
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií

Jitka Housková

Marketingová komunikace a efektivita 
reklamní kampaně Nike Run Prague 2011 

(sémiotická a narativní analýza)

Diplomová práce

Praha 2012



Autor práce: Jitka Housková

Vedoucí práce: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.

Rok obhajoby: 2012



Bibliografický záznam

HOUSKOVÁ, Jitka. Marketingová komunikace a efektivita reklamní kampaně Nike Run 

Prague 2011 (sémiotická a narativní analýza). Praha, 2012. 93 s. Diplomová práce 

(Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Otakar 

Šoltys, CSc. 

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace a reklamní kampaně 

běžecké akce Nike Run Prague, která proběhla v Praze 3. září 2011, sémiotickými a 

narativními prostředky a výzkumem efektivity kampaně. Nike Run Prague je běh 

Prahou o délce 10 km, který byl organizován firmou Nike vůbec poprvé. Běžecká 

událost Nike Run Prague 2011 byla bohatě medializovaná a v rámci své reklamní 

kampaně aplikovala marketingovou strategii zaměřenou na mladistvost, zábavnost a na 

image značky a využila k tomu různé komunikační kanály. Nike Run Prague sází na 

originalitu, interaktivitu, kontakt s registrovanými běžci i na zviditelnění akce 

neobvyklými formami reklamy a mediálních obsahů. Tyto použité typy reklamy a 

mediálních sdělení, jejich vizuální, verbální i neverbální prostředky, jsou v diplomové 

práci analyzovány. U jednotlivých druhů reklamy je kladen důraz na sémiotickou či

narativní analýzu. Dále byl proveden kvantitativní výzkum, který zkoumal efektivitu

prostředků využitých v reklamní kampani Nike Run Prague. Cílovou skupinou 

výzkumu jsou jednotlivci ve věkovém rozmezí 18 – 24 let, na které byla kampaň 

zacílena. Po následné analýze získaných dat proběhla jejich interpretace a závěrečné 

zhodnocení efektivity použitých marketingových nástrojů a komunikovaných sdělení v 

rámci cílové skupiny. Z výsledků výzkumu vyplynula také doporučení na možné 

vylepšení reklamní kampaně Nike Run Prague do dalších ročníků.

Abstract

The thesis deals with the analysis of the marketing communication and advertising 

campaign of the running event Nike Run Prague, which took place in Prague 3 

September 2011. It also deals with semiotic and narrative means and with the research 



of the effectiveness of the campaign. Nike Run Prague is a 10 km long run throughout

Prague and it was organized by Nike for the very first time. The running event was 

amply publicized and within its advertising campaign adopted the marketing strategy 

targeted on the youthfulness, amusement and brand image, utilizing the various

communication channels. Nike Run Prague relies on originality, interactivity, contact 

with registered runners and on promoting by unusual kinds of advertising and media 

contents. These types of advertising and used media messages, visual, verbal and

nonverbal means are analyzed in this thesis. For each type of advertising is placed an 

emphasis on narrative and semiotic analysis. Further quantitative research was carried 

out that examined the effectiveness of the means utilized in the advertising campaign 

Nike Run Prague. The research target group is formed by individuals aged 18 to 24 

years in which the campaign was targeted. After subsequent analysis of obtained data

they were explicated and finally the effectiveness of the used marketing means and 

communicated contents within the target group was evaluated. Based on the outcomes, 

there was some potential improvement to the promotion of next year’s edition of Nike 

Run Prague recommended.
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků):

Diplomová práce se bude zabývat analýzou marketingové komunikace a reklamní 
kampaně běžecké akce Nike Run Prague, která proběhne v Praze 3. září 2011, 
sémiotickými, jazykovými a narativními prostředky a výzkumem efektivity kampaně. 
Jedná se o běh Prahou o délce 10 km, který je organizován firmou Nike vůbec poprvé. 
Běhu se po zaregistrování a zaplacení startovného mohou zúčastnit zájemci starší 18 
let. Trasa běhu vede ze Žlutých lázní přes Národní divadlo, Národní třídu, 
Staroměstské náměstí a Kaprovu ulici a po nábřeží zpět do Žlutých lázní. 

Běžecká událost Nike Run Prague je bohatě medializovaná a v rámci své reklamní 
kampaně aplikuje širokou škálu marketingových strategií a využívá různé komunikační 
kanály. V rámci reklamní kampaně jsou využity různé reklamní komunikační 
prostředky: medializované obsahy (tištěná média, rozhlas), nová média (sociální sítě -
např. Facebook, virálová reklama – např. YouTube), venkovní reklama a distribuce 
letáků. Propagaci podporují také přípravné tréninky Nike Running Clubu, kterých se 
mohou zájemci účastnit bezplatně. 

Běžecká událost Nike Run Prague se letos bude konat poprvé, zatím tedy téma 
zpracováno nebylo. Co se týče značky Nike a její marketingové komunikace v případě 
sportovních akcí, byla roku 2005 na Fakultě tělesné výchovy a sportu zpracována 
diplomová práce s názvem Internet a jeho využití pro komunikaci a marketing 
z hlediska sportovních akcí firmy Nike. Autorem práce je Jan Setunský. Roku 2008 
byla dále na FTVS zpracována diplomová práce s názvem Management a marketing 
sportovních akcí: projekt Nike Premier cup autora Jakuba Nedbala. Další práce jsou 
vypsány v části Diplomové a disertační práce k tématu.



Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo 
hypotézy (max. 1800 znaků): 

Cílem diplomové práce bude poukázat na fakt, že nadnárodní firma Nike používá ve 
své marketingové komunikaci strategie zacílené na propagaci životního stylu 
spotřebitele. Právě běžecká akce Nike Run Prague je součástí marketingové 
komunikace, která k propagaci značky používá také netradiční formy vlastní propagace 
(ačkoli mají v Praze a v České republice již dlouhou tradici jiné běžecké události 
sponzorované sportovními značkami jako je např. Prague International Marathon 
sponzorovaný značkou Adidas, firma Nike organizuje svůj vlastní běh, jehož cílem je 
propagace samotné značky). V rámci diplomové práce budou analyzovány všechny 
použité typy reklamy a mediálních sdělení(viz. výše), jejich vizuální, verbální i 
neverbální prostředky. U jednotlivých druhů reklamy bude kladen důraz na 
sémiotickou (syntax, sémantika, pragmatika), lingvistickou a narativní analýzu. 
Analyzované budou i outdoorové běžecké tréninky, které organizují kromě Nike 
Running Clubu také instruktoři některých pražských fitness center. Cílem tréninků je 
nejen připravit závodníky na běh, ale také propagovat běžeckou událost nejen 
v pražských ulicích. Nike Run Prague tedy sází na originalitu, interaktivitu, kontakt 
s registrovanými běžci i na zviditelnění akce neobvyklými formami reklamy a 
mediálních obsahů, které budou v diplomové práci analyzovány. 

Následně bude provedena komparace závěrů provedených analýz s výsledky 
kvantitativního výzkumu provedeného prostřednictvím dotazníkového šetření, které 
bude zkoumat efektivitu prostředků využitých v reklamní kampani Nike Run Prague. 
Konkrétně bude dotazník zkoumat znalost reklamy, její rozpoznání a zapamatování 
v cílové skupině, její líbivost a porozumění reklamě a jejím sémiotickým a jazykovým 
prostředkům. Cílovou skupinou výzkumu budou jednotlivci ve věkovém rozmezí 18 –
24 let, na které je kampaň prvotně zacílena. Po následné analýze získaných dat 
proběhne jejich interpretace a závěrečné zhodnocení efektivity použitých 
marketingových nástrojů a komunikovaných sdělení v rámci výzkumného vzorku. 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se 
stručnou charakteristikou jejich obsahu):

Obsah:

1. Úvod (Charakteristika tématu a cíl diplomové práce)

2. Teoretické zakotvení tématu práce

2.1 Sportovní marketing

2.1.1 Marketingové nástroje propagace sportovní značky (marketingové a komerční 

komunikace, propagace a reklama, komunikační mix a marketingové strategie, volba 

médií atd.)

2.1.2 Sportovní značka jako životní styl (prezentování nejen produktů značky, ale 

také image a životního stylu, se kterým se mají spotřebitelé identifikovat a způsoby této 

propagace)

2.1.3 Komplexní marketingová komunikace firmy Nike (popis marketingových 



nástrojů a komunikačních kanálů používaných značkou Nike k vlastní propagaci, PR 

aktivity, práce s médii)

2.2 Nike Run Prague 2011 – „běžecká událost roku“

2.2.1 Charakteristika Nike Run Prague (Co je to za akci, kdy a kde proběhne, atd.)

2.2.2 Marketingová komunikace Nike Run Prague (Nástroje marketingu: reklama, 

práce s veřejností a médii, využití nových médií, sociálních sítí atd.)

2.2.3 Reklamní kampaň Nike Run Prague (Konkrétní prostředky reklamní kampaně a 

jejich popis, vize a cíle kampaně atd.)

2.2.4 Komparace Nike Run Prague s jinými běžeckými akcemi (Porovnání

marketingové komunikace a reklamní kampaně Nike Run Prague s ostatními pražskými 

běžeckými akcemi – PIM aj.)

2.3 Provedené výzkumy (Dosavadní zpracování marketingové komunikace při 

sportovních akcích značky Nike)

3. Výzkumná část

3.1 Předmět a cíl výzkumu 

3.2 Analýza propagačních materiálů Nike Run Prague 2011

3.2.1 Sémiotická a lingvistická analýza propagačních materiálů (Analýza

medializovaných obsahů a jiných reklamních materiálů - letáků, plakátů atd.)

3.2.2 Narativní analýza propagačních materiálů (Analýza příběhu videoreklamy a 

jejího poselství)

3.2.3 Analýza ostatních propagačních materiálů či způsobů propagace (Outdoorové 

tréninky, atd.)

3.2.4 Závěry analýz propagačních materiálů Nike Run Prague 2011

3.3 Výzkum efektivity marketingové komunikace Nike Run Prague 2011 v rámci 

cílové skupiny

3.3.1 Stanovení výzkumné otázky (Byly zvolené nástroje marketingové komunikace a 

reklamní kampaň Nike Run Prague 2011 v rámci cílové skupiny 18 – 24 let efektivní?)

3.3.2 Technika sběru dat (Kvantitativní výzkum, dotazníkové šetření)

3.3.3 Předvýzkum (Popis provedeného předvýzkumu zjišťujícího relevanci otázek 

užitých v dotazníku a výsledky předvýzkumu)

3.3.4 Standardizovaný dotazník (Popis jednotlivých otázek výsledného dotazníku a 

argumenty pro jejich užití)

3.3.5 Zkoumaný vzorek (Kritéria a způsob výběru zkoumaných osob)

3.4 Metody vyhodnocování a interpretace získaných dat

3.4.1 Postup při interpretaci získaných dat (Statistické vyhodnocení vyplněných 

dotazníků)

3.4.2 Interpretace získaných dat (Závěrečná analýza získaných dat)

3.5 Diskuse 



3.5.1 Hodnocení kvality výzkumu (Diskuse nad reliabilitou a validitou výzkumu, 

nedostatky výzkumu)

3.5.2 Etické otázky společenskovědního výzkumu (Anonymita respondentů, 

seznámení s cílem výzkumu atd.)

4. Závěr (závěrečné zhodnocení získaných dat, možné rozvinutí provedeného 

výzkumu atd.)

5. Použitá literatura a zdroje

6. Přílohy

6. 1 Analyzované propagační materiály (letáky, plakáty)

6. 2 Použitý dotazník

Vymezení podkladového materiálu (např. tituly a období, za které budou 
analyzovány):

Jako podkladový materiál budou použity knihy uvedené v části Základní literatura a 
další tituly. Dále bude čerpáno z již zpracovaných bakalářských či diplomových prací 
zabývajících se značkou Nike a jejími marketingovými strategiemi a také z podkladů 
poskytnutých marketingovým oddělením společnosti Nike. Použity budou také 
diplomové práce zabývající se sportovním a event marketingem a komunikací se 
zákazníkem prostřednictvím značky. Jako podklady poslouží také samotné propagační 
materiály (letáky, plakáty, videa atd.). K vyhodnocení efektivity marketingových 
strategií reklamní kampaně budou jako podklady sloužit získané vyplněné dotazníky.

Metody (techniky) zpracování materiálu:

Jednotlivé propagační materiály Nike Run Prague budou zpracovávány pomocí 
sémiotické a lingvistické analýzy. Důraz bude kladen na konkrétní verbální i 
neverbální znaky (syntax, sémantika, pragmatika). Jazykové prostředky a slogany
(např. „Běhej pro sebe, trénuj s ostatními“, „Odvaž se a běž“ ad.) budou zkoumány 
z hlediska stylistiky, morfologie a dalších lingvistických disciplín. V případě 
videoreklamy bude použita narativní analýza, která se bude soustředit na příběh
reklamy s cílem odhalit konotované obsahy, skryté ideologie a mýty (R. Barthes).

Dále budou použity analýzy efektivity reklamní kampaně z hlediska analyzovaných 
prostředků a jejich dopadu na cílovou skupinu. K tomu budou využity výsledky 
kvantitativního výzkumu – dotazníkového šetření. Dotazník bude standardizovaný, 
otázky budou převážně uzavřené. K ověření srozumitelnosti a jednoznačnosti otázek 
bude na malém vzorku cílové populace (jedinci ve věku 18 – 24 let) proveden 
předvýzkum. Poté budou potenciální respondenti osloveni prostřednictvím sociálních 
sítí. Dotazník bude anonymní, v jeho úvodu budou zjišťovány jen některé osobní údaje 
(věk, pohlaví, místo pobytu). Následovat budou převážně uzavřené otázky se škálou 
možných odpovědí. Vyplnění dotazníku respondentům nezabere více než 5 – 7 minut.
Získaná data budou zpracovávána pomocí počítačového programu na statistické 
zpracování SPSS.
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho 



zpracování; u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků): 

ČÁSLAVOVÁ, E.: Management a marketing sportu. Praha: Olympia, 2009 

Kniha se zabývá postupy organizování a řízení sportovních akcí, prodejem sportovní 
reklamy a přípravou marketingových plánů. Čáslavová popisuje chování trhu v oblasti 
sportu a vhodné taktiky a strategie prodeje sportovních produktů a reklamy.

DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993

Kniha je metodologickou příručkou obsahující metody sociologického výzkumu. Autor 

zde popisuje především kvantitativní, ale také kvalitativní postupy a seznamuje čtenáře 

s logikou výzkumu a statistických operací. 

DOUBRAVOVÁ, J.: Sémiotika v teorii a praxi. Praha: Portál, 2002

Kniha se zabývá základy sémiotiky a způsoby, jak analyzovat znaky kolem nás a jak 
jim rozumět. Autorka popisuje základní principy vědy, která je užitečná pro každého, 
kdo se zabývá komunikací. Tedy i pro tvůrce reklamy.

FORET, M.: Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, 2006

Publikace M. Foreta se zabývá metodickými poznatky k oslovení a získání zákazníka 
pomocí nástrojů marketingové komunikace a chováním jednotlivých zákaznických 
skupin. 

MULLIN, B. J.; HARDY, S.; SUTTON, W. A.: Sport Marketing. Champaign, IL: 
Human Kinetics, 2007

Kniha čtenáře seznamuje se základními teoretickými znalostmi a principy sportovního 
marketingu a managementu, ale také s nezbytnými praktickými dovednostmi, např. jak 
provádět výzkum trhu.

VYSEKALOVÁ, J.; HERZMANN, J.; CÍR, J.: Výzkum efektivnosti komerční 
komunikace. Praha: Oeconomica, 2004 

Publikace (skripta) seznamuje čtenáře s metodami a nástroji měření a vyhodnocování 
komerční komunikace. Autoři nabízejí přehled indikátorů efektivnosti komerční 
komunikace z hlediska jejího přímého i nepřímého působení jako konkrétní měření 
dosahu, dopadu komunikace, postojů ke značce, z hlediska spotřebitelského chování 
atd. a zabývají se také fázemi a metodami výzkumu.

VYSEKALOVÁ, J.; MIKEŠ, J.: Reklama. Jak dělat reklamu. Praha: Grada 
Publishing, 2010

Kniha poskytuje praktické rady pro úspěšnou reklamu a přináší informace o nástrojích 
měření efektivity reklamy. Autoři se zabývají také novými trendy v oblasti reklamy a 
reklamního průmyslu, který chápou jako zásadní pro běh zdravé ekonomiky 



společnosti.

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a 
doktorských prací, které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově 
blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let)

Bakalářské práce:
HOUZAROVÁ, Zuzana: Nike jako ikonická značka v letech 2001 – 2005. FSV UK, 
Praha, 2007

HRUBCOVÁ, Tereza: Marketingový výzkum nákupního chování cílové skupiny pro 
společnost Nike. FTVS UK, Praha, 2011

Diplomové práce:
SETUNSKÝ, Jan: Internet a jeho využití pro komunikaci a marketing z hlediska 
sportovních akcí firmy Nike. FTVS UK, Praha, 2005

VINTEROVÁ, Petra: Event marketing a jeho využití v komunikačním mixu. FFUK, 
Katedra teorie kultury, Praha, 2006

VYSKOČILOVÁ, Hana: Komunikace se zákazníkem prostřednictvím značky. FTVS 
UK, Praha, 2006

Datum / Podpis studenta/ky

………………………
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Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu: 

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu: 

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma 
odpovídá mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na UK FSV 
vykonávám. 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce.
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Úvod

Reklama a marketingová komunikace všech možných produktů a služeb je všude kolem 

nás: na ulicích, na silnicích, v dopravních prostředcích, v médiích, atd. a často už ji ani 

nevnímáme. Proto je zásadním úkolem tvůrců reklamy zaujmout a vyvolat u příjemce 

nějakou reakci, ať už pouhé zamyšlení se nad reklamním poselstvím, nebo nákupní 

chování. Mezi firmy s nejpropracovanější marketingovou komunikací patří, zejména 

v oblasti sportu, značka Nike, která je jedním z nejvýznamnějších výrobců sportovního 

zboží na světě. Pod vlivem neustálého vývoje trhu a konkurence se značka snaží nejen 

udržet si své postavení na trhu a stálé klienty, ale také oslovit klienty nové a neustále 

zvyšovat své zisky. Jedním z prostředků k dosažení těchto cílů je organizování 

sportovních akcí. V roce 2011 tak byla poprvé zorganizována „největší běžecká událost 

roku“ Nike Run Prague.

Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace a reklamní kampaně 

běžecké akce Nike Run Prague, která proběhla v Praze 3. září 2011, sémiotickými, 

jazykovými a narativními prostředky a výzkumem efektivity kampaně a zvolených 

prostředků. Nike Run Prague je běh Prahou o délce 10 km, který zorganizovala firma

Nike vůbec poprvé. 

Běžecká událost Nike Run Prague 2011 byla bohatě medializovaná a v rámci své 

reklamní kampaně aplikovala širokou škálu marketingových strategií a využívala různé 

komunikační kanály. V rámci reklamní kampaně byly využity různé reklamní 

komunikační prostředky: medializované obsahy (tištěná média), nová média (sociální 

sítě - Facebook, virálová reklama – YouTube), venkovní reklama a distribuce letáků. 

Propagaci podpořily také přípravné tréninky Nike Running Clubu, kterých se mohli

zájemci účastnit bezplatně. 

Cílem diplomové práce je poukázat na fakt, že nadnárodní firma Nike používá ve své 

marketingové komunikaci strategie zacílené na propagaci životního stylu spotřebitele. 

Právě běžecká akce Nike Run Prague je součástí marketingové komunikace, která 

k propagaci značky využívá také netradiční formy vlastní propagace. V rámci 

diplomové práce jsou analyzovány všechny použité typy reklamy a mediálních sdělení, 

jejich vizuální, verbální i neverbální prostředky. U jednotlivých druhů reklamy je

kladen důraz na sémiotickou a narativní analýzu. Analýza si všímá specifických prvků 

propagace Nike Run Prague, která sází na originalitu, interaktivitu, kontakt 
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s registrovanými běžci i na zviditelnění akce neobvyklými formami reklamy a 

mediálních obsahů. 

Následně je proveden kvantitativní výzkum uskutečněný prostřednictvím dotazníkového 

šetření, které zkoumá efektivitu prostředků využitých v reklamní kampani Nike Run 

Prague. Cílovou skupinou výzkumu jsou jednotlivci ve věkovém rozmezí 18 – 24 let, na 

které byla kampaň prvotně zacílena. Po následné analýze získaných dat je provedena

jejich interpretace a závěrečné zhodnocení efektivity použitých marketingových 

nástrojů a komunikovaných sdělení v rámci výzkumného vzorku a jsou doporučena 

možná vylepšení marketingové komunikace do dalších ročníků běžecké události.
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1. Teoretické zakotvení tématu práce

Teoretická část se věnuje základům marketingové komunikace a marketingovým 

nástrojům propagace značky. Na základě prostudování odborné literatury jsou popsány 

postupy a prostředky užívané při propagaci a reklamě a výběr médií do mediálního 

mixu. Jsou zde popsány důvody a cíle event marketingu a také způsoby hodnocení 

efektivity marketingové komunikace. Dále je zde věnována pozornost sportovní značce

ve spojení s životním stylem a s image. Kromě popisu celé události Nike Run Prague 

2011 a její marketingové komunikace a reklamní kampaně je popsána také komplexní 

marketingová komunikace značky Nike. Dále je provedena komparace Nike Run 

Prague s jinými běžeckými akcemi, zejména s běhy pořádanými společností Prague 

International Marathon. Na závěr jsou krátce představeny výzkumy, které již byly na 

téma marketingové komunikace sportovní značky Nike provedeny.

1.1 Sportovní marketing

1.1.1 Marketingové nástroje propagace sportovní značky

1.1.1.1 Marketingová a komerční komunikace

„Marketing je proces plánování a realizace koncepce cenové politiky, podpory a 

distribuce idejí, zboží a služeb s cílem tvořit a směňovat hodnoty a uspokojovat cíle 

jednotlivců i organizací“(P. De Pelsmacker; M. Geuens; J. Van den Bergh, 2003: 23). 

Marketing je podle M. Foreta (1994) založen především na znalosti zákazníků a 

schopnosti s nimi komunikovat. Vstupní fázi marketingové komunikace tvoří poznání 

zákazníka, vypracování nabídky, její načasování a umístění. Druhou fázi představují 

reakce ze strany veřejnosti, konkurence, dodavatelů atd. a utvářejí se zákazníci. 

„Marketingová komunikace je dlouhodobým, různorodým a různě zaměřeným procesem 

jednání s trojicí postupně se vydělujících skupin (podmnožin)“ (M. Foret, 1994: 39):1. 

Na veřejnosti všeobecně se používají především prostředky PR a jejich cílem může být 

vytvoření, upevnění nebo změny image firmy, 2. U přesněji zacílených potencionálních 

zákazníků se aplikují postupy podpory prodeje a propagace, 3. Se skutečnými zákazníky 

přijdou ke slovu hlavně formy přímé (osobní a adresné) poprodejní komunikace s těmi, 

kteří si nabídku zakoupili. 
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Podle I. Horákové, D. Stejskalové a H. Škapové (2008) je marketingová, prodejní a 

komunikační strategie jednou ze dvou hlavních složek, které tvoří identitu značky. 

Druhou složku potom tvoří jméno, logo a grafický systém. Aktivity marketingové 

komunikace přispívají k hodnotě značky mnoha způsoby: „vytvářením znalosti značky, 

spojováním správných asociací s image značky v paměti spotřebitelů, vyvoláváním 

pozitivních názorů nebo pocitů spojených se značkou a usnadňováním silnějšího spojení 

mezi spotřebitelem a značkou“ (P. Kotler; K. L. Keller, 2007: 575).

Součástí jakéhokoli reklamního či marketingového programu je komunikační proces, 

kdy odesílatel (výrobce zboží) zakóduje myšlenku do podoby atraktivní reklamy, která 

se pomocí přenosového zařízení (jakékoli médium) dostane k příjemci, jež tuto 

myšlenku dekóduje. „Rysem kvalitní marketingové komunikace je, že zákazníci 

(příjemci) dekódují, neboli pochopí, sdělení přesně tak, jak to odesílatel zamýšlel“ (K. 

E. Clow; D. Baack, 2008: 7). Dalo by se tedy říci, že podle K. E. Clowa a D. Baacka 

(2008) je marketingová komunikace aplikací modelu komunikace S. Halla, představitele 

Birmingahsmké školy.1 Hallův model zakódování a dekódování mediálního diskurzu 

z roku 1980 spočívá v tom, že podavatel nějak formuje význam textu, ale příjemce jej 

dekóduje podle vlastní, rozdílné společenské situace a výkladových, interpretačních 

rámců (D. McQuail, 2007). Podle S. Halla existují 3 možné kódy dekódování sdělení: 1. 

Dominantní kód – čtenář dekóduje sdělení shodně s tím, jak bylo zakódováno a 

přistupuje tak na významy spojené s mocí, 2. Dohodnutý kód – kód médií v jejich roli 

neutrálních nosičů informací, čtenář částečně přijímá i odmítá sdělení, 3. Opoziční kód -

k dispozici těm, kteří dokážou číst mezi řádky oficiálních verzí informací, čtenář 

nepřijímá sdělení tak, jak bylo zakódováno. Dále podle S. Halla obvykle existuje 

preferované čtení zakódované do textu. Je to význam, který by měl čtenář přijmout 

podle tvůrce textu. Marketingová komunikace je potom úspěšná, pokud příjemci 

dekódují sdělení podle dominantního kódu a přistoupí tak na preferované čtení. 

Kreativci a další účastníci marketingového procesu by proto měli věnovat pozornost 

všem částem komunikačního modelu a zajistit, aby se sdělení dostalo ke správnému 

publiku a aby proniklo všemi šumy a mediálním přesycením. 

                                               
1
Birminghamská škola je souhrnné pojmenování teoretických a výzkumných aktivit Centra současných 

kulturních studií (Centre for Contemporary Cultural Studies; CCCS), které bylo založeno roku 1964 
v Birminghamu a které signalizuje teoretický obrat v oblasti výzkumu kultury a masmédií a novou etapu 
v rozvoji kritické kulturní teorie, totiž sociokulturní přístup.
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Mezi nástroje marketingové komunikace se spotřebitelem patří:

 Reklama: Sehrává hlavní úlohu při utváření a posilování povědomí o značce, její 

nevýhodou je jednosměrnost komunikace.

 Podpora prodeje: Akce a programy zaměřené na rychlou stimulaci koupě, 

popřípadě motivaci k vyzkoušení nového produktu, např. akce, kde je předváděn určitý 

produkt, nebo kluby a věrnostní programy, které mají „potenciál získat nové zákazníky, 

lépe poznat ty současné, obousměrně komunikovat, motivovat k opětovné koupi, 

popřípadě i vytvořit dlouhodobý vztah ke značce“ (I. Horáková; D. Stejskalová; H. 

Škapová, 2008: 108).

 Přímý marketing: Jeho nosičem může být téměř cokoli – katalog, SMS, e-mail, 

obsah www atd.

 Dvoustupňová komunikace: Pokud je třeba oslovit skupinu názorových vůdců, 

kteří potom dále působí na cílovou skupinu a ovlivňují její názory a postoj (Teorie 

názorových vůdců Paula Lazarsfelda: „myšlenky zprostředkované rozhlasem a tiskem 

často plynou nejprve k názorovým vůdcům (opinion leaders) a od nich pak k méně 

aktivním částem populace“ (D. McQuail, 2007: 382).

 PR: Tiskové zprávy, setkání, záznamy v médiích, mediální projekty, sponzorská 

a charitativní činnost atd.

 Mezipodniková komunikace

 Komunikace s distribučními články

Marketingové komunikační strategie a nástroje tvoří dohromady integrovanou 

marketingovou komunikaci. „Integrovaná marketingová komunikace (IMC) je 

koordinace a integrace všech marketingových komunikačních nástrojů, kanálů a zdrojů 

v rámci firmy do uceleného programu, jenž maximalizuje dopad na spotřebitele i jiné 

koncové uživatele za minimálních nákladů“(K. E. Clow; D. Baack, 2008: 9). IMC chápe 

marketingovou komunikaci jako celek a klade důraz na vnímání zákazníka.

„Integrovaná komunikace je mnohem více personalizována, zaměřena na zákazníka, na 

vztahy a interakci s ním“(P. De Pelsmacker; M. Geuens; J. Van den Bergh, 2003: 31). 

IMC je založena na marketingovém plánu a ten by měl koordinovat činnosti všech 

složek marketingového mixu. „Hlavní přínos IMC spočívá v tom, že konzistentní soubor 
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sdělení a informací je předáván všem cílovým skupinám všemi vhodnými prostředky a 

informačními kanály“(P. De Pelsmacker; M. Geuens; J. Van den Bergh, 2003: 29). 

Podle konceptu 4P marketingového mixu musí management rozhodnout, „jaké 

produkty bude nabízet pro cílový trh, za jakou cenu, jakým způsobem se produkt 

dostane k zákazníkovi a zároveň jakým způsobem se bude provádět reklama ve 

sdělovacích prostředcích“ (E. Čáslavová, 2009: 109). Mezi 4P marketingového mixu 

tedy patří (I. Horáková; D. Stejskalová; H. Škapová, 2008: 37-38):

 Produkt: Funkční vlastnosti a parametry produktu, kvalita, jméno a grafický 

systém značky, obal, velikost nebo množství, způsob a stupeň individualizace podle 

potřeb zákazníka, prodejní a poprodejní služby, záruční podmínky, počet položek ve 

výrobkové řadě atd.

 Cena: Cena produktu pro odběratele a konečné uživatele.

 Distribuce: Výběr distribučních kanálů, dostupnost produktu, způsob a 

podmínky prodeje, náklady na distribuci, tok zboží mezi dodavateli a výrobou, výrobou 

a skladem a skladem a odběrateli.

 Marketingová podpora: Reklama, podpora prodeje, osobní prodej, přímý 

marketing, PR, obal, design, vizuální identita značky, atd. Jednoduše „všechny nástroje, 

jejichž prostřednictvím firma komunikuje s cílovými skupinami, aby podpořila výrobky 

nebo image firmy jako takové“ (P. De Pelsmacker; M. Geuens; J. Van den Bergh, 2003: 

24). 

 Jako páté P marketingového mixu jsou podle Z. Křížka a I. Crhy (2003) někdy 

považováni lidé, tedy pracovníci daného subjektu (persons, people, personnel).

 Někteří autoři sem přidávají ještě další P, jako např. programming, packaging a 

partnership (J. Vysekalová; J. Mikeš, 2010).

Všechny prvky marketingového mixu jsou na sobě vzájemně závislé a ovlivňují se. 

Proto musí být i marketingová strategie, taktika a konkrétní plán chápány jako jejich 

vzájemná a neoddělitelná kombinace. Podle P. Kotlera a K. L. Kellera (2007) je veškerá 

marketingová komunikace založena na STP, tzn. segmentaci trhu, positioningu a 

targetingu. Základem komunikační strategie je segmentace trhu, rozhodnutí, na kterou 

cílovou skupinu se zaměřit a následné zformování obranné strategie. „Výběr dobře 

definované cílové skupiny a rozhodnutí o zaměření by měly být součástí plánování 
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komunikace i výběru cílů a nástrojů komunikace, plánování médií a realizace 

kampaně“ (P. De Pelsmacker; M. Geuens; J. Van den Bergh, 2003: 127). Na základě 

analýzy a segmentace proběhne zacílení neboli targeting. Komunikační cíle, strategie a 

taktiky budou zacíleny na tuto specifickou skupinu. Při segmentaci trhu dochází 

k rozdělení zákazníků do homogenních skupin, tj. skupin se shodnými potřebami, 

přáními a srovnatelnými reakcemi na marketingové a komunikační aktivity. 

Komunikační mix se tedy odlišuje podle různých cílových trhů. Firma musí definovat 

výlučnou a relevantní pozici svých produktů v povědomí cílové skupiny, neboli provést 

positioning, tedy způsob, jakým je produkt přijímán vědomím cílové 

skupiny.„Positioning je klíčovým prvkem marketingové strategie a tedy i marketingové 

komunikace … Positioning se pokouší získat „výlučné“ postavení ve vědomí zákazníka, 

jímž se definuje od konkurence“ (P. De Pelsmacker; M. Geuens; J. Van den Bergh, 

2003: 128). Pro správný positioning je třeba pochopit chování spotřebitelů a jejich 

úvahy při volbě značky a poté umístit nabídku tak, aby si cílový trh všiml odlišné 

nabídky a image.

Výběr vhodného komunikačního mixu a vhodných médií určují komunikační cíle, které 

mají být také v souladu s marketingovými cíli (P. De Pelsmacker; M. Geuens; J. Van 

den Bergh, 2003). Cíle marketingové komunikace se dělí do 3 kategorií: 1. Předmětné 

cíle: obsazení cílové skupiny nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem, 2. cíle 

procesů: podmínky, které musí být splněny, aby mohla být komunikace efektivní – je 

nezbytné, aby všechny komunikační aktivity vyvolaly pozornost cílové skupiny, byly jí 

oceněny a zapamatovány, 3. cíle efektivnosti: jsou nejdůležitější, patří sem trvalý prodej 

a jeho růst. J. Vysekalová a J. 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 P. De Pelsmackera (2003) 

povědomí o značce, protože pokud není značka dostatečně známá, nelze budovat její 

image, preference a postoj. „Komunikační cíle by měly být stanoveny tak, aby byly tzv.

SMART, tedy konkrétní (specific), měřitelné (measurable), odsouhlasené celým týmem 

(agreed), realistické (realistic) a časově ohraničené (timed)“(M. Karlíček; P. Král, 

2011: 16). Důležité je tedy také časové naplánování. Existují 3 možnosti načasování 
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kampaně: kontinuální intenzita, která s sebou nese rozpočtová omezení, proměnlivý 

průběh, kdy je kampaň viditelná jen v klíčových měsících a dále kombinace obou, kdy 

je během celé kampaně udržována určitá základní úroveň komunikace, která se 

v klíčových měsících zvyšuje. 

Marketingová komunikace hraje čím dál tím větší roli také v oblasti sportu. Do 

sportovního odvětví se dostalo soutěžení o získání zákazníka s konkurencí, projevuje se 

nutnost analyzovat konkurenty a vyvíjet cenové, propagační i jiné strategie. Američtí 

autoři B. G. Pitts a D. K. Stotlar definují sportovní marketing jako „proces navrhování 

a zdokonalování činností pro výrobu oceňování, propagaci a distribuci sportovního 

produktu tak, aby se uspokojily potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy“

(B. G. Pitts; D. K. Stotlar, 1996: 80). Potřeby zákazníků zdůrazňuje také jiná definice: 

„Sportovní marketing vyznačuje všechny aktivity beroucí v úvahu podněty a přání 

sportovních zákazníků a jejich naplnění prostřednictvím směny. Sportovní marketing 

vyvinul 2 hlavní linie: marketing sportovních výrobků a služeb vztažený přímo 

k zákazníkům sportu a marketing ostatních zákazníků a průmyslových produktů a služeb 

s využitím propagace ve sportu“ (B. J. Mullin; S. Hardy; W. A. Sutton, 2000: 35). 

Pokud firma používá v rámci marketingu sportovní akci, jde především o komunikaci 

značky, reklamu produktů a péči o potenciální zákazníky. „Marketing sportovních akcí 

se zaměřuje především na získávání zákazníků. Využívá motivace diváků i aktivních 

sportovců prostřednictvím akce“(E. Čáslavová, 2009: 148). Sportovní akce diváky i 

účastníky emocionálně zasáhne a vzniká tak silná vazba na akci i její nositele a tak 

vznikají předpoklady pro marketing akce zvláště v oblasti komunikace.

Neopomenutelným klíčovým faktorem předurčujícím efektivitu marketingové 

komunikace je šíření ústním podáním, neboli WOM2. Jedná se o neformální 

mezilidskou komunikaci se vztahem k produktu, která má zásadní vliv na nákupní 

rozhodování. Je považována za důvěryhodný a nezávislý zdroj informací, protože 

pochází od lidí, „jako jsme my“. Podle zahraničních studií účinek WOM výrazně 

převyšuje účinek marketingové komunikace, pozitivní WOM ji může posílit nebo i 

zcela nahradit. V českém prostředí je WOM spíše důvěrnou záležitostí, probíhá ze 70% 

pouze mezi 2-3 lidmi. WOM je převážně pozitivní, jen 13% je negativní. To se ale zase 

                                               
2
WOM: z angl. Word of mouth, v češtině šeptanda
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šíří rychleji. WOM probíhá především off-line, tzn. zejména doma, v práci, ve škole a 

v obchodech (M. Karlíček; P. Král, 2011).

„V ideálním případě marketingové sdělení cílovou skupinu zaujme, je pochopeno a 

zároveň cílovou skupinu přesvědčí. V konečném důsledku by mělo vyvolat změnu 

postojů a chování cílové skupiny, a to podle stanovených komunikačních cílů“(M. 

Karlíček; P. Král, 2011: 24). Cílová skupina by měla být schopna okamžitě rozpoznat, 

jaký produkt a značka jsou propagovány, značka by si proto měla vytvořit jedinečný a 

originální styl komunikace a využívat jej dlouhodobě a konzistentně. „V posledních 

deseti letech se sportovní marketing v České republice velmi rozrostl. Tento proces lze 

charakterizovat následujícími trendy: Vznikají nová média v oblasti sportu, která lze 

využívat jako nosiče reklamy“ (E. Čáslavová, 2009: 159).

1.1.1.2 Cílová skupina

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

které chceme kampaní oslovit“(J. Vysekalová; J. Mikeš, 2010: 46). Cílová skupina je 

zásadní pro stanovení toho co, jakým způsobem, kdy a kde budeme sdělovat. Před 

začátkem plánování reklamní kampaně je třeba výzkumem systematicky poznat 

základní charakteristiky cílové skupiny. Tu lze popsat na základě geografických, 

demografických, psychografických a psychologických znaků. Mezi geografické znaky 

patří národy, státy, oblasti, okresy, města, nákupní oblasti apod., mezi ty demografické 

se řadí pohlaví, věk, rodinný stav, povolání, příjem apod. Tyto statistické údaje není 

těžké získat. Složitější je získat psychografické a psychologické znaky, mezi které patří 

znaky z hlediska nákupního chování či znaky z hlediska postoje ke značce. 

Psychografická a psychologická segmentace musí brát v úvahu, že spotřební chování 

člověka je ovlivněno zejména dvěma souhrnnými faktory: objektivními možnostmi 

(materiální i psychické povahy: vzdělání, příjem, zdraví, atd.) a osobnostní orientací 

respondenta (postoje a jednání člověka, životní styl). Psychologická charakteristika 

spotřebitelů na základě jejich nákupního chování byla v 60. letech klasifikována takto 

(J. Vysekalová, J. 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), spotřebitelé rozhodující se převážně dle ceny, emocionální 
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spotřebitelé (rozhodující význam má pro ně image, reagují na symbolické vlastnosti 

výrobku) a skupiny nových spotřebitelů (nejsou stabilizovány z hlediska 

psychologických dimenzí chování a mohou reagovat rozdílným způsobem). „Z hlediska 

osobnosti člověka se při přijímání či odmítání reklamních argumentů projevuje 

selektivita a jedinečnost osobnosti“(J. Vysekalová; J. Mikeš, 2010: 55). Vybíráme si to, 

čeho si všimneme, s čím se identifikujeme, co odpovídá našim postojům a potřebám. 

Důležitou roli hraje také hodnotová orientace člověka, motivační struktura jeho 

osobnosti a charakteristika poznávacích procesů, které vytvářejí tendence k určitému 

způsobu nákupního chování.

S cílovou skupinou je třeba komunikovat a to prostřednictvím reklamy, přičemž vyslaný 

signál ze strany komunikátora by měl být totožný s přijatým signálem recipienta. Při 

vnímání reklamy hraje kromě osobnostních charakteristik příjemce roli také vliv 

sociálního okolí, sociálních skupin, ve kterých žijeme, návyky a motivace, momentální 

nálada, předsudky a stereotypy. Cílová skupina je tedy rozhodující pro celou 

marketingovou komunikaci značky či daného produktu. Právě značka Nike má vždy 

přesně stanovenou cílovou skupinu a celou marketingovou strategii směřuje k oslovení 

primárně dané cílové skupiny. V případě Nike Run Prague jsou to mladí lidé ve věku 18 

– 24 let, přičemž důraz je kladen na ženy.
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1.1.1.3 Propagace a reklama

„Reklama je placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek 

určitého subjektu (firmy, instituce nebo jiné organizace) prostřednictvím komunikačních 

médií“ (E. Čáslavová, 2009: 168). Definice reklamy schválená Parlamentem ČR v roce 

2005 říká, že „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé 

zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“ (J. Vysekalová a 

kol., 2007: 21).Mezi 3 hlavní funkce reklamy patří: 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 zákazníkovi 

výrobek či službu, kterou již dobře zná). Sportovní reklama může plnit všechny tyto 

funkce. Specifickou formou sportovní reklamy je např. reklama na dresech a 

sportovních oděvech, která „zvyšuje stupeň seznámení potenciálního zákazníka 

s produktem, firmou, její akcí, případně produkt či akci aktualizuje. Může též 

informovat o změně image produktů nebo jeho jednotlivých aspektů či firmy“ (E. 

Čáslavová, 2009: 172). 

„Reklama je dobrým nástrojem marketingové komunikace k informování a 

přesvědčování lidí“(P. De Pelsmacker; M. Geuens; J. Van den Bergh, 2003: 203)Je tedy 

jednou z částí komerční komunikace či komunikačního mixu. Nadřazeným pojmem pro 

jeho jednotlivé části je propagace. Hlavním cílem reklamy je, aby začal příjemce 

v intencích reklamního sdělení jednat - nakupovat, objednávat, konzumovat, 

navštěvovat, vyhledávat (M. Foret, 1994). Reklama podle D. E. Schultze (1995) 

nahradila osobní prodej, protože má schopnost doručit stejné obchodní poselství tisícům 

či dokonce milionům zákazníků za zlomek nákladů a času, který by zabral osobní 

prodej. Reklama je samozřejmě přínosná pro inzerenty, pokud je úspěšná, zároveň ale 

také přináší určité výhody ve prospěch spotřebitelů (J. Vysekalová; J. Mikeš, 2010): šíří 

informace o produktech a službách, dává spotřebitelům 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, 

značkách, společnostech, událostech atd. Podle některých autorů má vliv reklamy na 

spotřebitele naopak negativní vliv. Patří sem zejména názory, že je reklama vyhazování
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peněz, které platí spotřebitel, že je to manipulace s lidmi, že nutí spotřebitele nakupovat 

zbytečné výrobky, že snižuje úroveň médií atd. 

Výchozím bodem při tvorbě reklamy je marketingová strategie, v rámci které hraje 

důležitou roli cílová skupina (s kým chceme komunikovat), cíle (proč chceme 

komunikovat a čeho chceme dosáhnout – kognitivní, afektivní či konativní cíle) a 

strategie sdělení (co chceme sdělit). Poté dochází k přeměně strategie do kreativní 

strategie a následně je zpracována mediální strategie. Po její realizaci se hodnotí 

efektivnost celé strategie. 

Zejména pokud jde v marketingové komunikaci o budování a udržení značky, je jejím 

klíčovým nástrojem právě reklama. 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“(P. De 

Pelsmacker; M. Geuens; J. Van den Bergh, 2003: 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“ (M. Foret, 1994: 85). Proto nad 

obsahovou stránkou převažuje způsob a forma vyjádření, úsilí o nápaditost slovního 

obratu (sloganu), vizuální atraktivnost či zvuková originálnost. 

Mezi 5 ústředních reklamních cílů patří: 1. Budovat image značky: „Součástí budování 

image značky a hodnoty značky je vytváření povědomí o značce, přičemž reklama je 

nejlepší metodou, jak tohoto cíle dosáhnout“(K. E. Clow; D. Baack, 2008: 139), 2. 

Informovat: Reklama má spotřebitelům poskytnout informace o produktu, 3. Přesvědčit 

spotřebitele o tom, že daná značka je lepší než jiná, 4. Podporovat další marketingové 

úsilí, 5. Vybídnout k činu. Těchto 5 klíčových prvků reklamy se musí vzájemně 

doplňovat. 

Propagace by měla na recipienta působit tak, aby jej dovedla k nákupu. Lewis popisuje 

model tzv. stupňového působení propagace, který pojmenovává AIDA (podle 

počátečních písmen po sobě jdoucích stupňů označených anglickými názvy) (Z. Křížek; 

I. Crha, 2003: 115 - 117):
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 Attention – vzbuzení pozornosti: souvisí také s grafikou, pohybem, zvukem, 

poutač pozornosti může být ale i v textu, např. titulek letáku

 Interest – vzbuzení zájmu: jde o bod, kdy bezděčná pozornost přechází 

v záměrnou (existují dva druhy pozornosti: záměrná a bezděčná, v případě reklamy se 

jedná spíše o bezděčnou, až ta vyvolá záměrnou)a recipient se sám začíná o informaci 

zajímat

 Desire – vytvoření touhy (nebo také Decision – rozhodnutí): touha vlastnit 

výrobek a rozhodnutí, že věc chci mít

 Action – dovedení k činnosti, tj. koupi: završuje reklamní snažení

Model ADAM  (Attention - Desire/Decision – Action – Memory) navazujena AIDU a 

doplňuje ji o věrnost značce, důležité je podle tohoto modelu především získat stálé 

zákazníky.

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

základních principů efektivní reklamy (K. E. Clow; D. 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 často klade 

důraz na obrazy, protože jsou v mozku ukládány jako obrazy i jako slova a díky tomuto 

duálnímu kódování jsou lépe zapamatovatelné než text (K. E. Clow; D. Baack, 2008). 

Každá z těchto složek má své výhody a nevýhody. Obraz umí sdělit věci rychle, je 

srozumitelný bez ohledu na jazyk, kterým mluví autor i vnímatel, zatímco text může 

vyjádřit obsahy, které jsou „za obrazem“. Slovní vyjádření je přesnější a podrobnější. 

Obraz dále dokáže lépe vystihnout podobu předmětu jako tvar, barvu atd., naproti tomu 

text vystihuje lépe funkci, vlastnosti a způsob užití. Obraz dobře vystihuje stav, ale hůře 

děj. Text dokáže rychle a výstižně vyjádřit složitý děj ale zdlouhavě a těžkopádně stav.  

Obraz umí dále vytvořit náladu, slovo naopak lépe vyjadřuje abstraktní pojmy a dává 

velký prostor k imaginaci. „Obraz v reklamě většinou využívá jednoduchých apelů, 

působí na emoce, vytváří image. Ale o vlastním produktu vám toho až na výjimky moc 

neřekne“(Z. Křížek; I. Crha, 2003: 60), zatímco text dokáže podat věcné informace. J. 

Vysekalová (2007) dodává, že obrazy dokáží zprostředkovat více informací v kratším 

čase, než slova a také podporují pozitivní postoje k reklamě. I když neobsahují 

informaci, mají afektivní účinek. Podle J. Vysekalové a J. Mikeše (2010) je působení 

obrazů v reklamě založeno na několika efektech. Patří sem efekt pořadí, podle kterého 

obrazy nabízejí informaci, která je jasná, uchopitelná na první pohled a při pohledu na 

inzerát je vnímána jako první, tudíž si ji lépe zapamatujeme a vybavíme. Aktivační 

efekt říká, že „obrazy ve srovnání s textem vzbuzují větší vnitřní aktivaci a tím zvyšují 

účinnost reklamy“ (J. Vysekalová; J. Mikeš, 2010: 66). Podle paměťového efektu

obrazy zůstávají obecně lépe v paměti než slova, což je dáno způsobem zpracování a 

ukládání informací v našem mozku. Ovlivňovací efekt způsobuje, že obrazy více 

ovlivňují chování. Jejich působení na příjemce je většinou méně průhledné, umožňují 

více psychologickou diferenciaci produktu a emocionální přijetí značky. 

V případě verbální složky musí být jazyk reklamy především srozumitelný. Informace 

jsou nejsrozumitelnější v krátkých větách při použití všeobecně známých výrazů, 

krátkých a obrazných slov. Efektivní je používání slov popisujících vlastnosti produktu 

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

snadná rozpoznatelnost i asociace, které písmo vzbuzuje. Lidé většinou potřebují vidět 

souvislost mezi slovy a věcmi. Substantiva působí přesněji, techničtěji a tím také 

důvěryhodněji než adjektiva a zároveň také rychleji zprostředkovávají informace. 
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Zároveň je ale také doporučován aktivní způsob vyjadřování, tedy používání sloves, 

která mohou reklamní text oživit (J. Vysekalová; J. Mikeš, 2010). 

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

psychologický obsah závislý na osobnosti člověka, na 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“(J. Vysekalová; J. Mikeš, 2010: 70). Význam 

barev je také kulturně podmíněný a může se tedy lišit v různých kulturách. Barvy 

ovlivňují nejen naše pocity, ale působí i na fyziologické stavy našeho organismu (teplé 

barvy vzrušují, studené uklidňují). 

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. Důležitou verbální součástí reklamního sdělení je slogan, který je projevem 

unikátnosti firmy. Existují ale i krátkodobější slogany k dané reklamní kampani či akci 

nebo produktu. „Slogan je heslo s reklamním nábojem“(Z. Křížek; I. Crha, 2003: 96), 

musí být unikátní a musí být svázán pouze s firmou, pro kterou byl vytvořen. Měl by 

mít myšlenku a říci něco konkrétního, čím zaujme. Slogan by měl být lapidární, neměl 

by obsahovat prázdná, nicneříkající slova. Potom je slogan údernější, naléhavější a lépe

se vštípí do paměti. Slogan by měl mít určitý rytmus, pravidelné střídání přízvučných a 

nepřízvučných slabik podle určitého schématu přispívá k zapamatování si sloganu. 

Slogan musí být srozumitelný i bez vysvětlení, ale dobré je, když čtenáře přinutí ke 

krátkému zamyšlení (Z. Křížek; I. Crha, 2003). 

Důležité je v reklamní praxi využívat barvy a tvary jako nástroje, které reklamě 

pomohou vystoupit z pozadí. Reklama by podle J. Vysekalové (2007) měla být 

ohraničeným celkem a výrazně se vydělovat z okolního prostředí, měla by působit 

aktivně. Rozhodující je také správný výběr prostředí pro umístění reklamy.
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1.1.1.4 Mediální mix

„Volba médií spočívá ve snaze nalézt nákladově nejefektivnější médium, které by 

poskytlo požadovaný počet a typ expozic (vystavení) cílovému publiku“ (P. Kotler; K. L. 

Keller, 2007: 612). Média vybíráme podle toho, aby přenášela informace a zároveň 

dokázala vyvolat emoce. „Kromě toho je důležité zaměření média na určité tržní 

segmenty, jeho schopnost pohotově šířit sdělení a umístění média v prostředí, které 

odpovídá naší cílové skupině“(J. Vysekalová; J. Mikeš, 2010: 37). Pro výběr médií do 

mediálního mixu je třeba jednotlivá média posoudit podle několika kritérií. Mezi 

kvantitativní kritéria patří dosah, frekvence, selektivnost, geografická flexibilita, 

rychlost dosažení, životnost sdělení a sezonní vlivy médií, mezi kvalitativní kritéria 

patří schopnost budovat image, emocionální vliv, zájem o médium, aktivita a pasivita 

média, pozornost věnovaná médiu, kvalita reprodukce, množství předávaných 

informací, schopnost demonstrace a rozsah zapamatovatelnosti mediálního sdělení a 

mezi technická kritéria se řadí výrobní náklady, nákupní podmínky, disponibilita (P. De 

Pelsmacker, 2003). 

Pro efektivní výběr médií je třeba znát faktory, které ovlivňují pozornost věnovanou 

reklamě. Sem patří zejména cílové publikum, produktová kategorie a obsahová náplň 

jednotlivých médií(K. E. Clow; D. Baack, 2008). Vybírat lze z mnoha druhů médií, 

přičemž má každé médium své výhody i nevýhody3:

Venkovní reklama: billboardy, bigboardy, prosvětlené vitríny a plakátové plochy, 

nástřiky, podlahová grafika, reklamní plachty, atd.:

- Výhody: Působí 24 hodin denně a kolemjdoucí jsou reklamnímu sdělení 

vystaveni opakovaně. Dále možnost vybrat klíčové geografické oblasti, přístupnost pro 

místní reklamy, nízké náklady na jeden kontakt, široký zásah, vysoká frekvence u 

hlavních dopravních tahů, možnost velkých nápadných reklam.

- Nevýhody: Krátká doba kontaktu, stručná sdělení, malá možnost segmentace, 

statičnost, přesycenost reklamou.

Internet

                                               
3
Jsou zde vypsány výhody a nevýhody těch médií, která byla použita v reklamní kampani Nike Run 

Prague.
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- Výhody: Interaktivita, kreativní možnosti (animace, video atd.), krátká doba 

mezi zadáním a zveřejněním reklamy, jednoduchá segmentace (díky technice zvané 

behaviorální zacílení může firma identifikovat internetové návyky a oblíbené stránky 

uživatelů a zasáhnout je tak relevantními reklamami), snadná měřitelnost, vysoký zájem 

publika o www, snadnější přímé měření odezvy. Marketingová komunikace 

prostřednictvím internetu „snižuje náklady na prodej i propagaci, zrychluje a rozšiřuje 

komunikační možnosti, ale hlavně vede k vytváření trvalých vztahů a vazeb mezi 

prodejcem a zákazníkem, k uspokojení individuálních přání a potřeb“ (M. Foret, 2006: 

327).

- Nevýhody: Přesycení reklamou a snaha uživatelů se jí vyhnout (tzv. bannerová 

slepota), obtížný postup nákupu reklamního místa a času, reklama zasáhne pouze

majitele počítače a internetového připojení, krátká životnost, nízká intruzivní hodnota.

Časopisy

- Výhody: Vysoká segmentace trhu, zájem cílového publika, techniky přímé 

odezvy (kupony, www), vysoká kvalita barev, možnost doplňků (vzorky parfémů), 

dlouhá životnost, kontakt ve volném čase – větší pozornost čtenářů.

- Nevýhody: Klesající počet čtenářů, přesycenost reklamou, dlouhá doba mezi 

zadáním a zveřejněním reklamy, nízká flexibilita, vysoké náklady.

Noviny

- Výhody: Geografická selektivita (přístup na místní trh), velká flexibilita, velká 

důvěryhodnost, velký zájem veřejnosti, množstevní slevy při nákupu větší reklamní 

plochy, kupony na slevy.

- Nevýhody: Horší nákup reklamního prostoru v celostátním měřítku, krátká 

životnost, přesycenost reklamou, konkurence internetu.

Patří sem také další reklamní tiskoviny, jako je leták nebo prospekt. Text i grafika 

letáku by měly být jednoduché a podat informaci co nejrychleji, protože je jeho

distribuce velmi velkorysá a počítá se s tím, že do rukou skutečných zájemců se dostane 

jen malá část nákladu (rozdávání na ulici, vhazování do poštovních schránek). Leták by 

měl obsahovat výrazný titulek, na první pohled by mělo být jasné, co leták nabízí. Text 

by měl být maximálně přehledný a výrazně členěný, musí obsahovat kontaktní údaje. 
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Úkolem prospektu je podat vyčerpávající informace o produktu a vést k rozhodnutí. Na 

rozdíl od letáku se dostává do rukou opravdovým zájemcům, většinou na vyžádání. 

Informace musí být komplexní a vyčerpávající, prospekt musí obsahovat odpovědi na 

případné otázky recipientů, text musí být věcný, střízlivý, informativní (Z. Křížek; I. 

Crha, 2003).

Klíčovým úkolem je potom správný výběr kombinace reklamních nosičů. Zvýšený 

dopad kombinace dvou a více médií se nazývá efekt mediálního násobení: 

„kombinované použití dvou nebo více médií má větší dopad, než je součet dopadů 

těchto médií, kdyby byla použita jednotlivě“(K. E. Clow; D. Baack, 2008: 247). Podle 

P. Freye (2011) utrácejí firmy nejvíce za nová média, a sice 47% marketingových 

rozpočtů. Tradiční média jako televize, rozhlas a tisk naopak zaznamenávají mírný 

pokles marketingových zájmů firem. „Výhodou nových médií je, že rychleji než tradiční 

kanály přinášejí data spotřebitelů“ (P. Frey, 2011: 10). Nová média jsou efektivnější,

co se týče budování loajality ke značce, shromažďování dat o spotřebitelích a 

generování nových kontaktů na potenciální zákazníky, kteří se zajímají o informace a 

komunikace s nimi. Velké značky jako Nike nebo L‘Oreal začaly jako první 

komunikovat prostřednictvím webu a mobilního marketingu a zjistily, že jsou tyto 

kanály velmi efektivní a přesné. Chování uživatelů internetu se totiž liší od chování 

uživatelů jiných médií: tisk chceme číst, rozhlas chceme poslouchat a televizí se chceme 

nechat bavit, spotřebitelé internetu ale chtějí mít kontrolu nad tím, co poznávají. 

„Jednou z nejojedinělejších výhod internetu je, že poskytuje jednotlivcům velkou míru 

nezávislosti“ (P. Frey, 2011: 35), což zpochybňuje tradiční přístupy k reklamě. Reklama 

na internetu může být účelnější než v jiných médiích a může navazovat interaktivní 

dialog se spotřebitelem, k čemuž je důležité znát chování cílových spotřebitelů. 

Internetová reklama vyniká oproti ostatním médiím tím, že je vysoce interaktivní, 

globální, dobře sledovatelná a poměrně nenákladná (P. Stuchlík; M. Dvořáček, 2002).

Existuje několik možností internetového marketingu. Patří sem domovská stránka, 

neboli webové sídlo firmy, které může být „nesmírně aktivním nástrojem marketingu: 

firma v něm může přímo, bezprostředně a interaktivně komunikovat se svými zákazníky, 

aniž na to vynakládá významné prostředky“ (J. Hlavenka, 2001: 12). Dále sem patří 

bannerová reklama, e-mailový marketing, věrnostní programy, textové odkazy, 

newslettery atd. V oblasti internetového marketingu jsou stále oblíbenější sociální sítě, 

které jsou definované jako „otevřené interaktivní on-line aplikace, které podporují vznik 
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neformálních uživatelských sítí“ (M. Karlíček; P. Král, 2011: 182), v rámci kterých 

uživatelé vytvářejí a sdílejí nejrůznější obsah. Nejužívanější sociální sítí mezi mladou 

generací je Facebook. Ten zaznamenal v poslední době obrovský nárůst uživatelů. 

K marketingovým účelům jsou sociální sítě užívány zejména jako možnosti 

informování o eventech a jiných akcích, jako prostředek přiblížení značky 

spotřebitelům, zvýšení její obliby a posílení její image. Podle výzkumu jsou fanoušci 

značek na online sociálních sítích mnohem náchylnější k tomu, aby danou značku 

zakoupili a doporučili známým (M. Karlíček; P. Král, 2011). Mezi výhody sociálních 

sítí patří více možností využití reklamních nástrojů (bannerová reklama, tvorba stránek, 

tvorba skupin atd.), poměrně snadná možnost kontaktovat cílové skupiny a získat 

přímou odezvu v reálném čase, velký počet uživatelů, neustálý vývoj programů pro 

měření účinnosti a analýzy a možnost využití virové formy marketingu. Nevýhodou je, 

že na Facebooku i ostatních sítích převažují mladší uživatelé a nelze tedy oslovit 

všechny cílové skupiny. Interaktivita a možnost okamžité odezvy s sebou také nesou

nebezpečí negativních reakcí a šíření fám, dále riziko zneužití osobních údajů a 

kontaktů, nebezpečí rychlé přesycenosti reklamou na sociálních sítích a její ignorace, 

velká konkurence.

Dalšími možnostmi on-line marketingu jsou blogy, diskuzní fóra, on-line komunity či 

virální reklama. „Internet je ideálním prostředkem pro šíření virálních zpráv, především 

za pomoci služeb, jako je elektronická pošta, www stránky a chaty“(P. Stuchlík; M. 

Dvořáček, 2002: 155). Cílem virálního marketingu je vytvořit takový podnět, který 

vyvolá řetězovou reakci kladného slova. Marketingová virální sdělení jsou šířena např. 

prostřednictvím kanálu YouTube, který v ČR používá více než ¾ pravidelných 

internetových uživatelů. YouTube umožňuje šířit reklamu a jiná zábavná videa. 

Umožňuje dosahovat stejných cílů jako TV reklama, ale bez investice do mediálního 

prostoru. Klíčovou podmínkou úspěchu v prostředí on-line sociálních médií je obsah, 

který je pro danou cílovou skupinu zajímavý a odpovídá daným komunikačním cílům. 

Tento obsah by měl umožňovat snadné a ochotné předávání mezi uživateli sociálních 

médií a tak virální šíření.

Reklama a marketingová komunikace probíhá samozřejmě také v místě prodeje 

prostřednictvím stojanů, transparentů, plakátů, výkladních skříní, cenovek, TV

obrazovek, modelů výrobků atd. Je to poslední příležitostí, kdy je možné kupující 
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přesvědčit a je proto zásadní. Její nejvýznamnější funkcí je stimulace k nákupu (M. 

Karlíček; P. Král, 2011). 

Reklama je vždy součástí celkového kontextu sdělení, např. inzeráty v časopisech jsou 

umísťovány mezi ostatní články, billboardy visí na určitých místech, pohyblivá reklama 

je na zastávkách atd. Podle studií má tento kontext vliv na přijímání reklamy, její 

interpretaci a zpracování informací: „Čím je větší soulad mezi produktem a mediálním 

kontextem, tím je pozornost věnovaná reklamě a schopnost zpracování informací vyšší a 

čím větší je soulad mezi inzertním stylem a kontextem, tím vyšší bude motivace věnovat 

inzerátu pozornost a informace zpracovat“(P. De Pelsmacker; M. Geuens; J. Van den 

Bergh, 2003: 261). 

1.1.1.5 Event marketing

Event marketing neboli zážitkový marketing zahrnuje „aktivity, kdy firma 

zprostředkovává své cílové skupině emocionální zážitky s její značkou“(M. Karlíček; P. 

Král, 2011: 137). Tyto zážitky mají vzbudit pozitivní pocity a projevovat se tak na 

oblíbenosti značky. Obvykle jde o sportovní, umělecký, gastronomický či jiný zábavný 

a společenský program. Podstatou event marketingu je vést cílovou skupinu k aktivní 

participaci, např. ke sportovní činnosti, a následkem pozitivních emocionálních zážitků 

přivést uživatele k pozitivnímu hodnocení eventu a následně i celé značky. 

„Nejdůležitější funkcí event marketingu je tedy zvyšování oblíbenosti značky, resp.

posilování emocionální složky postoje cílové skupiny k dané značce“(M. Karlíček; P. 

Král, 2011: 137). Event marketing zvyšuje také loajalitu stávajících zákazníků ke 

značce, protože poskytuje příležitost k neformálnímu osobnímu setkání. Marketingové 

eventy dokáží rovněž posilovat asociace ke značce tím, že převádějí symboliku 

reklamních kampaní do reálného života a umožňují zažít značku na vlastní kůži (M. 

Karlíček; P. Král, 2011). Eventy slouží také ke zvyšování povědomí o značce a 

k vyvolávání pozitivního WOM a druhotné publicity. Event marketing je platformou, 

v rámci které lze zábavnou formou předávat informace o produktu, předvádět produkt, 

stimulovat prodej, získávat kontakty na potenciální zákazníky atd. „Akce založené na 

principech event marketingu pomáhají vytvářet zajímavější spojení se značkou, reagují 

na potřeby a požadavky zákazníků, odpovídají životnímu stylu zaměřenému na prožitky 
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a zážitky a prostřednictvím přímého kontaktu se zákazníky zvyšují efektivitu celé 

kampaně“(J. Vysekalová; J. Mikeš, 2009: 145). 

Event marketing funguje jen tehdy, když je cílová skupina motivována se na něm 

podílet. Je tedy třeba zvolit takový koncept, který cílovou skupinu zaujme a motivuje 

k participaci. Důležitou roli zde tedy hraje kreativita a originalita, k čemuž je důležité 

znát cílovou skupinu. „Čím větší je aktivní zapojení cílové skupiny, tím pozitivnější 

emoce event vyvolá. Emoce jsou přitom „hnacím motorem“ eventů. Cílová skupina by 

proto měla být vedena k aktivitám, které ji skutečně osloví a vtáhnou“ (M. Karlíček; P. 

Král, 2011: 138). Event musí zároveň odpovídat positioningu a komunikačním 

strategiím značky a předávat marketingové sdělení, které chce firma cílové skupině 

sdělit.

Marketingový event je také spojený s řadou organizačních otázek, je třeba stanovit, kdy 

a kde bude akce uspořádána. Místo a čas musí být zvoleny tak, aby se eventu mohla 

cílová skupina bez problému zúčastnit. Důležité je organizační zajištění, mezi které 

patří (M. Karlíček; P. Král, 2011): personální zajištění eventu, technické zajištění, 

zajištění občerstvení, bezpečnosti, povolení k uspořádání eventu od majitele pozemku či 

prostor, výběr vhodné hudební produkce a moderátora, zajištění celebrity, která by 

zvýšila atraktivitu eventu, zajištění fotografa, dekorace, dárků pro hosty, zázemí atd.

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

jak chápou jeho 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.

1.1.1.6 Hodnocení efektivity marketingové komunikace

Vztah mezi vnímáním reklamy a následným rozhodováním při nákupu vysvětluje 

Colleyho model hierarchie efektů (M. Foret, 1994). Cílové publikum by podle něj mělo 

při nákupním rozhodování postupovat v sekvenci 4 mentálních stupňů:1. Povědomí –

vývoj zákazníkova povědomí o značce, 2. Pochopení – zákazník rozumí přednostem 

daného výrobku, 3. Přesvědčení – cílové publikum je dostatečně přesvědčeno o 

potřebnosti zakoupení výrobku, 4. Jednání – nákup nebo jiná forma jednání cílového 

publika. Tento model přinesl důraz na komunikativní charakter reklamy a cíl 
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komunikace nadřadil cílům prodeje. Podle splnění všech 4 mentálních stupňů u 

zákazníka lze hodnotit efektivitu reklamy. 

Efektivní reklama musí splňovat celou řadu kritérií, jejichž význam se liší podle 

primárního cíle dané reklamy. Mezi nejvýznamnější obecná kritéria patří podle M. 

Karlíčka a P. Krále (2011) silný branding a jasné přesvědčivé sdělení na jedné straně a 

na straně druhé originalita a líbivost reklamy. Pokud má být reklama efektivní, musí do 

určité míry splňovat obě hlediska. Silný branding znamená propojení reklamy se 

značkou: „cílová skupina musí po zhlédnutí či vyslechnutí reklamy rychle a 

jednoznačně identifikovat, která značka či produkt jsou jejím prostřednictvím 

propagovány, a toto propojení si zapamatovat“(M. Karlíček; P. Král, 2011: 72). Značka 

či produkt musí být tedy integrální součástí reklamy. Zároveň musí ale reklama předat 

požadované marketingové sdělení a to srozumitelně i přesvědčivě. Reklama by také 

měla být líbivá, měla by cílovou skupinu zaujmout a oslovit. Líbivost je důležitá 

zejména pokud reklama komunikuje emocionální užitek značky a když se má cílová 

skupina se značkou nějak identifikovat, jako je tomu právě v případě značky Nike.

Podle J. Vysekalové a J. Mikeše (2010) je efektivní reklama přiměřeně informativní, 

emocionální a kreativní a to v souladu se strategií reklamní kampaně a oslovovanou 

cílovou skupinou. Dále má reklama být správně načasovaná (ve vazbě na ostatní části 

marketingového mixu), zacílená na správnou cílovou skupinu a šířená s odpovídajícím 

nasazením médií.

Hodnocení efektivity reklamy je obtížné. „Definovat přesná kritéria efektivity není 

možné, ale řada údajů o působení reklamy je „měřitelná“ a některé obecné zásady jsou 

rovněž platné“ (J. Vysekalová; J. Mikeš, 2009: 90). Kromě změn v prodeji se hodnotí 

změny v povědomí o značce a změny v postojích ke značce. P. Kotler a K. L. 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). Důležitá jsou zjištění, zda si cílová skupina reklamu pamatuje, rozpoznává 

ji a chápe sdělení, které reklama předává. Zapamatovatelnost usnadňuje vybavení či 

rozpoznání značky při nákupu nebo spotřebě. Názvy, symboly, jejich sémantický obsah 

a vizuální vlastnosti mohou přilákat více pozornosti a usnadnit tak zapamatování, které 

má vliv na spotřebu (K. L. Keller, 2007). 
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Při hodnocení výsledků marketingové komunikace a reklamní kampaně nastává několik 

problémů (Don E. Schultz, 1995):většina výsledků reklamní kampaně má abstraktní 

charakter, zejména pokud je subjektem měření člověk. Problematický je také vliv 

časového faktoru, protože efekt reklamní kampaně se vyvíjí s časem a může být proto 

těžko postižitelný. Spotřebitelé jsou také vystaveni 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. 

Přesto ale existují úspěšné způsoby, jak hodnotit efektivitu marketingové komunikace. 

Lze např. zjišťovat povědomí a postoj ke značce či produktu, zapamatovatelnost 

reklamy atd. Reklama je jednoduše účinná, když je příjemce vystaven jejímu působení, 

když zanechá 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 (J. Vysekalová, 2007). 

Při výzkumech efektivity marketingové komunikace měříme kvantitativní i kvalitativní 

ukazatele efektivnosti reklamy či celé marketingové komunikace. Kvantitativní měření 

zkoumá buď dosah (reach), nebo dopad (impact) působení kampaně. U dosahu 

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

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

dopadu komunikace se měří počet (podíl) osob, které si sdělení zapamatovaly, změny 

v názorech a chování v důsledku komunikace. Co se týče dopadu kampaní, užívají se 

v praxi dva typy ukazatelů. První jsou orientovány na samotnou marketingovou 

komunikaci, druhé na měření vlivu komunikace na postoje spotřebitelů a spotřebitelské 

chování.

Do první skupiny ukazatelů orientovaných na samotnou marketingovou komunikaci 

patří 6 druhů ukazatelů, které lze zjistit prostřednictvím dotazování v marketingovém 

výzkumu (J. Vysekalová, J. Mikeš: 2010):

 Znalost reklam: Kdo reklamu nezná, nemůže jí být ovlivněn.

 Rozpoznání a zapamatování či zpětné vybavení reklamy: Jak si lidé spojují 

reklamu nebo její prvek se značkou či produktem, který reklama komunikuje.
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 Líbivost reklamy: Zjišťuje, co se na reklamě líbí a nelíbí, i když to samo o sobě 

nemusí znamenat působení na postoje či chování. Ukazatel líbivosti je důležitý 

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

 Porozumění reklamě: Zjišťuje, do jaké míry a jaká část cílové skupiny pochopila 

sdělení, které reklama o značce či produktu komunikuje.

 Důvěryhodnost reklamy: 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.

1.1.2 Sportovní značka jako životní styl

1.1.2.1 Značka a firemní identita

Značka odlišuje produkt od komodity i od konkurenčního výrobku či služby. Každá 

značka je vytvořena s určitou identitou – tedy jménem, grafickým vyjádřením, 

jedinečným významem a očekáváním. Značka dokáže odlišit konkrétní produkt, 

usměrňovat mínění cílových skupin i ovlivňovat jejich rozhodnutí. Tuto moc dává 

značce právě komunikace a marketing (I. Horáková; D. Stejskalová; H. Škapová, 2008).

Podle americké marketingové asociace je značka definována jako „jméno, termín, 

označení, symbol či design nebo kombinace těchto pojmů sloužící k identifikaci výrobků 

a služeb jednoho či více prodejců a k jejich odlišení v konkurenci trhu“ (K. L. Keller, 

2007: 33). Pojem značka ale zahrnuje mnohem více. Je to něco, co již proniklo lidem do 

povědomí, má své jméno, své důležité postavení v komerční sféře. Značka je důležitá 

pro spotřebitele, protože identifikuje zdroj či výrobce produktu a umožňuje

spotřebitelům přiřadit zodpovědnost ke konkrétnímu výrobci či distributorovi. Tím 

zjednodušuje rozhodování při výběru výrobku. „Konkrétní značky užívá konkrétní typ 

lidí, a tak odráží různé hodnoty či rysy“(K. L. Keller, 2007: 39). Spotřebitelé tak mohou 

prostřednictvím značky svému okolí (nebo sami sobě) sdělovat, jaká jsou osobnost, 

nebo jakou osobností by chtěli být. Např. podle Daniela Boorstina slouží značky pro 

mnoho lidí jako bratrstva, která jim pomáhají identifikovat, kým jsou a toto vymezení 

potom sdělit druhým (K. L. Keller, 2007). Zvláštním případem marketingu lidí a 
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organizací jako značek je sport, umění a zábavní průmysl. Důležité je v těchto oblastech 

zejména budování povědomí, image a loajality. Cílem brandingu je naučit spotřebitele 

vnímat rozdíly mezi značkami v dané výrobkové kategorii. 

Se značkou a image značky také úzce souvisí firemní identita. „Firemní identita je to, 

jaká firma je nebo chce být, zatímco image je veřejným obrazem této identity“ (J. 

Vysekalová; J. Mikeš, 2009: 16). Firemní image je z pohledu firemní identity interakcí

jejích jednotlivých prvků, tj. firemního designu, firemní komunikace, firemního chování 

a produktu. K firemní identitě patří firemní design, tedy jednotný vizuální styl 

zahrnující název firmy, logo, písmo a barvy, grafiku, atd. Dále sem patří firemní 

komunikace, která je základním zdrojem firemní kultury. „Jejím prostřednictvím je 

ovlivňován rovněž image, a to způsobem, jak firma komunikuje s různými cílovými 

skupinami“(J. Vysekalová; J. Mikeš, 2009: 63). Na firemní identitě se podílí také 

firemní kultura, tj. charakter firmy, zvyklosti, rituály, hodnoty a nakonec daný produkt 

či služba. 

1.1.2.2 Image značky

„Efektivní marketingová komunikace je založena na jasně definované firemní image. 

Image shrnuje, co firma představuje a jak pevnou má pozici“(K. E. Clow; D. Baack, 

2008: 29). Z pohledu zákazníka má podle K. E. Clowa a D. Baacka (2008) firemní 

image následující role a funkce:1. Nabízí jistotu nákupního rozhodnutí známého 

produktu v neznámém prostředí, 2. Nabízí jistotu ohledně nákupního rozhodnutí, pokud 

kupující nemá žádnou nebo jen minimální předchozí zkušenost se zbožím či službou, 3. 

Zkracuje dobu vyhledávání při rozhodování o nákupu, 4. Nabízí psychologické ujištění 

o kupovaném zboží či službě a jejich společenskou přijatelnost. „Co si o firmě myslí 

spotřebitelé, je mnohem důležitější, než jak se na image firmy dívá její vedení“(K. E. 

Clow; D. Baack, 2008: 29) Cílem budování image prostřednictvím reklamy je 

vybudování osobního vztahu člověka ke značce, neboli BPR4 (J. Vysekalová; J. Mikeš,

2010).

„Image firmy lze rovněž definovat jako postoj cílových skupin k organizaci – a image a 

postoj jsou v podstatě dvě strany stejné mince. Koncepce „image“ je užívána k popisu 

                                               
4
BPR: z angl. Brand – person - relationship
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vlastností objektu, např. firmy, zatímco pojem „postoj“ se uplatňuje při popisu 

vlastností osob“(P. De Pelsmacker; M. Geuens; J. Van den Bergh, 2003: 37)Postoj a 

image mají tři dimenze: 1. Hodnoty, poznávací dimenze postoje – určité představy o 

firmě, 2. Pocity, emocionální součást postoje - negativní/pozitivní postoje k firmě, 3. 

Chování – členové cílové skupiny kupují výrobky firmy nebo se ucházejí o práci v ní. 

Pozitivní image dodává firmě autoritu, což je základem úspěchu a prosperity. Pozitivní 

image je zvláště důležitá pro zákazníky, kteří se rozhodují ke koupi na základě 

limitovaných informací, jako je dojem získaný z image a podporuje úsilí firmy získat 

lidi, kteří budou klíčovými faktory jejího úspěchu, jako jsou investoři, pracovníci, 

partneři atd. „Pozitivní image tvoří emocionální zisk, který může být mnohem trvalejší 

dlouhodobou konkurenční výhodou než jakékoli specifické vlastnosti produktu“ (P. De 

Pelsmacker; M. Geuens; J. Van den Bergh, 2003: 39). 

Podle M. Foreta (1994) zahrnuje image představy o výrobku, jako jsou jeho kvalita, 

cena, modernost, módnost, vhodnost, užitečnost atd., ale také představy o producentech,

o schopnostech zaměstnanců, o solidnosti vedoucích atd. Image, veřejné mínění a jejich 

vznik jsou ovlivněny konkrétním historickým, společenským a kulturním prostředím, 

tedy výchovou, vzděláním, neformálním vlivem přátel, hromadnými sdělovacími 

prostředky atd. Image je ale také ovlivněn subjektivně, a sice schopnostmi člověka 

vnímat a vytvářet si ve svém vědomí představy. Proces vytváření představ lze rozdělit 

do 3 fází (J. Vysekalová; J. Mikeš, 2009): vznik diferencovaných představ o různých 

variantách téhož objektu, zesílení a zpřesnění homogenizovaných představ jednotlivých 

variant sledovaného předmětu a vazba na diference mezi jednotlivými konkurenčními 

produkty.

D. J. Boorstin (1992) definuje 6 základních znaků image:

 Syntetičnost: Image je plánován a vytvářen s cílem dosáhnout jistého dojmu, 

často zastírá skutečnost.

 Důvěryhodnost: Image nemá smysl, pokud se mu nevěří.

 Pasivita: Image působí jako pozvánka, kterou zákazník pasivně přijme.

 Živost: Image živě působí na smysly.

 Jednoduchost: Image musí být jednodušší než objekty, které reprezentuje.

 Dvojznačnost: Image se pohybuje někde mezi imaginárností a smyslovostí, mezi 

očekáváním a realitou. Tato neurčitost umožňuje vidět v image cokoli, co si kdo přeje.
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Lze rozlišit 3 druhy image:1. vnitřní image, který si vytváří objekt/jeho producent sám o 

sobě, o svém produktu, 2. vnější image, kterým se objekt/jeho producent snaží působit 

na veřejnost (může být chtěný, záměrně vytvářený prostřednictvím reklamy a 

propagace, nebo nechtěný, který si veřejnost vytváří samovolně) a 3. skutečný image 

utvářený ve vědomí veřejnosti. „Z hlediska vztahu k veřejnosti a k zákazníkům je teprve 

skutečný image rozhodující a cílový. Není zdaleka tak podstatné, jaké představy chtěli 

producenti či distributoři vzbudit, nýbrž jaké skutečně vzbudili“(M. Foret, 1994: 94). 

Podle toho, jak image ovlivňuje trh, jsou rozlišovány tyto jeho 3 typy (J. Vysekalová; J. 

Mikeš, 2009): 1. druhový image: image celého trh nebo skupiny zboží, 2. 

produktový/značkový image: hraje důležitou roli při orientaci spotřebitele v nabídce a3. 

firemní (podnikový) image: jak je konkrétní firma přijímána cílovými skupinami i 

širším okolím. Tyto 3 druhy image spolu velmi úzce souvisejí a při působení na trhu 

tvoří nedílný celek.

Image je tedy agregovaným, dlouhodobě vytvářeným zobecněním zkušeností, informací 

a představ. Vyvíjí se od prvotních neurčitých názorů až po velice ustálené, těžko 

měnitelné představy. Jeho změna je dlouhodobý proces. Spotřebitel kupuje spolu 

s výrobkem také představy, které jsou s ním spojeny a které jsou v mínění referenční 

skupiny lidí přijímány jako hodnota. Image je představa, kterou si spotřebitel vybaví už 

při pouhé zmínce o názvu výrobku či služby. Podle průzkumu americké agentury J. 

Thompson je koupě motivována právě především image, a to ze 75%. Následuje jakost 

(72%), cena (62%), jednání prodávajících (56%), způsob placení (49%) a balení zboží a 

jeho prezentace (49%) (M. Foret, 1994). Z marketingového hlediska je image velmi 

důležitý a vzájemně se s marketingovou komunikací doplňuje a podporuje: „Představy 

(image) vznikají ve velké míře z marketingové komunikace a v pozitivním případě 

následně také zesilují účinek další marketingové komunikace“ (M. Foret, 1994: 71).

Image značky či výrobku výrazně ovlivňuje spotřebitelovy názory i jeho chování. 

Image totiž umožňuje psychické zvládnutí okolního světa na základě selekčního 

principu a přispívá také k orientaci a uspokojování potřeb. „Je vlastně určitým 

nositelem informací a jako takový představuje určitou koncepci orientace jednotlivce ve 

vztahu ke komunikaci“(J. Vysekalová; J. Mikeš, 2009: 97). Na základě image, tedy naší 

představy o produktu, vyvozujeme rozhodnutí, takže image řídí naše chování. Analýza 

image a jeho změn na základě reklamní kampaně pomůže při vyhodnocení efektivity 
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marketingové komunikace. „Analýza image slouží jako nástroj k vyhodnocování 

účinnosti marketingové komunikace s postižením motivační stránky komunikačního 

procesu“(J. Vysekalová; J. Mikeš, 2009: 105).

O komplexní image lze prohlásit, že čím více informací je k dispozici, tím lepší a 

spolehlivější je image. Image vzniká z různých zdrojů a rychle, ale upevňuje se pomalu, 

nikdy není strnulý. Image působí selektivně, je celistvý, strukturovaný, 

vícedimenzionální, stabilní a ovlivnitelný. „Image je tedy velice rozmanitý a 

diferencovaný – například jeho výsledná podoba nesporně závisí na tak zásadních 

vlastnostech subjektu, jako jsou kvalita a rozvinutost smyslů, včetně fyziologických 

indispozic – hluchota, barvoslepost atp., ale také na úrovni dosaženého vzdělání, 

kulturního rozvoje apod.“(M. Foret, 1993: 93). Právě Nike je značka se silným 

smyslem pro to, jaký význam a jakou image má pro zákazníky. Celý marketingový 

program Nike musí odpovídat klíčovým hodnotám značky a soustředit se tedy na 

budování a upevňování image.

1.1.3 Komplexní marketingová komunikace firmy Nike

Značka Nike je pojmenovaná podle řecké bohyně vítězství Niké. Logo „swoosh“ 

(fajfka) znázorňuje křídlo řecké bohyně a má asociovat pohyb, rychlost a dynamičnost. 

Právě fajfka Nike patří mezi loga, která jsou v myslích spotřebitelů dobře zavedena (K. 

E. Clow; D. Baack, 2008). Na trh a do povědomí spotřebitelů se značka dostala v roce 

1972, o osm let později již dosáhla 50% tržního podílu v USA. V roce 1982 vysílala 

americká národní televize první reklamu na Nike, a to během události New York 

Marathon. Reklamní spoty vytvořila reklamní agentura Wieden&Kennedy, která s Nike 

spolupracuje dodnes. Dan Wieden je také autorem světově známého sloganu „Just do 

it“5, který se stal jedním z 5 nejlepších sloganů 20. století (D. Katz, 1994). 

Nezbytnou součástí úspěchu celé společnosti je její marketingová strategie. Značka láká 

zákazníky na originální image podpořený známým logem a reklamním sloganem „Just 

do it“. Marketingová komunikace Nike sází na sponzorské smlouvy s významnými 

sportovními osobnostmi (Michael Jordan, Andre Agassi atd.) a profesionálními týmy. 

Využívá marketingový přístup zaměřený na uživatele a apeluje na současného i 

                                               
5
V překladu do češtiny: „Prostě to udělej“
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potenciálního uživatele a jeho případnou nespokojenost s tím, kým je a jak vypadá 

(např. slogan „You can do it!“). Reklamní kampaň Nike je vždy zaměřena na danou 

cílovou skupinu, jíž odpovídá tematický koncept, informační obsah a volba argumentů. 

Reklamní poselství má vždy emocionální obsah, který je zaměřen na vzbuzení 

odpovídajících pocitů a emocí, na aktivaci členů cílové skupiny a na oslovení jejich 

tužeb a motivů. Díky své marketingové strategii se stala značka Nike předním světovým 

návrhářem a prodejcem a distributorem originální sportovní módy a sportovního 

vybavení.

1.2 Nike Run Prague 2011 – „běžecká událost roku“

1.2.1 Charakteristika Nike Run Prague

Nike Run Prague, neboli „Běžecká událost roku“ je desetikilometrový běh centrem 

Prahy pořádaný firmou Nike v roce 2011 úplně poprvé. Běhu se mohou zúčastnit 

zájemci starší 18 let, kteří se zaregistrují do 15. srpna 2011 (registrace byla ale z důvodu 

naplnění kapacity ukončena již 12. srpna) a zaplatí registrační poplatek 290 Kč / 250 Kč 

pro držitele ISIC. Registrovat se mohou jak jednotlivci, tak čtyřčlenné týmy. 

Registrovaní poté obdrží speciální startovní set obsahující vlastní závodní triko 

s osobním mottem, které si každý může sám navrhnout, a se startovním číslem, čip 

sloužící k měření času a sportovní vak. Závodní triko i čip musí mít každý závodník při 

běhu na sobě. Po provedení registrace mohou její držitelé až do konce září 2011 čerpat 

20% slevu na běžecké vybavení značky Nike. 

Start i cíl běhu se nachází ve Žlutých lázních. Trasa odtud vede přes Podolské nábřeží, 

Vyšehradský tunel, Rašínovo nábřeží, okolo Mánesu a Národního divadla na 

Smetanovo nábřeží. Dále přes Karlův most, Křížovnickou a Plátnéřskou ulicí na 

náměstí Franze Kafky, odtud na Staroměstské náměstí a Celetnou ulicí kolem Prašné 

brány. Ulicí Na Příkopě účastníci závodu poběží na Můstek, přes Václavské náměstí do 

Vodičkovy ulice, odtud Lazarskou a Myslíkovou ulicí opět k Mánesu. Přes Rašínovo 

nábřeží, Vyšehradský tunel a Podolské nábřeží se běžci vrátí do Žlutých lázní, kde 

proběhnou cílovou čarou (www.nikerunprague.cz/mapa-behu). Pro dokončení závodu je 

stanoven časový limit 1 a půl hodiny.



32

Celá akce i s doprovodným programem je přístupná nejen zaregistrovaným běžcům, ale

také fanouškům. Areál Žlutých lázní je otevřen od 9 hodin a běžcům poskytuje potřebné 

zázemí. Během celé akce je možné navštívit Nike Running Club s nejnovější běžeckou 

kolekcí Nike. Speciální footscannery zde zájemcům pomohou s výběrem nejvhodnější 

obuvi a k dispozici jim budou jak profesionální běžečtí trenéři, tak vyškolený personál. 

Doprovodný program tvoří ale také After Run Party, kterou oživí vystoupení několika 

kapel a samozřejmě také vyhlášení výsledků běhu v jednotlivých kategoriích i výsledků 

doprovodné soutěže o automobil Fiat Cabrio 500. Ten získá jeden z vylosovaných 

registrovaných běžců, který závod doběhne, nezávisle na času běhu. V závodě Nike Run 

Prague je kromě automobilu možné získat také produktovou podporu Nike v hodnotě 

100.000 Kč. Tu získá tým, který doběhne v nejnižším průměrném čase.

Program Nike Run Prague (www.nikerunprague.cz/informace-o-zavode):

 09.00 Otevření areálu pro všechny účastníky a fanoušky

 12.00 Oficiální zahájení

 13.00 Důležité informace pro běžce a rozcvičení

 14.00 Start závodu

 16.00 Zahájení After Run Party

 16.20 Vyhlášení výsledků v kategorii muži, ženy a týmy

 17.00 Eddie Stoilow

 18.00 Skyline

 19.00 Dj Wich a Dj Robot

 19.30 Taneční battle skupin Survivals, The Pastels a Streed Dance Academy

 20.00 Losování výherce Fiatu Cabrio 500

 20.30 Tata Bojs

 Djs Party s DJ Wichem a DJ Robotem
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1.2.2 Marketingová komunikace a reklamní kampaň Nike Run 

Prague

1.2.2.1 Cíle a vize reklamní kampaně Nike Run Prague

Cílem celé akce, a tedy i marketingové komunikace Nike Run Prague, bylo stát se 

naprostou jedničkou mezi běžeckými značkami v České republice v roce 2012 (We Run 

Prague Recap). Akce Nike Run Prague 2011 měla nad ostatními běžeckými akcemi 

vyniknout svou mladistvostí a zábavností. Mladistvost marketingová komunikace 

naplnila tím, že se soustředila na cílovou skupinu 18-24 let a také hlavními pilíři 

komunikace, kterými byla sociální síť Facebook a klíčoví partneři. Marketingová 

komunikace se proto odehrávala zejména na univerzitách, ve fitness centrech a na 

nejrůznějších akcích pro mladou cílovou skupinu. Kritérium zábavnosti bylo naplněno 

tím, že si každý závodník mohl navrhnout své vlastní motto, které měl při běhu na 

startovním čísle. Dalším prvkem zábavnosti byl také doprovodný program tvořený

koncerty, tanečním vystoupením, soutěží atd. 

Cílem běžecké události roku bylo oslovit nejen aktivní či rekreační sportovce, ale 

přivést k běhu a s ním spojenému životnímu stylu také ty jedince z cílové skupiny, kteří 

se sportu dosud nevěnovali, a to zejména prostřednictvím zdůraznění image celé akce.

Marketingová komunikace, zejména digitální reklama probíhající na internetu, byla 

speciálně zaměřena na ženy. Nike Running Club přichystal celkem 8 běžeckých 

událostí pouze pro ženy. Na reklamním plakátu stálo: „Běhání je krásné. Poběž s námi 

historickým centrem Prahy a dokaž mužům, že ženy udávají tempo.“6

1.2.2.2 Komunikace se spotřebiteli prostřednictvím internetu

Marketingová komunikace NRP probíhala převážně přes internet. Internet je důležité 

marketingové médium, „protože umožňuje přenést a sdělit požadovanou informaci 

k jeho zákazníkům“(J. Hlavenka, 2001). Jako hlavní spojení se spotřebiteli byla 

používána fanouškovská stránka na sociální síti Facebook, a to jak stránka Nike 

Running Clubu, která měla v období před samotnou akcí cca 13.350 fanoušků, tak 

stránka samotné akce NRP, která měla 4.500 fanoušků (We Run Prague Recap). 

                                               
6 Tento plakát je analyzován v rámci sémiotické analýzy propagačních materiálů.
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Facebook je pro reklamní kampaň Nike Run Prague zacílenou na věkovou skupinu 18 –

24 let naprosto ideální, protože právě tato skupina je také nejpočetnější věkovou 

skupinou užívající sociální síť Facebook, konkrétně je to necelý milion uživatelů ve 

věku 18 – 24 let (www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic). Na 

sociální síti Facebook probíhala kampaň zejména 4 týdny před akcí Nike Run Prague. 

Na těchto fanouškovských stránkách se zaregistrovaní uživatelé pravidelně dozvídali 

informace o novinkách, zajímavostech a o běžeckých trénincích. Značka Nike si zde 

zachovává svůj způsob komunikace se spotřebiteli a i na Facebooku používá k upoutání 

pozornosti prostředky syntetické personalizace, kdy vysílatel reklamy nezná své 

příjemce a obrací se k mase, přičemž ale vytváří dojem, že bere každého příjemce jako 

individuum (S. Čmejrková, 2000: 14). K tomu využívá marketingová komunikace Nike 

přímé oslovení a tykání, které doprovází veškerou komunikaci značky Nike (v rámci 

Nike Run Prague např. slogany „Odvaž se a běž“, „Poběž s námi“ atd.). Na Facebooku 

vypadala komunikace se zaregistrovanými fanoušky např. takto: 

„Už zítra se všichni potkáme ve Žlutých lázních! Až dorazíš, nezapomeň se checknout 

na Facebooku. Nike Run Prague má svůj vlastní Check-in. Dej svým přátelům vědět, že 

jsi součástí největšího běžeckého happeningu. Těšíme se zítra na 

startu!“(www.facebook.com/NikeRunPrague). 

Předchozí ukázka komunikace se spotřebiteli vypovídá také o tom, že akce měla na 

sociální síti Facebook dokonce svou vlastní internetovou aplikaci, kdy se účastníci běhu 

a uživatelé Facebooku mohli „checknout“, tedy potvrdit on-line, že na akci jsou. Dále 

byly na sociální síti Facebook zveřejňovány odkazy na videa s účastníky běhu, kteří 

šířili myšlenku celé akce. V těchto videích se objevili např. známí hudebníci (zpěvačka 

Debbi, členové skupiny Navigators), sportovci (české volejbalistky), nebo jen nadšení 

rekreační běžci (kadeřnice Katka ad.). Ti zde divákům sdělovali, proč běhají, jak trénují 

a propagovali závod Nike Run Prague. Na Facebooku byla také zveřejňována motta 

jednotlivých závodníků a probíhala zde soutěž o nejlepší motto. Pro soutěž byla na 

sociální síti speciální aplikace, do které se mohli přihlásit všichni zaregistrovaní běžci,

jimž bylo přiděleno startovní číslo. Ten, kdo získal nejvíc hlasů od ostatních 

soutěžících, vyhrál běžecké vybavení v hodnotě 10.000 Kč. Na fanouškovské stránce 

byly dále propagovány běžecké tréninky vedené zkušenými Nike trenéry, kterých se 

mohli zaregistrovaní běžci účastnit bezplatně. Kromě běžecké praxe i teorie si zde 

http://www.facebook.com/NikeRunPrague


35

účastníci mohli vyzkoušet běžecké boty Nike. Přehled všech tréninků se nacházel 

v aplikaci Nike Running Lokality (http://apps.facebook.com/nike_lokality), kde si 

zaregistrovaní běžci mohli sestavit svůj vlastní tréninkový plán. 

Událost má své vlastní webové stránky www.nikerunprague.cz, kde jsou všechny 

informace k akci a také registrační formulář. Pravidelně se zde objevují novinky týkající 

se Nike Run Prague. Dále probíhala komunikace přes běžecký web www.behej.com, 

kde byla umístěna reklama na Nike Run Prague. Na videowebu www.Youtube.com

bylo umístěno promoční video. Video projekt s příběhy jednotlivých běžců byl spuštěn 

na video portálu www.stream.cz7, kde bylo po dobu 8 týdnů před akcí každý týden 

spuštěno jedno video s cílem šířit myšlenku celého běhu. Akce Nike Run Prague měla 

reklamní kampaň umístěnou také v lifestylových titulech patřících skupině Stratosféra. 

Zde byla jak tištěná reklama, tak opět digitální reklama na webových stránkách této 

skupiny (www.jenpromuze.cz, www.jenproholky.cz, www.jenprozeny.cz). Partnerem 

Nike Run Prague byl také zpravodajský web www.idnes.cz a na propagaci akce se 

zaměřily především jeho portály věnované ženám (www.onadnes.cz) a mužům 

(www.xman.cz). 

On-line reklama je pro zasažení dané cílové skupiny ideální, protože věková skupina 15 

– 24 let tvoří 14% celkové populace v Čechách, ale 21% internetové populace a na 

internetu tráví mnoho času (M. Karlíček; P. Král, 2011).

1.2.2.3 Komunikace se spotřebiteli prostřednictvím venkovní reklamy (plakáty, 

billboardy, běžecké tréninky)

Marketingová komunikace mimo internetové stránky probíhala zejména v hlavním 

městě, místě konání akce. Po celé Praze byly rozmístěny billboardy a bigboardy 

s upoutávkou na akci. Umístění billboardů se konalo v dubnu 2011, kdy se uskutečnil 

konkurenční Pražský Půlmaraton (Hervis ½ Maraton Praha). Marketingová komunikace

v Praze byla dále zesílena v květnu 2011, kdy se konal Pražský Maraton (PIM – Prague 

International Marathon). Plakáty, big boardy a billboardy byly umístěny v centru Prahy, 

na zastávkách MHD a na jiných frekventovaných místech. V bezprostřední blízkosti 

                                               
7
Jedná se o stejná videa, která byla prezentována také na fanouškovské stránce NRP na sociální síti 

Facebook.



36

Žlutých lázní, které byly centrálním bodem akce, se nacházely další formy reklamy. 

Chodník vedoucí po nábřeží do Žlutých lázní nesl reklamu na akci a na plot, který 

prostory Žlutých lázní ohraničuje, byla nanesena motta všech závodníků. Marketingová 

komunikace formou plakátů a letáků probíhala také na pražských vysokých školách, 

např. na fakultách Univerzity Karlovy, kde byly rozmístěny upoutávky na akci. Ty zde 

měly oslovit zejména cílovou skupinu 18-24 let. Plakáty, letáky a billboardy sázely na 

barevnost, zdůraznění jednotlivých hesel a na sdělení základních informací o běhu. 

Také během samotného závodu byla trať označena reklamními plakáty a bannery. 

Marketingová komunikace probíhala samozřejmě také v prodejních místech značky 

Nike. Zaregistrovaným běžcům zde byla mj. poskytována 20% sleva na běžecké 

vybavení. Poskytovaná sleva a také možnost vyzkoušet si běžecké boty Nike byly 

součástí marketingové strategie podpory prodeje. Centrem komunikace s již 

zaregistrovanými i potenciálními běžci byla prodejna Nike Prague v ulici Na Příkopech. 

Obrázek 1 – Ukázky venkovní reklamy na Nike Run Prague (We Run Prague Recap)

Připravit na běh se mohl každý běžec individuálně, nebo za účasti na přípravných 

trénincích Nike Running Clubu. Ty probíhaly kromě různých lokalit v Praze např. také 
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v Bratislavě nebo Ostravě. Tréninků se mohli zájemci účastnit bezplatně a k tomu zde 

měli možnost vyzkoušet si běžeckou obuv značky Nike. Heslem přípravných tréninků 

bylo motto: „Běhej pro sebe. Trénuj s ostatními“(www.nikerunprague.cz/pripravne-

treninky). Cílem tréninků bylo nejen připravit závodníky na běh, ale také propagovat 

běžeckou událost v pražských i jiných ulicích. 

V hlavním městě byla oslovena některá fitness centra (9 fitness center se 60.000 členy), 

kde byla akce propagována a jejichž instruktoři organizovali pro své členy běžecké 

tréninky (např. sítě World Class a Holmes Place). Prostřednictvím aplikace Nike 

Running Lokality (http://apps.facebook.com/nike_lokality) na sociální síti Facebook si 

potom mohli zaregistrovaní běžci tréninky vybírat podle lokality a obtížnosti. 

1.2.2.4 Reklama v ostatních médiích (časopisy, televize)

Co se týče tištěných médií, zaměřila se marketingová komunikace Nike Run Prague na 

lifestylové a sportovní tituly. Mezi lifestylové časopisy pro muže, kde se objevila 

reklama na běžeckou akci, patřily časopisy FHM, Stuff, Speed či Esquire, mezi 

časopisy pro ženy Superspy, Cosmopolitan, Harpers Bazaar, Dolce Vita a Star. 

Reklamní kampaň dále probíhala ve sportovních titulech Run Magazin, Fitstyl a Puls. 

Reklama zde měla většinou stejnou podobu, jako na letácích, plakátech a billboardech.

V médiích vyšlo před i po uskutečnění akce několik set upoutávek či reakcí. 

V digitálních médiích to bylo dohromady 265 článků, v tištěných médiích (časopisy a 

noviny) 65 článků. ČT 4 věnovala akci NRP 20-ti minutovou reportáž. O samotné 

myšlence se zde říká: „Pro většinu účastníků vlastně ani o závod v pravém slova smyslu 

nešlo. Hlavní podstatou akce je představení běhu jako zdravého životního stylu. Sami 

pořadatelé označili tuto událost za běžecký happening a svůj pořadatelský cíl před 

prvním ročníkem vyjádřili mottem: Chceme rozběhat ty, kteří to ještě nezkusili“ (Běh: 

Nike Run Prague). O běžecké události se mluvilo také v hlavních zprávách TV Nova. 
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Obrázek 2 – Ukázky mediálních výstupů po akci Nike Run Prague (We Run Prague Recap)

1.2.3 Komparace Nike Run Prague s jinými běžeckými akcemi

Akce Nike Run Prague je mezi běžeckými událostmi novinkou. Mezi nejznámější 

pražský závod patří nepochybně pražský maraton pořádaný společností Prague 

International Marathon. Už zde je zásadní rozdíl, protože PIM, spol.s.r.o.je společností 

pořádající běhy sama o sobě, zatímco Nike je firma vyrábějící v první řadě sportovní a 

outwearové oblečení a akci Nike Run Prague uspořádala zejména s cílem podpořit 

image značky. Zatímco jiné sportovní značky, jako např. konkurenční Adidas nebo 

Hervis, sponzorují právě běhy organizované PIM, značka Nike se rozhodla 

zorganizovat si svůj vlastní běh a tím se zařadit mezi pražské běžecké události. Rozdíl 

mezi sponzoringem a event marketingem spočívá v tom, že „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“(M. Karlíček, P. Král, 2011: 143). Propojení značky se 

sponzorovanou entitou nebývá tak silné jako u event marketingu a sponzor má 
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omezenější prostor komunikovat svá marketingová sdělení a bojuje o pozornost se 

značkami dalších sponzorů. 

Mezi hlavní závody pořádané PIM patří každoroční běhy Hervis ½ Maraton Praha (běží 

se také firemní Hervis ½ Maraton štafeta nebo v týmech), Volkswagen Maraton Praha 

(také firemní verze běhu a univerzitní maraton) a Mattoni Grand Prix Praha (METRO 

běh na 10 km, Adidas běh pro ženy 5 km a týmové závody). PIM pořádá dále také 

mimopražské běhy jako např. Budějovický ½ Maraton, Olomoucký ½ Maraton ad. PIM 

již tedy během roku organizuje mnoho různých běhů na různé vzdálenosti, zatímco 

Nike Run Prague je jedním závodem pro všechny. 

Také PIM komunikuje na internetu se svými běžci především prostřednictvím vlastní 

internetové stránky www.praguemarathon.com a prostřednictvím fanouškovské skupiny 

na sociální síti Facebook, kde je přihlášeno cca 7.500 fanoušků

(www.facebook.com/pages/Prague-International-Marathon/55353391611?sk=info). 

Nike Running Club se tedy stal se svými více než 13.000 fanoušky největší běžeckou 

komunitou na Facebooku a nechal tak za sebou fanouškovskou stránku PIM, která má 

ale více fanoušků, než facebooková stránka samotného Nike Run Prague. Na rozdíl od 

akce Nike Run Prague, která má fanouškovskou stránku pro samotnou akci a zvlášť i 

pro Nike Running Club, má PIM pouze jednu fanouškovskou stránku. Fanoušci jsou na 

facebookových stránkách informováni o novinkách, mohou si zde prohlížet fotky 

z běhů atd. PIM má také, stejně jako Nike, svůj vlastní běžecký klub (PIM Běžecký 

klub), který organizuje za účasti trenérů běžecké tréninky a komunikuje s běžci. 

Podobně jako členství v Nike Running clubu, také členství v PIM Běžeckém klubu 

přináší i další výhody, např. 10% slevu v prodejnách partnerské značky Adidas a 

Hervis. 

Samotné běhy PIM jsou organizovány podobně jako Nike Run Prague. Běžci se musí 

předem zaregistrovat. Při registraci obdrží kromě reklamních předmětů (triko, 

batoh/tašku atd.) startovní číslo, které musí mít při běhu na sobě. Zde se Nike Run 

Prague odlišil originálním nápadem možnosti vymyslet si vlastní logo pro každého 

závodníka. 

Nike Run Prague a běhy PIMu jsou si podobné také v tom, že obě akce organizují 

během a po závodech doprovodný program především v podobě koncertů. Součástí 

všech závodů PIM je již 9 let hudební akce Marathon Music Festival Óčko, který již 
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hostil „více než 450 tuzemských i mezinárodních kapel, včetně stovek pouličních 

zpěváků, muzikantů, hráčů samby, tanečníků, polykačů ohně a mnoho dalších bavičů a 

kejklířů“(www.praguemarathon.com/zabava/marathon-music-festival/zakladni-

informace). 

V oblasti reklamy je propagace obou běhů podobná, samozřejmostí jsou plakáty, 

billboardy, letáky, reklama v časopisech či novinách a v elektronických médiích.

1.3 Provedené výzkumy

Běžecká událost Nike Run Prague se v roce 2011 konala poprvé, zatím tedy téma 

zpracováno nebylo. Co se týče značky Nike a její marketingové komunikace v případě 

sportovních akcí, byla roku 2005 na Fakultě tělesné výchovy a sportu zpracována 

diplomová práce s názvem „Internet a jeho využití pro komunikaci a marketing 

z hlediska sportovních akcí firmy Nike“. Autorem práce je Jan Setunský. Roku 2008 

byla dále na FTVS UK zpracována diplomová práce s názvem Management a 

marketing sportovních akcí: projekt Nike Premier cup autora Jakuba Nedbala. Cílem 

této práce bylo „prezentovat návrh propagační kampaně pro sportovní akci Nike 

Premier Cup a předložit nástin možných zlepšení pro budoucí léta na základě analýzy 

minulých ročníků“ (J. Nedbal, 2008: 8). V oblasti reklamy a marketingu byly dále 

zpracovány dvě bakalářské práce. Na Fakultě sociálních věd UK zpracovala roku 2007 

Zuzana Houzarová bakalářskou práci na téma „Nike jako ikonická značka v letech 2001 

– 2005“ a minulý rok (2011) se na FTVS UK věnovala Tereza Hrubcová ve své 

bakalářské práci marketingovému výzkumu nákupního chování cílové skupiny pro 

společnost Nike. Zabývala se zde faktory, které hrají roli při rozhodování o koupi 

sportovního oblečení či obuvi u dívek ve věku 18 – 24 let. Z výzkumu Terezy Hrubcové 

vyplývá, že by firma Nike měla pro cílovou skupinu „uspořádat nějaké akce, které by 

nadchly a podpořily myšlenku sportu u dívek a žen, které nejsou aktivními 

sportovkyněmi a o sport se tolik nezajímají“ (T. Hrubcová, 2011: 62). Právě Nike Run 

Prague je takovouto akcí, která se snaží oslovit potenciální jedince ve věku 18 – 24 let 

bez aktivního zájmu o sport, zejména ženy. 
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Na podobná témata, avšak bez souvislostí se značkou Nike, napsala diplomovou práci 

např. Petra Vinterová, která je autorkou práce z roku 2006 na téma „Event marketing a 

jeho využití v komunikačním mixu“ obhájené na Filozofické fakultě UK. Téhož roku 

napsala Hana Vyskočilová na FTVS UK diplomovou práci na téma „Komunikace se 

zákazníkem prostřednictvím značky“. V oblasti reklamy přinesl zajímavé výsledky 

výzkum toho, co očekává česká veřejnost od reklamy (zdroj: Factum Invenis, 2008, in: 

J. Vysekalová; J. Mikeš, 2010: 86)8.Pro 77% (+17%) respondentů musí být reklama

pravdivá, pro 73% (+22%) důvěryhodná, pro 69% (+25%) srozumitelná, pro 68% 

(+27%) nesmí obsahovat žádné násilí, pro 62% (+27%) musí obsahovat důležité 

informace o výrobku nebo službě, pro 57% (+31%) musí vzbuzovat důvěru ve výrobek 

nebo službu, pro 50% (+35%) musí být slušná, tzn. bez vulgárních slov, pro 44% 

(+42%) musí být reklama originální a plná nápadů, pro 43% (+39%) musí být nevtíravá, 

nesmí se podbízet, pro 41% (+40%) musí být vtipná, pro 41% (+45%) snadno 

zapamatovatelná, pro 33% (+39%) pohodová, pro 25% (+36%) výrazně jiná než ostatní

reklamy, pro 20% (+26%) musí používat slova, jaká my sami používáme a pro 14% 

(+24%) musí být reklama odvázaná.

                                               
8Uvedena jsou procenta respondentů, pro které je dané kritérium rozhodně důležité + v závorce je 
uvedeno procento, pro které je dané kritérium spíše důležité.
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2. Výzkumná část

Výzkumná část se zabývá sémiotickou a narativní analýzou propagačních materiálů 

Nike Run Prague a kvantitativním výzkumem efektivity marketingové komunikace a 

reklamní kampaně celé akce. Následuje vyhodnocení získaných údajů a jejich 

interpretace.

2.1 Předmět a cíl výzkumu

Předmětem výzkumu je způsob marketingové komunikace a využité prostředky v rámci 

reklamní kampaně Nike Run Prague 2011. Cílem výzkumné části je sémiotická a 

narativní analýza propagačních materiálů reklamní kampaně a získání údajů o efektivitě 

marketingové komunikace prostřednictvím kvantitativního výzkumu provedeného 

bezprostředně po uskutečnění běžecké události.

Jednotlivé propagační materiály Nike Run Prague jsou zpracovávány pomocí 

sémiotické analýzy. Důraz je kladen na konkrétní verbální i neverbální znaky. 

V případě videoreklamy je použita narativní analýza, která se soustředí na příběh

reklamy a jejím cílem je odhalit konotované obsahy, skryté ideologie a mýty.

Dále je provedena analýza efektivity reklamní kampaně z hlediska analyzovaných 

prostředků a jejich dopadu na cílovou skupinu. K tomu jsou využity výsledky 

kvantitativního výzkumu – dotazníkového šetření. Dotazník je standardizovaný. 

Potenciální respondenti jsou osloveni prostřednictvím sociálních sítí. Dotazník je 

anonymní, v jeho závěru jsou zjišťovány jen některé osobní údaje (věk, pohlaví, místo 

pobytu). Dotazník obsahuje převážně uzavřené otázky se škálou možných odpovědí. 

Konkrétně dotazník zkoumá znalost reklamy, její zapamatování v cílové skupině, její 

líbivost, originalitu, informativnost, důvěryhodnost a srozumitelnost reklamy a jejích 

sémiotických a jazykových prostředků. Zjišťována je také míra korespondence reklamní 

kampaně a také použitých sloganů s celkovou image značky Nike. Cílovou skupinou 

výzkumu jsou jednotlivci ve věkovém rozmezí 18 – 24 let, na které byla kampaň 

prvotně zacílena.
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2.2 Analýza propagačních materiálů Nike Run Prague 2011

Cílem sémiotické a narativní analýzy je analyzovat jednotlivé znaky reklamních letáků, 

plakátů a videa a nalézt zde denotující znaky a zároveň prvky konotující další asociace a 

další prostředky působící na příjemce a podporující účinnost reklamy. Jako sémiotická 

metoda je použita interpretace znaků použitých v reklamních materiálech. U narativní 

analýzy je popsána primární a sekundární narace.

2.2.1 Sémiotická analýza propagačních materiálů

2.2.1.1 Kódy a znaky: rovina denotace

Denotace je první poukaz znaku, v jehož rámci je popisován vztah mezi označujícím a 

označovaným9, jde o rovinu doslovného významu (D. McQuail, 2007). Denotativní 

ukazatele jsou ty, jejichž souhrn konstituuje a izoluje kulturní jednotku, která odpovídá 

znakovému prostředku a na které závisejí další konotace. Denotace je kulturní jednotka 

nebo sémantická vlastnost daného sémému, jež je současně kulturně uznávanou 

vlastností jejích možných referentů (U. Eco, 2009). Denotativní významy jsou 

univerzální a objektivní, znaky mají tedy stejný význam pro všechny. Znak (signum, 

signans) je přitom chápán jako „něco, za čím se skrývá něco jiného (signatum, referent, 

věc)“ a také platí, že „existuje někdo, kdo si takový vztah uvědomuje“ (J. Černý; J. 

Holeš, 2004: 16). Zde nacházíme odkaz na Ch. S. Peirce, který definuje znak jako 

„cokoli, co na základě dříve stanovené společenské konvence může být chápáno jako 

něco, co zastupuje něco jiného“ (U. Eco, 2009: 25). Znaky podle Ch. S. Peirce nejsou 

fenoménem vedle ne-sémiotických objektů, nýbrž celý vesmír je podle něj tvořen 

znaky.

Ch. S. Peirce rozlišil 3 ontologické kategorie (W. Nöth, 1990): 

 Prvost: věci tak, jak jsou, bez reference k něčemu jinému

 Druhost: kategorie porovnání, akce, reality, zkušenosti v čase a prostoru

                                               
9 Autorem bilaterálního pojetí znaku jako kombinace označujícího a označovaného je F. de Saussure.
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 Třeťost: kategorie zprostředkování, paměti, kontinuity, syntézy, komunikace, 

reprezentace a znaků

Znak je podle autora tvořen 3 kategoriemi, a sice representamen (znak) stojí 

v triadickém vztahu k objektu (to, pro co znak stojí) a k interpretantu (to, co je znakem 

utvořeno), který determinuje. Tento triadický proces znaku, ve kterém má znak 

kognitivní efekt na jeho interpreta, nazval Peirce jako semiózu. Representamen je 

zřetelný objekt fungující jako znak10. Kombinováním triadické klasifikace znaku a 

prvosti, druhosti a třeťosti dospěl Peirce k 10 hlavním třídám znaků, později definoval 

10 triochomií a 66 a více tříd znaků. Proces semiózy je podle něj neomezený. Z pohledu 

representamenu Peirce rozdělil znaky v rámci první trichotomie na qualisigns, 

sinsigns/tokens a legisigns/types. Druhá trichotomie spočívá v nejfundamentálnějším 

rozdělení znaků na ikon, index a symbol a v rámci třetí trichotomie je podle povahy 

interpretanta znak rozdělen na rému, dicent a argument. Každý znak je tedy

determinovaný svými 3 koreláty a každý korelát může být charakterizován 3 způsoby a 

teoreticky tak existuje 27 možných tříd znaku, některé z nich jsou ale sémioticky 

nemožné. Tyto vztahy znázorňuje následující tabulka (W. Nöth, 1990: 45):

↓Kategorie / 

→Trichotomie

I. representamen II.vztah k objektu III.vztah k interpretantu

Prvost qualisign ikon réma

Druhost sinsign index dicent

Třeťost legisign symbol argument

V rámci interpretace reklamních materiálů pro nás bude stěžejní Peircova typologie 

znaků z druhé trichotomie, tedy rozlišení znaků na:

 Index – příznak, znak založený na vztahu podobnosti s označovaným předmětem

 Ikon – znak založený na podobnosti či souvislosti s označovaným předmětem

 Symbol – přiřazený znak, který s označovaným předmětem spojuje pouhá 

konvence, tedy většina znaků

                                               
10U jiných sémiotiků je znak pojmenován jinak: symbol u Ogdena a Richardse, znakové vehiculum u 
Morrise, signifier u Saussura, expression (výraz, slovní vyjádření) u Hjelmsleva
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V případě reklamních letáků, plakátů a jiných tiskových materiálů použitých při 

propagaci akce Nike Run Prague se jedná (stejně jako ve většině případů jakékoli 

mediální komunikace či reklamy) o komplexní komunikát11, ve kterém je použita 

kombinace verbálního a vizuálního kódu. Tyto dva kódy zde podle principu harmonie 

kódů spolupracují na výstavbě smyslu a významu sdělení. Letáky jsou tvořeny dvěma 

hlavními typy označování, užívanými u papírových verzí reklam, a sice textem a 

obrázkem. 

2.2.1.2 Mýtus: rovina konotace

Konotace je druhý poukaz znaku odkazující k asociovanému významu. Jde o asociaci a 

představy vyvolané určitou kombinací znaků. Konotativní významy se výrazně liší 

podle kultury a obsahují prvek hodnocení (D. McQuail, 2007). Podle U. Eca (2009: 

101) je konotativní ukazatel „jednou z pozic uvnitř sémantického systému, pro kterou 

kód vytváří odpovídající znakový prostředek prostřednictvím předcházejícího 

denotativního ukazatele, čímž zakládá korelaci mezi znakovou funkcí a novou 

sémantickou jednotkou“. Konotace je tedy kulturní jednotka nebo sémantická vlastnost 

daného sémému přenášená její denotací a odpovídá, nikoli však nezbytně, kulturně 

uznávané vlastnosti možného referentu.

Rovinu konotace napojuje R. Barthes (2004) na rovinu denotace, která je pro něj jen 

východiskem neboli formou pro jeho signifikaci. K této prázdné formě potom přidává 

historický a intencionální koncept, který je konstitutivním prvkem mýtu: „pokud chci 

dešifrovat mýty, je třeba, abych byl s to pojmenovat koncepty“ (R. Barthes, 2004: 119). 

R. Barthes chápe mýtus jako sekundární sémiologický systém a mytologie podle něj 

zkoumá metajazyk, který je výpovědí o jazyce. Mýty jsou v Barthesově pojetí soustavy 

ideologických promluv, které vytváří kapitalistická společnost, aby obhájila sebe samu. 

Mýty jsou v moderních společnostech podle něj tvořeny shora, a to mocenskými 

institucemi, které promluvy reprodukují skrze média. Mýty jsou tak udržovány a 

znovuoživovány v každodenní komunikaci, a tím považovány za přirozené. Slovník 

mediální komunikace vykládá mýtus jako „symbolické vyprávění, které nemá autora, je 

předáváno v procesu komunikace v rámci dané kultury a slouží jako předem připravený 

                                               
11 Takový text, ve kterém jsou přítomny 2 a více sémiotických kódů (naproti tomu v simplexním 
komunikátu je použito pouze jednoho sémiotického kódu).
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zdroj vysvětlení odpovědi na existenciální otázky zrození, stvoření světa, smrti nebo

základních hodnot dané kultury“ (Reifová, 2004: 157). M. Eliade chápe mýtus jako 

„skutečný příběh, který nastal kdysi na počátku času a slouží jako vzor pro lidské 

chování“ (J. Děkanovský, 2008:86). Člověk tradičních společností v mýtu odkrývá 

jediné platné odhalení reality. Mytologický základ nacházíme podle J. Děkanovského 

(2008) také např. ve spoluprožívání sportovního utkání či události, kterou může být i 

hromadný běh Prahou.

Propagační materiály akce Nike Run Prague usilují o spojení běžecké akce s image, 

zdůrazňují individualitu, ale zároveň podporují kolektivního ducha celé akce. 

Účastníkům běhu je slibována svoboda, síla a velký zážitek.

2.2.1.3 Interpretace propagačních materiálů

Následuje rozbor denotační a konotační roviny 3 hlavních propagačních materiálů na 

akci Nike Run Prague 2011. Akci propagoval červený leták, jehož motiv se opakoval 

také na plakátech, billboardech, na reklamních místech na zastávkách MHD i na jiných 

místech. Běžecké tréninky propagoval svítivě žlutý leták, který byl nejčastěji k vidění 

ve fitness centrech podílejících se na organizaci tréninků. Na ženskou populaci cílil 

především plakát se siluetou ženy a mottem „Běhání je krásné“.

A) Červený propagační leták akce Nike Run Prague 2011

Identifikace použitých znaků:

- Hlavní znaky: bílé logo „We run Prague, 3.9.2011, 10 km“, motto „Poběž s námi 

Nike Run Prague“, černá stopa, silueta Prahy, červené pozadí

- Vedlejší znaky: motta akce „Přidej se“, „Odvaž se a běž“, odkaz na 

www.nikerunprague.cz, stuha – cílová páska (nebo také trasa běhu), značky a cedule, 

ptáci
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Ústředním motivem letáku je 

stopa, která je zde podle Peircovy

typologie znaků indexem a 

odkazuje k běžecké botě Nike. 

V podrážce boty se odráží silueta 

Prahy, která se nachází vlevo 

vedle boty. Silueta Prahy je zde

ikonem, protože zobrazené věže 

odkazují na základě podobnosti 

s pražskými věžemi k hlavnímu 

městu. Pražské věže mají pod 

sebou svůj odraz, který na základě 

znalosti reálií hlavního města 

interpretujeme jako odraz o 

hladinu řeky Vltavy tekoucí 

centrem města. Na základě 

kulturního zakotvení lze ve velké 

stopě boty spatřovat sedmimílové 

boty12, či Hermovy opánky13. Tedy jednoduše mýtus zázračné boty, která svému 

nositeli umožňuje nadlidské výkony a činí jej božským, čímž jej osvobozuje, činí jej 

„free“. Bota je obmotána stuhou, což je pravděpodobně cílová páska, nebo také trasa 

závodu (znak může být polysémní). Tu doplňují cedule a značky. Na jedné z cedulí je 

nápis „Odvaž se a běž“, za nímž letí hejno ptáků. Ti jsou zde symbolem svobody, 

volnosti, odvázání se (v angličtině zní motto „free yourself“). Další značka je tvořena 

malými logy Nike, které dohromady utváří kulatý útvar připomínající větrník, tedy opět 

symbol lehkosti a volnosti.

Vlevo nahoře se nachází bílé logo akce s fajfkou Nike, nápisem „We run Prague“, 

datem akce a délkou trasy. Logo je umístěno v levém horním rohu, odkud vždy 

                                               
12 Sedmimílové boty jsou bájné střevíce či pohádkové boty, které umožňují jejich majiteli cestovat na 
velké vzdálenosti (1 krok = 7 mil). Sedmimílové boty byly použity v mnoha různých příbězích, jedním 
z nich je např. Faust Johanna Wolfganga von Goetha.
13 Hermés byl řecký bůh, ochránce pastýřů a stád, který byl vyobrazován jako mladík s berlou, 
okřídleným kloboukem a opánky (lehká kožená obuv stahovaná řemínky přes nárt), které jej nosily vodou 
i vzduchem.

Obrázek 3 - Propagační leták akce Nike Run Prague
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začínáme číst text, či prohlížet stránku. Dole na letáku se nachází bílý nápis „Poběž 

s námi Nike Run Prague“ a pod ním internetové stránky akce. Nápisy na letáku tvořené 

jazykovými znaky, tedy konkrétními slovy a písmeny jsou podle Peircovy typologie 

symboly, protože jejich význam je dán konvencí a je kulturně podmíněný. 

V barevném provedení letáku převažuje červená barva, která tvoří celé pozadí. 

Metaforické významy červené barvy jsou většinou odvozeny z podobenství s krví. 

Podle J. Vysekalové a J. Mikeše (2010: 71) červená barva znamená „sílu, živost, 

energii, dynamiku, vzrušení a žár, ale také oheň, nebezpečí, krev a vztek. Vyvolává 

dojem důstojnosti, ale také přízně a šarmu. Červená je nápadná barva, která k sobě 

přitahuje pozornost“. Červená je považována za symbol lidského těla a zde je použita 

zejména jako zobrazení energie, odvahy a síly. Důvod ke zvolení červené barvy mohl 

být také motivovaný genderově, protože propagace Nike Run Prague cílila zejména na 

ženy a červená barva je považována za femininní. Nápisy jsou na letáku zobrazeny 

bílou barvou, která vystupuje z červeného pozadí a jednotlivá motta tak zvýrazňuje. 

Stopa, značky a silueta Prahy jsou vyobrazeny černou barvou, která také kontrastuje 

s červeným pozadím, ale i s bílými nápisy. Celý leták je tedy díky zvoleným barvám 

kontrastní a působí agresivně, čímž upoutává pozornost. Svým obsahem příjemci říká: 

„Běžíme Prahou a ty se odvaž, nazuj si zázračné boty Nike, přidej se k nám, buď silný a 

odvážný a poběž s námi a tím buď svobodný jako pták“. Je zde naznačen vztah příčiny 

a následku – když poběžíš Nike Run Prague, budeš součástí něčeho velkého a budeš 

„free“.

B) Žlutý leták propagující tréninkové běhy na akci Nike Run Prague 2011

Identifikace použitých znaků:

- Hlavní znaky: motto „Běhej pro sebe. Trénuj s ostatními“ v černém pozadí, 

fialová běžkyně v Nike oblečení a s Nike botami, zvětšená Nike bota na zadní noze 

běžkyně, fosforově žluté pozadí, logo „We run Prague“

- Vedlejší znaky: rozpis jednotlivých tréninků, místa tréninků, trenéři a čas 

tréninku, odkaz na internetovou stránku Nike Run Prague a na Facebookovou aplikaci 

Nike Running Lokality
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Hlavním motivem letáku je fialový obrázek postavy běžící dívky. Dívka byla 

pravděpodobně zvolena proto, že propagace Nike Run Prague byla zacílena na ženy. 

Obrázek je zde ikonem běžkyně oblečené v černých kraťasech a nátělníku Nike. 

Zobrazená dívka je silná, má atletickou postavu a je zachycena v dynamické pozici při 

běhu. Její rychlost je zdůrazněna 

velkou vzdáleností mezi jejíma 

rozkročenýma nohama, kdy pravá noha 

směřuje dopředu a levá noha je 

v zanožení a oproti celému tělu 

zvětšená, čímž je dále zvýrazněn 

pohyb dívky. Také běžecká bota Nike 

na levé noze je zvětšená a je vidět i její 

podrážka. Je zde opět motiv stopy 

boty, jako na předchozím letáku, ale 

bota již není ústředním motivem. Opět 

je zde tedy možné vidět mýtus 

zázračné boty (sedmimílové boty nebo 

Hermovy opánky), která umožňuje 

překonat vzdálenosti a činí dívku 

energickou a rychlou. Dynamičnost 

pohybu je zdůrazněna také 

rozpuštěnými vlasy běžkyně, které za ní vlají v téměř vodorovné poloze, dále 

nadzvednutým nátělníkem od větru a kabelem vedoucím od hudebního přehrávače ke 

sluchátkům, který za dívkou vlaje. Pozice rukou i nohou znázorňuje usilovný svižný 

běh. Pohyb je vyjádřen také výraznými kontrastními barvami. Žlutá je nezářivější a 

nejoslnivější ze všech barev, „znamená sluneční světlo, vitalitu, lesk, nádheru, teplo“ 

(J. Vysekalová; J. Mikeš, 2010: 71). Fialová je naopak spojována s chladem, 

královským stavem a kvalitou. Kontrastní spojení barev vyjadřuje živost a pohyb. 

Napravo od běžící dívky se nachází logo Nike Run Prague. Uprostřed letáku je černě 

zarámováno motto běžeckých tréninků „Běhej pro sebe. Trénuj s ostatními“, tedy opět 

důraz na individualismus, ale zároveň také na kolektivního ducha běžecké akce. Černé 

zarámování činí motto nejvýraznějším z celého textu. Následuje výpis konkrétních 

tréninků a informace o tom, kdy a kde se konají a s jakým trenérem. Dále je zde 

Obrázek 4 - Propagační leták běžeckých tréninků
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internetový odkaz na samotnou akci a také na Facebookovou aplikaci Nike Running 

Lokality, kde se nachází přehled všech tréninků. 

Leták propagující běžecké tréninky v sobě skrývá poselství: „Běhej proto, že chceš 

běhat a být silná a rychlá. Trénuj ale s ostatními a podpoř kolektivního ducha akce. 

Obuj si zázračné boty Nike a připoj se k nám, protože my běžíme Prahou“. 

C) Plakát Nike Run Prague 2011 zacílený na ženy, aneb „Běhání je krásné“

Identifikace použitých znaků:

- Hlavní znaky: červené moto „Běhání je krásné“, silueta ženy, silueta Prahy se 

svým odrazem, červené logo „We run Prague“

- Vedlejší znaky: červený text „Poběž s námi historickým centrem Prahy a dokaž 

mužům, že ženy udávají tempo“, odkaz na www.nikerunprague.cz, domy a květina 

v siluetě ženy, kousek zídky

Hlavním motivem letáku je silueta 

profilu ženy, která se dívá pod sebe 

na siluetu historického centra 

Prahy. Žena je „nad“ Prahou, je 

větší a shlíží na město shora, pokoří 

jej tím, že poběží jeho centrem. 

Silueta ženy je černá, ale jsou v ní 

šedé obrysy pražských domů a 

obrys bílé květiny. Silueta 

pražských věží je černá a opět se zde objevuje odraz budov od řeky Vltavy. Pražské 

věže a jejich odraz pokrývají celou šíři plakátu, což v nás evokuje pražské nábřeží, kudy 

vede velká část běžecké trasy. Představu nábřeží podporuje také kousek zídky pod 

siluetou Prahy, který nám na základě znalosti pražského nábřeží připomíná kamenné zdi 

podél Vltavy i kamenné mosty spojující oba břehy řeky. Také zde se jedná o ikon, 

protože na základě podobnosti dokážeme v černých siluetách rozeznat ženu i obrysy 

Obrázek 5 - Plakát Nike Run Prague zacílený na ženy
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Prahy. V případě zídky se jedná spíše o index, protože zídka je zde příznakem 

materiálu, ze kterého je pražské nábřeží vystavěno. 

Červeně napsané motto „Běhání je krásné“ říká, že žena bude krásná, když bude běhat, 

když „poběží s námi historickým centrem Prahy a dokáže mužům, že ženy udávají 

tempo“. Zde je skryto potvrzení genderového stereotypu, že muži jsou ti, kterým patří 

doména sportu, zde konkrétně běhu, zatímco ženám patří doména krásy. Ženy mužům

musí teprve ukázat, že tempo udávají ony. Je zde vlastně nepřímo potvrzena maskulinní 

povaha naší společnosti14. Nápis je situován do levého horního rohu, odkud jsme zvyklí 

číst. Ženskost je zde dále podtržena ženskou siluetou s něžnými, i když sportovními 

křivkami, dále dlouhými vlasy, obrysem květiny v ženském těle a také červenou barvou, 

která byla zvolena pro nápisy. Zbytek plakátu je v černobílých odstínech, takže na něm 

červené nápisy vynikají. Také logo Nike Run Prague v pravém horním rohu je červené. 

Plakát tedy ženám říká, že mají běžet Prahou, „ovládnout“ tak hlavní město a ukázat 

mužům, že ony udávají tempo. Přitom budou dotyčné ženy krásné, protože „běhání je 

krásné“15. 

Každý z analyzovaných materiálů má nějaké hlavní poselství, které je vyjádřeno 

konkrétními hesly a motty, tedy v Peircově terminologii pomocí symbolů. Zároveň jsou 

zde také významy ukryté do jiných druhů znaků: obrazů či barev. Podle Peircova 

rozlišení znaků se jedná většinou o ikony, objevují se zde ale také indexy. Interpretace 

znaků vždy musí počítat s polysémií a použité znaky by se tedy daly interpretovat také 

jinak, zejména v závislosti na kultuře, ale přirozený jazyk jako nejkonvenčnější kód 

nám podle R. Barthese (2004) umožňuje interpretaci ukotvit. Jazykové součásti 

propagačních materiálů tak nasvětlují cestu a způsob interpretace znaků mnohem 

polysémnějších. Použité sémiotické znaky a kódy byly interpretovány na základě 

znalosti naší kultury (genderové stereotypy, vnímání barev atd.) a také na základě 

znalosti pražských reálií.

                                               
14 Zde se nejspíš ani nedá hovořit o mýtu, protože navzdory velkým společenským změnám je naše 
společnost stále ještě spíše maskulinní.
15 Zde se ukrývá další genderový stereotyp, že ženy mají být krásné. 
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2.2.2 Narativní analýza video reklamy na Nike Run Prague 2011

2.2.2.1 Primární narace

Příběh reklamy (www.youtube.com/watch?v=P863xZ_xV7Q&fb_source=message), 

tedy primární narace, je složen ze šotů, v nichž jsou různí sportovci a jejich sportovní 

výkony. Reklama začíná krátkým záběrem na červené logo Nike Run Prague na černém 

pozadí. Následuje kotrmelec a salto sportovce přes gymnastický míč. Tento sportovec 

pokyne na dalšího sportovce v tělocvičně, který ze země vyskočí na vysokou bednu, 

podívá se do kamery a naznačí, že „může další“. Kamera se přesune na venkovní hřiště, 

kde zabírá běžce při startu. Ten se rychle rozeběhne a jeho trenér ukáže na stopkách čas 

0:04:40. Následuje šot na běžce, který se zvednutými pažemi a za potlesku fanoušků 

dobíhá do cíle a nad ním se opět objeví čas, tentokrát 0:35:52. Jako další se v záběru 

objeví běžkyně, která také dobíhá do cíle, a sice za času 0:32:11. Kamera zobrazí

fotbalistu, který s úsměvem zakroutí hlavou, jako by říkal „to je neuvěřitelné“ a 

následuje šot na jeho střelu na bránu, kterou brankář chytí tak, že „udělá rybičku“ a 

vykopne míč nohama nad hlavou. Poté udělá brankář gesto vyjadřující něco jako „žádný 

problém“ a kamera se přesouvá na basketbalové hřiště, kde dá basketbalista koš poté, co 

si míč prohodí mezi nohama a všichni hráči jej odvděčí obdivným výkřikem. Dále 

kamera ukáže záběr na vzpěrače, který zvedne nad hlavu činku, a když jí pustí na zem, 

vítězně zakřičí. Následuje šot na startovní čáru běhu, kde stojí připraveni nejrůznější 

běžci se startovními čísly. Mezi nimi jsou také někteří převlečeni za různá zvířata (v 

popředí červený hmyz, v pozadí lze vysledovat kuře, další černý hmyz atd.). Než zazní 

startovní výstřel, ukáže kamera záběr na nohy běžců. Všichni mají obuty běžecké boty 

od Nike. Po zaznění startovního výstřelu se „jako jeden muž“ připraví ke startu a vyrazí, 

přičemž kamera zůstává na místě a běžci se stále přibližují a běží tak jakoby do kamery. 

Na obrazovce se objeví bílý nápis „free yourself“, poté logo Nike (fajfka) a poté se 

obrazovka začerní a do popředí vystoupí velký bílý nápis „poběž s námi“, následuje 

nápis „Nike run Prague“, poté datum běhu „3. 9. 2011“ a délka běhu „10 km“, poté 

odkaz na internetovou stránku „nikerunprague.cz“ a poté opět červené logo Nike Run 

Prague na černém pozadí, kterým video začíná. 

Jednotliví sportovci vystupující v reklamním videu jsou nejrůznější rasy, jsou zde 

běloši, černoši i Asiaté. Jsou zastoupena také obě pohlaví, i když převažují muži. 

Všichni mají na sobě oblečení a boty od značky Nike. Na závěr se potom všichni, ať už 
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sportovci nebo nesportovci (znázorněni v převlečení za hmyz a jiná zvířata), běloši, 

černoši, nebo Asiaté, ženy nebo muži, postaví na start běžecké akce Nike Run Prague a 

všichni běží spolu. Celá reklama trvá 38 vteřin a je doprovázena anglickou písničkou

s texty: „Nobody can do the shake like I do (2x). Well, don't you know, I'm gonna skate, 

I do. Nobody do it but me. Nobody but me.“16

2.2.2.2 Sekundární narace

Sekundární narace je sledováním mýtů, které purifikují skutečnost a omezují tak 

možnost pochybovat o dané skutečnosti (S. Magál; D. Petranová; H. Pravdová, 2011). 

Podle R. Barthese (2004) je mýtus určitá promluva, systém komunikace a proto mýtem 

může být úplně cokoli. Mýtus neboli promluva, může být tvořen slovy, písmem, 

obrazem. „Mytická promluva je vytvořena z materie, která je již zpracována s ohledem 

na příslušnou komunikaci“(R. Barthes, 2004: 108). Z hlediska sémiotiky je, jak již bylo 

řečeno, Barthesův mýtus sekundárním sémiologickým systémem neboli konotací. 

Primárním sémiologickým systémem je Saussurovo pojetí znaku jako kombinace 

označujícího a označovaného, neboli denotace (R. Barthes, 2004). Denotace je 

v reklamním videu rovina označujících (jednotlivé obrazy, slova reklamní písně, atd.) a

označovaných (to, co daná označující zastupují, tedy sportovce při sportovním výkonu 

atd.). Právě v rovině konotace potom nalézáme mytický význam, který není viditelný na 

první pohled, nýbrž který je v reklamě skryt tak, že působí jakoby přirozeně a 

samozřejmě. Sekundární narace zbavuje primární naraci pochybností. O mýtu se nikdy 

nepochybuje, je to konotační řetězec. Abychom se mohli tomuto přirozeně 

vypadajícímu přesvědčování v reklamě bránit a aby námi nebylo manipulováno, 

musíme reklamu analyzovat (J. Doubravová, 2002).

V reklamě se opakuje motiv sportovce, který něco dokázal a má obdiv ostatních a 

zároveň má sám ze svého výkonu radost. Sportovní výkon je zde prezentován jako 

úspěch a zábava a tento úspěch a zábavu reprezentuje sportovec oblečený v Nike. Cílem 

tedy je vzbudit v příjemcích dojem, že pokud budou sportovat v oblečení od značky 

Nike, mohou být stejně tak úspěšní, „cool“ a také šťastní, jako konkrétní sportovci. 

                                               
16 V překladu do češtiny: „Nikdo nedokáže tolik šokovat, jako já (2x). Copak nevíš, že budu bruslit, ano 
budu. Nikdo, kromě mě, to nedokáže. Nikdo, jen já.“
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Potom se mohou s těmito sportovci postavit na start běhu Nike Run Prague a „běžet 

s nimi“. Hlavním modelem přesvědčování je zde utváření sociálních vzorů – úspěšných, 

uznávaných a šťastných sportovců.

Poselstvím video reklamy na Nike Run Prague je zejména to, že každý může běžet, bez 

ohledu na to, odkud je, jaké je rasy, jak vypadá a jak je sportovně zdatný. Reklama 

povzbuzuje individuální běžce – „osvoboď se“, ale zároveň podporuje kolektivního 

ducha celé akce – „poběž s námi“. Jedině když se jedinec běhu zúčastní, bude „free“ a 

zažije ten pravý pocit ze svého sportovního výkonu. Text písně doprovázející video 

zdůrazňuje individuum a jeho schopnosti, čímž má dodat odvahu jednotlivým 

potenciálním účastníkům závodu a motivovat je k tomu, aby se běhu zúčastnili. 

Reklama je koncipovaná tak, že na úplném začátku se na okamžik objeví logo Nike Run 

Prague a divák tedy neví, co přesně reklama propaguje. Konkrétní datum, délku běhu a 

internetové stránky se dozví až nakonec, což jej motivuje video dokoukat. Kromě toho 

video působí na diváka svou akčností, rychlým střídáním scén a barevností. Také píseň 

doprovázející video je velmi svižná a energická. Texty písně podporují jedince 

k individuálnímu výkonu. Píseň je velmi chytlavá a každý, kdo si ji zazpívá, říká, že to 

nikdo kromě něj nedokáže, jen on. K hudebnímu doprovodu se postupně připojují další 

hudební nástroje a píseň tak graduje, dokud nezazní vítězný výkřik posledního 

sportovce a kamera neukáže záběr na všechny možné běžce na startovní čáře. 

Oblíbenost reklamního spotu se projevila jeho šířením formou virálního marketingu, 

kdy uživatelé internetu sami šířili dané video zejména prostřednictvím sociální sítě 

Facebook a e-mailu. 

2.2.3 Závěry analýz propagačních materiálů Nike Run Prague

Všechny analyzované typy reklamy mají podobná poselství:

- Buď silný a statečný, odvaž se a běž!

- Přidej se k nám, trénuj s námi a poběž s námi!
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- Ať jsi muž nebo žena, ať jsi jakékoli barvy pleti, ať jsi sportovec či nesportovec,

postav se s námi na start Nike Run Prague! (video reklama)

- Běhání je krásné. Buď také krásná, poběž Nike Run Prague a ukaž mužům, kdo 

udává tempo! (plakát zacílený na ženy)

- Oblékni si oblečení Nike, nazuj zázračné boty Nike a buď rychlý, úspěšný a 

šťastný!

- Poběž Nike Run Prague a buď „free“!

2.3 Výzkum efektivity marketingové komunikace Nike Run 

Prague 2011

Cílem kvantitativního výzkumu je zhodnotit efektivitu reklamní kampaně Nike Run 

Prague u cílové skupiny 18 – 24 let. Dotazníkové šetření proběhlo bezprostředně po 

uskutečnění běžecké události a zúčastnilo se ho 213 respondentů.

2.3.1 Stanovení výzkumných hypotéz

Empirický kvantitativní výzkum v sociologii umí podle M. Dismana (1993) rozeznat, 

zda existuje souvislost mezi dvěma nebo více proměnnými. Je to vlastně testování 

hypotéz, přičemž výsledkem je soubor přijatých či zamítnutých hypotéz. Přitom 

kvantitativní výzkum používá deduktivní metodu: vychází z teorie nebo z obecně 

formulovaného problému, který je přeložen do jazyka hypotéz. Tyto hypotézy navrhují, 

jaké spojení mezi proměnnými máme najít, pokud je naše hypotéza pravdivá. Pokud 

jsou závislosti mezi námi sebranými daty shodné se vzorci předpovězenými 

v hypotézách, jsou hypotézy platné. Hypotézy jsou tedy možné alternativní odpovědi na 

otázky výzkumu (K. Zbořil, 2003). Při přeformulování problému do hypotéz nám 

pomáhají pracovní hypotézy: „Pracovní hypotéza je tvrzení, předpovídající existenci 

souvislosti mezi dvěma nebo více proměnnými. Všechny proměnné zmíněné v hypotéze 

musí mít validní operační definici“ (M. Disman, 1993: 78). Kvantitativní vyjádření

vztahů v podobě hypotéz znamená zároveň určitou redukci skutečnosti na tyto pro daný 

problém nejdůležitější vztahy (M. Přibová a kol., 1996).
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Výzkumnou hypotézu jsem stanovila na základě zkoumaného jevu, cíle výzkumu a 

teoretického rámce a neustále jsem se k ní během výzkumu vracela, abych zabránila 

úniku od svého původního záměru. Hlavní výzkumná hypotéza zní:

Zvolené nástroje marketingové komunikace a reklamní kampaň Nike Run Prague 

2011 byly v rámci cílové skupiny 18 – 24 let efektivní.

V rámci výzkumné hypotézy jsem stanovila několik pracovních hypotéz, a to na základě 

cílů reklamní kampaně Nike Run Prague:

- Reklamní kampaň Nike Run Prague zaznamenali nejen ti jedinci z cílové 

skupiny 18 – 24 let, kteří se věnují sportu.

- Reklamní kampaň Nike Run Prague zaznamenali především jedinci z cílové 

skupiny žijící v Praze, kde převážně reklamní kampaň probíhala.

- Ve zvýšené míře zaznamenaly reklamní kampaň Nike Run Prague ženy, na které 

byly některé části kampaně zaměřeny.

- Cílová skupina zaznamenala konkrétní typy reklamy na akci Nike Run Prague 

2011.

- Reklamní kampaň Nike Run Prague vnímá cílová skupina jako originální, 

líbivou, informativní, srozumitelnou, zapamatovatelnou, důvěryhodnou a 

korespondující s celkovou image značky Nike.

- Cílová skupina si spojuje slogany reklamní kampaně „Poběž s námi“, „Odvaž se 

a běž“, „Běhej pro sebe. Trénuj s ostatními“ s reklamní kampaní Nike Run Prague a 

vnímá je jako korespondující s celkovou image značky Nike.

- Reklamní kampaň Nike Run Prague pozitivně ovlivnila postoj cílové skupiny 

k celkové image značky Nike.

Konstrukce pracovních hypotéz mi napomohla při redukci sbíraných informací a 

s výběrem nejdůležitějších proměnných. Na základě pracovních hypotéz jsem také 

volila konkrétní typy otázek. Od počtu a podoby pracovních hypotéz se odvíjí počet 

proměnných a analyzovaných vztahů v rámci mého výzkumu. 
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2.3.2 Technika sběru dat

Po ujasnění cíle výzkumu následovalo prostudování literatury zabývající se metodologií 

výzkumu. Protože jde v mém výzkumu o testování hypotéz o skupinách, ne o jedincích, 

zvolila jsem kvantitativní výzkum. Otázky jsou pro všechny zkoumané osoby totožné, 

jedná se tedy o standardizovaný výzkum, při kterém dochází k redukci informací. 

Kvantitativní výzkum začíná podle M. Dismana (1993) formulací teoretického nebo 

praktického sociálního problému. Následuje formulace teoretické hypotézy a souboru 

pracovních hypotéz. Poté je nutné určit populaci a výzkumný vzorek. Účelem pilotní 

studie je zjistit na malé skupině vybrané ze studované populace, zda je v ní náš výzkum 

možný. Přitom používáme kvantitativní postupy, díky kterým zjistíme, zda je v této

populaci přítomná a dosažitelná požadovaná informace. Následuje rozhodnutí o 

technice sběru informací a konstrukce nástrojů pro tento sběr. Účelem předvýzkumu je 

odzkoušení zkonstruovaných nástrojů, např. srozumitelnosti a jednoznačnosti otázek 

dotazníku, na malém vzorku naší cílové populace (vzorek je většinou větší než u pilotní 

studie). Poté zvolíme základní techniky sběru dat. Získaná data analyzujeme, 

interpretujeme a vyvozujeme z nich závěry a teoretická zobecnění, tedy dedukujeme.

V kvantitativním výzkumu je „mnohodimenzionální sociální a lidská realita

redukována na omezený počet několika málo proměnných a na malý počet 

analyzovaných vztahů mezi nimi“ (M. Disman, 1993: 285). Výsledky kvantitativního 

výzkumu, tedy ověřené nebo vyvrácené hypotézy, jsou aplikovatelné na celou cílovou 

populaci. Z hlediska redukce informací pracuje kvantitativní výzkum s omezeným 

rozsahem informace o mnoha jedincích, silně redukuje počet pozorovaných 

proměnných a počet sledovaných vztahů mezi nimi. Generalizace na populaci je 

většinou snadná a její validita, která je z důvodu silné redukce informací nízká, je 

měřitelná. Výhodou kvantitativního výzkumu je ale vysoká reliabilita, tedy spolehlivost 

výzkumné metody, která je zajištěna silnou standardizací.
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2.3.3 Pilotní studie a předvýzkum

Pilotní studie v případě mého výzkumu v podstatě potřeba nebyla, protože je jasné, že 

někdo si reklamní kampaně všimne a někdo ne. V rámci cílové skupiny 18 – 24 let, 

která je největším uživatelem sociální sítě Facebook a která se často pohybuje na 

vysokých školách a na sportovištích, kde mimo jiné probíhala propagace, jsem 

předpokládala, že nebude problém získat informaci o zaznamenání či nezaznamenání 

reklamní kampaně Nike Run Prague i další informace zjišťované v dotazníku. Přesto 

jsem se ale ve svém okolí dotazovala, zda si dotyční kampaně všimli, nebo ne. 

Z pilotáže jsem také zjistila, jak dlouhý by dotazník zhruba mohl být, respektive na jak 

dlouhý dotazník jsou respondenti k danému tématu ochotni odpovídat.

Po zkonstruování dotazníku jsem provedla předvýzkum na 10 dobrovolnících ve věku 

18 – 24 let. Cílem předvýzkumu bylo důvěrněji poznat dané prostředí, získat možné 

odpovědi a ověřit si srozumitelnost a relevantnost otázek. Některé otázky bylo třeba 

pozměnit. Např. Otázka číslo 4 – Která z uvedených typů reklamy na akci Nike Run 

Prague Vás nejvíce zaujala? – zněla původně takto: Která z uvedených typů reklamy na 

akci Nike Run Prague se Vám nejvíce líbila? V případě líbivosti se ale ukázalo, že by 

zde bylo vhodnější škálové hodnocení a také že by se zde hodila navíc otevřená otázka, 

kde by respondenti mohli odpovídat na to, co se jim na reklamní kampani líbilo, pokud

něco takového bylo. Tak vznikly otázky číslo 11 a 12. Z toho poté vyplynulo, že aby 

byly výsledky výzkumu co nejvíce objektivní, měla by zaznít také otázka na to, zda se 

respondentům na reklamní kampani něco líbilo či nelíbilo a co to bylo (otázky číslo 9 a 

10). Poté jsem přidala ještě zmíněnou otázku č. 4, kde se ptám na to, která reklama 

respondenty nejvíce zaujala, protože o to každé reklamě jde, bez ohledu na to, zda se 

příjemcům líbí nebo ne. Problematická byla také škálová otázka číslo 5. Původně jsem 

se dotazovala na každý druh reklamy zvlášť, což se ale ukázalo být zdlouhavé a pro 

respondenty nudné. Shrnula jsem tedy všechny typy reklamy do jedné otázky a 

vytvořila škály pro celou kampaň jako celek. Také v případě sloganů jsem se původně 

dotazovala na každý slogan zvlášť, i to bylo ale pro respondenty moc dlouhé a opakující 

se otázky jim připadaly nudné a jednotvárné, takže jsem vytvořila otázky zahrnující 

všechny slogany Nike Run Prague. Na základě předvýzkumu došlo tedy k výraznému 

zkrácení celého dotazníku a k jasnějšímu vymezení otázek a možných odpovědí tak, aby 

se respondentům snáze odpovídalo.
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2.3.4 Standardizovaný dotazník

Jako kvantitativní metoda byl zvolen dotazník, na který respondenti odpovídali písemně 

na internetové stránce Vyplnto.cz. Dotazník je vždy přirozeně standardizovaný, tzn., že 

používá jednotné podněty a odpovědi jsou také často omezeny na volbu z předem 

připraveného souboru kategorií (M. Disman, 1993). V takovém případě se jedná o

uzavřené otázky. Příprava uzavřených otázek vyžaduje, aby navržené kategorie byly 

kompromisem mezi ztrátou informace a zvládnutelným počtem kategorií. Kategorie 

musí také vyčerpávat všechny možné alternativy odpovědí a všechny kategorie se musí 

vzájemně vylučovat. Mezi uzavřené otázky patří otázky číslo 1 až 4 a otázky číslo 8, 9 a 

11, kde mají respondenti na výběr odpovědi. Otázky číslo 2, 9 a 11 jsou k tomu filtrační 

– otázka číslo 2 zjišťuje, zda respondent zaznamenal reklamní kampaň Nike Run 

Prague, což je pro celý dotazník zásadní informace. Uzavřené otázky nabízejí odpovědi 

ano / ne (otázky č. 2, 9, 11), respondentům jsem nenabídla možnost únikové odpovědi 

(nevím). Jedná se tedy o dichotomické uzavřené otázky. Další uzavřené otázky jsou 

polytomické selektivní a nabízejí výběr z více variant odpovědí. Otázka číslo 3 je 

výčtová, tzn. že respondentovi umožňuje vybrat jednu nebo více odpovědí uvedených 

v dotazníku. Dále byly v dotazníku použity škálové otázky (otázky 5, 6 a 7). „Škála je 

forma otázky, kterou žádáme respondenta, aby zařadil zkoumaný problém na určitém 

kontinuu“(M. Přibová, 1996: 79), které může být vyjádřeno verbálně, číselně, nebo 

graficky. U otázky číslo 5 bylo použito škálové hodnocení pomocí oceňování, neboli 

sémantický diferenciál, kdy respondent hodnotí velikost nějaké vlastnosti (originality, 

informativnosti, srozumitelnosti atd. reklamní kampaně) přidělením určité číselné 

hodnoty na bipolární škále s antonymy a neutrální pozicí. U otázek 6 a 7 byla použita 

Likertova škála, kdy respondent u každého z předložených výroků uvádí, zda s daným 

výrokem souhlasí nebo ne a určuje stupeň souhlasu či nesouhlasu. Kromě uzavřených a 

škálových otázek jsou v dotazníku použity také otevřené otázky, kdy tazatel 

nepředkládá respondentovi možné odpovědi. Odpovědi jsou potom přiřazovány ke 

kategoriím, kterým jsou nejbližší. Otevřenými otázkami jsou 10. a 12. otázka, kdy se 

respondentů dotazuji, co se jim na reklamní kampani Nike Run Prague líbilo či nelíbilo. 

Na tyto otázky odpovídají jen ti respondenti, kteří na předchozí filtrační otázky (číslo 9 

a 11) odpověděli, že něco takového je. Zde mají respondenti možnost vypsat odpověď 

svými slovy. Následují otázky zjišťující demografické údaje respondentů (13., 14. a 15. 

otázka). Zde se jedná opět o uzavřené otázky s výběrem z možných odpovědí. 
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Z hlediska kompozice dotazník začíná úvodními otázkami, které respondenta seznámí 

s tématem (vztah ke sportu, zaznamenání reklamní kampaně Nike Run Prague). 

Následují zahřívací otázky, které jsou zaměřené na vybavování z paměti respondenta 

(druhy reklamy na Nike Run Prague). Přístup od obecných ke specifickým otázkám 

pomáhá respondentovi zasadit specifické otázky do širšího rámce a promyšleněji 

odpovědět (K. Zbořil, 2003). Poté respondenti odpovídali na věcné otázky týkající se 

předmětu výzkumu. Závěrečné otázky jsou identifikační, zjišťují konkrétní 

charakteristiky respondenta. Vnitřní logiku dotazování, strukturovanost dotazníku a 

návaznost jednotlivých otázek jsem volila tak, abych po celou dobu vyplňování udržela 

pozornost respondenta. 

Komplikovaným problémem je konstrukce otázek, při které jsem se snažila, aby 

v dotazníku byly jen nezbytné otázky, aby měřily to, co jsem chtěla měřit, aby byly 

otázky srozumitelné a jasné, aby nebyly sugestivní, aby byl výčet kategorií pro 

uzavřené otázky úplný, aby byly otevřené otázky použity jen tam, kde je to opravdu 

nezbytné a aby na otázky odpovídali jen ti respondenti, kteří jsou schopni poskytnout 

plnohodnotnou odpověď. V naplnění těchto podmínek mi pomohl provedený 

předvýzkum a filtrační otázky. Usilovala jsem také o symbiózu všech otázek dotazníku, 

o jejich logický sled a o to, aby otázky skutečně zjišťovaly informace nutné pro ověření 

pracovních hypotéz. Při vymýšlení otázek jsem se držela obecných zásad tvorby 

dotazníku podle M. Přibové a kol. (1996). Ze stanoveného cíle výzkumu jsem vytvořila 

seznam informací, které má dotazování přinést a určila jsem způsob dotazování, tedy 

elektronické písemné. Elektronické dotazování bylo zvoleno také z toho důvodu, že 

mladí lidé jsou ve vztahu ke komunikačním technologiím aktivnější a podstatně více 

využívají internet a počítače (M. Foret, 2006). Otázky jsem se snažila pokládat tak, aby 

přinesly požadované informace, k čemuž mi pomohla volba slov a stylizace. 

Předností dotazníku oproti rozhovoru je zejména efektivita při malých časových i 

finančních nákladech, schopnost postihnout velký počet jedinců, přesvědčivá anonymita 

a vysoká formální shodnost podnětové situace. Naproti tomu nízká návratnost dotazníku 

znehodnocuje tyto jeho dobré stránky. Strukturovaný dotazník má pevnou logickou 

strukturu, která striktně předurčuje průběh rozhovoru, jde o otázky s většinou 

uzavřeným počtem alternativ. Výhodou uzavřených otázek je, že má dotazovaná osoba 
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oporu přijatelných a akceptovatelných reakcí, které má na výběr a méně pravděpodobně 

se tak bude uchylovat ke konstruktům. Nabídka použitelných, rozumných odpovědí tak 

umožňuje odpovídat bez zábran (V. Bárta; H. Bártová, 1993). Výhodou je také rychlé 

provedení dotazníku, snadný záznam i zpracování, ale na úkor snížení informační 

hodnoty. Otevřené otázky v dotazníku umožňují větší možnost postižení individuálních 

rozdílů, na druhou stranu ale znamenají větší náročnost pro zpracovatele. 

2.3.5 Zkoumaný vzorek

Zkoumaný vzorek je vymezen zacílením reklamní kampaně Nike Run Prague 2011, 

která mířila především na věkovou skupinu 18 – 24 let. Dále je zkoumaný vzorek určen 

ochotou vyplnit dotazník, který byl šířen především na sociální síti Facebook, e-mailem 

a na internetové stránce Vyplnto.cz. 

Na dotazník odpovědělo dohromady 213 respondentů, z toho 55, 1% dotazník vyplnilo 

díky tomu, že našli odkaz na sociální síti Facebook, 19, 8% respondentů je neurčeno (to 

znamená, že pravděpodobně dotazník vyplnili prostřednictvím e-mailu, nebo že jim 

někdo poslal internetový odkaz přímo na dotazník), 14, 9% respondentů dotazník 

vyplnilo přes internetovou stránku Vyplňto.cz a 9, 8% respondentů odpovídalo 

z různých portálů zabývajících se běháním (behej.com, behy.cz). 

Mezi respondenty bylo 122 žen (57%) a 91 mužů (43%). 59% respondentů bydlí 

v Praze a 11% ve Středočeském kraji. 5% respondentů má bydliště 

v Moravskoslezském kraji, ostatních 11 krajů bylo zastoupeno 1 – 4 % respondentů.                   
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Otázka č. 13: Jste muž/žena:

57% respondentů tvořily ženy (konkrétně 122), 43% muži (konkrétně 91).

Obrázek 6 - Grafické znázornění otázky č.13 (zdroj: Vyplnto.cz)
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Otázka č. 14: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

55% respondentů dosáhlo středoškolského maturitního vzdělání a 37% vzdělání 

vysokoškolského. Zbylých 5% dosáhlo buď vyučení s maturitou (2%), vyučení bez 

maturity (2%) či středního vzdělání bez maturity (1%). Dosažené vzdělání odráží 

cílovou věkovou skupinu 18 – 24 let. Více než polovina respondentů má ukončeno 

středoškolské vzdělání, téměř 40% respondentů, pravděpodobně respondenti starší 21 

let, již ukončilo vysokoškolské vzdělání. 

Obrázek 7 - Grafické znázornění otázky č.14 (zdroj: Vyplnto.cz)
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Otázka č.15:Vyberte prosím místo Vašeho bydliště podle kraje:

Většina respondentů, konkrétně 59%, bydlí v Praze, 11% ve Středočeském kraji. Od 5 

do 3 % je zastoupen Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Ústecký 

a Olomoucký kraj. Od 1 do 3 % respondentů pochází z Olomouckého kraje, z Vysočiny, 

z Libereckého, Zlínského, Plzeňského, Pardubického, Královéhradeckého a 

Karlovarského kraje. Původ respondentů je ovlivněn tím, že sama výzkumná osoba 

pochází z hlavního města. Bude ale zajímavé sledovat, zda reklamní kampaň 

zaznamenávali také respondenti z jiných částí České republiky.

Obrázek 8 - Grafické znázornění otázky č. 15 (zdroj: Vyplnto.cz)
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2.3.6 Metody vyhodnocování a interpretace získaných dat

2.3.6.1 Postup při interpretaci získaných dat

Dotazník byl vytvořen prostřednictvím internetové stránky www.vyplnto.cz a stejnou 

cestou byl také vyplňován respondenty. Dotazník zde byl k vyplnění po dobu jednoho 

měsíce. Poté byl výzkum uzavřen a odpovědi respondentů byly zpracovány samotným 

týmem Vyplnto.cz. Plánované využití programu na statistické zpracování SPSS tedy 

nebylo třeba. 

Následuje grafické znázornění a vyhodnocení výsledků jednotlivých otázek:

1. Jaký je Váš vztah ke sportu?

Na otázku „Jaký je Váš vztah ke sportu?“ uvedlo 48% respondentů, že se sportu věnuje 

rekreačně, 36% respondentů se sportu věnuje aktivně, tedy na vrcholové, nebo 

amatérské úrovni, 9% respondentů se sportu nevěnuje, ale sleduje jej a zbylých 7% se o 

sport nezajímá ani pasivně.

Obrázek 9 - Grafické znázornění otázky č. 1 (zdroj: Vyplnto.cz)

http://www.vyplnto.cz/
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2. Zaznamenal/a jste reklamní kampaň Nike Run Prague?

Reklamní kampaň Nike Run Prague zaznamenalo 68% dotázaných, zbylých 32% 

kampaň nezaznamenalo a na další otázky týkající se reklamní kampaně již tedy 

neodpovídalo.

Obrázek 10 - Grafické znázornění otázky č. 2 (zdroj: Vyplnto.cz)
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3. Kterých typů reklamy na akci Nike Run Prague 2011 jste si všiml/a? 

(vyberte prosím všechny typy reklamy, které jste zaznamenal/a)

Na otázku „Kterých typů reklamy na akci Nike Run Prague 2011 jste si všiml/a?“ měli 

respondenti vybrat všechny typy reklamy, které zaznamenali. Nejvíce ze všech 

respondentů, kteří reklamní kampaň Nike Run Prague zaznamenali, konkrétně 87%, si 

všimlo venkovní reklamy zahrnující billboardy, plakáty, letáky atd. 70% respondentů 

zaznamenalo reklamu na sociální síti Facebook, 31% si všimlo reklamy v tištěných 

médiích. 23% z těch, kteří kampaň zaznamenali, neunikla ani reklama prostřednictvím 

venkovních tréninků pořádaných Nike Running Clubem a 19% respondentů shlédlo 

videoreklamu na internetovém serveru YouTube.

Obrázek 11 - Grafické znázornění otázky č. 3 (zdroj: Vyplnto.cz)
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4. Která z uvedených typů reklamy na akci Nike Run Prague Vás nejvíce 

zaujala?

Kromě toho, že byla venkovní reklama pro respondenty nejvíce viditelná, také je

nejvíce zaujala. Na otázku „Která z uvedených typů reklamy na akci Nike Run Prague 

Vás nejvíce zaujala?“ odpovědělo 54% respondentů, že to byla právě venkovní reklama 

v podobě billboardů, plakátů, letáků atd. 18% respondentů zaujala nejvíce reklama 

prostřednictvím venkovních tréninků pořádaných Nike Running Clubem. Reklama na 

sociální síti Facebook zaujala nejvíce 17% respondentů, videoreklama na internetovém 

serveru Youtube 8% a reklama v tištěných médiích 3% respondentů. 

Obrázek 12 - Grafické znázornění otázky č. 4 (zdroj: Vyplnto.cz)
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5. Na škále 1-5 vyjádřete prosím svůj postoj k jednotlivým vlastnostem 

kampaně Nike Run Prague (např.1=velmi originální, 2=spíše originální, 3=ani 

originální, ani neoriginální, 4=spíše neoriginální, 5=velmi neoriginální):

a) Originální–neoriginální: Průměrná hodnota odpovědí byla 2,118, tedy 

odpověď „spíše originální“ s rozptylem 0,951, takže nejvíce zazněly odpovědi „velmi 

originální“, „spíše originální“ a „ani originální, ani neoriginální“.

b) Líbivá–nelíbivá: Respondenti označili reklamní kampaň Nike Run Prague 

průměrně jako spíše líbivou (2,014), přičemž odpovědi se pohybovaly od „velmi líbivá“ 

k „ani líbivá, ani nelíbivá“ (rozptyl 0,847).

c) Informativní–neinformativní: Reklamní kampaň Nike Run Prague byla 

respondenty hodnocena průměrně jako spíše informativní s malou tendencí k odpovědi 

„ani informativní, ani neinformativní“ (2,194) a hodnota rozptylu 0,809 vypovídá o 

tom, že se odpovědi nejčastěji pohybovaly od „velmi informativní“ k „ani informativní, 

ani neinformativní“.

d) Srozumitelná–nesrozumitelná: Dále byla reklamní kampaň hodnocena jako

spíše srozumitelná (průměrná hodnota 1,903) a respondenti opět uváděli převážně 

odpovědi této a okolních dvou hodnot (rozptyl 0,879).

e) Zapamatovatelná–nezapamatovatelná: Průměrná hodnota odpovědí byla 2, 

tedy „spíše zapamatovatelná“ a nejvíce zaznívaly kromě této odpovědi také varianty 

„velmi zapamatovatelná“ a „ani zapamatovatelná, ani nezapamatovatelná“ (rozptyl 

1,042).

f) Důvěryhodná–nedůvěryhodná: Reklamní kampaň Nike Run Prague byla 

respondenty hodnocena jako spíše důvěryhodná (průměrná hodnota 1,944) a ostatní 

odpovědi, které zazněly, byly „velmi důvěryhodná“ a „ani důvěryhodná, ani 

nedůvěryhodná“ (rozptyl 0,872).

g) Korespondující s celkovou image značky Nike - nekorespondující s celkovou 

image značky Nike: Respondenti ohodnotili reklamní kampaň jako velmi- až spíše 



70

korespondující s celkovou image značky Nike (průměrná hodnota 1,569) a nejčastěji 

zaznívaly právě tyto dvě odpovědi (rozptyl 0,551).

6. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte/nesouhlasíte s následujícím tvrzením o 

sloganech doprovázejících reklamní kampaň Nike Run Prague „Poběž s námi“, 

„Odvaž se a běž“, „Běhej pro sebe. Trénuj s ostatními“: Slogany si spojuji 

s reklamní kampaní Nike Run Prague:

Slogany „Poběž s námi“, „Odvaž se a běž“, „Běhej pro sebe. Trénuj s ostatními“ si 

s reklamní kampaní Nike Run Prague spojuje 77% respondentů, z toho 39% uvedlo, že 

s tvrzením „Slogany si spojuji s reklamní kampaní Nike Run Prague“ souhlasí a 38% 

uvedlo, že spíše souhlasí. 13% respondentů uvedlo, že neví. 8% respondentů s tvrzením 

o reklamních sloganech a jejich spojitostí s reklamní kampaní Nike Run Prague spíše 

nesouhlasilo a 3% nesouhlasily vůbec. 

Obrázek 13 - Grafické znázornění otázky č. 6 (zdroj: Vyplnto.cz)
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7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte/nesouhlasíte s následujícím tvrzením o 

sloganech doprovázejících reklamní kampaň Nike Run Prague „Poběž s námi“, 

„Odvaž se a běž“, „Běhej pro sebe. Trénuj s ostatními“: Slogany korespondují 

s celkovou image značky Nike.

83% respondentů uvedlo, že slogany „Poběž s námi“, „Odvaž se a běž“, „Běhej pro 

sebe. Trénuj s ostatními“ korespondují s celkovou image značky Nike. Z toho 50% 

souhlasilo s tvrzením, že „Slogany korespondují s celkovou image značky Nike.“ A 

33% spíše souhlasilo. 8% respondentů uvedlo, že neví a 8% respondentů s tvrzením 

nesouhlasilo (z toho 6% spíše nesouhlasilo a 2% nesouhlasily).

Obrázek 14 - Grafické znázornění otázky č. 7 (zdroj: Vyplnto.cz)
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8. Vyberte prosím jednu z následujících možností popisujících Váš postoj ke 

vztahu reklamní kampaně Nike Run Prague a celkové image značky Nike:

64% respondentů uvedlo, že reklamní kampaň Nike Run Prague nijak neovlivnila jejich 

postoj k celkové image značky Nike. 30% respondentů přiznává, že reklamní kampaň 

jejich postoj k celkové image značky Nike ovlivnila pozitivně a 6% respondentů uvedlo, 

že ovlivnění jejich postoje k celkové image značky Nike reklamní kampaní Nike Run 

Prague bylo negativní.

Obrázek 15 - Grafické znázornění otázky č. 8 (zdroj: Vyplnto.cz)
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9. Je něco, co se Vám na reklamní kampani Nike Run Prague nelíbilo (např. 

něco, co Vám v kampani chybělo atd.)?

Na otázku, jestli je něco, co se respondentům na reklamní kampani Nike Run Prague 

nelíbilo, odpovědělo 88% dotázaných, že nic takového není. Zbylých 12% uvedlo, že se 

jim na kampani naopak něco líbilo.

Obrázek 16 - Grafické znázornění otázky č. 9 (zdroj: Vyplnto.cz)
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10. Co se Vám na reklamní kampani Nike Run Prague nelíbilo? (např. něco, co 

Vám v kampani chybělo atd.?

12% respondentů (tedy konkrétně 17 dotázaných), kteří uvedli, že se jim na reklamní 

kampani Nike Run Prague něco nelíbilo, uvedlo také, co to konkrétně bylo. Zde se 

objevily odpovědi jako absence reklamy v televizi a rozhlase (4x), nedostatek 

konkrétních informací o akci (3x), masovost a komerčnost akce a marketingový nátlak 

(2x), nutnost registrace na sociální síti Facebook (1x) či nevhodně zvolené barvy 

kampaně (1x). 6 odpovědí bylo nerelevantních, respondenti totiž odpovídali na to, co se 

jim nelíbilo na průběhu akce a po jejím skončení (5x). Výzkum je ale zaměřen na 

reklamní kampaň, která probíhala před samotným během. Jeden z respondentů uvedl, že 

není nic, co by se mu nelíbilo, ačkoli v předchozí otázce odpověděl, že naopak je něco, 

co se mu nelíbilo.

Obrázek 17 - Grafické znázornění otázky č.10 (zdroj: Vyplnto.cz)
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11. Je něco, co se Vám na reklamní kampani Nike Run Prague naopak líbilo 

(např. čím pro Vás byla kampaň jedinečná oproti jiným reklamním kampaním 

atd.)?

65% respondentů uvedlo, že není nic, co se jim na reklamní kampani Nike Run Prague 

líbilo. Zbylých 35% naopak uvedlo, že se jim na reklamní kampani něco líbilo. 

Obrázek 18 - Grafické znázornění otázky č. 11 (zdroj: Vyplnto.cz)
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12. Co se Vám na reklamní kampani Nike Run Prague líbilo (např. Čím pro 

Vás byla kampaň jedinečná oproti jiným reklamním kampaním atd.)?

Ze zmíněných 35% respondentů, kteří odpověděli na předchozí otázku kladně, uvedla 

největší část (22%, tedy 11 respondentů), že se jim líbily venkovní tréninky pořádané 

Nike Running Clubem. Mezi dalšími odpověďmi bylo např. velikost kampaně a její 

masové zaměření (6%, 3x), grafické provedení (4%, 2x), dobrý způsob přivedení lidí 

k aktivnímu sportu (2%, 1x), zaměření se na aktivně nesportující lidi (2%, 1x), atd.

Obrázek 19 - Grafické znázornění otázky č. 12 (zdroj: Vyplnto.cz)



77

2.3.6.2 Interpretace získaných dat

Následuje vyhodnocení pracovních hypotéz:

Reklamní kampaň Nike Run Prague zaznamenali nejen ti jedinci z cílové skupiny 

18 – 24 let, kteří se věnují sportu.

Reklamní kampaň Nike Run Prague zaznamenalo 74% respondentů, kteří se sportu 

věnují aktivně či rekreačně, 45% z těch, kteří se sportu nevěnují, ale sledují jej pasivně 

a 21% z těch, kteří se o sport vůbec nezajímají. Reklamní kampaň tedy zaznamenali 

také jedinci, kteří se sportu nevěnují, ale je jich výrazně méně než jedinců, kteří se 

sportu věnují a kampaň zaznamenali. 

Reklamní kampaň Nike Run Prague zaznamenali především jedinci z cílové 

skupiny žijící v Praze, kde převážně reklamní kampaň probíhala.

Reklamní kampaň Nike Run Prague zaznamenalo 68% ze všech dotázaných, z toho 

75% respondentů žijících v Praze. U zbylých respondentů, kteří mají bydliště jinde, se 

zaznamenání reklamní kampaně pohybuje kolem 60%. Není tedy zcela pravda, že 

kampaň, která byla zacílená na obyvatele hlavního města Prahy (alespoň co se týče 

venkovní reklamy), zaznamenali výrazně více právě obyvatelé Prahy. Důvodem může 

být skutečnost, že se reklamní kampaň soustředila na online reklamu (sociální sítě, 

YouTube, elektronické tituly), jejíž dosah není nijak omezen lokálně. Tomu ale 

neodpovídají statistické údaje získané z odpovědí respondentů, protože reklamu na 

Facebooku zaznamenalo jen 41% respondentů, kteří uvedli jiné bydliště než Prahu a 

reklamu na YouTube zaznamenalo pouhých 6% z těchto respondentů. Dalším důvodem 

může být také to, že tito respondenti mohou mít sice bydliště mimo Prahu, ale do Prahy 

jezdí, ať už za studiem, nebo za prací. Tento fakt ale v dotazníku zohledněn nebyl. 

Ve zvýšené míře zaznamenaly reklamní kampaň Nike Run Prague ženy, na které 

byly některé části kampaně zaměřeny.
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Reklamní kampaň Nike Run Prague zaznamenalo 67% dotázaných žen a 68% 

dotázaných mužů. Zaznamenání kampaně je, co se týče pohlaví tedy téměř vyrovnané, 

dokonce kampaň zaznamenalo o 1% více mužů. Tato hypotéza tedy nebyla potvrzena.

Cílová skupina zaznamenala konkrétní typy reklamy na akci Nike Run Prague 

2011.

Téměř 68% respondentů ve věku odpovídajícím cílové skupině, tedy 18 – 24 let, 

zaznamenalo reklamní kampaň Nike Run Prague. 87% ze všech respondentů, kteří

reklamní kampaň zaznamenali, si všimlo venkovní reklamy zahrnující billboardy, 

plakáty, letáky atd., která také respondenty nejvíce zaujala (54% z dotázaných). 70% 

respondentů zaznamenalo reklamu na sociální síti Facebook, 31% si všimlo reklamy 

v tištěných médiích. 23% z těch, kteří kampaň zaznamenali, neunikla ani reklama 

prostřednictvím venkovních tréninků pořádaných Nike Running Clubem a 19% 

respondentů shlédlo videoreklamu na internetovém serveru YouTube. Nejvíce viditelná 

byla tedy venkovní reklama a také marketingová komunikace s uživateli Facebooku, 

který nejvíce používá právě zmíněná cílová skupina. Zajímavé je, že všichni 

respondenti, kteří zaznamenali venkovní běžecké tréninky, se věnují sportu (ať už 

aktivně, nebo rekreačně). Nikdo z respondentů, kteří se o sport zajímají pasivně, nebo je 

sport nezajímá, si venkovních tréninků nepovšimli, zatímco ostatní typy reklamy 

zaznamenali, i když ve snížené míře v porovnání se sportovně zaměřenými respondenty. 

Možným vysvětlením zde je, že propagace venkovních tréninků probíhala na místech, 

kde se vyskytují jedinci věnující se sportu (ve fitness centrech atd.). 

Reklamní kampaň Nike Run Prague vnímá cílová skupina jako originální, líbivou, 

informativní, srozumitelnou, zapamatovatelnou, důvěryhodnou a korespondující 

s celkovou image značky Nike.

Respondenti hodnotili reklamní kampaň Nike Run Prague v průměru jako spíše 

originální, spíše líbivou, spíše informativní, spíše srozumitelnou, spíše 

zapamatovatelnou, spíše důvěryhodnou a velmi až spíše korespondující s celkovou 

image značky Nike.
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Cílová skupina si spojuje slogany reklamní kampaně „Poběž s námi“, „Odvaž se a 

běž“, „Běhej pro sebe. Trénuj s ostatními“ s reklamní kampaní Nike Run Prague a 

vnímá je jako korespondující s celkovou image značky Nike.

Slogany „Poběž s námi“, „Odvaž se a běž“, „Běhej pro sebe. Trénuj s ostatními“ si 

s reklamní kampaní Nike Run Prague spojuje 77% respondentů a podle 83% 

respondentů tyto slogany korespondují s celkovou image značky Nike.

Reklamní kampaň Nike Run Prague pozitivně ovlivnila postoj cílové skupiny 

k celkové image značky Nike.

Reklamní kampaň Nike Run Prague pozitivně ovlivnila postoj k celkové image značky 

Nike pouze o 30% z dotázaných, u 64% k žádnému ovlivnění nedošlo (zde nebylo 

zjišťováno, zda byl dosavadní postoj k image Nike pozitivní nebo negativní, cílem bylo 

zjistit případné změny). 

Výzkumná hypotéza, že zvolené nástroje marketingové komunikace a reklamní 

kampaň Nike Run Prague 2011 byly v rámci cílové skupiny 18 – 24 let efektivní, 

byla tedy na základě provedeného kvantitativního výzkumu částečně potvrzena a 

částečně vyvrácena. Nejefektivnější byla podle odpovědí respondentů venkovní reklama 

a také reklama na sociální síti Facebook. Pozitivně je dotázanými hodnocen způsob 

zpracování reklamy, která je považována za spíše originální, spíše líbivou, spíše

informativní, spíše srozumitelnou, spíše zapamatovatelnou, spíše důvěryhodnou a ve 

vyšší míře za korespondující s celkovou image značky Nike. Také slogany reklamní 

kampaně byly zvoleny efektivně, respondenti si je z téměř 80% spojují s danou 

reklamní kampaní a korespondují podle nich s celkovou image značky Nike. Tvůrcům 

reklamní kampaně se tedy prostřednictvím marketingových a sémiotických prostředků 

podařilo udržet tvář Nike a vytvořit odpovídající nástroje propagace, které vedly u 

téměř třetiny respondentů k pozitivnímu ovlivnění postoje k celkové image značky Nike 

a u pouhých 6% k negativnímu ovlivnění. Velmi pozitivně byly hodnoceny venkovní 

tréninky a provedení venkovní reklamy na akci. 
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Neúspěšná byla reklamní kampaň podle výsledků výzkumu v zacílení na ženy. Na 

druhou stranu je ale třeba brát v potaz, jaké je procentuální rozložení lidí věnujících se 

běhání napříč pohlavími. Podle statistických údajů samotné události běželo 43% žen a 

57% mužů, což jistě úspěch je. Důvodem pro to může být ale také délka závodu, která 

ženám vyhovuje. Dále nebyla reklamní kampaň efektivní v oslovení jedinců, kteří se 

sportu nevěnují. Na rozdíl od venkovní reklamy a reklamy na sociální síti Facebook, 

které byly zaznamenány velkou částí respondentů, reklamy v tištěných médiích, 

reklamy prostřednictvím venkovních tréninků a reklamy na internetovém serveru 

YouTube si všimla výrazně menší část respondentů. 

2.4 Diskuse

Po interpretaci výsledků výzkumu je samozřejmě třeba položit si některé důležité 

otázky a zamyslet se nad přesností a spolehlivostí výsledků. Pro reprezentativnost 

výzkumu pro celou cílovou skupinu je limitující velikost zkoumaného vzorku a také 

způsob jeho oslovení prostřednictvím internetu. Z výzkumu jsou tedy vyloučeni jedinci, 

kteří nemají přístup na internet. Dá se ale předpokládat, že v cílové skupině 18 – 24 let 

bude procento těchto jedinců velmi nízké. Nedostatkem výzkumu je také fakt, že 

nezahrnuje všechny možné aspekty daného jevu. Jak bylo uvedeno v předvýzkumu, 

měly být v dotazníku původně otázky týkající se každého druhu reklamy zvlášť, to se 

ale ukázalo být pro respondenty moc zdlouhavé. Omezená délka a složitost dotazování 

je metodickým limitem, který brání vytvoření ideálního výzkumného nástroje. Dále 

nebyl zkoumán předchozí postoj respondentů k image značky Nike, ačkoli v dotazníku 

odpovídali respondenti na to, zda reklamní kampaň Nike Run Prague tento jejich postoj 

nějak změnila. Právě image značky Nike a běžecké akce Nike Run Prague v očích 

spotřebitelů by ale mohla být předmětem dalšího výzkumu. Dalším nedostatkem 

výzkumu byla jistě nepřítomnost tazatele při vyplňování dotazníku respondentem, 

protože zde není možnost do-vysvětlení otázek, či zaznamenání doprovodných 

neverbálních reakcí. Výhodou ale je, že zde osobnost výzkumníka neovlivnila 

odpovědi, a že měli respondenti možnost své odpovědi uvážit. Zvolení kvantitativního 

dotazníkového šetření s sebou tedy přineslo výhody i nevýhody, přesto ale „vážíme – li 

klady a zápory, musíme konstatovat, že je to jedna z nejefektivnějších technik 
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sociologického výzkumu“(V. Lamser, 1966: 108). Přesto osobnost výzkumné osoby i do 

kvantitativního výzkumu vždy zasáhne, a to už jen tvorbou dotazníku a sháněním 

respondentů. Důležitá je neutrální formulace otázek a oproštění se od všech signálů, ze 

kterých by respondent mohl vyčíst, jaká odpověď je žádoucí či prestižnější. Problémem

také je, „že statistickými metodami nelze nikdy beze zbytku zjistit, zda mezi zkoumanými 

jevy existuje souvislost kauzální nebo pouze shoda vyvolaná nějakou skrytou příčinou, 

která způsobuje souběžné změny několika sledovaných jevů“ (J. Vysekalová; J. 

Herzmann; J. Cír, 2004: 43). Také sémiotická i narativní analýza jsou výrazně 

ovlivněny osobností analyzující osoby, jejími zkušenostmi a kulturním zázemím. 

V rámci výzkumu nebyl dále zkoumán dlouhodobý efekt propagace, který „je základem 

pro strategickou součinnost propagace s celkovou marketingovou strategií“ (V. Bárta; 

H. Bártová, 1993: 19). To ani nebylo možné, protože byl výzkum prováděn 

bezprostředně po uskutečnění běžecké události. Dlouhodobý efekt propagace by ale 

mohl být námětem pro další výzkum v oblasti marketingové komunikace Nike Run 

Prague. Další výzkum by mohl být zaměřen na ekonomickou stránku komerční 

komunikace Nike Run Prague, kdy by byly zjišťovány údaje finančního charakteru a 

údaje o změnách v nákupním chování značky Nike u cílové skupiny.

Co se týče etické stránky provedeného výzkumu, byly dotazníky vyplňovány a 

vyhodnocovány anonymně, ačkoli se nejedná o nijak osobní téma, protože respektování 

anonymity je základním požadavkem výzkumné etiky. Z osobních údajů jsem se 

respondentů ptala pouze na pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání a bydliště. Tyto údaje 

byly zjišťovány ze statistických důvodů. V případě zájmu respondentů o výsledky 

výzkumu jim budou výsledky poskytnuty. 
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Závěr

Cílem výzkumu byla analýza reklamní kampaně a marketingové komunikace běžecké 

události Nike Run Prague ze sémiotického a narativního hlediska, ale také z hlediska 

efektivity reklamní kampaně v rámci cílové skupiny. Tato efektivita byla zjišťována 

pomocí dotazníkového šetření. Výzkumu se zúčastnilo 213 respondentů. Na základě 

sémiotické analýzy a vyhodnocení výzkumu efektivity reklamní kampaně Nike Run 

Prague lze říci, že byla reklamní kampaň cílovou skupinou díky svému provedení, 

barevnosti a poutavosti plakátů a letáků, údernosti sloganů a také díky interaktivitě 

internetové reklamy cílovou skupinou hodnocena jako spíše originální, spíše líbivá, 

spíše informativní, spíše srozumitelná, spíše zapamatovatelná, spíše důvěryhodná a 

velmi až spíše korespondující s celkovou image značky Nike. Také slogany reklamní 

kampaně Nike Run Prague byly z 83% hodnoceny jako korespondující s celkovou 

image značky Nike a 77% respondentů si je spojuje s reklamní kampaní. Sémiotické 

prostředky byly tedy v rámci kampaně zvoleny vhodně, o čemž svědčí také fakt, že 

nejvíce z těch respondentů, kteří reklamní kampaň zaznamenali, si všimli venkovní 

reklamy formou billboardů a plakátů, které byly tvořeny právě konkrétními 

sémiotickými prostředky analyzovanými v sémiotické části. Vhodně byl také zvolen 

způsob komunikace s cílovou skupinou na sociální síti Facebook, kde si reklamní 

kampaně všimlo 70% těch, kteří reklamní kampaň zaznamenali. Z 213 respondentů si 

reklamní kampaně Nike Run Prague všimlo 68% respondentů a na viditelnosti kampaně 

by se tedy dalo ještě pracovat. Propagačnímu týmu dalšího ročníku Nike Run Prague 

bych tedy doporučila zaměřit se na větší masovost reklamy. Spolu s venkovní a digitální 

reklamou by mohla být využita také klasická média, zejména rozhlas a televize, kde by 

byly reklamní spoty zařazovány v době největší sledovanosti a poslechovosti cílovou 

skupinou. Absence reklamy v rozhlase a televizi byla jedním z nedostatků reklamní 

kampaně Nike Run Prague také podle respondentů, kteří se zúčastnili kvantitativního 

výzkumu. Z konkrétních stanic bych doporučila TV stanice Metropol, Nova a ČT 4 

Sport, z rozhlasových stanic potom Evropu 2, Radio Spin a další stanice pro mladé. 

Dále bych doporučila zaměřit se na větší viditelnost venkovních tréninků, které byly 

respondenty hodnoceny velmi pozitivně, ale všimlo si jich pouze 23% respondentů, 

přičemž se všichni aktivně či rekreačně věnují sportu. Z toho jich 18% uvedlo venkovní 

tréninky jako typ reklamy, který je nejvíce zaujal. Venkovní tréninky byly také 
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zmiňovány jako konkrétní část reklamní kampaně Nike Run Prague, která se 

respondentům líbila. Proto by jistě bylo efektivní tréninky více zviditelnit, aby o nich 

vědělo a také se jich účastnilo více běžců. V dalším ročníku by bylo vhodné zaměřit se 

více na propagaci mezi lidmi, kteří se sportu nevěnují. Bez ohledu na to, zda se běhu 

zúčastní, nebo ne, mohou akci podpořit účastí na doprovodném programu. Propagace 

dalšího ročníku běhu by se také měla i nadále soustředit na ženy a originálním 

způsobem oslovit další potenciální účastnice, k čemuž může sloužit nejen marketingová 

komunikace, ale také vhodné sémiotické prostředky.

„Působení komerční komunikace má dlouhodobý kumulativní účinek. Světově proslulá 

kampaň Nike postavená na popularitě basketbalu a jmenovitě Mika Jordana byla 

úspěšná nejen díky správnému strategickému zacílení, famózní kreativitě a 

profesionálně dokonalému zpracování, nýbrž také díky vysoké znalosti značky a loga 

Nike i povědomí o hodnotách, které reprezentuje“ (J. Vysekalová; J. Herzmann; J. Cír, 

2004: 8). Také kampaň Nike Run Prague stavěla na již vybudované známosti a image 

značky Nike, podařilo se jí vytvořit propagační materiály a marketingovou komunikaci 

korespondující s celkovou image Nike a díky tomu oslovit mnoho mladých lidí, na něž 

byla reklamní kampaň zaměřena. Z provedeného výzkumu ale vyplývají také některé 

nedostatky. Je však třeba připomenout, že akce Nike Run Prague proběhla v roce 2011 

vůbec poprvé a organizátoři i reklamní tvůrci a marketéři se mohou z nedostatků poučit 

a již nyní, kdy probíhá reklamní kampaň na letošní ročník Nike Run Prague 2012 

ukázat, že jsou pro ně názory spotřebitelů důležité a že se jim dokáží přizpůsobit.
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Summary

The aim of this research was to analyze the advertising campaign and marketing 

communication of the running event Nike Run Prague from a semiotic and a narrative 

perspective, but also from the point-of-view of the effectiveness of the advertising 

campaign within the target group. 213 respondents took part in the research. Based on a 

semiotic analysis and on the evaluation of the effectiveness research of the Nike Run 

Prague advertising campaign it can be said that the focus group considered the 

campaign rather original, rather likeable, rather understandable, rather memorable, 

rather trustworthy and very or rather appropriate to the general image of the Nike brand. 

The slogans used in the campaign were in 83 % of the cases assessed as matching to the 

general image of the Nike brand, and 77 % of the respondents connected these to the 

advertising campaign. This proves that the semiotic means were chosen well, which 

claim can be supported with the fact that the largest part of the respondents who noticed 

the advertising campaign noticed outdoors advertising in the form of big boards and 

posters that were constituted by the specific semiotic means that are analyzed in the 

semiotic part of this thesis. What also proved to have been a good decision was using 

Facebook for communication with the target group – 70 % of the respondents who 

noticed the campaign noticed it also on Facebook. 68 % of the 213 respondents to the 

survey reported that they noticed the campaign, so there still is room for improvement 

in terms of the visibility of the campaign. My recommendation to the promotion team of 

the next year’s edition of Nike Run Prague is focusing on more massive advertising. 

Along with outdoors and digital advertising, the campaign could make use of traditional 

media, mainly radio and television broadcast, where the commercials would be aired in 

peak viewer ratings times in terms of the desired target audience. The complete lack of 

radio and television advertising was one of the weak points of the campaign also in the 

opinion of the respondents who took part in the quantitative research. I would 

recommend contracting the following TV stations for advertising – Metropol, Nova and 

ČT4 Sport, as well as the following radio stations that target a younger audience –

Evropa 2, Radio Spin and other. I would also recommend increasing the visibility of 

outdoor training sessions that received a very positive evaluation from the respondents; 

however, only 23 % of the respondents noticed these despite the fact that all the 

respondents do sport on a competitive or recreational level. 18 % of these respondents 

stated that outdoor training sessions were the most interesting component of the 
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campaign. Outdoor training sessions were also mentioned as the specific part of the 

Nike Run Prague advertising campaign the respondents found most likeable. For this 

reason it would definitely be more effective to increase the visibility of the training 

sessions in order to make sure that more runners take part in them. In next year’s 

edition, it would also be desirable to focus on promoting the event among people who 

do not do sport. Regardless of the fact whether they sign up for the run, they can support 

the event by attending the accompanying program. The promotion of next year’s edition 

should also continue to focus on women and try to address further prospective 

participants, which could be achieved by employing suitable marketing communication 

and appropriate semiotic means.

“The impact of commercial communication has a long-term cumulative effect. The 

world-renowned campaign of the Nike brand that built on the popularity of basketball, 

and more specific the popularity of Michael Jordan, was successful not only thanks to 

the right strategic targeting, excellent level of creativity and professional production, 

but also thanks to the high level of awareness of the Nike brand and logo and the values 

it represents.” (J. Vysekalová; J. Herzmann; J. Cír, 2004: 8). In a similar manner the 

campaign Nike Run Prague built on the already-built awareness and image of the Nike 

brand. The campaign managed to create promotion materials and employ marketing 

communication that correspond to the overall image of the Nike brand, and thus address 

a large number of young people, who were the target audience of the campaign. The 

research we undertook, however, also discovered several weaker points. It is, 

nevertheless, vital to point out that Nike Run Prague was held for the very first time in 

2011, and the organizers, creators of promotional materials and marketers can learn 

from their mistakes, and show – at this very time, when the advertising campaign for 

Nike Run Prague 2012 is already under way – that the opinions and views of their target 

consumers are important for them and that they can adjust to them.
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Přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram činností:

- Vypracování teoretické části diplomové práce: červenec – září 2011
- Příprava podkladů pro výzkum efektivity marketingové komunikace Nike Run 
Prague 2011 a jeho organizace: srpen 2011
- Realizace výzkumu efektivity marketingové komunikace Nike Run Prague 
2011: září – říjen 2011
- Sémiotická a narativní analýza propagačních materiálů Nike Run Prague 2011: 
leden – březen 2012
- Zpracování získaných dat a kompletace diplomové práce: listopad 2011 – květen 
2012

Příloha č. 2: Dotazník Reklamní kampaň Nike Run Prague 2011

Cílem dotazníku je analýza efektivity marketingové komunikace a reklamní kampaně 
běžecké akce Nike Run Prague, která proběhla v Praze 3. září 2011. Cílovou skupinou 
výzkumu jsou jednotlivci ve věkovém rozmezí 18 – 24 let, na které byla kampaň 
prvotně zacílena. Pokud do věkové kategorie 18 - 24 let nespadáte, dotazník prosím 
nevyplňujte. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou použity pouze pro mou 
diplomovou práci (pokud budete mít o výsledky zájem, ráda Vám je poskytnu osobně 
po kontaktování na e-mailové adrese jitka.hou@seznam.cz). Vyplnění dotazníku Vám 
zabere cca 2-5 minut. Předem děkuji za Vaše pravdivé odpovědi a za Váš čas. 

1. Jaký je Váš vztah ke sportu? 

Sportu se věnuji aktivně (na vrcholové nebo amatérské úrovni)
Sportu se věnuji rekreačně
Sportu se aktivně ani rekreačně nevěnuji, ale zajímá mě, sleduji jej pasivně
Sportu se nevěnuji aktivně, rekreačně ani pasivně

2. Zaznamenal/a jste reklamní kampaň Nike Run Prague?

Ano
Ne (pokud ne – otázka č.12)
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3. Kterých typů reklamy na akci Nike Run Prague 2011 jste si všiml/a? 

(vyberte prosím všechny typy reklamy, které jste zaznamenal/a)

Venkovní reklama (billboardy, plakáty, letáky)
Reklama v tištěných médiích
Reklama na sociální síti Facebook
Videoreklama na internetovém serveru YouTube
Reklama prostřednictvím venkovních tréninků pořádaných NikeRunning Clubem

4. Která z uvedených typů reklamy na akci Nike Run Prague Vás nejvíce 

zaujala?

Venkovní reklama (billboardy, plakáty, letáky)
Reklama v tištěných médiích
Reklama na sociální síti Facebook
Videoreklama na internetovém serveru YouTube
Reklama prostřednictvím venkovních tréninků pořádaných NikeRunning Clubem

5. Na škále 1-5 vyjádřete prosím svůj postoj k jednotlivým vlastnostem 

kampaně Nike Run Prague (např.1=velmi originální, 2=spíše originální, 3=ani 

originální, ani neoriginální, 4=spíše neoriginální, 5=velmi neoriginální):

Originální - neoriginální
Líbivá - nelíbivá
Informativní - neinformativní
Srozumitelná - nesrozumitelná
Zapamatovatelná - nezapamatovatelná
Důvěryhodná - nedůvěryhodná
Korespondující s celkovou image značky Nike - nekorespondující s celkovou image 
značky Nike

6. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte/nesouhlasíte s následujícím tvrzením o 

sloganech doprovázejících reklamní kampaň Nike Run Prague „Poběž s námi“, 

„Odvaž se a běž“, „Běhej pro sebe. Trénuj s ostatními“: Slogany si spojuji 

s reklamní kampaní Nike Run Prague:

Souhlasím – spíše souhlasím – nevím – spíše nesouhlasím – nesouhlasím

7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte/nesouhlasíte s následujícím tvrzením o 

sloganech doprovázejích reklamní kampaň Nike Run Prague „Poběž s námi“, 

„Odvaž se a běž“, „Běhej pro sebe. Trénuj s ostatními“: Slogany korespondují 

s celkovou image značky Nike:

Souhlasím – spíše souhlasím – nevím – spíše nesouhlasím – nesouhlasím
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8. Vyberte prosím jednu z následujících možností popisujících Váš postoj ke 

vztahu reklamní kampaně Nike Run Prague a celkové image značky Nike:

Reklamní kampaň Nike Run Prague pozitivně ovlivnila můj postoj k celkové image 
značky Nike
Reklamní kampaň Nike Run Prague negativně ovlivnila můj postoj k celkové image 
značky Nike
Reklamní kampaň Nike Run Prague nijak neovlivnila můj postoj k celkové image 
značky Nike

9. Je něco, co se Vám na reklamní kampani Nike Run Prague nelíbilo 

(např.něco, co Vám v kampani chybělo atd.)?

Ano
Ne (pokud ne – otázka 11)

10. Co se Vám na reklamní kampani Nike Run Prague nelíbilo? (např. něco, co 

Vám v kampani chybělo atd.?

11. Je něco, co se Vám na reklamní kampani Nike Run Prague naopak líbilo 

(např.čím pro Vás byla kampaň jedinečná oproti jiným reklamním kampaním 

atd.)?

Ano
Ne (pokud ne – otázka 13)

12. Co se Vám na reklamní kampani Nike Run Prague líbilo (např. čím pro Vás 
byla kampaň jedinečná oproti jiným reklamním kampaním atd.) ?

13. Jste:

Muž
Žena

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Základní
Vyučení bez maturity
Vyučení s maturitou
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Střední bez maturity
Střední s maturitou
Vysokoškolské

15. Vyberte prosím místo Vašeho bydliště podle kraje:

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Jihomoravský kraj
Vysočina
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
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