve věku od 18 do 24 let. Tento rozdíl lze přisoudit mnoha důvodům, avšak 

já v něm vidím dva hlavní. Vyšší zastoupení věkové skupiny 18-24 využívající NIKE+ 

přisuzuji obecnému vztahu mladých lidí využívající online média a digitální 

technologie. Naopak vyšší zastoupení registrovaných běžců starších 24 let, může být 

spojeno s finanční povinností registrace závodu We Run Prague 2014, které se 
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pohybovalo okolo 500,- Kč, což v případě studenta mohla být překážka k účasti. 

Naopak využívání aplikace NIKE+ je zcela bezplatné.  

Z registrace a ze statistiky NIKE+ lze vyhodnotit, že téměř 80% registrovaných 

účastníků a 86% aktivních uživatelů NIKE+ bylo mladších 35 let.  

Obr. 3 Statistika aktivních uživatelů Nike+ v ČR za rok 2014 a 2013 

 

Zdroj: Interní materiály Nike 

Dalším cílem marketingové komunikace závodu We Run Prague 2014, bylo vytvořit 

originální závod spojující běh, zábavu a radost. Tento ukazatel vyhodnocovaly 

odpovědi z otázky uvedené v samotné registraci závodu, kdy každý účastník musel 

uvést důvod jeho účasti na We Run Prague 2014. Z výsledků je patrné, že téměř 

polovina účastníků (44,3%) běžela závod pro radost. Další polovinu registrovaných 

tvořili ti, pro které byl závod výzvou nebo běželi We Run Prague poprvé. Na základě 

těchto výsledků je možné vyhodnotit, že cíl, vytvořit závod pro zábavu byl splněn. 

Důležitým aspektem ale je, zda bylo očekávání běžců naplněno a zda si závod opravdu 

užili. Zpětnou vazbu po skončení závodu analyzuji v závěru této části.  

6.3 Analýza výsledků online komunikace 

Komunikační aktivity online komunikace, především v prostředí sociálních sítí, se 

vyznačují poměrně dobrou měřitelností. Efektivitu a dosah komunikační kampaně lze 

určovat podle jednotlivých mediálních ukazatelů, které společnost využívá. V případě 

marketingové komunikace We Run Prague 2014 se jednalo o analýzu výsledků 

získaných ze sociální sítě Facebook a Instagram. Hodnotila jsem především tyto 

ukazatele: počet zobrazení příspěvku, počet komentářů, počet sdílení a počet označení 
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„líbí se mi“. Po skončení závodu jsem z Facebooku, Twitteru a emailu analyzovala 

bezprostřední zpětnou vazbu běžců, kteří absolvovali závod We Run Prague 2014.  

Na základě těchto dat lze vyhodnotit efektivitu komunikační kampaně We Run Prague 

2014 v prostředí online komunikace.  

6.3.1 Facebook 

Facebook byl jedním z nejvíce využívaných online kanálů celé komunikační kampaně. 

V pozdější fázi marketingové komunikace WRP 2014 plnil funkci informační, ale byl 

využit především ve fázi počáteční a to zejména k získání potenciálních běžců k účasti 

na závod We Run Prague 2014. Pomocí placených funkcí, kterých lze v rámci této 

sociální sítě využít, společnost Nike velice snadno oslovila a zasáhla přesnou skupinu 

uživatelů definovanou na základě konkrétních kritérií. Společnost Nike investovala 

zhruba 180 000,- Kč do veškeré online komunikace, kde hlavní podíl těchto nákladů byl 

vynaložen právě na komunikaci prostřednictvím sociální sítě Facebook. A tato investice 

se vyplatila, protože dle interních informací byla polovina kapacity registrovaných 

běžců naplněna právě díky komunikaci skrze tuto sociální síť. 

Celkový dosah komunikovaných příspěvků na Facebooku byl poměrně vysoký  

a to s celkovým počtem 2,5 milionů lidí. Veškerá Facebooková komunikace (FB stránka 

Nike Running Česko/Slovensko, skupiny, eventy) zaznamenala v době od 3. června do 

2. září 2014 9 600 komentářů. 

Konkrétně na Facebookové stránce Nike Running Česko/Slovensko bylo v rámci 

marketingové komunikace závodu We Run Prague, v době od 16. června do 31. srpna 

2014, umístěno 26 příspěvků. Příspěvky obdržely za tu dobu 18 765 kladných 

hodnocení „liků“, 749x byly sdíleny, a celkový komunikační dosah byl 2 536 108 lidí. 

Celkový počet fanoušků Facebookové stránky Nike Running Česko/Slovensko je 

61 075, z čehož 55% tvoří ženy a 45% muži.  

Níže jsou vybrány některé příspěvky, které byly komunikovány přes Facebookovou 

stránku Nike Running Česko/Slovensko.  

První příspěvek na stránce obsahoval informaci ohledně registrace na závod. Příspěvek 

byl umístěn 17. června 2014 a celkově ho zaznamenalo 189 952 lidí. 1154 se líbil, 39 

lidí ho komentovalo a 32 osob tento příspěvek sdílelo. 
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Druhým příspěvkem, který byl vložen 2. července 2014, byla komunikace trasy závodu.  

Celkově ho zaznamenalo 151 168 lidí, 1245 se tento příspěvek líbil, 54 lidí ho 

komentovalo a 119 ho sdílelo. 

Další zajímavý příspěvek byl vložen 8. července a informoval o posledních 10 volných 

místech v závodě We Run Prague 2014. Celkově si ho zobrazilo 261 632 lidí, 29 

uživatelů ho komentovalo, 45 sdílelo a 931 lidem se líbil.  

Další příspěvky informovaly o zveřejnění oficiálního trička We Run Prague 2014, 

ukončení registrace na závod, výběru správného běžeckého kompletu pro ženy  

a muže, vyzvednutí startovního balíčku a v posledních dnech před samotným závodem 

byly vloženy motivační příspěvky. Celkový zásah těchto příspěvků se pohyboval od 

20 000 do 260 000 facebookových uživatelů na jeden příspěvek.  

Poslední příspěvek byl vložen po skončení závodu We Run Prague 2014  

a celkově si ho zobrazilo 216 768 lidí, téměř 4 tisícům lidí se líbil („like“), obsahoval 

143 komentářů a 193 lidí ho sdílelo.  

Na stránce Nike Running Česko/Slovensko byly samozřejmě komunikovány  

i jednotlivé běžecké eventy a tréninky, které jsem analyzovala v části event marketing.  

Informování o různých akcích, sdílení multimediálních dat a udržování vztahů je 

dominantou Facebooku a komunikace We Run Prague na Facebooku toho bylo jasným 

důkazem. Z hlediska věkového a genderového zacílení byly příspěvky nejvíce 

zobrazeny uživateli ve věku od 18 do 24 let a rozložení žen a mužů bylo téměř  

u každého příspěvku paritní.   

Výše uvedené Facebookové příspěvky jsou součástí Přílohy č. 7 

6.3.2 Instagram 

Počty hashtagů na Instagramu, které byly propojeny se závodem We Run Prague 2014, 

byly také následně analyzovány. #werunprague bylo před samotným závodem použito 

850x, v době závodu pak 1218x. #werunprague2014 pak bylo použito 356x, #werunprg 

341x a #werunprg2014 36x. Celkem bylo sdíleno 4 563 fotografií s hashtagem 

#werunprague. Jedna fotka byla dokonce sdílena oficiální stránkou Nikerunning v USA 

a měla celkem 37 tisíc kladných hodnocení „liků“. 
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6.4 Analýza zpětné vazby na závod We Run Prague 2014 

Mezi nejvíce využívané nástroje marketingové komunikace We Run Prague 2014 byl 

zařazen online marketing, tedy veškerá komunikace využívající internet. Vzhledem 

k povaze a výběru tohoto typu komunikace, bylo důležité zjistit efektivitu jednotlivých 

komunikačních kanálů a zároveň z těchto online nástrojů zjistit zpětnou vazbu účastníků 

závodu. Komunikační dosah byl hodnocen z mediálních ukazatelů jednotlivých 

příspěvků umístěných na Facebooku, Instagramu a Twitteru a byl zaměřen především 

na cílovou skupinu.  

Zpětnou vazbu běžců, kteří se zúčastnili závodu We Run Prague 2014, jsem 

analyzovala z komunikačních kanálů, které společnost Nike přímo využila.  Jednalo se 

o Facebook, Twitter a e-mail. Celkem bylo zaznamenáno 620 reakcí (112 Twitter, 170 

E-mail a 338 Facebook), a jejich povahu znázorňuje graf níže. 

Graf č. 6 Zpětná vazba účastníků We Run Prague 2014 

 

Zdroj: vlastní 

Z Grafu č. 6 je patrné, že převažovaly reakce pozitivní a neutrální povahy, celkem 80%, 

tedy 496 reakcí. Negativních reakcí bylo zaznamenáno v celkovém počtu 124. 

Jednotlivé reakce, které byly zachyceny z výše uvedených komunikačních kanálů, jsem 

blíže analyzovala a níže je souhrn nejčastěji uváděných reakcí.  
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STRUKTURA REAKCÍ 
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6.4.1 Pozitivní reakce 

Mezi nejčastěji zaznamenané reakce pozitivní povahy byly ty, které se vyjadřovaly 

k jedinečné atmosféře závodu, která byla v průběhu celého závodu (celkem 50 reakcí). 

Ke startovnímu balíčku obsahující tričko s výběrem vlastního mota (35 reakcí) a k 

celkové organizaci závodu zahrnující i občerstvení, které bylo zajištěno v průběhu 

závodu (14 reakcí). Dále se jednalo o pozitivní reakce na rychlou trasu závodu  

a zároveň ti běžci, kteří běželi po druhé, si pochvalovali vylepšení svého osobního času. 

6.4.2 Negativní reakce 

Mezi negativní reakce byly zaznamenány příspěvky týkající se nově zvoleného cíle 

závodu, který byl v roce 2014 na Náplavce (50 reakcí), kdy běžci především negativně 

hodnotili málo místa v místě doběhu. Mezi negativní reakce byly zmiňovány také 

komentáře na povrch závodu, který byl ve většině případu tvořen dlažebními kostkami. 

Mnoho komentářů bylo zaregistrováno ve spojení s blokovanou ambulancí. Běžci tak 

negativně hodnotili trasu závodu, kvůli které nemohla ambulance se zraněným projet. 

Mezi další negativní reakce byly ty, které komentovaly absenci sprch a toalet v cíli 

závodu.  

Nejvíce rozporuplných reakcí zaznamenala nová trasa závodu. Změna trasy vyvolala jak 

pozitivní ohlasy, tak spoustu negativních. Mezi pozitivní byly řazeny ty, kteří ocenili, že 

se nejednalo o dlouhé rovinky, ale že se trasa klikatila. Zároveň běžci kladně hodnotili, 

že trasa probíhala historickým centrem Prahy, s krásnými výhledy. Mezi negativní 

reakce byly ty, kterým nevyhovovaly zatáčky o 180 stupňů, dlažební kostky a již 

zmiňovaný cíl závodu. Výběr trasy hodnotilo celkem 119 běžců, z toho 33 pozitivně, 36 

neutrálně a 50 běžců jej hodnotilo negativně. 

 

6.5 Analýza výsledků z individuálních rozhovorů 

Individuální rozhovory sloužily především k hlubšímu pochopení a poznání, jak předem 

určená cílová skupina obecně vnímá komunikační nástroje, které obchodní společnosti 

využívají ke komunikaci svých produktů a služeb, jak na ně působí jednotlivá 

komunikační média, a zda mohou tyto nástroje a komunikační disciplíny změnit jejich 
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názory a postoje ke značce či produktu. Zároveň šlo o zjištění účinnosti využité 

komunikační kampaně. Konkrétně šlo o znalost a rozpoznání jednotlivých 

komunikačních nástrojů We Run Prague a jejich vliv na oslovené cílové publikum. 

Respondenti byli vybíráni dle předem stanovených kritérií, kterým byl věk 18 – 24 let, 

místo bydliště – Praha a okolí, vztah k běhání: 2 - 3x týdně, vzdálenost 5 - 10 km.  

6.5.1 Nákupní preference 

Úvodní otázky sloužily především k navození atmosféry daného tématu a týkaly se 

respondentových nákupních preferencí v oblasti sportovních produktů. Otázky 

zjišťovaly, zda si respondenti kupují produkty určené na sport a co vše je pro ně při 

výběru sportovního produktu důležité a zároveň také, jakou roli hraje ve výběru 

sportovních produktů značka. Tím, že se jednalo o cílovou skupinu, která pravidelně 

sportuje, všichni respondenti odpověděli, že si kupují produkty určené na sport.  

Odpovědi na otázku zjišťující, které atributy jsou důležité při výběru sportovního 

produktu, byly téměř u všech respondentů totožné. Jednalo se vždy o vzhled a často i 

zmiňované barvy produktu, funkčnost a tedy i kvalita produktu  

a v neposlední řadě cena. Tu zmiňovali všichni respondenti, kromě tří, kteří v úvodu 

rozhovoru uvedli, že při studiu již pracují. Zároveň dvě respondentky uvedly, že se 

rozhodují také podle toho, zda je nějaký produkt v akci nebo na slevě. Atribut značky 

byl rozhodující pouze pro dva respondenty a opět se jednalo o respondenty pracující při 

studiu. Nejčastější odpovědí na otázku zjišťující preferenci konkrétní značky, byly 

produkty firem Nike a Adidas. Pouze dva respondenti vůbec žádnou značku 

nepreferovali.  

Z  odpovědí lze usoudit, že pro respondenty, kteří studují, a jsou bez jakéhokoliv 

finančního příjmu, je cena, kvalita a vzhled zboží prioritami a značka produktu pro ně 

důležitá není. Naopak ti, kteří mají finanční příjem, cenu zboží na prvním místě 

neuvádějí a důležitost výběru značky při koupi stoupá.  

6.5.2 Komunikační nástroje  

Do druhé části rozhovoru spadaly otázky zjišťující respondentovy názory  

a postoje na jednotlivé komunikační nástroje, které společnosti využívají pro 

komunikaci a propagaci svých produktů a služeb. Jednalo se tedy o hlubší poznání 
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respondentovo vnímání jednotlivých nástrojů, zároveň poté následovaly otázky 

zaměřující se přímo na komunikační nástroje využité v rámci kampaně We Run Prague 

2014.  

Komunikační nástroj podpora prodeje byl oslovenými respondenty vnímán 

rozporuplně a výpovědi byly rozděleny dle pohlaví. Celkem tři respondenti (chlapci) 

tradiční prvky podpory prodeje nijak nevnímali a ani je neovlivňovali. Zbytek 

respondentů (dívky) označil věrnostní slevy/kartičky, zvýhodněné balíčky, akce 1+1  

a bonusy, za nástroje, které na ně určitý vliv mají, a které využívají. Komunikační 

nástroj podpora v místě prodeje byla téměř všemi respondenty hodnocena velmi 

podobně. Vnímání šesti z celkových osmi oslovených respondentů závisí především na 

tom, co mu daná společnost nabízí, tedy především, zda je respondentovi nabízený 

produkt nebo služba blízká. Zároveň se všech šest respondentů shodlo na tom, že je 

musí komunikace v místě prodeje náležitě zaujmout a upoutat, musí tedy být nějak 

zajímavě pojatá. Často také uváděli, že k tomu, aby se v místě komunikace opravdu 

zastavili a dále se o nabízený produkt či službu zajímali, musí mít čas. Zbývající dva 

respondenti tento typ komunikace nevyhledávali a neměli ji rádi.  

Z výše uvedených výsledků lze vyvodit, že vnímání a zájem respondentů se především 

odvíjí od respondentových zájmů a potřeb. V případě, že jsou nástroje podpory prodeje 

využívány v oblasti, která respondenta nezajímá, tak ho nijak neosloví ani neovlivní. 

Zároveň ve vnímání a vlivu těchto nástrojů hraje důležitou roli časový faktor. Všechny 

oslovené ženy a dívky využívají věrnostní slevy, bonusy, slevové akce či jiné nástroje 

podpory prodeje, naopak všichni oslovení chlapci tyto nástroje marketingové 

komunikace vůbec nepoužívají.   

Následovaly otázky zjišťující znalost a rozpoznatelnost výše uvedených komunikačních 

nástrojů využitých v rámci kampaně We Run Prague 2014. Na otázku, zda respondenti 

zaznamenali v rámci podpory prodeje a podpory v místě prodeje závod We Run Prague 

2014, tři respondenti vůbec žádnou komunikaci nezaznamenali, naopak pět respondentů 

podporu prodeje v jednotlivých prodejnách Nike zaznamenalo při příležitosti 

vyzvednutí startovního balíčku potřebného k závodu. Respondenti si vzpomněli na 

plakáty, které byly ve výloze nebo uvnitř prodejny. Skutečnost, zjišťující informovanost 

respondentů na dočasně vytvořenou komunikaci na Václavském náměstí s názvem 

Speed Week, si nikdo nevzpomněl. Ve chvíli, kdy jsem respondentům přiblížila 

jednotlivé aktivity, které v rámci tohoto komunikačního nástroje probíhaly, pět 
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respondentů si na tuto podporu v místě prodeje vzpomnělo a dva respondenti dokonce 

zmínili informační e-mail, který obdrželi, avšak nikdo z oslovených se této akce 

nezúčastnil.  

Z výsledků o informovanosti dotazovaných respondentů je patrné, že jednotlivé 

komunikační nástroje využívané společností Nike, byly aktivně vnímány pouze těmi, 

kteří se závodu We Run Prague 2014 účastnili a tedy i nějakým způsobem přišli do 

kontaktu jak s autorizovanými prodejnami Nike, tak i s informačními emaily, které po 

registraci dostávali. Ti, kteří se závodu nezúčastnili, tyto nástroje komunikace vůbec 

nezaznamenali.   

Mezi další komunikační nástroj byl společností Nike zařazen direkt marketing. 

Nejprve se v rámci rozhovorů zjišťovalo obecné vnímání a respondentův postoj na tuto 

komunikační disciplínu, vzápětí se otázky vztahovaly k direkt marketingu využitému 

v rámci komunikační kampaně We Run Prague 2014. Respondenti si spojovali direkt 

marketing pouze s emaily, další formy (telefon, pošta) nijak nekomentovali. Všichni 

respondenti užívají email, avšak většina respondentů si reklamní emaily automaticky 

blokuje, nečte je, nebo je rovnou maže. Pouze dva respondenti si reklamní email 

otevřou, pokud ho email nějak graficky zaujme nebo ho inzerované téma konkrétně 

zajímá. U respondentů, kteří běželi závod We Run Prague 2014, následovala otázka, 

zda zaznamenali emaily, které komunikovaly informace týkající se závodu. Všichni 

oslovení respondenti e-maily zaznamenali, ale blíže se e-maily nezabývali. V podstatě 

se jen podívali, zda neobsahují nějaké důležité informace a posléze je smazali. 

Informace, které se netýkaly závodu, respondenti takřka nevnímali. Pouze dva 

respondenti si vzpomněli na informace o již výše zmiňovaném Speed Weeku, který 

probíhal na Václavském náměstí.  

Mezi další komunikační nástroj, který byl využit v rámci komunikační kampaně 

WRP2014, byl event marketing. Event marketing si oslovení respondenti spojují 

nejčastěji s jídlem či jinými gastronomickými festivaly, které jsou v současné době 

velice populární. Většina dotazovaných tento typ akcí sám nevyhledává, ale v případě, 

že se jedná o výjimečný koncept, nebo tematicky zajímavý event, tak se respondenti 

rádi zúčastní a má na ně pozitivní vliv. Zároveň pro tři respondenty hraje roli časový 

faktor, který je v případě rozhodování o účasti také důležitý. Všichni oslovení zmiňovali 

tu skutečnost, že se těchto eventů účastní pouze s někým, sami by prý na žádný event 

nešli.  
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Na otázku, zda si respondenti vybavují využití event marketingu v rámci komunikace 

závodu We Run Prague 2014, odpovědělo šest z osmi dotazovaných, kteří zmínili Nike 

běžecké tréninky. Zbývající dva respondenti nejprve odpověděli, že nezaznamenali 

žádnou komunikaci v podobě event marketingu, avšak na následující otázku, zda znají 

nebo zda slyšeli o Nike běžeckých trénincích, odpověděli kladně. Z výsledků je patrné, 

že i ti dotazovaní, kteří závod We Run Prague 2014 neběželi, znají Nike běžecké 

tréninky a mají tedy povědomí o aktivitách, kterým se společnost Nike věnuje. Na 

otázku odkud se o trénincích dozvěděli, polovina z dotazovaných odpověděla, že od 

kamaráda či kamarádky a polovina odpověděla, že z Facebooku. A to buď přímo ze 

skupiny Nike+ Run Club Praha, anebo se jim tyto běžecké tréninky automaticky 

zobrazily na jejich hlavní stránce. Ze všech dotazovaných se pouze jedna respondentka 

těchto tréninků zúčastnila. Názory respondentů na tyto tréninky jsou rozdílné, avšak 

téměř všichni se shodují, že se jedná o dobrý nápad, který především zaujme začínající 

běžce. Pozitivně hodnotí organizaci a koncept tréninků (rozřazení do skupin dle 

výkonnosti), profesionalitu trenérů, kteří jsou schopni účastníkům odborně poradit, 

možnost vyzkoušení si nových modelů běžeckých bot, ale zároveň zmiňují, že se jedná 

o dobrou formu motivace a určité socializace. Důvody neúčasti uvádí časový či 

logistický faktor, nebo jednoduše to, že i přestože se jim běžecké tréninky koncepčně 

líbí, preferují běh o samotě, bez žádné organizace a dalších lidí.  

Další otázka zjišťovala informovanost a postoj vybraných respondentů cílové skupiny k 

speciálním běžeckým tréninkům, které společnost Nike pořádala v průběhu léta před 

samotným závodem We Run Prague 2014. Z hlediska informovanosti celkem tři z osmi 

dotazovaných zaznamenali tyto speciální běžecké eventy, a z toho dva se jich zúčastnili. 

Dva respondenti si vzpomněli na běh v nejdelším dni v roce – Race the Sun a na 

tematický běžecký trénink do kopců – Run the Hills. Jedna z dotazovaných zmiňovala 

běžecký event -  Girls Night, kterého se i zúčastnila. U těchto tří respondentů bylo dále 

zjišťováno, odkud se o těchto eventech dozvěděli a také otázka směrovala k jejich 

celkovému postoji a vnímání těchto aktivit. Dva ze tří dotazovaných se o eventech 

dozvěděli z Facebooku, buď přímo ze stránky Nike+ Run Club Praha, nebo se jim to 

zobrazilo jako specifická událost na úvodní stránce Facebooku, jeden dotazovaný byl o 

akci informován od kamarádky. Z uvedených výpovědí zúčastněných respondentů na 

eventech Race the Sun a Girls Night, lze vyhodnotit, že vnímání a postoj k eventům, byl 

více než pozitivní. Účastníci kladně hodnotili nejen koncept, dobře zvládnutou 
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organizaci, ale zároveň ocenili originální program, který tak podtrhoval celkový zážitek 

z celé akce. Pozitivně hodnotili individuální přístup a personalizované fotografie, které 

byly součástí eventu Girls Night.  

Podobné závěry lze vyhodnotit z výpovědi respondentky, která se pravidelně účastní 

Nike běžeckých tréninků. Pozitivně hodnotí především to, že je součástí skupiny 

sdílející stejné zájmy a baví ji běhání. Na trénincích se jí navíc líbí, že poznává nové lidi 

a zároveň pro ni tréninky představují motivaci k pravidelnému běhání.  

6.5.3 Vliv a změna postoje ke značce Nike 

Ovlivnění postojů ke značce a zvýšení loajality k Nike brandu je jedním 

z dlouhodobých cílů společnosti Nike a míra ovlivnění dotazovaných respondentů byla 

zjišťována nejen ve vztahu ke značkovým výrobkům obecně, ale také se vztahovala 

konkrétně ke značce Nike. Výsledky byly různorodé a zahrnovaly odpovědi jak 

pozitivní, tak i negativní povahy. Zároveň respondenti rozlišovali změnu postoje k dané 

značce a samotný nákup produktů té značky. Změna názoru či postoje, po účasti na 

nějakém povedeném eventu, byla uváděna častěji a zahrnovala většinou pozitivní 

reakce. Naopak na nákupní preference dotazovaných respondentů, účast na zdařilých 

eventech vliv až tolik neměla, neboť podstatnou roli v této cílové skupině hrály 

omezené finanční možnosti a zároveň do jejich preferencí vstupovala další kritéria 

zmiňovaná již na začátku: kvalita a vzhled.  

Z jednotlivých výpovědí lze vypozorovat, že ve chvíli, kdy by respondenti měli 

neomezené finanční možnosti, jejich nákupní preference a rozhodování se razantně 

změní. Kupovali by si značkové a drahé produkty, kam můžeme zařadit i výrobky 

značky Nike.  Toto je zcela přirozený jev a z dlouhodobého hlediska je tato skutečnost 

pro společnost Nike velice pozitivní, neboť kvalitní marketingovou komunikací  

a vhodně zvolenými nástroji si již v poměrně nízkém věku této cílové skupiny vybuduje 

určité postavení a vnímání a v dalších letech, kdy již cena pro tuto cílovou skupinu 

nebude prioritou, preference této skupiny zůstanou věrné produktům značky Nike.  

Následující otázka sloužila ke zjištění, zda si dotazovaní pod vlivem Nike eventů, či 

blížícího se závodu We Run Prague 2014, zakoupili v průběhu léta nějaký Nike 

produkt. Odpovídali pouze ti, kteří se zúčastnili některé z výše zmiňovaných aktivit – 

závod, běžecké tréninky, či speciální Nike eventy (celkem šest respondentů). 
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Respondenti mužského pohlaví (celkem tři) si žádný Nike produkt v průběhu léta 

nezakoupili, neboť sportovní produkty nakupují pouze v případě, že je aktuálně 

potřebují, a ani 20% sleva přiložená k registraci, jejich nákupní preference nezměnila. 

Naopak dvě respondentky si Nike produkt zakoupily a využily tak 30% slevu, kterou 

k registraci obdržely. Pouze jedna respondentka, přes odborné doporučení Nike trenérů 

a vyzkoušení si Nike běžeckých bot na běžeckém tréninku, které ji vyhovovaly, si 

nakonec zakoupila běžecké boty jiné značky (Puma), protože byly v akci a také se jí 

líbily.  

Z výsledků si lze všimnout, že především ženy, či dívky mají tendenci nakupovat 

sportovní produkty i v případě, že žádné nepotřebují. Pokud je navíc produkt podpořen 

slevou (i v případě jiné značky), tak to má značný vliv na jejich nákupní preference. 

Tento jev byl podložen již v úvodu rozhovorů, kdy nástroje podpory prodeje vnímají  

a využívají především dívky a ženy.  

6.5.4 Komunikační média  

Otázky zaměřené na jednotlivá komunikační média, tedy různé formy reklamy, měly za 

úkol zjistit obecné vnímání a postoj respondentů k těmto prvkům komunikace, které 

firmy využívají ke konstantní propagaci a komunikaci svých produktů a služeb. Názory 

a celkové vnímání respondentů na jednotlivá média se značně lišily, avšak v několika 

obecných poznatcích se ztotožňovaly.  

Reklamu v rozhlase oslovení respondenti spíše vnímají negativně, anebo ji nevnímají 

vůbec, protože rozhlas moc neposlouchají. Zároveň několik dotazovaných uvedlo, že 

pokud nějakou reklamu vnímají, tak je to vždy reklama s otravným hlasem nebo 

chytlavou melodií, která jim posléze zní v hlavě.  

Reklama v televizi na dotazované působí rozporuplně. Část respondentů uvedla, že 

televizi moc nesleduje a tudíž ani televizní reklamy moc nevnímá. Další část 

dotazovaných uvedla, že reklamu vnímá, a reklam s vtipem, či chytlavou hudbou  

a dobrým nápadem si všímá, některým se dokonce tyto reklamy i líbí. Poslední část 

respondentů reklamy v televizi vnímá, ale nemá je moc v oblibě, a to nejvíce, pokud je 

reklama umístěna uprostřed sledovaného filmu.  

Venkovní reklamu vnímají respondenti asi nejvíce. Zaujmou je reklamy originálně 

zpracované s nějakým nápadem. Zároveň zde respondenti zmiňují důležitost lokality, 
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tedy umístění venkovní reklamy. Pokud je billboard, city light či jiná venkovní reklama 

na dobrém místě, a je zároveň zajímavá, tohoto komunikačního média si respondenti 

všímají.  

Reklama v tiskovinách byla dotazovanou cílovou skupinou komentována pouze 

v rámci časopisů, noviny dotazovaní nesledují. Polovina respondentů (muži  

a jedna žena) reklamu v časopisech vůbec nevnímají, listují dál a vůbec ji neřeší. 

Naopak polovina respondentů si reklam v časopisech všímá. Především je zaujmou ty 

reklamy, které jsou graficky kvalitně zpracovány, mají neotřelý vzhled a design.  

Reklamu na internetu vnímají respondenti asi nejvíce, avšak negativně. Téměř všichni 

dotazovaní se vyjádřili, že jim reklama na internetu vadí nebo je přímo rozčiluje. Nejen 

tím, že je jí hodně, ale zároveň i tím, že si ji člověk musí všímat, aniž by chtěl 

(například automatické vyskakovací bannery, reklamy na Youtube před každým videem 

atd.). 

Na otázku, které z výše uvedených médií má na respondenty největší vliv, se odpovědi 

lišily. Část respondentů zmínila, že i přestože ji nemá rádo, tak je to televizní reklama, 

neboť působí na dva hlavní smysly: zrak a sluch, a respondenti si ji tak lépe 

zapamatovali. Poměrná část respondentů odpověděla, že je to internet, i přestože na ně 

působí spíše negativně.  

Z výsledků je možné potvrdit obecné zásady a pravidla, která platí pro efektivní 

reklamu. Zaujme a na člověka nejvíce působí ta reklama, která je originální, dobře 

zpracovaná a má zajímavý nápad. Zároveň se potvrdilo, že i špatná reklama je reklama. 

V případě, že na cílovou skupinu působí jakákoliv reklama nepříjemně a vyvolává 

v nich negativní pocity, respondenti mají tendenci si ji zapamatovat. Avšak v případě 

společnosti Nike bych dávala přednost originalitě a kvalitnímu zpracování.  

Otázka zjišťující informovanost respondentů o konkrétních komunikačních médiích 

využitých v rámci komunikační kampaně We Run Prague 2014, byla položena všem 

respondentům, a každý z dotazovaných si nějakou formu reklamy vybavil. Nejčastěji 

byla uváděna venkovní reklama v podobě billboardů, kde si někteří vzpomněli na žluto-

černé zpracování, a také to byla reklama na internetu, konkrétně na sociální síti 

Facebook. Z výsledků je patrné, že i ti, kteří se závodu nezúčastnili, vnímali 

marketingovou komunikaci na závod We Run Prague 2014. Také je důležité zmínit, že i 

role barvy hrála v povědomí a zapamatování si dané reklamy, určitou roli.  
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6.5.5 Online komunikace 

Další okruh otázek se důkladněji zabýval jedním z výše uvedených komunikačních 

médií, a to internetem, tedy veškerou online komunikací. Otázky sloužily především ke 

zjištění respondentova vnímání online komunikace, jeho frekvenci využívání a zároveň 

jeho informovanosti o online komunikačních kampaní probíhající před závodem We 

Run Prague 2014. Všichni dotazovaní vnímali online komunikaci jako běžnou  

a nepostradatelnou součást každodenního života a považují ji za nejčastější formu 

komunikace. Všichni dotazovaní tráví na internetu poměrně hodně času a zároveň 

internet využívají ve svém telefonu. Lze tedy říci, že jsou neustále k internetu připojeni. 

Z komunikačních kanálů nejvíce využívají Facebook, Youtube, Instagram, Email  

a webové stránky. Někteří respondenti také používají Twitter a Pinterest, někteří 

z pracovních důvodů i Google+.   

Na otázku zjišťující, zda si dotazovaní pamatují nebo vybaví online komunikační 

kampaň na závod We Run Prague 2014, odpověděli všichni, kromě jedné respondentky, 

pozitivně. Ti, co neběželi, nejčastěji uváděli komunikaci zaznamenanou na sociální síti 

Facebook. Ti, kteří závod běželi, zmiňovali také webové stránky firmy Nike a zasílané 

emaily, které ale obdrželi až po samotné registraci na závod. Email tedy nebyl 

komunikačním kanálem, na základě kterého se respondenti o závodu dozvěděli. Na 

základě jednotlivých odpovědí následovala otázka, zda byla komunikace z hlediska 

informací pro respondenty dostačující. Jednotlivé výpovědi se odvíjely od toho, zda 

závod dotazovaní běželi, nebo zda ho neběželi a zároveň, zda dotazovaní komunikovali 

informaci o závodě dříve, než si všimli nějakých kampaní. Ti, kteří neběželi, z využité 

online komunikace věděli, že se jedná o běžecký závod, který se koná v Praze. Těm, 

kterým o závodě řekl kamarád, se zaregistrovali na základě této informace, následně 

hodnotili komunikaci za naprosto vyhovující. Dostávali pravidelně informační emaily, 

zároveň si vyhledali oficiální webové stránky, kde našli veškeré informace týkající se 

nejen závodu, ale i ostatních Nike iniciativ. Ti, kteří o registraci nevěděli, hodnotili 

komunikaci na Facebooku za zmatenou. Tím, že veškeré informace byly komunikovány 

skrze stránku Nike Running Česko/Slovensko nebo skupinu Nike Running Club,  

a nebyla tak vytvořená vlastní stránka události We Run Prague 2014, informace  

o závodě se v množství vložených příspěvků ztrácely. Emaily a webové stránky byly 

hodnoceny z hlediska informací za více než dostačující. 
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Z jednotlivých výpovědí lze usoudit, že online komunikace je v dnešní době a v rámci 

této cílové skupiny nesmírně důležitou součástí jejich života. Tato skutečnost jen 

potvrzuje vhodné využití online komunikačních nástrojů v rámci marketingové 

komunikace We Run Prague 2014, které byly zaměřené na cílovou skupinu ve věku od 

18 do 24 let.  

6.5.6 Mobilní aplikace 

Poslední otázky souvisely s online komunikací a zaměřily se na využití mobilních 

aplikací, a to konkrétně na využití aplikace Nike+. Otázky měly za úkol zjistit 

informovanost respondentů, ale zároveň také jejich názor na funkce a vlastnosti, které 

aplikace Nike+ nabízí. Všichni dotazovaní mobilní aplikace využívali a aplikaci Nike+ 

znali. Z celkových osmi dotazovaných ji polovina využívá, a to především její 

standardní funkce, tedy monitoring počtu kilometrů a čas, za který je uběhnou. 

Uživatelé pozitivně hodnotili, že si následně své výkony v aplikaci mohli porovnávat  

a měli tak dobrou evidenci o své běžecké aktivitě v řádu několika let. Někteří uživatelé 

se zapojili do pokročilejších funkcí, v podobě různých výzev, a soupeřili tak s ostatními, 

což jim umožnilo porovnání svého výkonu s jinými uživateli, a to je zároveň často 

uváděným důvodem, který běžce motivuje k tréninku. Uživatelé tak přiznávali, že je 

aplikace určitým způsobem nutila k častějšímu běhání, a zároveň pozitivně vnímali, 

když je aplikace „ocení“ za zlepšený čas na 1km, nebo uběhnutí více kilometrů 

v porovnání s minulým týdnem atd. 

Mezi odpovědi negativní povahy, tedy ty nevyužívající aplikaci Nike+ byly uvedeny 

zajímavé důvody. Dvě z respondentek měly mylný dojem, že k využívání aplikace 

Nike+ je potřeba speciálních bot nebo měřícího čipu, což v minulosti za absence tzv. 

chytrých mobilních telefonů tak bylo, avšak s nástupem „smartphonů“ je nyní veškerá 

synchronizace možná přes GPS. Využívaly tedy aplikace jiné a instalace Nike+ by je 

připravila o již naběhané kilometry s konkurenční aplikací. Kompatibilitu s telefonem 

také uváděla jedna z respondentek jako důvod neužívání, která do teď nevlastnila chytrý 

telefon, který by Nike+ nebo podobné aplikace podporoval. Využívá však sportovní 

hodinky, které ji poskytují stejné funkce jako běžecká aplikace od Nike. Nyní si ale 

aplikaci chce také stáhnout. Poslední z respondentek nevyužívá žádnou aplikaci 

k měření. Vždy se podívá, v kolik hodin vybíhá a orientuje se tak pouze podle 

uběhnutého času.   
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Poslední část rozhovorů byla formulována volně a jednalo se spíše o diskuzi, která měla 

za cíl zjistit konkrétní stimuly marketingové komunikace, které dotazované oslovily 

nebo na ně nějak působily. Jednalo se o hlubší pochopení, co respondenty v této cílové 

skupině ovlivňuje k účasti na podobných eventech jako je We Run Prague, zároveň co 

oceňují a pozitivně vnímají z hlediska organizace a celkového konceptu. Odpovědi byly 

variabilní a lze z nich vyvodit určité závěry, které později v práci popíši detailněji. 

Nejčastěji zmiňovaný atributem ovlivňující účast na podobných eventech, byl finanční 

faktor. Jednak hledisko ceny, tedy v případě, že se jedná o vyšší startovné, nechtějí do 

těchto akcí investovat, zároveň vnímají hledisko slevy, tedy pokud je akce podpořená 

nějakým benefitem či slevou, je to jeden z důvodů, který pozitivně přispěje k rozhodnutí 

se daného eventu zúčastnit. Mezi další zmiňované stimuly ovlivňující účast, je určitá 

přidaná hodnota závodu a personalizace. Tedy něco, čím se závod odlišuje od ostatních, 

co poskytuje potenciálnímu běžci navíc. Respondenti tak zmiňovali možnost vytvořit si 

vlastní moto na startovní tričko, které jim zároveň zůstalo na památku. Celkově na 

dotazované pozitivně působí originální závod, který je zvládnutý nejen z hlediska 

organizace, ale který má i určitý nápad a neotřelý koncept.  
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7 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě teoretických poznatků, výsledků získaných z analýzy marketingové 

komunikace závodu We Run Prague 2014 a kvalitativních výsledků z individuálních 

rozhovorů navrhuji v této části práce určitá doporučení, a nové prvky marketingové 

komunikace které by v budoucnu mohly pozitivně přispět k lepší přípravě komunikační 

kampaně závodu We Run Prague 2015, či jiného eventu podobného formátu. Zaměřuji 

se především na jednotlivé nástroje marketingové komunikace.  

7.1 Reklama 

Vzhledem k charakteru cílové skupiny a k faktu, že se jednalo o pořádání již 4. 

ročníku závodu We Run Prague, jednalo se tedy již o zavedenou akci, nebyla masově 

využita tradiční média v podobě tištěné reklamy, reklamy v rozhlasu a venkovní 

reklamy, i když opomenuta úplně nebyla. Na základě analýzy kvalitativních výsledků 

lze konstatovat, že tyto tradiční kanály neosobní komunikace cílová skupina příliš 

nevnímá a nijak ji zásadně neovlivňuje. Při budoucím pořádání podobné akce bych se 

této formě reklamy již nevěnovala. (V roce 2014 se jednalo se reklamu na online portálu 

TV Prima Ženy, v rozhlasové stanici Evropa2 a v časopise ELLE). Jediná média 

neosobní komunikace, na které bych se v příští komunikační kampani závodu We Run 

Prague zaměřila, je venkovní reklama a reklama na internetu.   

7.1.1 Venkovní reklama 

 Na základě kvalitativních výsledků lze říci, že venkovní reklamy si po internetu 

cílová skupina všímala asi nejvíce, a to i v pozitivním slova smyslu, neboť ji v její 

činnosti nijak neomezuje. Zároveň má na ní vliv, pokud je reklama originálně 

zpracovaná, má nějaký zajímavý nápad a je umístěna na dobrém místě. Využitou 

venkovní reklamu na We Run Prague 2014 si cílová skupina zapamatovala a to 

především z důvodu zvolených barev – svítivě žlutá a černá. V příštích letech bych 

vycházela z těchto výsledků a opět využila netradičních barev pro její zpracování. 

Zaměřila bych se na vhodné umístění venkovní reklamy, kde budou využity klíčové 

body závodu: start a cíl a vzhledem k věku cílové skupiny bych zároveň přidala reklamu 
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do městské hromadné dopravy – metro, tramvajové a autobusové zastávky atd. 

Komunikační sdělení na billboardech, či citylightech budou omezeny pouze na tu 

informaci, kde a kdy se závod koná, popřípadě by mohly být přidány nějaké výstižné 

vzkazy, které by cílovou skupinu nejen oslovily k účasti závodu, ale v případě již 

registrovaných běžců, by ji také motivovaly k pravidelnému a častějšímu běhání, 

například skrze Nike běžecké tréninky. Jednalo by se o využití těchto sloganů: „Jsi už 

přihlášen?“, „Máš natrénováno?“, „Jsi připraven na nejlepší závod léta?“, „Léto 

nepočká“ 

7.2 Online komunikace 

 Naopak největší důraz byl kladen na využití reklamy prostřednictvím internetu, 

tedy veškerých online médií, a to byl dle mého názoru správný přístup. Z výsledků 

jednotlivých analýz lze vyvodit, že opravdu největší vliv na cílovou skupinu (mladí lidé 

ve věku od 18-24 let) má online komunikace, tedy veškerá aktivita spojená s internetem 

a digitálními technologiemi. Ať už z pohledu komunikačních médií, kdy z výsledků 

kvalitativního výzkumu vnímá cílová skupina internetové reklamy nejvíce, i když 

většinou v negativním smyslu, tak i z pohledu efektivnosti a účinnosti online 

komunikačních kampaní využitých na sociálních sítích.  

7.2.1 Facebook  

Facebook byl jedním z nejvíce využívaných online kanálů celé komunikační kampaně 

We Run Prague 2014, který plnil nejen funkci informační, ale především v počáteční 

fázi byl maximálně využit k získání potenciálních běžců k účasti na závod We Run 

Prague 2014, pomocí kterého byla naplněna polovina kapacity závodu. Z výsledků 

mediálních ukazatelů vyplývá, že celkový dosah komunikovaných příspěvků na 

Facebooku byl přes 2,5 milionů lidí, kdy v porovnání s celkovým počtem uživatelů 

v České republice a na Slovensku, který je okolo 3,5 milionů lidí, s primárním 

zastoupením ve věkové kategorii od 18 do 24 let, což je značně vysoké číslo. Z hlediska 

správného zacílení, celkového dosahu a vložených investic, které byly ve výši necelých 

180 000,- Kč, bych považovala tuto sociální síť za velice úspěšnou a v budoucnu bych 

komunikaci skrze Facebook opět využila a naopak ještě více posílila. Náklady 
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z nevyužitých tradičních komunikačních médií (reklama v TV, rádiu a časopisech) bych 

vložila právě do komunikace skrze tuto sociální síť.   

Z kvalitativních výsledků byla cílovou skupinou negativně vnímána nepřehledná  

a zmatená komunikace informací, které byly součástí Facebookové stránky Nike 

Running Česko/Slovensko a Facebookové skupiny Nike Run Club Praha, kterou navíc 

uživatel musel být členem, aby příspěvky viděl. Založení nové Facebookové stránky, 

pouze s komunikací závodu je vzhledem ke krátkodobému využití časově i finančně 

náročné, avšak založení tzv. Facebookové události je výbornou alternativou. V přípravě 

další komunikační kampaně bych založila v rámci této sociální sítě konkrétní událost: 

We Run Prague 2015, kde budou přehledně a jasně komunikovány veškeré informace  

o běhu, o registraci, doprovodném programu a dalších náležitostech závodu. Součástí 

události budou také odkazy na webové stránky závodu, ale také na Nike běžecké 

tréninky a další akce pořádané před samotným závodem. Odkazy na webové stránky 

nejen zvýší povědomí cílové skupiny o těchto událostech, ale zároveň ji nenásilným 

způsobem upozorní a namotivuje k navštívení webových stránek a popřípadě i k účasti 

na Nike trénincích. Komunikovány zde budou také technické vlastnosti a funkce 

nových Nike běžeckých produktů v podobě zajímavých videí, či fotografií, ale také 

praktické informace a výhody běžecké aplikace NIKE+. Tyto informace nejen pozitivně 

podpoří prodej Nike produktů, ale zároveň cílovou skupinu namotivují k registraci a k 

využívání běžecké aplikace NIKE+ ještě před samotným přihlášením na závod. 

V neposlední řadě událost umožňuje vkládání „na zeď“ různé příspěvky či mediální 

obsahy. Událost by tedy nejen plnila funkci informační, ale sloužila by jako prostředek 

k diskuzím, ke sdílení uživatelových pocitů a názorů prostřednictvím vložených 

příspěvků, ale třeba i fotografií, ale také k zodpovězení jejich dotazů. Využitím 

veškerých funkcí a výhod sociální sítě, považuji Facebook jako jeden z nejdůležitějších 

a nejúčinnějších komunikačních kanálů marketingové komunikace pro akce tohoto 

typu.  

7.2.2 E-mailing 

Dalším marketingovým nástrojem byl E-mailing, kterého bylo využito k získání 

potenciálních účastníků závodu a následně i k informování již registrovaných běžců. 

Informační emaily byly zaslány téměř 4 000 adresátům a pomocí tohoto komunikačního 

kanálu byla naplněna téměř druhá polovina kapacity závodu We Run Prague 2014. 
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Zajímavé je, že z výsledků kvalitativního výzkumu vyplynulo, že e-maily nelze 

považovat za nejsilnější komunikační médium pro cílovou skupinu osob ve věku 18 - 24 

let. Tento poznatek potvrzuje i věkové rozložení registrovaných běžců, kdy majoritu 

tvořili účastníci ve věku od 25 do 35 let (43,3%). Druhou nejpočetnější skupinu tvořili 

běžci ve věku od 18 do 25 let (téměř 36%), což odpovídá nejsilnějšímu věkovému 

zastoupení uživatelů Facebooku.  

7.2.3 YouTube 

Na základě těchto výsledků je patrné, že jednotlivá média odpovídají určité věkové 

kategorii a v případě cílové skupiny We Run Prague 2014, která je ve věku od 18 do 24 

let, bych se v příštích letech soustředila na ta komunikační média a nástroje, které cílí 

přímo na skupinu uživatelů, kterou chce organizátor oslovit.  

Tradiční komunikační kanál, jako je E-mail, bych nahradila internetovým serverem 

YouTube. Tento server je po internetovém vyhledávači Google druhou 

nejnavštěvovanější webovou stránkou na světě, a v rámci České republiky ho navštíví 

zhruba okolo 5,1 milionů unikátních uživatelů za měsíc. Právě YouTube je ideálním 

prostředím pro využití virálního marketingu, tedy k šíření reklamního sdělení. YouTube 

ani virální marketing nebyl v marketingové komunikaci závodu We Run Prague 2014 

využit.  

Virální marketing umožňuje rychlý a konkrétní zásah cílové skupiny, oslovení velké 

skupiny uživatelů, jednoduchou realizaci s téměř okamžitou odezvou, za poměrně nízké 

finanční náklady. Právě svými vlastnostmi virální marketing v prostředí YouTube 

umožňuje dosahovat stejných cílů, srovnatelnými s televizní reklamou, která dle 

kvalitativních výsledků má na cílovou skupinu stále velký vliv, a to především z toho 

důvodu, že přináší vizuální, zvukový, ale také emocionální efekt. Zároveň v prostředí 

YouTube není třeba investovat do mediálního prostoru, ve kterém výše nákladů za 

využití televizní reklamy je pro mnohé společnosti nepřekonatelnou překážkou.  

7.2.4 Virální reklama na We Run Prague 2015 

Aby virální reklama byla úspěšná, je třeba, aby měla kvalitní obsah, který je pro danou 

cílovou skupinu zajímavý, a který bude odpovídat stanoveným komunikačním cílům. 

Společnost Nike patří mezi nejlepší výrobce reklamních spotů a v případě marketingové 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_(vyhled%C3%A1va%C4%8D)
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komunikace závodu We Run Prague 2014 mi tato komunikační složka chyběla. 

Domnívám se proto, že při pořádání podobné akce v budoucnu by neměl chybět 

originální reklamní spot, který by nejen efektivně komunikoval samotný závod, ale 

zároveň by prostřednictvím online médií umožňoval i jeho šíření, které by nebylo tak 

nákladné, jako v případě televizní reklamy. V přípravě virální reklamy je nutné se 

zaměřit na splnění kritérií odpovídající efektivní reklamy a podmínek odrážejících 

aktuální trendy marketingové komunikace.  

 Branding – silné propojení reklamy se značkou Nike 

 Marketingové sdělení – srozumitelným a přesvědčivým způsobem komunikovat 

závod We Run Prague a oslovit tak cílovou skupinu k její účasti 

 Obsah – originální a líbivý obsah, který cílovou skupinu zaujme (napojení na 

běh, běžeckou komunitu odpovídající charakteru cílové skupiny) 

 Vizualizace – zpracování obsahu (způsob a forma vyjádření) – vizuální 

atraktivnost, zvuková originalita s cílem zasáhnout divákovy emoce 

Důležitou součástí je pak samotné napojení na sociální média – tedy šíření virální 

reklamy pomocí dalších komunikačních online kanálů. Například pomocí hashtagu 

(#werunprague2015) přes sociální sítě a média: Facebook, Instagram, Twitter. Tímto 

způsobem může dojít k ideálnímu propojení účinné reklamy v online prostředí, které je 

pro cílovou skupinu tak typické a podpořit tak efektivitu celé marketingové komunikace 

při pořádání dalšího ročníku závodu We Run Prague.  

7.2.5 Webové stránky 

Mezi prostředky online komunikace patří také webové stránky, které představují 

základní platformu, od které se odvíjí a na kterou odkazuje celá internetová komunikace 

firmy. Globální webová stránka nike.com byla pro účely We Run Prague 2014 částečně 

modifikována na českou podobu: www.nike.com/werunprague, což umožňovalo snadné 

vyhledání stránek, rozpoznatelnost a uživatelskou přístupnost. Z grafického hlediska 

byly stránky přehledné, jednoduché, s poutavým designem a obsahovaly přehlednou 

navigaci, která uživatele informovala o závodě. Na druhou stranu je také odkazovala na 

oficiální stránky nike.com a nikeplus.nike.com, které ale již přizpůsobeny českému 

prostředí a lokálnímu trhu nebyly. Celková orientace, důvěryhodnost, uživatelská 
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přístupnost, popřípadě samotný nákup produktů značky Nike byl a stále je pro českého 

uživatele poměrně složitý.  

Právě v této oblasti vidím prostor ke zlepšení. Transformace a modifikace globálních 

Nike stránek na české prostředí, by nejen přispělo k větší personalizaci uživatele, ale 

zároveň by tato změna pozitivně přispěla k navýšení přímých prodejů produktů značky 

Nike. Nová podoba webových stránek by umožnila uživateli jednoduchou navigaci a 

poskytla mu tak jedinečný zážitek z nákupu v autentickém a důvěryhodném prostředí. 

Zaměřila bych se především na:  

 Obsah (by se měl měnit tak často, aby informace byly stále aktuální)  

 Diskuzní fóra (webové stránky by měly mít určité komunikační skupiny, které 

by nejen podporovaly sílu značky, ale také by utvářely vhodné prostředí 

webových stránek) 

 Kreativitu, originalitu a nápaditost 

 Individualizaci (na základě vyplněných informací o uživateli, by se automaticky, 

po přihlášení daného uživatele, měnil jejich obsah) 

7.2.6 Mobilní běžecká aplikace NIKE+ 

Právě se stránkou nikeplus.nike.com je spojeno užívání běžecké aplikace Nike+. 

Digitální propojení a aplikace Nike+ byly z jednotlivých nástrojů marketingové 

komunikace závodu We Run Prague 2014 vnímány jako jeden z nejsilnějších prvků. 

Nejen celkový počet uživatelů Nike+ se díky registracím na závod zvýšil téměř o 30%, 

ale zároveň byl zaznamenán celkový nárůst Nike+ uživatelů oproti minulému roku  

o 107% v mužské kategorii, a o 100% v kategorii žen. Z kvalitativních výsledků cílová 

skupina vnímá aplikaci Nike+ více než pozitivně. Oceňuje na ní především funkce, 

které jí umožňují monitorovat a porovnávat své výkony s ostatními uživateli, nebo 

pouze své aktivity, avšak v řádu několika let. Zároveň pomocí jednotlivých výzev 

„Challenges“ vnímá cílová skupina aplikaci jako určitou motivaci k pravidelnému  

a častějšímu běhání.  

Digitální propojení v rámci online komunikace považuje cílová skupina v dnešní době 

za samozřejmost, avšak například plnou kompatibilitu aplikace Nike+, (vkládání 

fotografií k jednotlivým běhům), a tedy i určitou personalizaci, podporuje pouze telefon 

značky Apple, tedy iPhone, což je cílovou skupinou vnímáno negativně. Možnost 
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vylepšení vidím v umožnění synchronizace s jakoukoliv značkou chytrého telefonu 

(smartphonem) a s oficiální organizací Nike+ Challenges.  

7.2.6.1 Nike+ Challenges: We Run Prague 2015 

Na základě výše uvedených poznatků a výsledků z jednotlivých analýz bych se 

v budoucnosti více zaměřila na aktivity spojené s běžeckou aplikací Nike+, a to 

konkrétně skrze Nike+ Challenges. Před dalším konáním závodu We Run Prague 

navrhuji vytvořit oficiální tematické běžecké výzvy, do kterých by se uživatelé Nike+ 

mohli zdarma zapojit. Komunikace by fungovala skrze sociální síť Facebook s odkazem 

na webové stránky závodu We Run Prague 2015, kde by nejen probíhalo přihlášení 

jednotlivců na běžecké výzvy, ale zároveň by tam byly komunikovány veškeré 

podstatné informace týkající se běžeckých výzev. Nike+ Challenges by měly omezenou 

kapacitu a přesně danou dobu trvání. Probíhaly by zhruba 2 měsíce před samotným 

závodem a jednalo by se například o výzvy typu: 

 Nejvíce uběhnutých kilometrů za 1 týden 

 Nejrychleji uběhnutých 100km (počet dní) 

 Nejrychlejší čas na 10 km 

 Nejrychlejší čas na 5 km 

 Největší počet zaznamenaných běhů za 2 týdny  

Nike běžecké výzvy by tak fungovaly jako určité soutěže, které by účastníky nejen 

motivovaly k častějšímu běhání a trénování na blížící se závod We Run Prague 2015, 

ale zároveň by nejlepší výkony, tedy výherci jednotlivých výzev, byli ohodnoceni  

a odměněni určitými prvky podpory prodeje, které na základě kvalitativních výsledků 

na cílovou skupinu působí. Jednalo by se například o 30% slevu na startovné závodu 

We Run Prague 2015, dárky ve formě Nike produktů, 20% sleva na nákup v prodejnách 

Nike, získání registrace zcela zdarma atd.  

Jelikož koncept závodu We Run Prague není pouze o trénování a podávání těch 

nejlepších výkonů, ale také o zábavě a radosti, součástí běžeckých výzev se budou také 

hodnotit originální fotografie pořízené uživateli (fotografie nejlepšího běžeckého out-

fitu, fotografie ze zajímavého místa běhu, nejhezčí fotografie spojené se závodem We 

Run Prague 2015 atd). Fotografie by následně uživatelé mohli sdílet skrze svá sociální 
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média, opět za použití hashtagu (werunprague2015), čímž by se komunikace těchto 

aktivit ještě více podpořila.  

Běžecké výzvy s aplikací Nike+ by tak splňovaly mnoho dílčích cílů, na které se 

marketingová komunikace We Run Prague v roce 2014 zaměřovala a zároveň by tak 

využila mnoho nástrojů efektivní marketingové komunikace. 

 Personalizace 

 Napojení na sociální média 

 Konkrétní a specifické zacílení 

 Navýšení uživatelů aplikace Nike+ 

 Motivace a inspirace běžců 

 Využití nástrojů podpory prodeje  

 Digitální propojení 

Běžecké výzvy neboli Nike+ Challenges by fungovaly podobně jako tematické běžecké 

eventy organizované v roce 2014, avšak nyní by byly více zapojeny prvky online 

komunikace a zároveň by se tyto výzvy zaměřovaly na ty uživatele, kteří neradi běhají 

organizovaně nebo v rámci nějaké skupiny.   

7.3 Event marketing 

S využitím digitálních technologií a médií úzce souvisí i event marketing, který 

v marketingové komunikaci We Run Prague 2014 hrál také významnou roli, a to 

především z hlediska motivace a inspirace běžců. Z kvalitativních výsledků lze říci, že 

cílová skupina se eventů účastní, a zároveň na ni má pozitivní vliv pouze v případě, že 

se jedná o zajímavý koncept, který ji tematicky zaujme, má v době jeho konání čas  

a s kým jít. Podobná analogie dle názoru cílové skupiny platí i pro Nike eventy a 

běžecké tréninky, které považuje cílová skupina za zajímavé, a pozitivně především 

hodnotí originální nápad a koncept tréninků, profesionalitu, způsob motivace, ale i 

socializace. Podobné pocity sdíleli i ti, kteří se zúčastnili speciálních Nike eventů 

v podobě Race the Sun nebo Girls Night, ti hlavně ocenili zajímavý doprovodný 

program s určitou personalizací a individuálním přístupem. Důvody neúčasti uvádí 

dotazovaní časový či logistický faktor, neznalost úrovně tréninků (bojí se, že nebudou 

stíhat tempu skupiny, nebo naopak mají pocit, že budou v běhu brzděni), nebo 

jednoduše uvádějí, že raději chodí běhat sami.  
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7.3.1 Nike běžecké tréninky 

Na základě těchto poznatků z kvalitativních výpovědí bych se zaměřila především na 

zdokonalení běžeckých tréninků, které by splňovaly pozitivně vnímané prvky  

u speciálních Nike eventů (Race the Sun a Girls Night). A to zajímavý program/téma 

tréninku a osobní přístup. Koncentrovala bych se především na častější frekvenci  

a variabilitu Nike běžeckých tréninků z pohledu času a místa konání. Rozšířila bych 

množství lokalit, kde by organizované Nike běžecké tréninky probíhaly s cílem využít 

co nejvíce pražských přírodních lesů a parků. Rozšíření by se týkalo těchto pražských 

lokalit:  

 Královská obora Stromovka 

 Hostivařský les 

 Havlíčkovy sady, Folimanka, Vyšehrad 

 Kunratický les 

 Prokopské údolí 

 Divoká Šárka 

 Petřín 

 Obora Hvězda 

Důležitá je také vhodná komunikace běžeckých tréninků, a to především z hlediska 

informací a celé organizace, aby potenciální zájemce neodradila pouhá neznalost  

a neinformovanost. Volila bych jednoduchá instruktážní videa, která by prezentovala, 

jak tréninky probíhají, a co mohou účastníci od těchto tréninků očekávat a na co se 

naopak mohou těšit. Vzhledem k úzkému zacílení by videa byla opět komunikována 

skrze online média, a to především na sociální síti Facebook. Neomezila bych 

komunikaci pouze na Facebookovou stránku Nike Running Česko/Slovensko, 

popřípadě skupinu Nike+ Run Club Praha, ale videa bych prezentovala i na jiných 

stránkách s běžeckou tematikou. Ke zvýšení efektivnosti komunikovaných videí  

a především celkové návštěvnosti Nike běžeckých tréninků bych využila známých 

sportovců, které společnost Nike podporuje. Vzhledem k cílové skupině a zaměření 

tréninků bych volila z řad atletů, například Pavla Masláka, Zuzanu Hejnovou popřípadě 

Denisu Rosolovou. Doporučení od známé osobnosti nejen zvýší zájem cílové skupiny, 

ale zároveň u ní vzbudí důvěru.   
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7.4 Podpora v místě prodeje 

Podpora v místě prodeje byla také nedílnou součástí marketingové komunikace závodu 

We Run Prague 2014 a probíhala jak ve specializovaných prodejnách Nike, tak v rámci 

speciálně vytvořeného konceptu na Václavském náměstí s názvem Speed Week, který 

fungoval 1 týden před závodem We Run Prague. Obě formy tohoto marketingového 

nástroje poskytovaly potřebné informace, demonstrovaly fungování a využití Nike 

produktů, využívaly moderní technologie, ale také umožňovaly přímou interakci mezi 

kupujícím a produktem. Zároveň byla marketingová podpora nainstalována v místě 

prodeje v obou případech na viditelném místě s vysokou koncentrací kupujících  

a celkovým zpracováním (vzhled, design, využití barev), tak poutala pozornost. I přesto, 

že cílová skupina tento nástroj komunikace obecně nepříliš vnímala, marketingovou 

komunikaci na závod We Run Prague v prodejnách zaznamenala a z výsledků Nike 

prodejen lze hodnotit, že podpora v místě prodeje, společně s dalšími prvky 

marketingové komunikace, měla pozitivní vliv nejen na prodej (nárůst tržeb o 33% 

v porovnání s minulým rokem), ale i na celkovou návštěvnost. Komunikaci na 

Václavském náměstí cílová skupina bohužel vůbec nezaznamenala.  

Vzhledem k těmto výsledkům bych se v budoucnosti soustředila nejen na 

marketingovou komunikaci v autorizovaných Nike prodejnách, ale rozšířila bych tento 

typ podpory i na prodejny Sportisimo, které byly partnerem závodu We Run Prague 

2014, a na kterých bylo také možno využít 20% slevu přiloženou k registraci. 

Soustředila bych se zejména na komunikaci v místě prodeje pouze v pražských 

prodejnách Sportisimo, kterých je v současnosti celkem 14. Na těchto prodejnách by 

došlo k instalaci jednoduchých avšak tematických grafik (ve výlohách), které by nejen 

svým zpracováním poutaly pozornost kolemjdoucích, ale i vhodným způsobem  

o závodě informovaly. Ve dvou Sportisimo prodejnách, kde má značka Nike svůj 

dedikovaný prostor (Sportisimo Palladium a Sportisimo Černý Most), budou 

exekuované sezonní kampaně, které budou náležitým způsobem prezentovat nejnovější 

Nike produkty, samozřejmě z běžecké kategorie. V roce 2014 se jednalo o podporu 

nových bot Nike Zoom Pegasus a Nike Lunarglide 6, které však byly prezentovány 

pouze v autorizovaných prodejnách firmy Nike. Rozšířením podpory v místě prodeje by 

nejen zvýšilo povědomí a informovanost zákazníků o závodě We Run Prague, ale jsem 

přesvědčena, že by tento krok vedl i k navýšení celkových prodejů značky Nike 

v prodejnách Sportisimo.   
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7.5 Spolupráce s neziskovým sektorem 

V neposlední řadě bych ráda zmínila fakt, že na základě kvalitativních výsledků  

a osobních zkušeností, působilo na cílovou skupinu pozitivně, pokud jednotlivci mohou 

prostřednictvím svých sportovních či běžeckých aktivit pomoci dobré věci. Může se 

jednat o podporu handicapovaných sportovců, sportovních neziskových organizací, či 

jiných programů s charitativním účelem. Podpora takovýchto projektů je běžnou 

součástí společenského dění a v případě konkurenčních závodů je již samozřejmostí. 

V případě společnosti Nike je důležité si samozřejmě uvědomit charakter cílové skupiny 

a její určitou citlivost na cenu, což v tomto ohledu by mohlo být určitou překážkou. 

Existují však i bezplatné formy podpory, například běžecká aplikace EPP od společnosti 

ČEZ, která funguje ve spolupráci s neziskovými organizacemi zcela bezplatně. Vybrané 

projekty podporují svoji sportovní aktivitou všichni uživatelé této aplikace. V případě 

společnosti Nike a vzhledem k povaze cílové skupiny, na kterou je marketingová 

komunikace zaměřená, bych se soustředila na spolupráci s neziskovým sektorem 

v rámci samotného závodu We Run Prague a v případě úspěšnosti, bych možnost 

podpory rozšířila i na další běžecké eventy, popřípadě Nike běžecké tréninky. 

7.5.1 Sportovní klub vozíčkářů Praha 

Jako konkrétní spolupráci společnosti Nike navrhuji propojení s neziskovou organizací: 

Sportovní klub vozíčkářů Praha, který se věnuje pořádání sportovních akcí pro členy 

klubu, vytváření podmínek pro své členy klubu, ale také seznamuje nové vozíčkáře se 

sportem. Sportovní klub vozíčkářů Praha sdružuje sedm oddílů, kde handicapovaní 

sportovci provozují tyto sporty: florbal, lyžování, potápění, stolní tenis, orientační 

závod, outdoorové sporty a tancování. Sport handicapovaných je bohužel finančně 

velmi náročný a největší položky v rozpočtu klubu jsou nejen náklady spojené se 

zajištěním instruktorů a osobních asistentů, ale i s nákupem speciálních sportovních 

pomůcek, které handicapovaní sportovci potřebují ke své činnosti. Sportovní klub 

vozíčkářů proto využívá tzv. „Spojenců“, kteří svou sportovní činností mohou tomuto 

klubu finančně pomoci. Být Spojencem znamená sportovat tak, jak to má každý rád. 

Nezáleží, zda člověk sportuje občas nebo pravidelně, zlehka nebo náruživě, výhradně 

rekreačně nebo závodně. Pomoci může Spojenec využitím jakéhokoliv sportu  

a jakékoliv výše finanční částky. Může se jednat o věnování 1 Kč za vstřelený gól, 
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uplavaný, ujetý nebo uběhnutý kilometr, či slezený metr nebo zvednutý kilogram. 

Princip lze aplikovat na každý sport a nezáleží, jaké časové období si pro podporu 

Spojenec zvolí. Lze tedy být Spojencem také na jednorázových akcích, závodech či 

trénincích. Zde vidím příležitost pro zapojení společnosti Nike při pořádání dalšího 

ročníku závodu We Run Prague. A skutečnost, že patronem Spojenců je také 

ultramaratonec Miloš Škorpil, vidím jako určitou výhodu pro napojení na běh  

a běžeckou komunitu. 

Účast by byla dobrovolná a výši finanční částky by si každý registrovaný účastník 

závodu zvolil sám. Vzhledem k povaze cílové skupiny by se tak jednalo například o 1 

Kč za uběhnutý kilometr, tedy celkem 10 Kč na osobu za uběhnutý závod We Run 

Prague. Pro jednotlivce to není velká částka, avšak při zapojení každého z 10 000 

účastníků závodu We Run Prague, by se jednalo již o 100 000 Kč, které by významně 

mohly pomoci této neziskové organizaci. Jakákoliv pomoc a participace v takovýchto 

projektech je v dnešní době více než ceněná a dle mého názoru by takovéto propojení 

mělo pozitivní vliv nejen na marketingovou komunikaci závodu We Run Prague, či 

jiného eventu, ale i na celkovou image a identitu společnosti Nike.  
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8 DISKUSE 

V konečném zpracování bylo provedeno 8 rozhovorů dostupného vzorku s předem 

stanovenými kritérii odpovídající cílové skupině marketingové komunikace We Run 

Prague 2014. Jednalo se o respondenty ve věku od 18 do 24 let, s bydlištěm v Praze  

a okolí, kteří rádi a často běhají. Celý koncept individuálních rozhovorů byl postaven na 

předem definovaných okruzích, které se zabývaly marketingovou komunikací. Jednalo 

se tak o odborné téma, se kterým se člověk v běžném životě nesetká, alespoň ne 

v lingvistice užívající marketingové pojmy a definice. Snažila jsem se o co 

nejjednodušší formulaci otázek, aby informace byly pro respondenty jasné  

a srozumitelné. V případě, že se jednalo o respondenty, kteří při studiu pracují, nebyl 

s pochopením otázek problém. V základním souboru však byli i ti respondenti, pro které 

odbornost tématu byla častokrát překážkou, a měli tak potíže s pochopením jádra 

položené otázky. Z tohoto důvodu jsem musela v některých případech otázky či 

odborné pojmy blíže vysvětlovat.  

V průběhu rozhovorů jsem také narazila na problém, který se týkal především 

nejmladších respondentů, kteří se častokrát styděli, ba se dokonce báli mluvit o svých 

pocitech, či názorech na dané téma. Bylo pro mě někdy obtížné je přesvědčit 

k otevřeným a pravdivým odpovědím. Jednotlivé výpovědi respondentů se tak lišily 

nejen délkou, ale také svým obsahem, který v kvalitativním výzkumu hraje klíčovou 

roli k pochopení a hlubšímu vhledu do zjišťované problematiky. I přes tyto překážky mi 

celkový souhrn jednotlivých odpovědí pomohl blíže pochopit vnímání a smýšlení cílové 

skupiny na probírané téma a výsledky z rozhovorů jsem tak dále mohla využít 

v návrzích na zlepšení marketingové komunikace. 

Pokud se zaměřím na výběr a formulaci otázek použitých pro rozhovor, našla jsem 

určité nedostatky. I přestože jsem se validitu pokusila zvýšit provedeným pre-testem, 

některé otázky neměly z hlediska kvalitativního zkoumání smysl. Jednalo se především 

o otázky zjišťující informovanost respondentů o jednotlivých komunikačních nástrojích 

využitých v rámci komunikace We Run Prague 2014. Jednalo se například o otázku: 

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

podpory v místě prodeje, závod We Run Prague 2014?“ nebo „Zaznamenal jsi z výše 

uvedených online komunikačních kanálů kampaň na We Run Prague 2014?“ atd. 
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Odpovědi na tyto otázky jsou z hlediska informací přínosné, avšak z kvalitativního 

hlediska je lze jen těžko využít. Výsledky mají spíše kvantitativní povahu, a jelikož 

rozhovory probíhaly pouze s 8 respondenty, nelze je nijak zobecnit. Otázky tedy 

sloužily spíše k navození atmosféry a udržovaly respondenta v pozornosti probírané 

problematiky. Pokud respondent odpověděl pozitivně, zjišťovala jsem následně jeho 

názory a vnímání daných nástrojů, což opět splňovalo podmínky kvalitativního 

výzkumu.  

Zajímavým poznatkem individuálních rozhovorů byly zjištěné informace týkající se 

nákupních preferencí cílové skupiny. Jednalo se o zjištění, které atributy či vlastnosti 

ovlivňují cílovou skupinu při koupi sportovních produktů. V žebříčku nejdůležitějších 

atributů uvedli respondenti kvalitu, cenu a vzhled. Již v mé bakalářské práci, která se 

zabývala nákupním chováním cílové skupiny (ženy ve věku od 18-24 let) při nákupu 

produktů společnosti Nike, marketingový výzkum ukázal stejný výsledek, tedy že i pro 

tuto věkovou kategorii je nejdůležitější kvalita, cena a vzhled nakupovaného produktu. 

Jako atribut s největším vlivem, ohodnoceným na stupnici od 1 do 5, nejvyšším číslem 

5, uvedlo atribut ceny 66 respondentek z celkového počtu 213. Stejným číslem 

ohodnotilo 82 respondentek atribut účinnosti, nebo také kvality či funkčnosti 

sportovních produktů. Ani vzhled neměl zanedbatelné výsledky, design a barvu 

respondentky hodnotily na škále druhým nejvyšším číslem 4 a to v celkovém součtu 

141 respondentek. Stejnou podobnost lze nalézt v odpovědích respondentů na otázku 

zjišťující vnímání jednotlivých komunikačních médií. Dle výsledků marketingového 

výzkumu, který byl součástí mé bakalářské práce, lze potvrdit, že internet má na 

respondentky ve věku od 18 do 24 let největší vliv a naopak vysílání rozhlasu ten 

nejmenší. I přestože se individuální rozhovory zabývaly kvalitativní povahou dat, 

nejednalo se tak o kvantitativní výzkum, který bych mohla zobecnit, vypovídací 

hodnotu některých zjištění lze na základě již provedeného marketingového výzkumu 

podpořit. Samozřejmě je důležité si uvědomit, že marketingového výzkumu se tehdy 

zúčastnily pouze ženy a byl proveden již v roce 2011. Výsledky tak mohou být těmito 

ukazateli ovlivněny.  



 

118 

 

9 ZÁVĚR 

Marketingová komunikace závodu We Run Prague 2014 byla rozmanitá a k dosažení 

předem stanovených cílů využila různé druhy komunikačních médií a nástrojů 

marketingové komunikace. Z výsledků jednotlivých analýz lze vyvodit, že největší vliv 

na cílovou skupinu, která byla definována jak psychografickými, demografickými, ale i 

geografickými znaky, měla online komunikace. Nejen z hlediska internetové reklamy, 

ale především z pohledu efektivnosti a účinnosti online komunikačních kampaní 

provozovaných na sociálních sítích, a to zejména na sociální síti Facebook. Společnost 

Nike by se měla především soustředit na online komunikaci a na využití online 

komunikačních kanálů, které budou odpovídat charakteru cílové skupiny. Dále by se 

měla zaměřit na využití virálního marketingu, který svými vlastnostmi umožňuje rychlý 

a konkrétní zásah cílové skupiny za relativně nízké finanční náklady. Ideálním 

prostředkem pro šíření reklamních sdělení je internetový server YouTube. 

S online komunikací úzce souvisí i event marketing. Běžecké tréninky a eventy měly 

především za cíl motivovat a inspirovat běžce k pravidelnému tréninku, ale také k účasti 

na závod We Run Prague 2014. Běžecké eventy byly časově a tematicky rozloženy tak, 

aby měly na cílové publikum největší dopad, a zároveň byly koncipovány tak, aby 

splnily kritéria efektivity. Byly originální, bylo pro ně využito netradičních míst a byly 

zapojeny nové technologie a média. Z kvalitativních výsledků lze potvrdit, že cílová 

skupina se díky tomu eventů účastnila, a zároveň k nim měla pozitivní přístup také 

tehdy, pokud se jednalo o zajímavý koncept, a také pokud měla v době jeho konání čas 

a s kým se ho zúčastnit. Společnost Nike by se měla dále zaměřit na kvalitu a 

zdokonalení svých běžeckých tréninků, nejen z hlediska splnění výše uvedených prvků 

efektivního event marketingu, ale také z hlediska času a místa konání.  

Důvody neúčasti cílové skupiny v závodě We Run Prague 2014 se od výše uvedených 

značně liší. Kvalitativní výsledky uvádí jako nejčastěji zmiňovaný atribut ovlivňující 

účast na podobných eventech finanční faktor. Uvádí jednak cenu, tedy výši 

startovného/vstupu, tak také hledisko slevy, které naopak jejich rozhodnutí pozitivně 

podpoří. Cenovou citlivost potvrzují i kvalitativní výsledky zjišťující nákupní 

preference cílové skupiny, která je zaměřena především na studenty a mladé běžce. 

Důležité je v tomto ohledu také zmínit míru ovlivnění Nike eventů na změnu postojů ke 
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značce Nike. Z kvalitativních výsledků lze říci, že v případě, že pro cílovou skupinu 

není rozhodující cena výrobku, stává se pro ni prioritou značka. Toto je podstatný jev, 

který je z dlouhodobého hlediska pro společnost Nike strategicky velice výhodný, neboť 

právě správnou marketingovou komunikací a vhodně zvolenými komunikačními 

nástroji si u této cílové skupiny buduje své výsadní postavení a vytváří si tak pevnou 

pozici, kterou v budoucnosti zúročí. Z dlouhodobé perspektivy je tento přístup správný, 

avšak z krátkodobého hlediska, kdy se společnost Nike zaměřuje na cílovou skupinu, 

která je senzitivní na výši ceny produktu, je třeba se v budoucnu soustředit zejména na 

prvky podpory prodeje, které na cílovou skupinu pozitivně působí. Jedná se o nástroje 

v podobě slev, dárků a benefitů, které by mohly být součástí výher v běžeckých 

výzvách (Nike+ Challenges), probíhající před dalším závodem We Run Prague. Tyto 

běžecké výzvy, které by fungovaly jako určité soutěže, by nejen navýšily počet 

aktivních uživatelů Nike+, ale zároveň by cílovou skupinu určitými prvky podpory 

prodeje přiměly k účasti na závodu We Run Prague, a navýšily tak poměr 

registrovaných studentů, který byl v roce 2014 na úrovni 31,5%.   

S podporou prodeje souvisí i komunikace v místě prodeje, která má na cílovou skupinu 

nezanedbatelný vliv a společně s dalšími nástroji marketingové komunikace pozitivně 

přispěla k navýšení prodejů ve všech autorizovaných Nike prodejnách. V budoucnosti 

by se společnost Nike měla zaměřit na rozšíření této formy podpory i na prodejny 

Sportisimo, kde by firma Nike komunikovala blížící se závod prostřednictvím 

tematických grafik, ale zároveň by na prodejnách prezentovala sezónní produktové 

kampaně značky Nike. Rozšířením podpory v místě prodeje by se nejen zvýšilo 

povědomí a informovanost zákazníků o závodě We Run Prague, ale tento krok by vedl i 

k navýšení celkových prodejů značky Nike v prodejnách Sportisimo.   

Z pohledu organizace závodu We Run Prague 2014, kdy hlavním cílem společnosti 

Nike bylo vytvořit jedinečný koncept spojující běh a zábavu a uspořádat tak 

nezapomenutelnou událost roku, lze uvést, že se tento cíl podařilo splnit. Z výsledků 

získaných z registrace závodníků, běželo závod téměř 50% účastníků pro radost a na 

základě zpětné vazby účastníků byla povaha pozitivních a neutrálních reakcí na úrovni 

80% (496 reakcí). Závodníky byla zejména pozitivně vnímána především atmosféra 

závodu, personalizace závodu v podobě vlastního motta na startovním tričku a celková 

organizace. Z kvalitativních výsledků lze uvést, že cílová skupina pozitivně vnímala 

přidanou hodnotu závodu. Působilo na ni, že sledovaná událost nabízela něco navíc, 
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něco, co ji odlišovalo od ostatních závodů a zároveň velice pozitivně hodnotila 

individuální přístup a výjimečnost akce. 
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