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Abstrakt

Název:     Srovnání image značky Salming v ČR a Dánsku           

Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je srovnat image značky Salming v 

České republice a Dánsku, na základě toho, jak široká florbalová veřejnost 

vníma tuto značku ve zmíněných zemích. Dalším z cílů práce je předložit 

návrhy a doporučení, která by měla vést ke zlepšení image značky Salming.

Metody: Pro účelý této diplomové práci byl proveden marketingový výzkum. V něm 

byla prostřednictvím metody písemného dotazování, formou dotazníku, 

získána potřebná data. Metodou komparace pak byla srovnána získaná dat z 

ČR a Dánska.

     

Výsledky: Bylo zjištěno, že značka Salming je zavedenou a známou florbalovou 

značkou na českém i dánském thu s florbalovým vybavením. V povědomí 

široké florbalové veřejnosti si stojí v obou zemích dobře. Její pozice v

Dánsku však není tak silná jako v České republice. Výsledkem diplomové 

práce jsou i návrhy doporučení na zlepšení image Salming.

Klíčová slova: značka, image značky, symbol, strategické řízení, marketingový 

výzkum, florbal
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Abstract

Title:           Comparison brand image of Salming in Czech Republic and Denmark           

Objectives: The main objective of this thesis is to compare the image of the brand 

Salming in Czech Republic and Denmark, on the basis of the general 

floorball public perception that floorball brand in those countries. Another 

objective of the thesis is to present proposals and recommendations, that 

should lead to improved brand image Salming.

Methods: For the purpose of this thesis was made marketing research. There was 

obtained the necessary data through written interviewing method, by 

questionnaire form. Then was data, from Czech Repulic and Denmark

obtained, compared by method of comparison.

Results:       Was found that the brand Salming is established and known floorball brand 

in Czech and Danish market of floorball equipment. There is good brand 

awareness between general floorball public in both countries. But the 

brand´s position in Denmark is not so strong like in Czech Republic. The 

result of the thesis are the draft recommendations to improve the image of 

Salming.

Keywords: brand, image of brand, strategic management, marketing research, floorball
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1. Úvod

V dnešní době se firmy snaží proniknout do povědomí zákazníků nejrůznějšími 

způsoby. Využívají k tomu nové poznatky, nástroje a to především z oblasti marketingu 

a reklamních strategií. Znalost značky jako taková, může sehrát důležitou roli z hlediska 

konkurenčního boje na trhu.

Je zřejmé, že jen samotná reklama úspěch firmám, či jejich produktům a 

službám nepřinese. Je dokázáno, že mezi reklamní nástroje patří i samotný vzhled 

firmy, kvalita a funkčnost jejích produktů, služeb, loga, nebo značky. A právě značka je 

symbolem, který slouží k identifikaci zboží či služeb výrobce a odlišení se od 

konkurence. Ale nejen zmíněné aspekty slouží k dobré prezentaci firmy u spotřebitelů a 

tím pádem vytváření firemní image, či image značky. Každý subjekt na trhu má svou 

určitou image a tu se snaží prezentovat v co možná nejlepším světle. A pokud ji trh 

vnímá pozitivně, má firma velkou výhodu.

Je totiž důležité, aby zákazník měl určité kladné povědomí o značce, která

slouží jako most mezi spotřebitelem a výrobcem. V opačném případě se značka může 

stát i neprodejnou a proto je jasné, že každá firma by měla o svou image pečovat, 

chránit ji a inovovat.

Obecně se dá konstatovat, že v oblasti sportu se naskytuje množství

marketingových aktivit. Pokud hovoříme konkrétně o florbale, platí toto tvrzení 

dvojnásob. Florbal je totiž jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících sportů na světě a 

díky tomu, že je velmi populární zejména mezi studenty a mladými lidmi, se zde 

naskytuje celá řada příležitostí z hlediska sportovního marketingu. Mladá populace je

totiž aktivní, nebojí se utrácet a mnohdy je do jisté míry ovlinitelná, například různými 

reklamními strategiemi. Výrobci florbalového vybavení mají tím pádem možnost 

ovlivňit chování zákazníků tím, jaké svým značkám, potažmo produktům, vytvoří

jméno, nebo chceme-li povědomí v očích zákazníků.

Problémem pro firmy ale může být samotné zjištění image vlastní značky, tedy 

určitá zpětná vazba. Jedná se totiž o neměřitelnou veličinu, kterou mohou jednotliví 

zákazníci vnímat subjektivně. Zřejmě nejvhodnějším nástrojem jak image značky zjistit 

a popsat je marketingový výzkum. Ten dává odpověď na to, jak spotřebitelé značku 
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vnímají a jaké o ní mají povědomí.

Předmětem této diplomové práce je nejprve zjistit, jaké mají lidé v České 

republice a Dánsku povědomí o značce Salming a následně pak porovnat její image ve 

zmiňovaných zemích.

Na základě přečtené literatury jsou v teoretické části objasněny pojmy značka, 

hodnota značky, image značky, symbol, strategické řízení značky, branding atd. Pomocí 

marketingového výzkumu bylo zjištěno, jak lidé vnímají image značky Salming, jaké 

mají povědomí o jejích florbalových aktivitách. Zajímavé je srovnání, jak si značka 

samotná stojí v konkurenci ostatních výrobců florbalového vybavení na trhu v České 

republice a Dánsku.
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2. Cíle a úkoly práce

Cílem práce je zjistit, jak široká florbalová veřejnost v ČR a Dánsku nahlíží na 

značku Salming. Dále na základě získaných dat z  marketingového výzkumu porovnat 

image této značky ve zmíněných zemích. Dalším z cílů práce je předložit návrhy a 

doporučení na případné zlepšení image značky Salming.

Cíle se člení do následujících úkolů:

 Vysvětlení základních teoretických pojmů

 Stručné seznámení se značkou Salming

 Stručné seznámení s pozicí a historií florbalu v ČR a Dánsku

 Provedení marketingového výzkumu image značky Salming v ČR a 

Dánsku

 Analýza výzkumu a grafické zpracování jeho výsledků 

 Prezentace získaných dat z marketingového výzkumu

 Srovnání image značky Salming v ČR a Dánsku

 Návrh doporučení směřujících ke zlepšení image značky Salming
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3. Teoretická východiska

3.1. Značka

Značky, anglicky „brands“, slouží k rozlišování zboží jednotlivých výrobců. 

Slovo brand pochází ze staronorského slova brandr, což znamená „vypálit“, protože 

značka či cejch se používaly a stále používají ke značkování a identifikaci zvířat ze 

stáda jednoho vlastníka. (10)

Podle Americké marketingové asociace (23), je značka 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. Ve své podstatě, kdykoli 

někdo vytvoří nové jméno, logo či symbol nového produktu, vytváří tak značku.

Když budeme vycházet z praxe obsahuje pojem značka mnohem více. Je 

definována  jako něco co již proniklo lidem do povědomí, má své jméno, své důležité 

postavení v komerční sféře. (9)

Pokud spotřebitelé rozeznají značku či jsou o ní informováni, pak nemusí dále 

přemýšlet a získávat potřebné informace, aby se pro daný výrobek rozhodli. Na vztah 

mezi značkou a spotřebitelem lze pohlížet jako na určitý typ svazku. Spotřebitelé nabízí 

svou důvěru a věrnost s vědomím, že se značka bude chovat určitým způsobem a 

poskytne jim užitek (stálým výkonem výrobku a jeho přiměřenou cenou, komunikací a 

vhodnou distribucí). Pokud si spotřebitelé uvědomí výhody a prospěšnost z nákupu 

značky a pokud budou při spotřebě výrobku spokojeni, pravděpodobně si jej budou 

kupovat i nadále.

Značka má i účetní a obchodní hodnoty. Účetní hodnota se používá pro fúze, 

akvizice nebo převody. Komerční hodnota značky představuje další prodej výrobků a 

služeb vzhledem k povědomí o značce, stejně jako příslib kvality, který zákazníky 

spojuje se značkou. Prostřednictvím značky firma vytváří a spravuje očekávání 

zákazníků. Spotřebitelé pak používají jméno značky a vlastnosti produktu jako podněty 

pro získávání informací o vlivu výrobku. (19)

Podle Kotlera (12) vyvolává silná značka větší pocit důvěry a představu lepší 

kvality než značky, které nejsou tak známé. Za silnější značku jsou lidé ochotni více 
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zaplatit. Lidé by měli pochopit, že značka není silná jen proto, že společnost utratí více 

peněz za reklamu. Značka je zpočátku postavena na reklamě a publicitě, ale nakonec je 

udržována svojí výkonností.

3.2. Hodnota značky vycházející z pohledu zákazníka

Hodnota značky je větší, pokud její popularita, rozšíření a povědomí o ní rostou. 

S rostoucí hodnotou značky, roste také ochota zákazníků zaplatit za její produkty vyšší 

cenu než u konkurence. Navíc taková značka vyvolává jakýsi pocit důvěry v lepší 

kvalitu, trvanlivost a spolehlivost než značky méně hodnotné. Základní otázkou tedy 

zůstává, jak onu hodnotu značky nejlépe změřit, podle jakých kritérií ji lze vyčíslit a 

jaká měřítka použít pro její kvantifikaci.

Na první pohled by se mohlo zdát, že měřítky nejlépe vypovídajícími o hodnotě 

značky, jsou kvantifikovatelné veličiny trhu, jako tržní podíl, zisk, šíře a délka 

distribučních kanálů, nebo množství nabízeného sortimentu. Hodnota značky je tedy 

dána loajalitou zákazníků, známostí značky, tím, do jaké míry je zosobněním kvality, a 

tím, jak silně se s ní spotřebitelé výrobků ztotožňují. (12)

Podle Kellera (9), je třeba si při pohledu zákazníka na hodnotu značky položit 

otázky: Co dává značce sílu? Jak vytvořit silnou značku? Abychom na tyto otázky 

mohli odpovědět, představme si model hodnoty značky vycházející z pohledu zákazníka 

(customer - based brand equity - dále jen CBBE). Tento model zahrnuje poslední 

teoretický vývoj i manažerské postupy, pokud jde o chápání a ovlivňování chování 

spotřebitelů. I když je známa celá řada užitečných pohledů na hodnotu značky, model 

CBBE poskytuje jedinečný úhel vnímáni esence hodnoty značky a jejího nejlepšího 

budování, měření a řízení.

Model CBBE přistupuje k hodnotě značky z perspektivy spotřebitele - jedince 

nebo organizace. Pochopení potřeb, přání spotřebitelů a vytvoření produktů a programů 

k jejich uspokojení je základem úspěšného marketingu. Obzvlášť důležité jsou dvě 

otázky, kterým musí marketingoví odborníci čelit: Co znamenají různé značky pro 

spotřebitele? Jak ovlivní znalost značky u zákazníků jejich reakci na marketingovou 

činnost?
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Základní podstatou modelu CBBE je, že síla značky spočívá v tom, co 

spotřebitelé o značce vědí, co k ní cítí, co o ní slyšeli nebo věděli v rámci svých 

dlouhodobých zkušeností. Jinými slovy síla značky spočívá v mínění spotřebitelů. 

Účelem při budování silné značky je zajistit, aby spotřebitelé měli s výrobky, službami 

a s nimi spojenými marketingovými programy ty správné zkušenosti, aby se žádoucí 

názory, pocity, image, důvěra, vnímání atd. spojily se značkou.

Hodnota značky vycházející z pohledu zákazníka je metodologicky definována 

jako rozdílový účinek, který má znalost značky na reakci spotřebitele, na marketing 

dané značky. Značka má pozitivní hodnotu CBBE a zákazníci reagují příznivěji na 

produkt a způsob jeho prodeje, je-li značka identifikována, než pokud není (např. když 

má produkt fiktivní jméno nebo nemá žádné). Značka s pozitivní hodnotou CBBE může 

zapůsobit tak, že spotřebitelé lépe přijmou nové rozšíření značky. Budou méně citliví na 

zvýšení ceny a nižší reklamní podporu, nebo budou ochotní vyhledat značku v nové 

distribuční cestě. Na druhou stranu značka bude mít negativní CBBE, pokud 

spotřebitelé reaguji méně příznivě na marketingovou aktivitu značky ve srovnání s 

nepojmenovanou či fiktivně pojmenovanou verzí produktu. (9)

3.3. Zdroje hodnoty značky

Hodnota značky vycházející z pohledu zákazníka, vzniká tedy tehdy, když má 

spotřebitel vysoké povědomí o značce, dobře ji zná a v paměti má silné, příznivé a 

jedinečné asociace se značkou. V některých případech stačí samotné povědomí k tomu,

aby byla reakce spotřebitelů příznivější, např. v situacích rozhodování s nízkou mírou 

angažovanosti, kde jsou spotřebitele ochotní vybírat spíše podle jim známých značek. 

Ve většině ostatních případů ale síla, příznivost a jedinečnost asociací se značkou hrají 

zásadní roli při rozdílné reakci, která tvoří hodnotu značky. Jestliže však zákazníci 

vnímají značku jako shodnou s průměrným produktem či službou v dané kategorii, pak 

by se reakce spotřebitelů na marketing značky neměla měnit, je-li marketing použit pro 

značkově pojmenovaný či nepojmenovaný produkt či službu. Pokud má značka 

charakteristické a jedinečné asociace, reakce spotřebitelů by se měla lišit. (10)

Branding obsahuje proces dotování produktů a služeb spojené s výhodami 
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značky - větší důvěru a loajalitu, prémiovou cenu atd. (8) Aby byly strategie brandingu 

úspěšné a vytvořila se hodnota značky, musí být spotřebitelé přesvědčeni, že mezi 

značkami v kategorii produktu či služby existují významné rozdíly. Klíčem k brandingu 

je, aby si spotřebitelé nemysleli, že všechny značky v kategorii jsou stejné. Vytvoření 

vysoké úrovně povědomí o značce a pozitivní image značky v paměti spotřebitele 

vytváří struktury povědomí, které mohou ovlivnit reakci spotřebitele a vytvořit různé 

typy hodnoty značky vycházející z pohledu zákazníka. (9)

3.4. Důležitost a role značky

Jak Keller (9) uvádí, značka plní velmi důležité funkce, kdy lze rozeznat výhody 

pro spotřebitele i pro výrobce. Spotřebitelé jsou díky značce schopni identifikovat zdroj 

či výrobce produktu a přiřadit tak zodpovědnost ke konkrétnímu výrobci nebo 

distributorovi. Nejdůležitější je, že značky mají pro spotřebitele zvláštní význam. Díky 

minulým zkušenostem s výrobkem a jeho marketingovým programem se spotřebitelé o 

značce něco dozvědí. Zjistí, která značka uspokojuje jejich potřeby, a která ne. Výsled-

kem je, že značky jsou jakýmsi nástrojem, který zjednodušuje rozhodováni při výběru 

výrobku.
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Obrázek. 1: Role značky

Spotřebitelé

Identifikace zdroje výrobku

Stanovení zodpovědnosti výrobce

Snížení rizika

Snížení nákladů spojených s výběrem produktu

Slib, závazek či smlouva s výrobcem

Symbol

Signál kvality

Výrobci

Prostředek identifikace ke zjednodušení obchodování či vyhledávání firmy

Prostředek legální ochrany jedinečných vlastností

Signál úrovně kvality pro spokojené zákazníky

Platforma pro jedinečné asociace, které obohatí výrobek

Zdroj konkurenčních výhod

Zdroj finanční nevratnosti

Zdroj: KELLER, K.L. Strategické řízení značky. 2007. s. 39

Na vztah mezi značkou a spotřebitelem lze pohlížet jako na jistý typ svazku. 

Spotřebitelé nabízí svou důvěru a věrnost s vědomím, že se značka bude chovat určitým 

způsobem a poskytne jim užitek stálým výkonem výrobku a jeho přiměřenou cenou, 

komunikací a distribučními programy. Pokud si spotřebitelé uvědomí výhody a 

prospěšnost z nákupu značky a pokud budou při spotřebě výrobku spokojeni, 

pravděpodobně si jej budou kupoval i nadále.

Tyto výhody nemusí být svou povahou čistě funkční. Značky mohou sloužit jako 

symbolické nástroje umožňující spotřebitelům vytvářet svou vlastní image. Konkrétní 

značky užívá konkrétní typ lidí, a tak odráží různé hodnoty či rysy. Spotřeba takových 

výrobků je prostředkem, jímž mohou spotřebitelé sdělit ostatním - či sami sobě - jaká 

jsou osobnost nebo jaká osobnost by chtěli být. 
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Hlavní význam značek tedy spočívá pro spotřebitele v možnosti změnit jejich 

vnímáni a zkušenosti s produktem. Tentýž produkt může být hodnocen různě každým 

jedincem, či organizací podle toho, jakou identifikaci či vlastnosti pro ně značka 

znamená. Značky mají jedinečný, osobní význam pro spotřebitele, protože zjednodušují 

jejich každodenní činnosti a obohacují jejich životy. Jak se život spotřebitelů stává stále 

komplikovanějším, uspěchanějším a časově omezenějším, schopnost značky 

zjednodušit rozhodování a snížit riziko je tím neocenitelnější. (9)

Jak poukazují někteří výzkumníci, značka může hrát důležitou roli při 

upozornění na konkrétní vlastnosti výrobku. Rozdělili produkty a s nimi spojené výhody 

a atributy do tří kategorií: výrobky a služby, které si lze prohlédnout (vizuální 

ohodnocení odolnosti, barvy, velikosti); výrobky a služby, které se musí vyzkoušet 

(poznat kvalitu služeb, bezpečnost, snadnost používání) a výrobky a služby, kterým se 

musí důvěřovat (o vlastnostech se nemůžeme dozvědět téměř nic). U posledních dvou 

kategorií, kde je složité hodnocení, jsou značky důležitým signálem kvality produktu. 

Nejen pro spotřebitele, ale i pro firmy znamená značka zdroj důležitých 

informací. Značka firmě slouží k identifikačním účelům, pomáhá organizovat 

zásobovací či účetní záznamy. V neposlední řadě poskytuje firmě legální ochranu 

unikátních vlastností, jako např. právo na duševní vlastnictví, ochrana registrovanou 

ochrannou známkou, patenty na postupy, autorská práva. Tím je zajištěno, že firma 

může s jistotou investovat do rozvoje značky.

Značky mohou signalizovat jistou úroveň kvality, takže spokojení kupující si 

snadno produkt vyberou znovu. To umožňuje firmě předvídat množství budoucích 

zakázek. I přes snadné napodobení designu výrobku, v mysli spotřebitele zůstává

oblíbený produkt po dlouhou dobu a dá se očekávat věrnost. Produkt se tak stává 

zdrojem konkurenčních výhod a ztěžují konkurenčním firmám vstup na trh. (12)

3.5. Prvky značky

Podle Kellera (9), existuje šest kritérií výběru prvků značky, a to 

zapamatovatelnost, smysluplnost, obliba, přenosnost, adaptabilita a možnost ochrany. 

Základem dobré značky je dosažení vysoké úrovně povědomí o značce je 

zapomatovatelnost. Proto prvky musí být vybrány tak, aby usnadnili vybavení či 
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rozpoznání značky. Další důležitou součástí značky je i její vnitřní význam podporující 

tvoření asociací se značkou, tedy smysluplnost. Existují zde dva důležité aspekty:

 všeobecné informace o povaze (popisný význam) - jak říká prvek něco o 

produktové kategorii, zda splňuje očekávání spotřebitele v dané kategorii

 konkrétní informace o jednotlivých atributech a benefitech značky 

(přesvědčovací význam) - jak prvek napovídá o klíčových vlastnostech a 

benefitech, zda něco říká o uživateli této značky 

Obliba bez závislosti na zapamatovatelnosti a smysluplnosti ukazuje, jak je 

důležité vybrat prvky bohaté na obraznou a jazykovou představivost. Měli by být 

zábavné či zajímavé. Estetická stránka je tedy nezbytností pro úspěšnou značku.

Z těchto výše zmíněných kritérií vyplývá řada výhod. Když se spotřebitel 

rozhoduje o koupi, často nezkoumá mnoho informací, proto je žádoucí, aby prvky byly 

snadno rozpoznatelné, jednoduše vybavitelné a byly popisné a přesvědčivé. Navíc tyto 

prvky usnadňují marketingovou komunikaci při vytváření povědomí a asociací se 

značkou. Asociace vznikající z přitažlivosti mohou hrát zásadní roli i v hodnotě značky. 

Následující tři kategorie mají spíše defenzivní charakter.

Dalším prvkem značky je přenosnost. Zde se jedná o přenosnost v rámci 

produktové kategorie (jak snadno lze prvek přenést na nový produkt či řadu) a do jaké 

míry je prvek přenosný i do jiných tržních segmentů (kulturní obsah, lingvistická 

stránka). Adaptabilita se zaměřuje na faktor času. Kvůli neustálým změnám ve 

spotřebitelských hodnotách a názorech, musí být prvky značky průběžně aktualizovány. 

Posledním faktorem je možnost ochrany a to jak v právním smyslu, tak i ochrana před 

konkurencí. Pokud jde o právní kritéria, je důležité značku zaregistrovat u příslušných 

orgánů a uchránit jí tak před neautorizovanými zásahy konkurence. I přes tato opatření 

může dojít k tomu, že konkurence sebere část hodnoty značky. Jestliže jsou prvky 

snadno kopírovatelné (např. jméno, balení), může firma přijít o část jedinečnosti. (9)
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3.6. Znalost značky

Znalost značky může být charakterizována dvěma komponenty: povědomím o 

značce a image značky. Povědomí o značce se vztahuje k síle uzlu značky v paměti, na 

kterém je značka ukotvena, či jeho stopě v paměti, jak se odráží ve schopnosti 

spotřebitelů identifikovat značku za různých podmínek. Povědomí o značce je nutným, 

ale ne vždy dostačujícím krokem v budování hodnoty značky. Do hry často vstupuji 

další faktory, například image značky.

Image značky byla dlouho uznávána jako důležitá součást marketingu. I když 

nikdy neexistovala shoda v tom, jak image značky měřit, může být definována jako 

vnímání značky, které odráží asociace se značkou zachované v paměti spotřebitelů. 

Jinými slovy, asociace se značkou jsou informační uzly spojené s uzly značky v paměti 

a obsahující význam značky pro spotřebitele. Asociace se objevují v různých podobách 

a mohou odrážet charakteristiky produktu nebo aspekty na produktu nezávislé. (9)

3.6.1 Image značky

Podle Vysekalové (20) má slovo image řecký původ, znamenající obraz či 

zobrazení nějaké skutečnosti. Jedná se o psychický otisk reality subjektu, přepracovaný 

do formy dojmu, o přijetí určitého soudu bez náležité argumentace. Od padesátých let, 

kdy byl tento pojem definován v souvislosti se značkou, se stal trvalou a významnou 

součástí psychologie trhu a reklamy. Možnosti člověka zpracovávat informace jsou 

omezené. Nutnost poznání okolního světa vede k nutnému zjednodušování a 

stereotypizaci, nahrazení „prázdných míst“, daných deficitem informací, něčím jiným. 

Zde nastupuje image, který si můžeme definovat jako souhrn představ, pocitů, postojů a 

názorů, jenž spojuje člověka s určitými:

 věcmi (výrobky, podniky, značkami)

 osobnostmi (například politického života, kultury, sportu)

 událostmi (například veřejného života, mimořádnými situacemi)

Keller (9) uvádí, že pozitivní image značky vytváří marketingové programy, 

které spojují v paměti silné, příznivé a jedinečné asociace se značkou. Definice CBBE
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nerozlišuje mezi zdrojem asociací značky a způsobem, jakým jsou vytvářeny. Podstatná 

je výsledná příznivost, síla a jedinečnost asociací ke značce. To je velmi důležité 

poznání pro budování hodnoty značky. Kromě informačních zdrojů, mohou být asociace 

se značkou vytvořeny také mnoha jinými způsoby: přímou zkušeností, z informací o 

značce od firmy či jiných komerčních a nekomerčních zdrojů (např. z časopisů, či 

jiných médií), ústním předáním či předpokladem nebo závěrem ze značky samé (z 

názvu či loga), identifikaci značky se společností, zemí, distribuční cestou, konkrétní 

osobou, místem nebo událostí.

Marketing by měl rozpoznat vliv těchto zdrojů informací, měl by je ovládnout a 

adekvátně je zapojit do komunikačních strategií. 

Vysekalová a Mikeš (22) popisují image značky jako soubor vlastností, které 

cílová skupina značce připisuje na základě profilu vnímání spolu s hodnocením jejich 

významu a také na základě toho, nakolik jsou dané atributy v souladu se 

sebehodnocením respondentů.

3.6.2 Povědomí o značce

Povědomí o značce sestává z rozpoznání a vybavení si značky. Rozpoznání 

značky se vztahuje ke schopnosti spotřebitele potvrdit dřívější seznámení se značkou, 

pokud k tomu dostane impuls. Jinými slovy, rozpoznání značky vyžaduje, aby 

spotřebitelé mohli správně rozlišit značku jako něco, co již dříve viděli či o tom slyšeli. 

Pokud například přijde zákazník do obchodu, dokáže rozpoznat značku jako tu, jejímuž 

vlivu již byl vystaven. To znamená, že čím více informací získá spotřebitel o značce 

díky tomu, že ji vidí, slyší o ní a přemýšlí o ní, tím je pravděpodobnější, že se mu 

značka do paměti silněji zaregistruje. Povědomí o značce se zlepší, jsou-li názvy značek 

vybírány jako jednoduché, snadno vyslovitelné či napsatelné, známé a smysluplné, 

odlišné, osobité a neobvyklé. V první řadě je třeba k posílení vybavení si značky, aby 

jméno bylo jednoduše a snadno vyslovitelné a napsatelné. (9)

Vybavení si značky se vztahuje ke schopnosti spotřebitele vzpomenout si na 

značku v dané kategorii v souvislosti s potřebami, které má tato kategorie splňovat, či ji 

koupit nebo využít, dostane-li k tomu impulz. Vybavení si značky tedy vyžaduje, aby 
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spotřebitelé dokázali správně využít povědomí o značce, které je uloženo v jejich 

paměti, dostane-li se jim odpovídajícího podnětu. Například vzpomínka na Corn flakes 

bude záviset na schopnosti spotřebitele připomenout si značku, pokud myslí na cereálie 

nebo pokud se zamyslí, co by si měl dát k snídani - buď v obchodě (při nákupu), doma 

(při výběru produktu pro spotřebu), či jinde.

Podobně jako u většiny informací v paměti je všeobecně snadnější rozpoznat 

značku, než si ji vybavit z paměti. Relativní důležitost rozpoznání a vybavení si značky 

závisí na míře, do jaké spotřebitelé rozhodují ohledně produktu za přítomnosti či 

nepřítomnosti značky. (20)

Pokud třeba dochází k rozhodování o produktu v obchodě, může mít rozpoznání 

značky větší význam, protože značka je doslova fyzicky přítomná. Mimo obchod či v 

situaci, kdy značka není přítomná, může být důležitá schopnost spotřebitele vzpomenout 

si na značku sám od sebe. Z toho důvodu je vybavení si značky podstatné pro značky ve

službách a při nákupech on-line. Spotřebitelé totiž musí značku aktivně hledat a být 

schopni si na ni ve vhodném okamžiku vzpomenout.

Kotler (12) uvádí devět faktorů posilujících povědomí o značce. Jakmile si firmy 

uvědomí důležitost značky, začnou si lámat hlavu tím, jak by mohly tu svou posílit. 

Devět cest ke zvýšení povědomí o značce podle Kotlera.

1. Vytvořte kreativní reklamy

2. Sponzorujte uznávané události

3. Vyzvěte své zákazníky, aby vstoupili do klubu

4. Pozvěte veřejnost k návštěvě vašich výrobních závodů nebo provozoven

5. Vybudujte vlastní značkové prodejny

6. Poskytujte hodnotné služby

7. Viditelně podpořte některý sociální program

8. Snažte se, aby vás znali jako předního poskytovatele hodnoty

9. Najděte si dobrého mluvčího nebo symbol, který reprezentuje firmu (12, s. 895)
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Obrázek. 2: Důvody spotřebitelů pro výběr značky

Zdroj: KELLER, K.L. Strategické řízení značky. 2007. s. 102

3.7. Síla asociací se značkou

Aby byly asociace spojené se značkou dostatečné silné, je třeba zajistit, aby 

marketingový program a další faktory ovlivnily zkušenosti spotřebitelů se značkou. 

Změna asociací se projeví v síle propojení s uzlem značky. Síla je funkcí jednak 

množství zpracování, jehož se informaci dostane, a jednak kvality či povahy tohoto 

zpracování. Čím více se osoba zamýšlí nad informacemi o produktu a vztahuje si jej k 

existujícím znalostem o značce, tím silnější jsou pak asociace se značkou. Dva faktory, 

které posilují asociace v jakýchkoli informacích, jsou: osobní důležitost informace a 

důslednost, s níž je tato informace prezentována v průběhu času. Konkrétní asociace, 

které se vybaví a jsou významné, závisí nejen na síle asociací, ale také na kontextu, v 

němž je značka posuzována a podnětech k vyhledávání, které mohou sloužit jako 

prostředky připomenutí. (11)

Důvěra spotřebitele v atributy a benefity značky může být formována mnoha 

způsoby. Atributy značky jsou deskriptivní vlastnosti, které charakterizují produkt či 

službu. Benefity značky jsou osobní hodnota a význam, který si spotřebitelé spojují s 

vlastnostmi produktu či služby. Obecně je nejčastějším zdrojem informací, které vytváří 
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nejsilnější asociace o vlastnostech a přínosech značky, osobní zkušenost. Tento typ 

informace může mít velmi silný vliv na rozhodování spotřebitele o výrobku - pokud 

jsou spotřebitelé schopni přesně interpretovat své zkušenosti. 

Programy marketingové komunikace musí vytvořit silné asociace se značkou a 

vyvolat komunikační efekty s pomocí více prostředků, např. s použitím kreativních 

komunikací, které přimějí spotřebitele zpracovat informace vztahující se ke značce a 

vztáhnout si je vhodným způsobem k již existujícím znalostem. Dále pak vystavit 

spotřebitele této komunikaci opakovaně a zajistit přítomnost mnoha podnětů k 

vyhledávání jako připomínku. (9)

3.8. Značky versus produkty

Je nezbytně nutné rozlišit značku a výrobek. Podle Kotlera (12) je produktem 

cokoli, co může být nabídnuto na trhu k upoutání pozornosti, nákupu, užití či spotřebě, 

co by mohlo uspokojit nějakou potřebu. Tak může být produktem fyzický výrobek, 

služba, obchod, osoba, organizace, místo nebo myšlenka.

Pět vrstev produktu podle Kotlera:

1. Vrstva základního užitku - je odpovědí na základní potřebu, kterou spotřebitelé 

uspokojí tím, že využijí službu či spotřebují výrobek.

2. Vrstva základního produktu - je hlavní verze produktu, která v sobě zahrnuje pouze 

vlastnosti nezbytně nutné pro jeho funkci - ovšem bez odlišujících rysů. V zásadě jde o 

základní produkt bez příkras, který adekvátně plní svou funkci.

3. Vrstva očekávaného produktu - je soubor vlastností, které očekávají kupující od 

produktu a s nimiž jsou srozuměni při jeho nákupu.

4. Vrstva rozšířeného produktu - zahrnuje přídavné vlastnosti produktu, výhody či 

služby navíc, které produkt odlišují od konkurence.
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5. Vrstva potenciálního produktu - zahrnuje všechna rozšíření a transformace, 

kterými produkt může projít v budoucnosti. (12, s. 277)

Značka je tedy produktem, ale takovým, který dodává další dimenze, jež ji 

odlišují od ostatních produktů vytvořených k uspokojení téže potřeby. Tyto rozdíly 

mohou být účelné a konkrétní - vztahují se k výkonu výrobku dané značky - nebo spíše 

symbolické, emocionální a nedefinovatelné - tehdy se vztahují k tomu, co značka 

představuje.

3.9. Proces strategického řízení značky

Strategické řízení značky zahrnuje design a implementaci marketingových 

programů a aktivit, které slouží k vybudování, měření a řízení hodnoty značky. Keller 

(9) definuje proces strategického řízení značky v těchto čtyřech hlavních krocích:

1. Identifikace a stanovení positioningu a hodnot značky

2. Plánováni a implementace marketingových programů značky

3. Měření a interpretace výkonnosti značky

4. Zvyšování a udržování hodnoty značky (9, s. 72)

3.9.1 Identifikace a stanovení positioningu a hodnot značky

Proces strategického řízení značky začíná jasným pochopením toho, co má 

značka reprezentovat a jakou by měla mít pozici s ohledem na konkurenci. Kotler (12) 

definuje positioning značky jako rozhodnutí o plánované nabídce a image společnosti 

tak, aby obsadila jasné a hodnotné místo v mysli cílového spotřebitele. Cílem je umístit 

značku do myslí spotřebitelů, aby byla maximalizována potenciální výhoda firmy. 

Konkurenční positioning značky znamená vytvořeni nadřazeného postavení značky v 

myslích spotřebitelů. Positioning ve zkratce znamená přesvědčit zákazníky o výhodách 

značky oproti konkurenci a zároveň zmenšit jejich zájem o potenciální nevýhody.

Positioning zahrnuje přesný popis přiměřených základních hodnot značky a její 

mantru. Základní hodnoty značky jsou soustavou abstraktních asociací (vlastností a 

výhod), které značku charakterizují. Abychom získali ostřejší obraz toho, co značka 



25

reprezentuje, pomůže nám právě definice mantry značky, nebo-li slib značky. Tento 

pojem je tvořena krátkým výrazem o třech až pěli slovech, který vyjadřuje nejdůležitější 

aspekty značky a její základní hodnoty. Můžeme jím vnímat její nejdůležitější rysy 

vnímané zákazníkem a společností. Základní hodnoty značky a mantra značky jsou tedy 

jejím srdcem.

Určení či zhodnocení positioningu značky často těží z jejího auditu. Audit 

značky je její srozumitelné přezkoumání. Zahrnuje zhodnocení zdraví značky, odkrytí

zdrojů její hodnoty a navržení způsobů, jak tuto hodnotu zlepšit a vyvážit. Audit značky 

vyžaduje pochopení zdrojů hodnoty značky z pohledu firmy a spotřebitele. Jakmile je 

určena strategie positioningu značky, může být zaveden vlastní marketingový program 

pro vytvoření, posílení a udržení asociací značky. (9)

3.9.2 Plánování a implementace marketingových programů značky

Budování hodnoty značky vyžaduje vytvoření značky, kterou mají zákaznici 

dostatečně v povědomí, k níž mají silné, pozitivní a jedinečné asociace. V zásadě závisí 

proces budování znalosti na třech faktorech:

 Prvotní výběr prvků značky, které tvoří značku, neboli identita značky.

 Marketingové aktivity, podpůrné marketingové programy a způsob, jakým je 

do nich značka integrována.

 Další asociace nepřímo převedené na značku tím, že je spojena s jinou 

entitou (např. společností, zemí původu, způsobem distribuce či jinou 

značkou). (9, s. 74)

Jednotlivé body jsou podrobněji rozebrány níže.

Výběr prvků značky

Existuje hodně možností a hodně kritérií, která jsou pro výběr prvků značky 

důležitá. Prvek značky je vizuální či verbální informace, která slouží k identifikaci a 

odlišení produktu. Jak již bylo výše uvedeno, nejběžnějšími prvky značky jsou její 
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jméno, logo, symbol, představitel, balení a slogan. Prvky značky mohou být vybrány 

tak, aby posílily informovanost o značce či zjednodušily vytvoření silných, příznivých a 

jedinečných asociací ke značce. Nejlepší zkouškou toho, jak prvky značky přispívají k 

jejímu budování, je otázka, co by si spotřebitelé řekli o výrobku či službě, kdyby znali 

jen její název, logo atd. Různé prvky mají různé výhody, a proto je často využito 

několik nebo všechny možné prvky značky. 

Integrace značky do marketingových aktivit a podpůrný marketingový program

I když může uvážlivá volba prvků značky přispět k budování hodnoty značky, 

prvotní vstup vychází z marketingových aktivit spojených se značkou. Silné, příznivé a 

jedinečné asociace se značkou lze vytvořil mnoha cestami prostřednictvím 

marketingových programů. 

Působení sekundárních asociací

Třetí a závěrečný způsob budování hodnoty značky je působení sekundárních 

asociací. Asociace se značkou mohou být spojené s jinými entitami, které mají své 

vlastní asociace a vytváří sekundární asociace se značkou. Jinými slovy, asociace se 

značkou mohou být vytvořeny spojením značky s jiným uzlem či informací v paměti, 

která spotřebitelům doručuje nějaký význam. Značka může být například spojena s 

jistými zdrojovými faktory, jako je společnost (skrze strategie značky), země či 

zeměpisné oblasti (skrze určení původu produktu), distribuční kanály (prostřednictvím 

strategie distribučních cest), a také s jinými značkami (skrze některé komponenty nebo 

co-branding, to znamená komunikování dvou a více značek společně), představiteli

značky (prostřednictvím licence), mluvčími (skrze propagaci), sportovní či kulturní 

události (skrze sponzorství) či další zdroje třetí strany (skrze udělené ceny či recenze).

3.9.3 Měření a interpretace výkonnosti značky

Abychom porozuměli efektivnosti marketingových programů, je důležité změřit

a interpretovat výkonnost značky. Užitečným prostředkem v tomto ohledu je hodnotový 
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řetězec značky.  Je to způsob, jak vystopovat procesy vytváření hodnoty u značek. 

Hodnotový řetězec značky pomáhá řídit marketingový výzkum. Efektivní řízení značky 

vyžaduje úspěšně navrhnout a zavést systém měření hodnoty značky. Systém měření 

hodnoty značky se skládá z výzkumných postupů vytvořených tak, aby poskytovaly 

včasné, přesné a funkční informace, díky kterým pak lze učinit co nejlepší možná 

taktická rozhodnutí v krátkodobém a nejlepší strategická rozhodnutí v dlouhodobém 

výhledu. 

3.9.4 Zvyšování a udržování hodnoty značky

Pozici silného vedení značky lze dosáhnout díky dobrému designu a 

implementaci marketingových programů, které těží z dobře naplánovaného positioningu 

značky. Udržování a expanze hodnoty značky mohou ale být dost komplikované. Řízení 

hodnoty značky se týká těch aktivit, které zaujímají širší a rozmanitější perspektivu 

hodnoty značky - pochopení toho, jak by strategie brandingu měly odrážet zájmy firmy 

a jak by se měly přizpůsobovat v průběhu času, v geografických hranicích či 

segmentech trhu. Řízení hodnoty značky zahrnuje řízení značky v kontextu jiných 

značek, podobně jako jejich řízení v několika kategoriích.

3. 10. Branding

Branding zahrnuje vytváření mentálních struktur a napomáhá spotřebitelům 

utřídit si své poznatky o výrobcích a službách, aby jim usnadňovaly jejich rozhodování. 

Branding v průběhu tohoto procesu poskytuje hodnotu firmě. Aby byly brandingové 

strategie úspěšné a došlo k vytvoření hodnoty značky, musí být spotřebitelé 

přesvědčeni, že v určité produktové kategorii existují mezi značkami smysluplné 

rozdíly. Smyslem brandingu je docílit, aby si spotřebitelé nemysleli, že všechny značky 

v kategorii jsou stejné. (7)

Úspěšné značky budují silné emocionální a osobní vztahy se zákazníky a v 

důsledku vyvolají důvěru a loajalitu ke značce. Charakteristika produktu, jako je 

složitost, viditelnost nebo spolehlivost může často brzdit nebo usnadnit založení tohoto 

vztahu mezi zákazníkem a značkou. (5)
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3.11. Sportovní značka

Především v oblasti sponzoringu hraje povědomí o sportovní značce velkou roli. 

Sponzoři platí za to, aby bylo jejich jméno spojováno se sportem, klubem, sportovním 

svazem atd., proto se přenos dobré pověsti sportu se může uskutečnit pouze tehdy, 

pokud mají zákazníci povědomí o sponzorském programu společnosti.

Benefity vyplývající ze spotřebovávání sportu jsou mnohem více založené na 

zkušenosti než ostatní hmotné produkty. Nelze se jich dotknout či je ochutnat. To, co 

dělá sport unikátní, je emocionální pouto se sportem. Sport má schopnost spustit emoce, 

které pravděpodobně nemá žádný produkt na poli zábavy a volného času. Divácký sport 

je zcela unikátní ve vytváření emocí a v úrovni emocionální angažovanosti, kterou má 

spotřebitel se značkou svého oblíbeného sportovního týmu či sportovce. Toto 

emocionální spojení se může také příznivě přenést na sponzora daného sportu. Jedním 

z klíčových cílů brandingu je vytvořit silný dojem v mysli spotřebitele. Ten pak vždy 

když uslyší nebo uvidí něco zahrnující jméno, logo či barvy značky, bude prožívat

intenzivní a pozitivní pocity. (7)

3.12. Značka Salming

Salming je švédská sportovní značka, která od roku 1991 nese jméno Börje 

Salminga. Jde o fenomenálního a ve Skandinávii velmi populárního bývalého 

hokejového obránce, který se jako jeden z prvních Evropanů prosadil do 

severoamerické NHL. Do velkého hokeje poprvé pronikl v 70. letech v Brynäs IF a 

později byl draftován Torontem Maple Leafs kde odehrál 16 sezon. Má několik medailí 

z mistrovství světa a byl účastníkem olympijských her. Třikrát byl zvolen do All -  Star 

Game NHL. V roce 1996 byl zvolen do hokejové síně slávy NHL. Po ukončení aktivní 

hráčské kariéry začal podnikat a propůjčil značce Salming své jméno. Na starosti má 

především aktivity hokejové sekce značky. (38)

Značka Salming se specializuje především na vybavení pro týmové sporty. 

V současné době vyvíjí vybavení pro lední hokej, házenou a florbal, který si mezi 

těmito sporty drží dominantní postavení. Okrajově nabízí i produkty na squashovém 
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trhu, spodní prádlo a sportovní oblečení pro volný čas.

Značka Salming má své sídlo ve švédském Götteborgu. Zde sídlí i vývojové 

centrum značky, kde jsou navrhovány veškeré produkty jak po konstrukční, tak i 

designové stránce. Ve Švédsku se výrobky také testují a certifikují. Samotná výroba 

byla v roce 2004 téměř stoprocentně přesunuta do Asie.

Salming vstoupil na český trh v roce 2001 jako prakticky neznámá značka na 

místním florbalovém trhu. Od té doby se posunula na pozici jedné z nejprodávanějších 

florbalových značek po celém světě. (34)

Značka nabízí samozřejmě kompletní škálu veškerého vybavení, které může 

florbalista potřebovat. Od profesionálních hokejek až po ty školní, přes brankářské 

vybavení, celou řadu doplňků, až k dresům, taškám, oblečení pro volný čas, atd.

V roce 2005 navíc značka Salming zařadila do své nabídky i první florbalové 

boty na světě a od té doby se stala jedinou značkou, která dokáže vybavit florbalového 

hráče opravdu kompletně. Právě díky obuvi se v posledním době prosazuje i na trhu 

s hazenkářským, nebo squashovým vybavením.

Salming se od roku 2008 stal partnerem České florbalové reprezentace.

Z českých extraligových klubů spolupracuje s FBK Sokol Mladá Boleslav, Bulldogs 

Brno, Panthers Otrokovice a AC Sparta Praha. V Dánsku značka podporuje mužské 

kluby Brønderslev Hot Shots, Benløse Floorball Club. Ve švédské nejvyšší soutěži 

Superligan jsou to týmy Caperio Täby mužů a Järfälla IBK žen. Švýcarskou nejvyšší 

soutěž zastupují mužské týmy Grasshoppers Curych, Basel Magic a ženské Red Ants 

Rychenberg. (36)

Mottem značky Salming je: „Inspired By Team Spirit“ (Inspirováni týmový 

duchem).

Aktivity značky Salming

Salming byl v letech 2000 - 2004 hlavním sponzorem Mezinárodní florbalové 

federace (dále jen IFF). Byl tedy oficialním partnerem všech akcí pořádaných IFF (tj. 

mistrovství světa všech kategorií a Pohárů mistrů). Dále byl Salming v letech 2002 -

2004 partner mezinárodního turnaje Czech Open. 
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V současné době, jako partner české florbalové reprezentace (2008 - 2012), je 

značka Salming hlavním partnerem reprezentačních akcí, které nepořádá IFF, ale Česká 

florbalová unie (dále jen ČFBU). To znamená všech přátelských utkaní a všech turnajů  

Euro Florbal Tour (EFT) hraných na uzemí ČR. Toto partnerství se týka všech týmů 

(muži, ženy, junioři a juniorky). (36)

Salming je partnerem mnoha menších florbalových akcí a turnajů, jako 

například Akademického mistrovství ČR ve florbalu, Salming Byrokrat Cup (turnaj 

firem ve florbale), Salming miniflorbalová liga, Salming Floorball Camp (letní 

florbalový tábor), Salming Floorball Games (turnaj v malém florbalu), Salming Nisa 

Open (velký žákovský turnaj), atd. 

Novinkou je projekt nazvaný Salming Academy. Na webových stránkách firmy 

jsou k nahlédnutí instruktážní videa, na nihž florbalové hvězdy a tváře značky (útočník 

Fredrik Djurlink  a brankář Stefan Flöjt) provádějí základní, ale i složité florbalové 

dovednosti. Tato akce je zaměřena na zlepšení dovedností hráčů florbalu a 

potencionálních uživatelnů značky. Zaroveň může sloužit jako instruktáž pro trenéry.

(37)

Jako každá moderní firma v dnešní době, tak i značka Salming komunikuje se 

svými potencionálními uživateli, popřípadě příznicvi, prostřednictvím Facebooku nebo 

kanálu YouTube, kde jsou ke zhlédnutí videa právě třeba ze zmiňované Salming 

Academy.

Logo značky Salming

Značka Salming má své oficiální logo od roku založení, tedy 1991. Po celou dobu 

existence je toto logo neměnné.

Obrázek. 3: Logo značky Salming

Zdroj: Salming Floorball
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V České republice začala značka používat i logo Salming s dodatkem o partnerství 

značky s florbalovou reprezentací ČR:

Obrázek. 4: Reprezentační logo značky Salming

Zdroj: Florbal Salming

Dále značka používá i tzv. designová loga, které se objevují na produktech a 

v marketingových materiálech a která se v průběhu doby mění a vyvíjí:

Obrázek. 5: Designová loga značky Salming

Zdroj: Florbal Salming

Mezi další designové znaky značky Salming, které se objevují na produktech je 

letopočet „1991“ (rok založení značky) a číslo „21“, které nosil na dresu Börje Salming 

po celý svůj hokejový život.
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3.13. Florbal

Historie florbalu

Přestože první krůčky zaznamenala hra podobná dnešnímu florbalu v zámoří, 

počátky organizovaného florbalu jsou spojeny zejména se zeměmi skandinávkého 

poloostrova. Ve Švédsku se počátky hry zvané innebandy datují na začátek 

sedmdesátých let, finské saalibandy vzniklo o několik let později. Již od počátku také 

tyto dvě země, ale především Švédsko, udávaly florbalu směr vývoje a stejně jako je ve 

fotbalu považována za kolébku sportu Anglie, ve florbalu přísluší stejná pocta Švédsku. 

To se také zasloužilo o organizaci prvních mezinárodních zápasů a udává směr pro 

vývoj pravidel. Velice dobře ve Švédsku funguje i práce s mládeží, byly zde rovněž 

vydány první metodiky tréninku.

Vlastní cestou se florbal ubíral ve Švýcarsku. Tam se tomuto sportu říká 

unihockey a dlouhou dobu bylo pro Švýcary charakteristické, že brankář hrál po vzoru 

hokeje s hokejkou. Díky velké členské základně a částečnému nedostatku velkých hal se 

ve Švýcarsku začal prosazovat florbal na dvou různých velikostech hřiště. Grossfeld -

velký florbal se hraje pouze na vrcholové úrovni v nejvyšších soutěžích, kleinfeld -

malý florbal se systémem 3+1 hraje převážná většina florbalistů ve 

výkonnostně nižších soutěžích. Dnes se vedle Švédska a Finska řadí Švýcarsko 

k nejvyspělejším florbalovým zemím. (18)

Florbal v Čechách

Do České republiky se florbal dostal třemi různými cestami. Vůbec první setkání 

s florbalem v České republice se pravděpodobně událo díky výměnnému pobytu 

studentů VŠE v Praze se studenty helsinské univerzity KY v roce 1984. Na svém 

zájezdu do Čech Finové přivezli sadu florbalových hokejek a malá tělocvična na VŠE 

byla svědkem prvního historického zápasu mezi Finy a Čechy. Finští studenti 

v Čechách hokejky zanechali a vysokoškoláci kolem průkopníků českého florbalu 

Michala Bauera a Petra Chaloupky díky tomu asi rok hrávali florbal až do té doby, než 
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se jim některé hole podařilo zničit. Díky tomu, že u nás nebylo možné nové florbalové 

hokejky zakoupit, následovala prodleva až do roku 1991, kdy se florbal opět objevil na 

scéně. Tentokrát díky cestovní kanceláři Excalibur a bratrům Vaculíkovým, kteří 

přivezli florbalové vybavení ze Švédska. Florbal se tenkrát začal hrát díky této cestě ve 

Střešovicích. V té době také oprášila hokejky skupinka kolem Michala Bauera a bývalí 

studenti VŠE opět začali hrát florbal.

Třetí cesta florbalu do Čech je spojena s východočeskou Jaroměří, kam přivezli 

unihockey švýcarští Mettmenstetten Unicorns, kteří byli ve východních Čechách na 

předsezónním soustředění v roce 1992. Rozšíření florbalu za řeku Moravu pak zajistil 

Marcel Pudich, který spolupracoval ve firmě VDG s prvními průkopníky florbalu 

v Čechách a přivezl z Prahy florbalové vybavení do Ostravy. Díky jeho iniciativě byly 

zanedlouho uspořádány na severu Moravy první florbalové turnaje.

Historickým mezníkem pro český florbal se však stal zájezd střešovických 

průkopníků florbalu do Maďarska, odkud se do Čech přivezly první opravdové 

florbalové mantinely. Díky tomu se mohly začít hrát turnaje a sport získával na 

popularitě. Na těchto mantinelech také byly odehrány první oficiální turnaje, kvalifikace 

o 1. ligu a první ročník první florbalové ligy v roce 1993. Během několika dalších let se 

florbal rozšířil do všech dalších koutů Čech, velká florbalová centra vznikla kromě 

Prahy a Ostravy také v Liberci a v Brně. 

Dalším důležitým krokem byla cesta florbalu do škol a tím se ve velké míře 

dostal florbal do povědomí spousty dětí, vznikají školní týmy a školní ligy. K největším 

akcím, které se ve florbalových Čechách udály, bylo pořadatelství Mistrovství světa 

mužů v Praze a v Brně v roce 1998 a v roce 2008 v Praze a Ostravě. Velkou popularitu 

si během nedlouhé existence florbalu v Čechách vybudoval největší mezinárodní 

florbalový turnaj světa Czech Open, který se v roce 2012 bude konat už podvacáté. 

V roce 2003 Česká republika pořádala další dvě významné mezinárodní akce - Pohár 

mistrů mužů i žen a Světového šampionátu juniorů. Právě na tomto turnaji Česká 

republika získala historickou první medaili. Junioři na domácí půdě vybojovali třetí 

místo na světě. O rok později na MS ve Švýcarsku 2004 se mužská reprezentace 

postarala o dosud největší úspěch českého florbalu, když skončila na senzačním 2.místě. 

V lednu 2006 byl v ČR uspořádán další ročník Poháru mistrů, tentokrát v Ostravě. V 

roce 2008 se do České republiky vrátila jednoznačně nejvýznamější florbalová akce -
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Mistrovství světa mužů. V roce 2012 registrovala Česká florbalová unie téměř 70 tisíc 

hráčů a hráček florbalu ve 1450 družstvech. Také proto se o florbalu mluví jako o 

nejrychleji se rozšiřujícím sportu u nás. ČSTV řadí florbal na čtvrté místo v žebříčku 

nerozšířenějších sportů v ČR (za fotbal, lední hokej a tenis). Mezi mládeží je druhým 

nejpopulárnějším sportem, hned za fotbalem. (27)

Florbal v Dánsku

Přestože se v ostatních skandinávských zemích florbal rozšířil na přelomu 70. 

a 80. let 20., století do Dánska se dostal až o dekádu později (tedy o něco málo dříve 

než do Čech) a to nejsnazší možnou cestou, tedy ze Švédska. Dá se konstatovat, že 

Dánsko patří mezi tradiční florbalové země, neboť jeho historie je už více než dvacet let 

dlouhá. V roce 1989 byla v Aalborgu založena Dánská florbalová unie (dále jen DFU), 

což může být považováno za položení základního stavebního kamene pro florbal 

v Dánsku.

Jednou z počátečních a hlavních priorit DFU bylo ucházet se o přijetí do 

Dánského olympijského výboru. Ten je zastřešující organizací jednotlivých sportovních 

svazů v Dánsku a  v současné době je jeho členem 61 svazů, což dohromady čítá přes 

1,6 milionu členů, rozdělených do 10 700 sportovních sdružení. Snaha DFU stát se 

jedním ze členů tohoto výboru by přinesla statut mezinárodně uznávané federace. 

Zároveň by to umožnilo lepší financování florbalu v Dánsku, neboť všechny sportovní 

svazy sdružené v rámci  Dánského olympijského výboru jsou financovány z loterijních 

fondů. Jednalo se o poměrně dlouhý proces, ale DFU nakonec nesplnila požadavky 

Dánského olympijského výboru na nejméně 1000 členu, 25 sdružení a klubů v devíti 

krajích. (29)

Místo toho bylo navrženo vytvořit společný svaz s hokejovou unií, respektive se 

k ní přidružit. Trvalo ještě několik let, než florbalové  a hokejové svazy v Dánsku byly 

schopny a hlavně ochotny spolupracovat, ale nakonec se to stalo realitou a vznikla tak 

Konfederace dánského hokeje a florbalu. Jméno ale bylo jediné co obě sportovní 

sdružení spojovalo. Měla totiž své vlastní a nezávislé organizační struktury a vlastní 

ekonomiku. Prvním oficiálním předsedou DFU byl zvolen Michael Jörgensen. (41)

V roce 1995 byl florbal uznán jako oficiální sport Dánským olympijským 
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výborem, ale ještě před tím v roce 1991 ho přijala za svůj Mezinárodní florbalová 

federace (IFF). Z počátku samozřejmě hokej nad florbalem dominoval, co se počtu 

registrovaných hráčů týká, v současné době je to však naopak. Proto přišel další 

významný krok pro posílení pozice florbalu v Dánsku. Očekávaná věc a dlouhodobé 

přání se staly realitou a Dánská florbalová unie se v roce 2008 konečně osamostatnila. 

Tím konečně, téměř po dvaceti letech, dosáhla svých svých cílů o které se snažila od 

roku 1989.

V současné době hraje florbal v Dánsku asi 20 000 registrovaných hráčů a tento 

počet stále roste. Větší část z nich je registrována v mládežnických soutěžích. Obecně 

v Dánsku platí, že 90% dětí do 15ti let je členem nějakého sportovního klubu a 

pravidelně sportuje. Florbal se však stále nemůže rovnat kolektivním sportům, jako je 

fotbal nebo házená, které jsou v Dánsku velmi populární a mají zde vybudovanou o dost 

delší tradici. (32)

Dánské mužské i ženské reprezentační týmy se pravidelně účastní mistrovství 

světa, na své první medailové úspěchy však shodně čekají.  Oba se v posledním období 

pohybují okolo desátého místa v žebříčku hodnocení národních týmů podle IFF. Na 

klubové úrovni je to obdobné, žádný dánský tým ještě nezaznamenal žádný výrazný 

mezinárodní úspěch.

Nejvyšší mužská florbalová soutěž v Dánsku se jmenuje Unihoc Liga a hraje ji 

14 celků. Týmy jsou rozděleny geograficky do dvou divizí na východní a západní. 

Nejlepší čtyři z každé divize pak postupují do play off a hrají o mistroský titul. 

V ženské soutěži je hrací systém obdobný. Mezi nejúspěšnější klub na dánské scéně 

patří z historického pohledu patří mužský tým Kodaň FC, jenž ovládl úvodní ročníky na 

začátku devadesátých let, dále pak Brønderslev FC a Rødovre FC. Mezi ženami je 

dlouhodobě nejúspěšnějším týmem Frederikshavh Bulldogs.

DFU každoročně pořádá i pohárovou soutěž, do které se mohou přihlásit i kluby 

z nižších lig. Dalšími pořádanými akcemi jsou turnaje malého florbalu, tedy se třemi 

hráči v poli a jedním brankářem, oficiální mistrovství ve Freestylu (zoro triku), 

šampionát v rychlosti střelby, nebo mistrovství veteránů. Co se týká vrcholných 

mezinárodních akcí, které byly v Dánsku pořádány, je nutno zmínit Mistrovství světa 

žen, které se v roce 2007 konalo ve Frederiksahvnu. (31)
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4. Metodologie

4.1. Marketingový výzkum

Pod pojmem Marketingový výzkum si představme veškeré činnosti, které jsou 

potřebné ke sběru dat a získávání informací. Podle Kotlera (12) je marketingový 

výzkum funkce, jež propojuje spotřebitele, zákazníky a veřejnost s firmou pomocí 

informací, které jsou používány pro identifikaci a definici marketingových příležitostí a 

problémů, vytváření, zlepšení a hodnocení marketingových aktivit, monitoring 

marketingového výkonu a lepší porozumění marketingovému procesu.

Marketingový výzkum se dělí na výzkum základní a výzkum aplikovaný. 

Základní výzkum se zabývá zpravidla řešením teoretických problémů a neočekává se od 

něj konkrétní doporučení nebo návrhy na řešení daného problému. Naopak cílem 

aplikovaného výzkumu je shromáždit potřebné údaje, které objasněním zkoumaného 

problému umožní navrhnout konkrétní praktické doporučení, řešení. Dále ho lze členit 

na výzkum kvantitativní a kvalitativní. Přičemž kvantitativní výzkum slouží ke sběru

velkého množství dat od velkého souboru respondentů. Kvalitativní výzkum zase slouží 

k získání informací od úzkého kruhu respondentů a mohou být užívány proto, že slouží 

k prohloubení výsledku výzkumu nebo k získání specifických dat anebo jsou podle 

posouzení výzkumné situace vhodné. (12)

Marketingový výzkum je disciplína vycházející z poznatků řady vědních oborů –

matematiky, statistiky, psychologie, sociologie, informatiky a dalších. Postupně si 

vybudovala svůj specifický systém metod a postupů pro práci s marketingovými 

informacemi, který se neustále vyvíjí a obnovuje v závislosti na vývoji těchto vědních 

oborů. (15)

4.2. Proces marketingového výzkumu

Kotler a Keller (10) uvádějí, že proces marketingového výzkumu je sled 

jednotlivých částí výzkumu, přičemž tento proces se liší v závislosti na tématu výzkumu 

a na způsobu provedení daného výzkumu. K tomu aby byl marketingový výzkum 
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efektivní, je nutné celý proces výzkumu rozdělit do několika důležitých kroků. Těmito 

kroky jsou: 

1. Definování problému a cílů výzkumu (zpracování projektu)

2. Analýza situace (určení zdrojů informací)

3. Sběr informací

4. Analýza a interpretace informací

5. Závěrečná zpráva – řešení problému

4.2.1 Příprava výzkumu

Před samotnou realizací výzkumu je výhodné zpracovat plán výzkumu. Jde o 

základní dokument, v němž je uspořádaně uvedeno všechno podstatné, co se vztahuje 

k výzkumnému úkolu, tj. cíl výzkumu, metody jeho řešení, techniky shromažďování 

údajů, velikost zkoumaného souboru, způsob zpracování dat, náklady na výzkum,

termíny a odpovědnost za jednotlivé fáze. 

4.2.2 Definování problému a cílů výzkumu

Při definování problému, kterým se bude marketingový výzkum zabývat, je 

nutné dbát zejména na to, aby nebyl definován příliš široce, nebo naopak příliš úzce. 

Cíle marketingového výzkumu mohou být různé. Některé výzkumy jsou pouze 

předběžné a jejich cílem je pouze osvětlit nějakou situaci nebo odhalit skutečnou 

povahu problému. Další výzkumy mohou být deskriptivní, pokoušející se zjistit 

konkrétní veličiny, jiný výzkum může být kauzální, mající za úkol odhalit vztah mezi 

příčinou a následkem

4.2.3 Analýza situace a určení zdrojů informací

Po definování základního problému, který chceme výzkumem řešit, je užitečné 

provést analýzu situace v informační oblasti, tj. které informace jsou pro řešení 

potřebné, které z nich jsou dostupné a které je zapotřebí zjišťovat. Rozhodnutí o tom, 
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které zdroje informací využijeme, je tedy další fází výzkumu. V podstatě pracujeme 

s primárními a sekundárními zdroji informací.

Základní rozdíl mezi těmito zdroji dat vychází z účelu, ke kterému byla data 

shromážděna. Sekundární data byla sebrána k jinému účelu, než je řešený projekt. Jsou 

přístupná veřejně buď zdarma, nebo za úplatu. Primární data jsou shromažďována nově, 

na míru řešeného projektu. Patří zadavateli výzkumu, který je sám pořídil, nebo nechal 

pořídit. (16)

Velkou výhodou údajů ze sekundárních informačních zdrojů je, že v době, kdy 

projekt zpracováváme, jsou zpravidla k dispozici.  Také jejich cena je většinou výrazně 

nižší, než v případě dat primárních. Využitelnost sekundárních dat má však své 

omezení. Jednou z překážek je struktura informací, které jsou v nich obsaženy. Jelikož 

byly sekundární údaje původně soustřeďovány za jiným účelem, než je současný 

projekt, nemusí informace v nich obsažené vyhovovat žádaným požadavkům. 

Zdroji sekundárních dat mohu být:

 Interní zdroje

 Státní publikace

 Periodika a knihy

 Komerční údaje

Výzkumníci obvykle začínají své šetření zkoumáním některého ze zdrojů 

sekundárních dat. Pokud v nich však potřebné informace nenaleznou, musejí získat data 

primární. Většina projektů marketingového výzkumu obsahuje sběr alespoň některých 

primárních dat. (16)

4.2.4 Sběr dat

Rozhodnutí o tom, jakým způsoben primární informace získáme, jaký typ 

výzkumu použijeme, závisí nejen na charakteru problému, který řešíme, ale i na 

časových a finančních možnostech. Jedno z možných členění výzkumu je členění na 

kvantitativní a kvalitativní.

Za základní rozdíl těchto dvou typů výzkumů můžeme považovat to, že 

kvantitativní výzkum zjišťuje především faktické, kvantitativně zjistitelné údaje, u 
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nichž v další fázi zkoumá závislosti a vztahy mezi příčinami a následky. Kvantitativní 

výzkum může rovněž přinést poznatky o životním stylu, cenách, nákupních úmyslech 

obyvatel a další. Například lze vypočítat, kolik procent dotázaných používá určitý 

výrobek, i průměrnou spokojenost s ním. Podstatou kvalitativního psychologického 

výzkumu je analýza vztahů, závislostí a příčin, přímo u zkoumané jednotky a jejich 

zobecnění. Kvalitativní výzkum často hledá podrobné odpovědi na otázku „proč“.

Existují různé způsoby, kterými můžeme shromažďovat požadovaná data. Právě způsob 

jejich shromažďování se označuje jako technika sběru dat. 

Základní techniky sběru dat:

 pozorování

 osobní dotazování

 telefonické dotazování

 písemné dotazování

 elektronické dotazování

 laboratorní experiment

 experiment v přirozených podmínkách (15)

4.2.5 Analýza a interpretace dat

Po shromáždění údajů prostřednictvím kteréhokoli typu výzkumu následuje jejich 

analýza a interpretace. Při kvantitativním výzkumu tento krok představuje statistické 

veličiny vyjadřující např. četnosti výskytu, střední hodnoty, míry závislosti mezi 

proměnnými.

Je také hodnocena reprezentativnost získaných údajů i jejich validita, tj. do jaké 

míry získané údaje opravdu hodnotí to, co hodnotit mají. U kvalitativního výzkumu je 

analyzován každý jednotlivý „případ“, jsou vyhodnocovány použité nepřímé 

psychologické postupy, jde o nalezení příčin, motivů. (13)

Výběr metod pro analýzu zjištěných dat je závislý na cíli výzkumu a typu 

výzkumu, který jsme adekvátně tomuto cíli zvolili. U kombinovaných metod výzkumu, 

tedy tam, kde jsme použili metody a techniky obou typů výzkumů, je nutné kombinovat 

i vyhodnocovací postupy.
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4.2.6 Závěrečná zpráva

Závěrečný krok představuje zpracování a prezentaci závěrečné zprávy. Ta musí 

obsahovat:

 stanovení předmětu a cíle výzkumu

 přehled metodických postupů

 popis zkoumaného souboru

 shrnutí základních poznatků výzkumu

 doporučení pro řešení zkoumaného problému

Výsledky výzkumu jsou podkladem pro marketingová rozhodnutí, pro řešení 

problému, který byl předmětem šetření. Závěry výzkumu by měly managementu dát 

informace, které je možné aplikovat na plánování marketingové strategie, či informace, 

nebo odpovědi na řadu konkrétních otázek, jako je např. vliv jednotlivých faktorů na 

prodej výrobků, image značky či efektivnost působení propagačního mixu. (13)

4.1.1 Typy marketingového výzkumu

Podle Příbové (15) marketingový výzkum zahrnuje několik základních typů 

výzkumu, které se odlišují  především hlavní oblastí zkoumání. Hlavní typy 

marketingového výzkumu jsou:

 celková analýza trhu

 výzkum konečného spotřebitele

 výzkum průmyslového trhu

 výzkum konkurence

 výrobkový výzkum

 výzkum reklamy

 výzkum prodeje

 prognostický výzkum

 výzkum image

 výzkum zahraničních trhů 
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Pro účely diplomové práce byl využit především výzkum image. Ten sleduje 

obraz, který si zákazníci či spotřebitelé na spotřebitelském trhu vytvářejí o firmě, jejích 

výrobcích, službách. Dále se jedná o marketingový výzkum primární, což znamená, že 

data jsou sbírána v terénu a určena přesně pro potřeby diplomové práce. Zároveň se 

jedná o výzkum kvantitativní, tedy sběr dat od vysokého počtu respondentů.

4.1.2 Dotazování

Dotazování je jedna z nejrozšířenějších, ne-li vůbec nejrozšířenější, forma 

k získávání primárních dat k výzkumu. Jeho podstatou je pokládání otázek 

respondentům. Právě z jejich odpovědí získává řešitel primární data. Rozlišujeme 

dotazování osobní, písemné, telefonické a elektronické. Dotazování se realizuje formou 

dotazníku.

Výhody a nevýhody jednotlivých typů dotazování podle Kozla (13):

 Osobní

o Výhody:

 Snadné zpracování

 Vysoká návratnost dotazníků

 Lze přesvědčit váhavé respondenty

 Lze pokládat složitější otázky

 Lze upřesnit otázky

 Lze flexibilně měnit pořadí otázek

 Lze využít pomůcky

 Šetření v poměrně krátkém čase

 O subjektu šetření je možné získat informace rovněž 

pozorováním

o Nevýhody:

 Vysoká finanční náročnost

 Vysoká časová náročnost na přípravu

 Problematický výběr tazatelů

 Školení tazatelů

 Kontrola tazatelů
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 Riziko zkreslení odpovědí tazatelem

 Závislé na ochotě respondenta

 Písemné

o Výhody

 Relativně nižší finanční náročnost

 Jednodušší organizace

 Adresnost

 Široké území rozložení

 Dostatek času na odpovědi

 Nemožnost ovlivnit respondenta tazatelem

o Nevýhody

 Nízká návratnost

 Nutná podpora návratnosti

 Mívá anketní efekt

 Nutno používat jednoduché otázky

 Čekání na odpovědi bývá delší

 Nelze kontrolovat, jak respondent porozumněl otázkám

 Telefonické

o Výhody

 Nízké náklady

 Spojení s počítačem

 Lze průběžně sledovat výsledky

 Lze upřesnit dotazy

 Počítač signalizuje logické chyby

 Umožňuje kdykoliv opakovat dotazování, pokud nebyl 

respondent zastižen

o Nevýhody

 Vysoké nároky na soustředění respondenta

 Nelze využít pomůcek

 Nelze využít škály

 Nelze použít většího množství otázek

 Omezeno pouze na účastníky z telefonního seznamu
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 Nelze získávat údaje z přímých pozorování

 Elektronické

o Výhody

 Levné

 Rychlé

 Adresné

 Lze využít pomůcky

 Možnost dobré grafické prezentace

 Dostatek času na odpovědi

 Propojení s PC

 Jednoduché vyhodnocování

o Nevýhody

 Vybavenost

 Návratnost

 Důvěryhodnost (13)

4.1.2.1 Tvorba a konstrukce dotazníku

Zjišťují-li se primární údaje dotazováním, je třeba věnovat pozornost tvorbě 

dotazníku. Při jeho tvorbě je třeba především specifikovat nejen na co a jak se budeme 

ptát, ale také způsob, jakým budeme data následně zpracovávat. Při koncepci dotazníku 

je nezbytné dodržovat zásadu, že se ptáme pouze na to, co je z hlediska cíle výzkumu 

důležité.

Podle Příbové (15) je tvorba a konstrukce dotazníku složena z několika etap a jsou jimi: 

 Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést: tato etapa se nesmí 

v žádném případě podcenit. Je důležité si připravit seznam informací, které 

dotazováním potřebujeme zjistit. Tento seznam nám velice pomůže při tvorbě 

celého dotazníku, protože si můžeme zkontrolovat, zda jsme se již zeptali na 

vše, co potřebujeme.
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 Určení způsobu dotazování: při rozhodování o způsobu dotazování máme na 

výběr ze čtyř možností (osobní, písemné, telefonické či elektornické 

dotazování).

 Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr: zde je důležité si 

určit koho se budeme ptát. Cílovou skupinu specifikujeme na základě znaků 

demografických (pohlaví, věk, vzdělání, profese atd.) a psychografických 

(vycházejí z životního stylu a psychologických znaků).

 Konstrukce otázek: podle možných variant odpovědí rozlišujeme otázky: 

otevřené, uzavřené a polouzavřené.

o Otevřené: dávají respondentovi možnost volné odpovědi

o Uzavřené: dává respondentovi možnost vybrat odpověď z předem 

nabízených variant. 

o Polouzavřené: tato otázka má předepsané varianty odpovědí a nakonec 

souhrnou skupinu např. jiné, ostatní apod.

 Konstrukce celého dotazníku: dotazník má svou vlastní logickou strukturu. Při 

jeho konstrukci hraje význam funkce jednotlivých otázek. Z hlediska funkce se 

rozlišují následující druhy otázek:

o Úvodní otázky: jejich cílem je navázat kontakt s respondentem, 

představit vyzkum, vysvětlit jeho účel, vzbudit důvěru a zájem 

respondenta.

o Věcné, nebo-li meritorní otázky: tyto otázky se týkajísamotného  

předmětu šetření.

o Filtrační otázky: umožňují logickou stavbu dotazníku tím, že respondent, 

který odpoví určitým způsobem na jednu otázku, nemusí odpovědět na 

další otázku, která se ho již netýká.

o Identifikační otázky: jejich pomocí se získávají informace o 

respondentovi, které slouží při spracování výsledků výzkumu k vyjádření 

hledaných souvislostí mezi jednotlivými znaky.

 Pilotáž: jedná se o ověření dotazníku v praxi před samotným výzkumem. Jejím 

smyslem je nalézt případné nedostatky v dotazníku, které by mohly negativně 

ovlivnit získaná data. (15)
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4.3. Validita

Validita znamená platnost, například dokumentu, vědeckého postupu nebo 

argumentu. Odvozeno od validní - platný, uznaný; například „validní argument“ nebo 

„validní dokument“.

Při výzkumu zejména v psychologii, sociologii a dalších společenských vědách 

stejně jako při statistickém hodnocení technologických procesů (například dodržení 

standardů kvality služeb) je důležité zkoumat validitu, to jest spolehlivost a platnost 

získaných výsledků vzhledem ke skutečnosti - tento postup se nazývá validizace testu. 

Kvalitativní anebo nezávislá kvantitativní validace je důležitá zejména tam, kde 

zkoumaný jev nelze úplně oddělit od dalších vlivů a kde je interpretace výsledků složitá. 

Validizace se používá při kvantitativním i kvalitativním výzkumu a existují také různé 

postupy jejího vyčíslení. Míra validity znamená odpověď na otázku, zda zkoumáme to, 

co chceme zkoumat. (13)

4.4 Reliabilita

Reliabilitou dotazníku se rozumí schopnost dotazníku zachycovat spolehlivě a 

přesně zkoumané jevy. Dostatečně vysoká reliabilita je nezbytným předpokladem dobré 

validity dotazníku, i když sama o sobě ještě validitu nezaručuje. Je bohužel skutečností, 

že uživatelé dotazníků se většinou o stupeň spolehlivosti a přesnosti získávaných 

výsledků příliš nezajímají. Přitom v mnoha výzkumech je dotazník jediným zdrojem 

informací, o který se šetření opírá. V zásadě je možné stupeň reliability výsledků 

dotazníkových šetření vždy určitým způsobem odhadovat nebo kontrolovat. (13)
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5. Analytická část

5.1.Definice problému

Hlavním problémem a inspirací pro realizaci tohot marketingového výzkumu 

byl nedostatek informací týkající se obliby a pohledu zákazníků na značku Salming a 

další florbalové značky na trhu. Dalším podnětem pro srovnáni image značky na 

českém a dánském trhu byl můj čtyřměsíční studijní pobyt v Dánsku na sportovní 

akademii Gerlev Idraetshojskole. Pro účely této diplomové práce a možnost porovnání 

výsledků z jednotlivých zemí byly využity výsledky marketingového výzkumu Image 

značky Salming z roku 2009. (2)

Na základě osobních zkušeností a rozhovorů s odborníky nebylo přistoupeno 

k uskutečnění nového marketingového výzkumu v ČR, neboť získaná data z roku 2009 

jsou považována za aktuální a validní.

5.2. Cíle výzkumu

Hlavní cíl výzkumu je zjistit, jaký je rozdíl ve vnímání značky Salming mezi 

lidmi v ČR a Dánsku. Marketingový výzkum ukazuje, jak si značka Salming stojí 

v konkurenci ostatních florbalových značek na dvou rozdílných trzích. Dává odpověď 

na to, jakou roli hraje při nákupu florbalového vybavení značka produktů. Dále pak 

mají-li dotazovaní přehled o hráčích a týmech podporovaných touto značkou, zda vědí 

z jaké země značka pochází, zjistit míru obliby a názor na její logo a porovnání těchto 

faktorů v ČR a Dánsku.

5.3. Výběr vzorku respondentů

Pro účely marketingového výzkumu v Dánsku byla zvolena velikost výběrového 

vzorku 162 respondentů a byl srovnáván se vzorkem 148 dotazovaných pořízeného 

v roce 2009. Tento počet je považován za dostačující velikost výběrového vzorku pro 

účely sociologické analýzy prvního stupně a pro účely této diplomové práce.
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Marketingový výzkum na image značky Salming je zaměřen na cílovou skupinu 

respondentů. Předpokladem je, že dotazovaní mají alespoň určité povědomí o florbalu, 

nebo se ve florbalovém prostředí pohybují. Nemusí to ovšem být samotní hráči či 

funkcionáři florbalových klubů. Dalo by se tedy říct, že cílovou skupinou respondentů 

je „širší florbalová veřejnost“. Vzorek bude podrobněji specifikován níže v Grafech 1 a 

2.

5.4. Vytvoření dotazníku

5.4.1 Seznam informací které má dotazování přinést

Před samotným vytvoření dotazníku byl sestaven seznam informací, které by 

mělo dotazování přinést:

 Jaký je rozdíl ve vnímání značky Salming mezi širokou florbalovou veřejností 

v ČR a Dánsku?

 Znají dotazovaní značky na florbalovém trhu?

 Co je pro spotřebitele nejdůležitější při výběru florbalového vybavení?

 Jakou mají dotazovaní oblíbenou značku florbalové hokejky?

 Vybírají respondenti florbalové vybavení podle toho, zda ho používá známý 
florbalový hráč?

 Mají respondenti povědomí o týmech a hráčích podporovaných značkou 
Salming?

 Zjistit míru obliby loga značky Salming.

Na základě výše zmíněných informací bylo vytvořeno 12 otázek, jenž byly 

koncipovány do dotazníku. Ten přinesl potřebné informace týkající se toho, jak si 

značka Salming stojí v povědomí respondentů.

5.4.2 Určení způsobu dotazování

V marketingovém výzkumu bylo využito písemné dotazování formou dotazníku. 

Tento způsob byl zvolen proto, aby vyhodnocení výsledků bylo přehledné a snadno 

zpracovatelné. Na druhou stranu použitý způsob dotazování dává respondentovi čas na 
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rozmyšlenou. Dotazovaný tedy nemusí odpovědět přímo (první variantou, která mu 

přijde na mysl) a proto opravdové mínění o značce Salming může být mírně zkreslené.

V ČR marketingový výzkum probíhal v  prodejně „Jednadvacítka“ v Křižíkově 

ulici v Praze 8. Jedná se o prodejnu florbalového vybavení, která nabízí široký sortiment 

celkem deseti florbalových značek. Dotazníky byly vyplňovány u pokladny obchodu a 

marketingový výzkum zde probíhal v období květen – červenec 2009. 

Aby bylo dosaženo co možná nejbližšímu sjednocení výchozích podmínek, tak i 

v Dánsku probíhal marketingový výzkum v prodejně s florbalovým vybavením a to 

konkrétně v prodejně „Copenhagen Floorball Center“ v ulici Nordre Fasanvej 134, v 

centru Kodaně. Stejně jako v pražské prodejně byly dotazníky vyplňovány u pokladny 

obchodu, k dispozici byl anglicky i dánsky, a marketingový výzkum tam probíhal 

v období říjen – prosinec 2011.

5.4.3 Pilotáž

Před samotným začátkem marketingového výzkumu a dodáním dotazníku do 

florbalové prodejeny v Dánsku byla provedena pilotáž. Proběhla v září 2011, kdy byl 

dotazník rozdán osmnácti lidem, kteří aktivně hrají florbal, aby bylo zjištěno zda je 

dostatečně srozumitelný a jednoznačný. Konkrétně se jednalo o členy amatérského 

florbalového klubu Slagelse Floorball. Jelikož byla již česká verze dotazníku (viz 

příloha 1) podrobena  pilotáži v roce 2009, nevyskytly se žádné problémy po stránce 

jeho obsahové validity. Dvěma dotazovanými bylo upozorněno na horší srozumitelnost 

otázky číslo 11, což bylo zapříčeněno nepřesným překladem textu a následně upraveno. 

Nebylo tedy potřeba dotazník dále upravovat a bylo možno porovnat výsledky 

s výzkumem z roku 2009.

5.4.4 Konstrukce jednotlivých otázek

Dotazník je koncipován tak, aby  na jeho otázky mohli respondenti odpovědět ve 

výše zmíněných prodejnách a aby byla zaručena pokud možno co největší návratnost

dotazníků. To znamená, že otázky jsou krátké, srozumitelné, jednoznačné, není jich 

mnoho a zároveň dostatečně slouží k získání informací pro potřeby marketingového 

výzkumu. Odpovědi respondentů si nevyžadují větší časovou náročnost.
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V úvodní části dotazníku jsou zařazeny otázky 1 a 2, které slouží jako 

identifikační. Jedná se o rozlišení pohlaví a věku respondentů.

Otázka 3: Jaké značky florbalového vybavení znáte?

Jde o otázku otevřenou, kde má respondent za úkol zmínit co možná největší počet 

značek florbalového vybavení, které zná. To následně pomůže zjistit, zda mají 

dotazovaní povědomí o značkách figurujících na florbalovém trhu.

Otázka 4: Jaká je Vaše oblíbená značka florbalové hole?

Konkrétní otázka na to, jakou značku respondent preferuje, při výběru nejdůležitější 

části florbalového vybavení, nezbytného ke hře. Opět se jedná o otázku otevřenou, takže 

dotazovaný si volí odpověď sám. Je to otázka věcná (meritorní).

Otázka 5: Podle čeho si vybíráte florbalové vybavení? 

Uzavřená otázka, která dává odpověď na to, co respondent preferuje při výběru 

florbalového vybavení. Na výběr má pět možností: cena, značka, parametry, desig, 

doporučení; přičemž přiřazuje  jednotlivým odpovědím čísla 1-5 podle důležitosti (1 -

nejdůležitější, 5 - nejméně důležité). U této otázky je tedy využito škálování, jehož 

výhodou je to, že zjištěné výsledky jsou statisticky dobře zpracovatelné. Vyhodnocení 

této otázky bylo provedeno pomocí aritmetického průměru.

Otázka 6: Vybíráte i podle toho, jestli danou značku používá známý hráč?

Uzavřená otázka alternativní, kdy má respondent na výběr ze dvou odpovědí, tedy 

„ano“ či „ne“. Už i ve florbale je běžné, že někteří vynikající hráči pronikají do světa 

médií a marketingu a tím pádem se stávají „hvězdami“. Tato otázka má ukázat, zda 

mediálně známí hráči dokáží ovlivnit spotřebitele při jejich rozhodování o koupi nového 

výrobku. Tím spíše, že florbal je populární mezi mladými lidmi a dětmi, kteří jsou 
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k tomuto typu rozhodování, ať už ze strany reklamy či jiné, náchylnější.

Otázka 7: Značka Salming je partnerem jednoho florbalového reprezentačního 

týmu, víte kterého?

Od března roku 2008 je značka Salming oficiálním partnerem České florbalové 

reprezentace. Logo značky Salming se objevuje na reprezentačních dresech hráčů, 

brankářských oblecích, na reklamních banerech při mezistátních zápasech reprezentace 

a hráči jsou vybaveni výrobky této značky. Jde opět o otázku uzavřenou, meritorní, kdy 

respondenti vybírají z možností „ano“, „ne“. Ačkoli není předpokladem, že by větší 

množství respondentů v Dánsku znalo správnou odpověď na tuto otázku, byla 

v dotazníku ponechána pro zjištění povědomí o spolupráci značky Salming s Českou 

florbalovou reprezentací v zahraničí. Ve výzkumu pro ČR byly nabízené odpovědi 

Švýcarsko, Rusko, Německo a Česká republika, pro účely výzkumu v Dánsku pak 

Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Česká republika a to kvůli předpokladu, že povědomí 

dásnké florbalové veřejnosti o mezinárodním florbale není tak hluboké.

Otázka 8: Znáte nějaký florbalový klub, který hraje se značkou Salming?

Otevřená otázka, která má zjistit, zda mají dotazovaní povědomí o klubech 

podporovaných značnou. Salming vynakládá na spolupráci se špičkovými týmy nemalé 

finanční prostředky a tak je důležité vidět i určitou zpětnou vazbu. Mezi nejznámější 

kluby, jejichž je značka Salming partnerem, jsou účastníci české nejvyšší soutěže AC 

Sparta Praha, Bulldogs Brno, FBK Sokol Mladá Boleslav. V Dánsku se jedná o kluby 

Brønderslev Hot Shots, Benløse Floorball Club, nebo Aalborg, jenž hrají nejvyšší 

dánskou soutěž. Z dalších špičkových světových klubů se jedná o švédské Caperio 

Täby, nebo švýcarský Grasshoppers Curych.

Otázka 9: Znáte nějakou florbalovou hvězdu (i zahraniční), která hraje se značkou 

Salming?

Salming spolupracuje s několika známými hráči, ať už je to v Čechách, či ve světě. 
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Někteří z nich jsou z řad hvězd světového formátu, účastnící se pravidelně mistrovství 

světa a jiných mezinárodních akcí. Dalo by se říci, že všichni tito hráči se do jisté míry 

podílejí na tvorbě image značky Salming. Proto i zde je důležité, aby se v co nejlepším 

světle dostali do povědomí široké florbalové veřejnosti. O to se Salming snaží mimo 

jiné na svých internetových stránkach. Mezi nejznámější hráče se kterými značka 

Salming spolupracuje jsou například Frederik Djurling - mistr světa a několikanásobný 

vítěz švédské ligy, nebo Rasmus Sunstedt hráč švédské reprezentace a Caperio Täby. 

Opět se jedná o otázku otevřenou.

Otázka 10: Víte z jaké země značka Salming pochází?

Uzavřená otázka věcná, která zjišťuje zda respondent zná zemi původu značky. 

V nabízených odpovědích se jedná o čtyři nejvýznamnější země, které udávají trend a 

vývoj světovému florbalu, tedy: Švédsko, Finsko, Švýcarsko, Česká republika. Pro 

dotazování v Dánsku nahradilo Českou republiku právě Dánsko.

Otázka 11: Víte podle čeho se značka Salming jmenuje?

Jde o polouzavřenou meritorní otázku. Zjišťuje, zda dotazovaní znají původ jména 

Salming. Respondent vybírá z možností „ano“, „ne“. Pokud odpoví kladně, ve 

stručnosti zmíní podle koho se značka Salming jmenuje. Nejčastěji by se mělo jako 

správná odpověď objevovat jméno Börje Salming - slavný švédský hokejový obránce, 

který se jako jeden z prvních Evropanů prosadil v sedmdesátých letech do NHL a 

později založil firmu Salming, jíž propůjčil své jméno.

Otázka 12: Líbí se Vám logo značky Salming?

Konkrétně položená uzavřená meritorní otázka. Logo je bráno jako identifikační zkratka 

a hraje velmi důležitou roli v celkové image značky. Tato otázka tedy ukazuje, jak 

respondent vnímá image navenek. Pro ilustraci je logo značky Salming znázorněno 

hned vedle této otázky.
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6. Výsledky marketingového výzkumu

V této kapitole jsou prezentovány veškeré výsledky marketingového výzkumu.

Zároveň zde dochází k porovnání výsledků z výzkumů provedených v České republice a 

Dánsku. Pro lepší přehlednost následuje diskuse bezprostředně po jednotlivých 

otázkách. V tabulkách a grafech jsou použity mezinárodní zkratky pro jednotlivé země, 

tedy „CZE“ pro Českou republiku a „DNK“ pro Dánsko. Do souhrnu odpovědí bylo 

zařazeno 162 správně vyplněných dotazníků.

6.1. Interpretace výsledků výzkumu, tabulky, grafy

Otázka 1: Pohlaví

Tabulka 1: Pohlaví respondentů (ČR a Dánsko)

Odpověď Počet (CZE) v % (CZE) Počet (DNK) v % (DNK)

ženy 16 10,8 51 31,5

muži 132 89,2 111 68,5

celkem 148 100 162 100

Zdroj: BOUŠA (2012)

Marketingového výzkumu se v ČR zúčastnilo celkem 148 respondentů, z nihž 

bylo 132 mužů a jen 16 žen. V Dánsku to bylo celkem 162 respondentů, z nihž bylo 111 

mužů a 51 žen. Z tohoto pohledu musíme výsledky plynoucí z výzkumu brát převážně 

jako názory mužů, kteří tvořili v Čechách téměř 90% a v Dánsku teměr 70% všech 

dotazovaných.
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Garf 1: Pohlaví respondentů (ČR a Dánsko)
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Zdroj: BOUŠA (2012)

Otázka 2: Věk

Tabulka 2: Věk respondentů (ČR a Dánsko)

Odpověď Počet (CZE) v % (CZE) Počet (DNK v % (DNK)

do 20 let 102 68,9 119 73,5

20-30 let 25 16,9 21 13

30-40 let 18 12,2 15 9,2

40-50 let 3 2 5 3,1

50 let a více 0 0 2 1,2

celkem 148 100 162 100

Zdroj: BOUŠA (2012)

Marketingový výzkum v ČR ukázal, že téměř 70% dotazovaných bylo věkem do 

dvaceti let. To potvrzuje, že florbal je populární především mezi mladými lidmi a dětmi. 

Zajímavostí je, že se mezi respondenty nenašel ani jeden člověk starší padesáti let. 

V Dánsku  byla situace podobná, tam se výzkumu zúčastnilo přes 70% respondentů 

věkem do dvaceti let. Tento fakt lze přisuzovat tomu, že statisticky až 90% dětí 

v Dánsku, věkem do patnácti let, provozuje aktivně nějáký sport. Výsledky výzkumu, 

nejsou tedy zcela reprezentativní, protože nezahrnují mínění celé populace. 
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Graf 2: Srovnání věku respondentů v ČR a Dánsku
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Otázka 3: Jaké značky florbalového vybavení znáte?

Tabulka 3. 1: Znalost značek florbalového vybavení v ČR

Odpověď Počet
Jak často se značka 

objevila v 
dotazníku (v %)

Procentuální 
rozdělení 

značek

Salming 134 90,5 22,2

Unihoc 112 75,6 18,5

Zone 88 59,5 14,6

Exel 72 48,7 11,9

Canadien 58 39,2 9,6

Joly 42 28,4 7

X3M 34 23 5,6

Fat Pipe 30 20,3 5

Jadberg 28 18,9 4,6

Blast 6 4,1 1

žádná odpověď 14 9,5

Zdroj: BOUŠA (2009)
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Tabulka 3.2: Znalost značek florbalového vybavení v Dánsku

Odpověď Počet
Jak často se značka 

objevila v 
dotazníku (v %)

Procentuální 
rozdělení 
značek

Unihoc 141 71,6 25,5

Salming 116 87 21

Zone 105 64,8 19

Exel 80 49,4 14,3

Canadien 42 25,9 7,6

X3M 36 22,2 6,5

Fat Pipe 34 21 6,1

žádná odpověď 6 3,7

Zdroj: BOUŠA (2012)

U této otázky mohli dotazovaní uvést libovolný počet florbalových značek které 

znají. Z tabulek je patrné, že v ČR si v povědomí respondentů stála nejlépe značka 

Salming, následována  Unihocem. Při pohledu na výsledky dotazování z Dánska je 

zřejmé, že si obě tyto značky pořadí vyměnily v podstatě se stejnými hodnatami 

výsledků. Třetí místo si na obou trzích drží firma Zone. 

Pokud se podíváme na poměrové srovnání jednotlivých značek, lze konstatovat, 

že na obou florbalových trzích si dominantní postavení udržují značky Salming, 

Unihoc, nasledované značkami Zone, Exel a Canadien.
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Graf 3.1 : Srovnání znalostí značek florbalového vybavení v ČR a Dánsku
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Zdroj: BOUŠA (2012)

Pokud budeme srovnávat procentuální rozdělení jednotlivých značek na obou 

trzích (viz. Graf 3.2. a Graf 3.3), lze konstatovat že podíly jednotlivých značek zůstávají 

zachovány. Za odlišnost lze tedy jen považovat fakt, že značky Joly, Blast a Jadberg se 

v odpovědích dánských respondentů neobjevily. To nasvědčuje tomu, že dásnký trh 

s florbalovým vybavením je o něco užší než český.

Graf 3.2 : Znalost značek florbalového vybavení v ČR
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Graf 3.3 : Znalost značek florbalového vybavení v Dánsku
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Otázka 4: Jaká je Vaše oblíbená značka florbalové hole?

Tabulka 4: Oblíbená značky florbalové hole v ČR a Dánsku

Odpověď Počet (CZE) v % (CZE) Počet (DNK) v % (DNK)

Salming 92 62,2 32 19,8

Unihoc 28 18,8 101 62,3

Exel 6 4,1 7 4,3

Zone 4 2,7 10 6,2

Canadien 4 2,7 4 2,5

X3M 2 1,4

Fat Pipe 3 1,9

žádná odpověď 12 8,1 5 3

celkem 148 100 162 100

Zdroj: BOUŠA (2012)



58

Výsledky výzkumu u této otázky ukazují zajímavé poznatky. Zatímco v ČR je 

podle výzkumu nejoblíbenější mezi zákazníky značka Salming poměrně s jasným 

náskokem, v Dánsku si největší oblibu v očích široké florbalové veřejnosti drží značka 

Unihoc. Jak už předešlé otázky naznačily, obě značky pocházející ze Švédska jsou si na 

obou trzích přímými a největšími konkurenty. Zajímavostí je, že si obě firmy vyměnily 

své pozice, ale i poměry obliby mezi zákazníky na jednotlivých trzích, téměr totožně.

Graf 4: Srovnání obliby značky florbalové hole v ČR a Dánsku
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Otázka 5: Podle čeho si vybíráte florbalové vybavení? Přiřaďte čísla 1 - 5  podle 

důležitosti ( 1 - nejdůležitější, 5 - nejméně důležité)

Tabulka 5: Preference při výběru florbalového vybavení (v ČR a Dánsku)

Odpověď Body(ø) (CZE)
Důležitost 

(CZE)
Body(ø) 
(DNK)

Důležitost 
(DNK)

cena 3 3. 3,7 5.

značka 2,4 2. 2,1 2.

parametry 2 1. 1,9 1.

design 3,4 5. 3,1 4.

doporučení 3,3 4. 3 3.

Zdroj: BOUŠA (2012)

Z výsledků marketingového výzkumu je jasné, že při koupi florbalového 

vybavení (nejčastěji hole) zajímají dotazované, a to shodně v ČR i Dánsku, nejvíce její 

parametry. Značka je pro ně v tomto případě „až“ druhotným aspektem. Dále už jsou 

jejich priority odlišné. Dle shromážděných odpovědí je pro české respondenty nejméně 

důležitou vlastností při výběru florbalového vybavení jeho design. Pro Dány je to podle 

výsledků výzkumu cena, kterou naopak Češi řadí na třetí místo. Možným vysvětlením 

pro tento fakt může být rozdílná ekonomická situace obou zemí a ekonomik.
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Graf 5: Srovnání preferencí při výběru florbalového vybavení v ČR a Dánsku
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Otázka 6: Vybíráte i podle toho, jestli danou značku používá známý hráč?

Tabulka 6: Výběr vybavení podle známého hráče (v ČR a Dánsku)

Odpověď Počet (CZE) v % (CZE) Počet (DNK) v % (DNK)

ano 30 20,3 19 11,7

ne 118 79,7 143 88,3

Zdroj: BOUŠA (2012)

Je patrné, že se většina dotazovaných nenechá ovlitnit při výběru florbalového 

vybavení tím, že danou značku používá známý hráč. Jsou pro ně zřejmě důležitější jíné 

aspekty, o čemž vypovídají výsledky předchozí otázky. Přesto se našlo přes 20% lidí 

v Čechách a přes 10% dotazovaných v Dánsku, kteří při výběru značky dají na to, zda 

s ní hraje známý hráč. Z marketingového hlediska je tedy pro firmy dobré vědět, že 

spolupráce s těmito hráči není bezvýznamná, avšak významný vliv na posílení prodeje 

florbalového vybavení nemá.
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Graf 6: Výběr vybavení podle známého hráče
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Otázka 7: Značka Salming je partnerem jednoho florbalového reprezentačního 

týmu, víte kterého?

Tabulka 7.1: Salming partnerem reprezentačního týmu (výsledky z ČR)

Odpověď Počet v %

Švýcarsko 14   9,5

Rusko   4   2,7

Německo   2   1,1

Česká republika 118 79,7

neví 10   6,8

Zdroj: BOUŠA (2009)

Správnou odpovědí je, že značka Salming je oficiálním partnerem 

reprezentačního týmu ČR. Tato spolupráce trvá od března 2008 a je vidět, že se ji 

podařilo vnést i do povědomí respondentů v Čechách. Správně totiž odpovědělo téměř 

80% dotazovaných, což svědčí o jejich dobré informovanosti a zároveň o dobré práci 

značky Salming z hlediska propagace spolupráce s reprezentačním výběrem. 
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Graf 7.1: Jakého reprezentačního týmu je Salming partnerem?(výsledky z ČR)
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Tabulka 7.2: Salming partnerem reprezentačního týmu (výsledky z Dánska)

Odpověď Počet v %

Švýcarsko 10 6,2

Švédsko 31 19,1

Finsko 4 2,5

Česká republika 13 8

neví 104 64,2

Zdroj: BOUŠA (2012)

Výzkum nepředpokládal, že by dotazovaní z Dánska znali ve větší míře 

správnou odpověď. Téměr 65% respondentů vůbec nevědělo, kterého reprezentačního 

týmu je partnerem značka Salming. 19% do odpovědí zaznamenala zemi, jenž je 

původem značky. Jen necelá desetina dotazovaných pak uvedla správnou odpověď. 

Z výsledků tedy lze usuzovat, že spolpráce s Českým národním týmem má dopad je na 

domácí scéně a v zahraničí tolik vnímána není.
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Graf 7.2: Jakého reprezentačního týmu je Salming partnerem?(výsledky 

z Dánska)
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Otázka 8: Znáte nějaký florbalový klub, který hraje se značkou Salming?

Tabulka 8.1: Spolupráce Salmingu s florbalovými kluby (v ČR)

Odpověď Počet v %

AC Sparta Praha 54 32,5

Sokol Mladá Boleslav 24 14,5

FBC Liberec 8 4,8

ostatní 10 6,0

nezná 70 42,2

Zdroj: BOUŠA (2009)

Tato otázka měla zjistit, zda mají dotazovaní povědomí o spolupráci značky 

Salming s kluby. Z výsledků marketingového výzkumu je patrné, že přes 40%  

respondentů nezná žádný klub, který je značkou Salming podporován. Více než třetina 

lidí věděla, že hráči klubu AC Sparta Praha hrají s vybavením Salming a téměř 15% 

dotazovaných si v tomto ohledu vzpomnělo na Sokol Mladá Boleslav.
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Graf 8.1: Spolupráce Salmingu s florbalovými kluby (v ČR)
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Otázka 8: Znáte nějaký florbalový klub (i zahraniční), který hraje se značkou 

Salming?

Tabulka 8.2: Spolupráce Salmingu s florbalovými kluby (v Dánsku)

Odpověď Počet v %

Brønderslev Hot Shots 33 20,8

Caperio Täby 31 19,2

Benløse Floorball Club 21 12,1

Aalborg 15 9,3

nezná 62 38,5

Zdroj: BOUŠA (2012)

Podobně jako v Čechách, tak i v Dánsku téměř 40% dotazovaných nevědělo o 

klubu, který spolupracuje se značkou Salming. 21% si vzpomnělo na Brønderslev Hot 

Shots, což je jeden z úspěšnějších klubů nejvyšší dánské ligy. Zajímavým faktem je, že 

skoro 20% respondentů uvedla švédský tým Caperio Täby, jenž je jediným celkem ve 

švédské soutěži Superligan, který firma Salming podporuje.
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Graf 8.2: Spolupráce Salmingu s florbalovými kluby (v Dánsku)
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Otázka 9: Znáte nějakou florbalovou hvězdu (i zahraniční), která hraje se značkou 

Salming?

Tabulka 9.1: Znalost hvězd značky Salming (v ČR)

Odpověď Počet v %

Fredrik Djurling 20 12,4

Radek Križko 16 9,9

Petr Novotný 8 4,9

Václav Culka 6 3,7

Johannes Skog 4 2,5

ostatní 15 9,7

nezná 93 57,4

Zdroj: BOUŠA (2009)
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Podobně jako u předchozí otázky, se i zde obobjevila vetší část respondentů (v 

obou zemích shodně kolem 57%), kteří neznali odpověď. Nejčastěji se v dotaznících jak 

z Čech tak Dánska objevovalo jméno švédského reprezentačního útočníka Fredrika 

Djurlinga. Djurling ještě spolu s Joannesem Skogem ze švédského IBK Falun, byli 

jedinými zahraničními hráči, kteří se v odpovědích českých dotazovaných objevili. Na 

českého reprezentanta Petra Novotného, který je zároveň „ambasadorem“ značky 

Salming, si vzpomnělo pouze 5% Čechů. O známosti spolupráce Salmingu a extraligové 

Sparty svědčí i to, že se mezi odpověďmi našla jména i některých hráčů tohot klubu ( 

např. Radek Križko, Václav Culka). Uvedeno bylo i několik méně známých jmen, která 

jsou zařazena do položky „ostatní“.

Graf 9.1: Znalost hvězd značky Salming (v ČR)
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Tabulka 9.2: Znalost hvězd značky Salming (v Dánsku)

Odpověď Počet v %

Fredrik Djurling 22 13,6

Johanes Skog 15 9,3

Rasmus Sundstedt 13 8

Niklas Juul Jensen 13 8

ostatní 4 2,5

nezná 95 58,6

Zdroj: BOUŠA(2012)
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Při detailnějším pohledu na výsledky výzkumu uskutečněného v Dánsku 

najdeme v uvedených odpovědích i třeba Rasmuse Sundstedta ze švédského Caperia 

Täby, nebo Niklase Juul Jensena dánského reprezentanta a nejlepšího střelce týmu 

Brønderslev Hot Shots. Naopak na jméno Fina Lasse Ritesua, který je mimo jiné 

prezentován i na webových stránkách firmy Salming, neuvedl ani jeden z dotazovaných 

respondentů.

Graf 9.2: Znalost hvězd značky Salming (v Dánsku)
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Otázka 10: Víte z jaké země značka Salming pochází?

Tabulka 10.1: Znalost původu značky Salming (v ČR)

Odpověď Počet v %

Švédsko 116 78,4

Česká republika   2 1,4

Švýcarsko   8 5,4

Finsko 12 8,1

neví 10 6,7

celkem 148 100

Zdroj: BOUŠA (2009)
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Správnou odpověď, tedy že značka Salming je původem švédská, uvedlo v ČR 

téměř 80% respondentů. Vzhledem k tomu, že Švédsko je kolébkou florbalu a 

dlouhodobě udává jeho trend, může i tato znalost dotazovaných sehrát pozitivní roli při 

pohledu na image značky Salming.

Graf 10.1: Znalost původu značky Salming (v ČR)
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Tabulka 10.1: Znalost původu značky Salming (v Dánsku)

Odpověď Počet %

Švýcarsko 5 3,1

Švédsko 113 69,9

Finsko 7 4,3

Dánsko 21 12,9

neví 16 9,8

celkem 162 100

Zdroj: BOUŠA (2012)

Pro účely výzkumu v Dánsku, byla možnost odpovědi „Česká republika“ 

nahrazena odpovědí „Dánsko“ a to uvedlo jako zemi původu značky Salming skoro 

13% respondentů. Téměř 70% dotazovaných však uvedlo správnou odpověď, což je o 

10% lidí méně než v ČR. To může nahrávat myšlence, že pro Dány není národnost 

(chceme-li původ značky) tolik důležitá, jako pro Čechy.
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Graf 10.1: Znalost původu značky Salming (v Dánsku)
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Otázka 11: Víte podle čeho se značka Salming jmenuje?

Tabulka 11: Znalost jména Salming (srovnání ČR a Dánsko)

Odpověď Počet (CZE) v % (CZE) Počet (DNK) v % (DNK)

ano 38 25,7 32 19,8

ne 110 74,3 130 80,2

Zdroj: BOUŠA (2012)

Na rozdíl od předchozí otázky se zde projevila neinformovanost respondentů, co 

se týká názvu značky Salming. Správnou odpověď, tedy že jméno získala podle  

populárního hokejového obránce Börje Salminga, který se jako jeden z prvních 

Evropanů prosadil v sedmdesátých letech do severoamerické NHL (jako správná 

odpověď stačilo uvést celé jméno, nebo to že se jedná o hokejistu), uvedla jen čtvrtina 

dotazovaných v Čechách a zhruba pětina respondentů v Dánsku.
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Graf 11: Znalost jména Salming (srovnání ČR a Dánsko)

ano
ne

19,8

80,2

25,7

74,3

0

20

40

60

80

100

v 
%

Víte, podle čeho se značka Salming jmenuje?

CZE DNK

Zdroj: BOUŠA (2012)

Otázka 12: Líbí se Vám logo značky Salming?

Tabulka 12: Obliba loga Salming (srovnání ČR a Dánsko)

Odpověď Počet (CZE) v % (CZE) Počet (DNK) v % (DNK)

ano 140 94,6 143 88,3

ne 8 5,4 19 11,7

Zdroj: BOUŠA (2012)

Drtivá většina respondentů (téměř 95% v ČR a skoro 90% v Dánsku) 

odpověděla, že se jim logo značky Salming líbí. Je důležité, aby značka měla své 

originální logo, které si spotřebitel se značkou spojí a především, aby v něm vyvolalo 

pozitivní pocity. Dá se říci, že toto vše logo značky Salming splňuje.
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Graf 12: Obliba loga Salming (srovnání ČR a Dánsko)
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7. Diskuse

Ani v České republice, ani v Dánsku nelze marketingový výzkum image značky 

Salming pokládat za zcela reprezentativní výzkum celé populace. Nešlo totiž zajistit, 

aby požadovaný vzorek respondentů spadal do různých věkových skupin a aby měli 

muži a ženy podobné poměrové zastoupení. Marketingového výzkumu v Čechách se 

zůčastnilo celkem 148 respondentů z nihž  bylo 132 mužů a jen 16 žen. V Dánsku bylo 

poměrové rozložení mužů a žen o něco vyrovnanější, když z celkového počtu 162 

dotazovaných bylo zhruba 70% mužů a 30% žen. Také pokud se podíváme na rozložení 

respondentů do jednotlivých věkových skupin, musíme výsledky výzkumu brát jako 

názory mladší části populace, neboť z celkového počtu všech dotazovaných v obou 

zemích spadalo až 86% lidí do věkové skupiny mladší třiceti let. Tyto údaje ale jen 

potvrzují fakt, že florbal je sportem populárním zejména mezi mladými lidmi.

Přes všechny zmíněné aspekty výzkum ukázal, jak si značka Salming stojí 

v očích respondentů. Přinesl odpovědi na to, jaké mají dotazovaní povědomí o této 

značce, i to jak si Salming vede v konkurenci ostatních značek na florbalovém trhu.

Zajímavé informace byly získány při porovnání oblíbenosti značky florbalové hole 

v ČR a Dánsku. Zatímco v Čechách má v tomto směru dominantní postavení na trhu 

značka Salming následována konkurenční značkou Unihoc, v Dánsku tomu bylo přesně 

naopak. Tento marketingový výzkum dal i odpověď na to, podle čeho respondent vybíra 

florbalové vybavení, což je cenná informace, která se dá zhodnotit v marketingové 

strategii jednotlivých výrobců. U této problematiky byly opět objeveny zajímavé 

poznatky. Dánové dle výsledků výzkumu nepřikládají tak zásadní váhu ceně vybíraného 

florbalového produktu jako Češi. 

Marketingový výzkum porovnání image značky Salming v ČR a Dánsku lze

považovat za validní, protože byla zjištěna  data, které zjištěna měla být a při porovnání 

výsledků výzkumu a výsledků pilotáže bylo zjištěno podobné procentuální rozdělení 

odpovědí. Reliabilita výzkumu se již posuzuje hůře, neboť značka nikdy podobný 

výzkum neprováděla. Lze ale předpokládat, že pokud by byl výzkum uskutečněn znovu 

v jednotlivých zemích s menším časovým odstupem, přinesl by podobné výsledky. 

Nutno ovšem dodat, že reliabilita ani validita výzkumu nebyla podrobena žádné

matematicko-statistické analýze.
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8. Doporučení ke zlepšení image značky Salming

Na základě výsledků výzkumu je patrné, že Salming je v Dánsku zavedenou 

značkou, dotazovaní o ni vědí, jedničkou na trhu ale není. Má tedy podobnou startovní 

pozici jakou měla před několika lety v České republice. Tehdy byla také slabším 

konkurentem silnému Unihocu, ale situace je zde nyní opačná. Proto by se v první řadě 

měla firma Salming v Dánsku zaměřit na lepší propagaci značky, ale i samotných 

produktů. Obecně se dá konstatovat, že značka Salming si na českém trhu stojí o dost 

lépe než na dánském. Vzhledem k tomu budou následující doporučení směřovat právě 

k dánskému trhu.

1. Zlepšení propagace značky

Příklad pro zelpšení propagace značky si „dánský“ Salming může vzít právě 

z České republiky, kde došlo ke spojení jména s národním týmem. Začít ale může už od 

elementárnějších činností. Třeba komunikací se svými potencionálním zákazníky a 

fanoušky prostřednictvím sociální sítě Facebook. Ta je v dnešní době jedním 

z nejsilnějších marketingových nástrojů a dánská verze Salmingu chybí. Dále se nabízí 

také vlastní verze dánských webových stránek. V případě, že uživatel zadá do 

internetového vyhledávače název značky, jsou mu nabídnuty produkty Salming 

v některém z internetových obchodů, nebo odkaz na švédské webové stránky značky.

Výsledky marketingového výzkumu ukázaly, že velká část dotazovaných 

v Dánsku neví, podle koho nese značka Salming své jméno. Značka by tak 

prostřednictvím svých oficiálních webových stránek mohla nabídnout stručný popis 

Börje Salminga, ale i další informace, které by vedly ke zýšení povědomí a zájemu o 

značku. 

S webovou prezentací souvisí i další problém značky na dánském trhu. Chybí 

zde totiž samostatný internetový obchod firmy, který by nabízel výhradně produkty 

značky Salming. Ty jsou k dispozici jen na internetových stránkách prodejen, které 

nabízejí široký sortiment zboží a ve kterém se značka Salming ztrácí.
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2. Zvýšení povědomí o značce prostřednictvím:

Florbalových hvězd

Přestože Dánsko není florbalovou „velmocí“ a za jeho národní tým nehrají 

hvězdy světového formátu, bylo by jistě přínosem pro zlepšení propagace značky spojit 

jméno s některým z hráčů, kteří jsou úspěšní na domácí scéně. Mladá vycházející 

hvězda, která se pohybuje v odvětví tak blízkému mladší genraci by jistě zapadla do 

filosofie firmy. Třeba hráč, který umí a při hře využívá tzv. freestyle. V této technice se 

v Dánsku pořádají i pravidelná mistrovství, stejně tak jako soutěže v tvrdosti střelby. I

s těmito florbalovými událostmi by značka Salming mohla spojit své jméno, podobně 

jako se tomu stalo v Čechách. Pokud by se tato spolupráce povedla a z hráčů se 

případně staly výrazněji známé osobnosti, lze toho využít pro autogramiády, turnaje, 

exibiční zápasy apod. 

Nepochybně by ke zvýšení prestiže značky přispěla i účast některého ze 

zahraničních hráčů podporovaných značkou, jako například Fredrik Djurling, ale to jistě 

není snadná záležitost. Kažopádně by se Salming v Dánsku měl snažit o navázání užší 

spolupráce s nejlepšími domácími hráči, protože právě oni mohou k florbalu přivést 

nové nadšence a tím i potencionální zákazníky.

Florbalových týmů

Co se týče klubů, je jasné, že propagace je spojená s úspěchem. Faktem je, že 

žádný z dánských extraligových týmů spolupracují se Salmingem ještě žádného 

výrazného úspěchu, ať na domácí nebo mezinárodní scéně, nedosáhl. To jsou ovšem 

faktory, které firma Salming jako taková jen těžko ovlivní. Avšak spojení jména značky 

s národním týmem jakékoli kategorie, nebo ženského týmu Frederikshavh Bulldogs, 

který se pravidelně účastní poháru mistryň, by značce Salming pomohlo zvýšit svou 

prestiž v Dánsku.
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Florbalových akcí pro mládež

Jak už bylo několikrát zmíněno, florbal je oblíbený zejména mezi mladýmí lidmi 

a to platí i v Dánsku. Proto je důležité, aby značka o tuto skupinu lidí pečovala a snažila 

si mezi nimi utvářet své dobré jméno. K tomu by mohlo například pomoci pravidelné 

pořádání sportovních kempů pro mládež, které by nesly jméno značky. Mladí florbalisté 

by zde měli pod vedením kvalitních trenérů možnost přiučit se novým dovednostem 

třeba i od hráčů reprezentace, nebo hráčů, se kterými firma naváže spolupráci. Zároveň 

by toto kempy mohly sloužit jako prezentace nových produktů značky.

Přestože v dánských školách nepatří florbal mezi úplně nejpopulárnější sporty, 

jeho obliba zde roste stále víc. Proto by se značka Salming měla zaměřit i na toto pole a 

pokusit se oslovit cílenou marketingovou kampaní školy, jejich žáky, případně i rodiče. 

Příkladem mohou být pravidelné turnaje mezi jednotlivými školami nesoucí jméno 

značky.

Závěrem bych shrnul všechny výše uvedené návrhy, které by měly vést ke zlepšení 

image značky Salming:

 Vytvořit kvalitní webou prezentaci

 Zaměřit se na on-line marketing

 Propojit jméno značky s florbalovou hvězdou

 Navázat spoupráci se špičkovým týmem

 Propojit jméno značky s mládežnickým florbalem 
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9. Závěr

Cílem této diplomové práce bylo porovnat image značky Salming v České 

republice a Dánsku. Zároveň bylo snahou objasnit tvorbu image značky Salming a 

zjistit, jak působí na cílovou skupinu. Image je důležitým faktorem při vnímání značky 

okolím. Podle názoru, který si spotřebitelé o značce vytvoří v povědomí, vzniká veřejné 

mínění, které se přímo odráží na tvorbě image značky.

Celkem bylo do vyhodnocení zahrnuto 162 respondentů z Dánska. Výsledky 

marketingového výzkumu ukázaly některé očekávané skutečnosti, ale i poznatky nové. 

Například to, že dotazovaní v Dánsku nebudou mít velký přehled o spolupráci značky 

Salming s Českým národním týmem, se dalo předpokládat. Ale třeba dominantní 

postavení konkurenční značky Unihoc na dánském trhu je zajímavou skutečností. 

Komplexně si Salming stojí v povědomí české i dánské florbalové veřejnosti, 

poměrně dobře. Je patrné, že se na trzích s florbalovým vybavením, v konkurenci 

mnoha značek rozhodně neztrácí. Je třeba aby značka Salming v nastoleném trendu 

pokračovala a aby průběžně vylepšovala svou image. V tomto směru lze vidět zejména 

v Dánsku velký potenciál. To vše jí pak může výrazně pomoci v konkurenčním boji na 

florbalovém trhu. Ten je totiž i díky faktu, že florbal je stále mladým sportem, plný 

inovací a novinek.

Při zpracování diplomové práce se podle mého názoru podařilo splnit cíle, které

byly na začátku vytyčeny. Po provedení marketingového výzkumu byly zjištěny názory 

respondentů na image značky Salming v ČR a Dánsku. Na základě výsledků tohoto 

výzkumu bylo provedeno srovnání image značky ve zmíněných zemích a sestavena 

doporučení, která by mohla vést ke zlepšení image značky Salming v Dánsku. Ta 

mohou být prostřednictvím příslušných manažerů v budoucnosti využita ke zlepšení 

prezentace značky v jednotlivých zemích.
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Příloha 1: Dotazník (česky)

1. Pohlaví 

     a) žena b) muž

2. Věk

     a) do 20 let        b) 20-30 let       c) 30-40 let        d) 40-50 let        e) 50 let a více

3. Jaké značky florbalového vybavení znáte?

4. Jaká je Vaše oblíbená značka florbalové hole?

5. Podle čeho si vybíráte florbalové vybavení? Přiřaďte čísla 1-5  podle důležitosti ( 

1- nejdůležitější, 5- nejméně důležité)

cena:           značka:           parametry:           design:           doporučení: 

6. Vybíráte i podle toho, jestli danou značku používá známý hráč?

ano ne

7. Značka Salming je partnerem jednoho florbalového reprezentačního týmu, víte 

kterého?

     a) Švýcarska        b) Ruska        c) Německa        d) České republiky        e) nevím

8. Znáte nějaký florbalový klub, který hraje se značkou Salming?

9. Znáte nějakou florbalovou hvězdu (i zahraniční), která hraje se značkou 

Salming?
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10. Víte z jaké země značka Salming pochází?

     a) Švédsko        b) Česká republika        c) Švýcarsko        d) Finsko        e) nevím   

11. Víte podle čeho se značka Salming jmenuje?

ano: ne

12. Líbí se Vám logo značky Salming?

ano ne
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Příloha 2: Dotazník (anglicky) 

1. Sex

     a) female b) male

2. Age

     a) until 20 years    b) 20-30 years    c) 30-40 years    d) 40-50 years    e) 50 years and 

more

3. Wich brands of floorball equipment do you know?

4. What is your favorite brand of floorball stick?

5. How do you choose floorball equipment? Assign numbers 1-5  in order of 

importance ( 1- most important, 5- least important)

price:           brand:           parameters:          design:           recommendation: ___

6. Do you choose the brand, depending on the well-known player uses it?

yes no

7. Brand Salming is partnerem of one floorball national team, do you know wich 

one?

     a) Switzerland        b) Sweden       c) Finland        d) Czech Republic        e) I don´t 

know

8. Do you know some floorball club, that plays with the brand Salming (or is 

supported by Salming)?
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9. Do you know any floorball star (also foregin) wich plays with the brand 

Salming?

10. Do you know, where the brand Salming comes from?

          a) Switzerland       b) Sweden       c) Finland       d) Denmark       e) I don´t know

11. Do you know, according to whom called the name of brand Salming?

yes: no

12. Do you like logo of brand Salming?

yes no
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Příloha 3: Loga značky Salming
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Příloha 4: Propagační materiály značky Salming
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