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Abstrakt

Název:      Marketingová komunikace Juniorského maratonu společnosti Prague

                  International Marathon, s.r.o.

Cíle: Cílem práce je popis a zhodnocení marketingové komunikace Juniorského 

maratonu  společnosti  Prague  International  Marathon,  s.r.o.  na  základě 

provedených  analýz  a  vytvoření  návrhu  na  zefektivnění  marketingové 

komunikace.

Metody: V  této  práci  byla  použita  kvalitativní  metoda  výzkumu  –  deskriptivní 

případová  studie,  která  byla  zpracována  na  základě  analýzy  textů  a 

dokumentů a kvalitativního rozhovoru.

     

Výsledky: Výstupem práce jsou návrhy na zefektivnění marketingové komunikace, 

které byly zpracovány na základě zhodnocení současné komunikace. Práce 

bude předložena společnosti PIM. 

Klíčová slova: marketing, komunikační mix, propagace, běžecký závod



Abstract

Title:        Marketing communications of Prague International Marathon Co., Ltd's  

Junior marathon.

Goal    The goal  of  this  work is  a  description  and an  evaluation  of  marketing 

communications of Prague International Marathon's Junior marathon and a 

proposal for an improvement of these communications.

Methods:   Research method used in this paper is a qualitative method – descriptive 

case study, which was made according to an analysis of documents and 

text and a qualitative interview.     

Results:      The outcome of this paper are several suggestions on how to improve 

marketing communications. These suggestions were made based on the 

evaluation of the current communications.

Keywords: marketing, communication mix, promotion, running event
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 1   ÚVOD

Běh je po běžné chůzi druhým nejpřirozenějším pohybem. Lidé tento způsob rychlého 

přesunu používají už po tisíciletí. Byl používán při lovu i v boji a hrál důležitou roli při přežití. 

Je to celosvětově nejlevnější, nejsnadnější a nejdostupnější fyzická aktivita. Běhat se dá téměř 

kdekoli, jak ve městě, tak v přírodě. Běh může vykonávat každý, komu to zdraví dovolí. Co se 

týče vybavení, není tento sport nijak náročný. Postačí vám jen kvalitní běžecká obuv.

Je dokázáno, že běh má mnoho příznivých zdravotních účinků jako je posílení srdce a 

cévního  systému,  posílení  imunity,  podpora  látkové  výměny  v  těle,  spálení  kalorií, 

odbourávání stresu a pozitivně působí také i proti nervovým poruchám.

Běhat můžete krátké i dlouhé vzdálenosti. Mezi ty nejdelší a vytrvalostně nejnáročnější 

běhy patří maratonský běh, neboli maraton, což je běžecký závod na vzdálenost 42,195 km. 

Nejznámější a největší jsou pořádány v Londýně, Bostonu, Chicagu, New Yorku a v Berlíně. 

Mezi ty nejprestižnější se v roce 2010 zařadil i Pražský mezinárodní maraton, známý pod 

anglickou zkratkou PIM (Prague International Marathon) stejnojmenné společnosti. Prague 

International Marathon, spol. s.r.o. je nejvýznamnější společností zabývající se běhy na dlouhé 

vzdálenosti v ČR. S vizí přiblížení tohoto sportu mladým lidem, začala v roce 1997 pořádat 

Juniorský  maraton  (dále  JM),  tedy  štafetový  běžecký  závod  na  maratonské  trati  pro 

desetičlenná družstva středních škol.

Na rozdíl od komerční sféry, kde hlavním cílem společností bývá především co největší 

zisk, jsou cíle neziskových projektů nepeněžní. To však neznamená, že by se v neziskové 

oblasti  neměla  věnovat  dostatečná  pozornost  marketingové  komunikaci.  Je  tomu  právě 

naopak. Bez marketingu se v dnešní době, téměř přesycené reklamou, obejde jen málokterá 

sportovní akce. Marketingová komunikace pomáhá ke zvýšení povědomí o konané akci, k 

zatraktivnění akce nejen pro potenciální účastníky, ale také pro možné partnery akce a tím k 

získání tolik potřebných financí. Aby marketingová komunikace fungovala efektivně, musí 

fungovat i jednotlivé složky komunikačního mixu. Podrobná analýza současné marketingové 

komunikace JM by měla odhalit  případné nedostatky,  a napomoci k vytvořeí  návrhů na 

zlepšení této komunikace.
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 2   CÍLE A ÚKOLY PRÁCE

 2.1 Cíle

Hlavním  cílem  této  práce  je  popis  a  zhodnocení  marketingové  komunikace 

Juniorského  maratonu  společnosti  Prague  International  Marathon,  s.r.o.  na  základě 

analýzy textů a dokumentů a kvalitativního rozhovoru, a následně pak vytvoření návrhů 

na zefektivnění této komunikace. 

 2.2 Úkoly

K tomu, aby bylo dosaženo hlavního cíle, je nutné provést několik dílčích úkolů:

1. Studium literatury zabývající se marketingovou komunikací

2. Studium a analýza textů a dokumentů týkajících se marketingové komunikace 

Juniorského maratonu 

3. Kvalitativní rozhovor s jedním z organizátorů závodu

4. Zpracování informací, popis a zhodnocení současné marketingové komunikace 

JM

5. Návrhy na zefektivnění marketingové komunikace JM
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 3   TEORETICKÁ VÝCHODISKA

 3.1 Marketingová komunikace

Marketingová  komunikace  představuje  velmi  důležitý  faktor  fungování 

marketingu,  jelikož  právě  ta  slouží  k  ovlivňování  a  přesvědčování  zákazníků 

prostřednictvím vysílaných informací. Marketingovou komunikaci můžeme dle Gillise 

(2006) definovat jako všechny aktivity, které organizace podnikne při propagaci svého 

programu  cílové  skupině.  Definice  Heskové,  Štarchoně  (2009)  zní:  „Marketingová 

komunikace  je  každá  forma  komunikace,  kterou  používá  organizace  k  informování,  

přesvědčování nebo ovlivňování dnešních, nebo budoucích (potenciálních) zákazníků.“ 

(9, s. 51) Můžeme říci, že nejdůležitější je právě sdělení, které se snažíme předat cílové 

skupině, přičemž prostředek je vedlejší.

Mayo (2010) uvádí,  že  marketingovou komunikaci  lze chápat  jako propagační 

část marketingového mixu – 4P, product (produkt), price (cena),  place (distribuce) a 

promotion  (propagace).  Cílem marketingové  komunikace  je  ovlivnit  chování  cílové 

skupiny  informováním  a  přesvědčováním;  získání  nových  zákazníků  zvýšením 

povědomí  o  produktu;  udržení  současných  zákazníků  poskytováním  doplňujících 

informací o výhodách; vybudování a posílení vztahů se zákazníky, prodejci, partnery a 

dalšími  důležitými  stakeholdery.  K  tomu,  aby  společnost  mohla  uplatňovat 

marketingovou  komunikaci,  musí  nejdříve  poznat  potřeby  a  přání  svého  cílového 

segmentu a tomu poté uzpůsobit svoji další komunikaci.

Marketingová komunikace zastává své místo také při pořádání sportovních akcí. 

Dle  Novotného  (2011)  můžeme  sportovní  akci  chápat  jako  jednorázovou  sportovní 

událost. Doba trvání této události může být v rozmezí hodin až několika dní. Čáslavová 

(2009) ve své publikaci uvádí: „Marketing sportovních akcí se zaměřuje především na  

získávání  zákazníků.  Využívá  motivace  diváků  i  aktivních  sportovců  prostřednictvím  

akce.“ (2, s. 148) Takováto akce účastníkům poskytuje určitý zážitek, na jehož základě 

pak  vzniká  kladný  vztah  k  akci.  Této  vazby  využívá  pořadatel,  značky  a  firmy  k 

marketingové komunikaci. Tuto skutečnost zachycuje schéma č. 1.
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Schéma č. 1 - Motivace a marketing jako základní cíle sportovních akcí

Zdroj: Brehm in Čáslavová (2009, s. 148)

Kotler  (2007)  ve  svém  schématu  komplexního  komunikačního  systému  (viz 

schéma  č.  2)  zdůrazňuje  nutnost  komunikace  se  zprostředkovateli,  spotřebiteli  i 

cílovými  skupinami.  Jelikož  i  mezi  nimi  dochází  ke  komunikaci  a  předávání 

nejrůznějších informací, doporučuje společnostem, aby tento systém používaly.

Schéma č. 2 – Komplexní komunikační systém

Zdroj: Kotler (2007, s. 810)
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Podle toho, komu je sdělení určeno, můžeme rozlišovat mezi komunikací osobní 

a masovou (hromadnou). První zmíněná, tedy osobní komunikace, někdy také nazývána 

„komunikací 1:1“ či „tváří v tvář“, je přímou formou komunikace. Hesková, Štarchoň 

(2009) ve své knize píší, že zásadní je zde fyzická přítomnost zdroje a příjemce zprávy.  

Do této kategorie patří všechny způsoby osobního prodeje. Naopak masová komunikace 

je určena velkému množství potencionálních zákazníků. Jde o určitou formu neosobní 

komunikace zprostředkované různými médii. Dle Heskové, Štarchoně (2009) lze dále 

členit média na vysílací, kde typickými zástupci jsou rozhlas a televize, a na tisková,  

tedy  noviny,  časopisy  a  další.  Podrobnější  srovnání  těchto  dvou  forem  nabízí 

Pelsmacker, Geuens, Bergh (2003) v následující tabulce č. 1.

Tabulka č. 1 – Osobní a masová marketingová komunikace

Osobní komunikace Masová komunikace

Oslovení široké veřejnosti
 Rychlost
 Náklady na jednoho 

příjemce

Nízká
Vysoké

Vysoká
Nízké

Vliv na jednotlivce
 Hodnota dosažené 

pozornosti
 Selektivní přijetí
 Ucelenost

Vysoká

Relativně nízké
Vysoká

Nízká

Vysoké
Mírně nižší

Zpětná vazba
 Přímost
 Rychlost zpětné vazby
 Měření efektivnosti

Dvoustranná
Vysoká
Přesné

Jednostranná
Vysoká
Obtížné

Zdroj: De Pelsmacker, Geuens, Van Den Bergh (2003, s. 27)

Rozhodování  zákazníků  však  neovlivňuje  pouze  způsob  propagace,  ale  také 

design produktu, jeho cena i dostupnost. K tomu, aby marketingová komunikace byla 

úspěšná,  musí  být  ve zbylých třech oblastech marketingového mixu (product,  price, 

place)  učiněna  správná  rozhodnutí.  Sebelepší  propagace  nepřekoná  špatnou  kvalitu 

produktu,  přehnaně vysokou cenu nebo nedostačující  distribuci.  Stejně tak musí  být 

zkoordinovány  další  prvky  propagačního  mixu.  V 90.  letech  se  tak  objevuje  nový 

pohled  na  marketingovou  komunikaci,  kdy  vzniká  integrovaná  marketingová 

komunikace.
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 3.2 Integrovaná marketingová komunikace

Kotler (2007) definuje integrovanou marketingovou komunikaci jako „koncepci,  

v jejímž rámci společnost pečlivě integruje a koordinuje množství svých komunikačních  

kanálů, aby o organizaci a jejích produktech přinesla jasné, konzistentní a přesvědčivé  

sdělení.“ (12,  s.  818)  Definice,  kterou  uvádí  Hesková,  Štarchoň  (2009)  zní: 

„Integrovaná  komunikace  je  definována  jako  řízení  a  kontrola  veškeré  komunikace  

firmy směrem k trhu.“ (9, s. 52)

Dle Maya (2010) je integrovaná komunikace v ideálním případě realizovaná tak, 

že  se  vytvoří  komplexní  databáze  zákazníků,  rozdělující  současné  a  potencionální 

zákazníky do skupin dle určitého povědomí, predispozicí a chování, na základě nichž se 

vytvoří  zprávy  a  strategie,  které  řídí  komunikační  taktiky  a  tím  dojde  k  dosažení 

marketingových cílů.

Jednotlivá reklamní sdělení různých forem a z různých zdrojů mohou zákazníka 

zmást, pokud nepropagují jednu a tu samou věc. Integrovaná marketingová komunikace 

se tedy snaží spojit všechny nástroje komunikačního mixu do jednoho celku a tím zvýšit 

jejich  efektivitu.  V  níže  uvedené  tabulce  č.  2  můžeme  vidět  srovnání  klasické 

komunikace s komunikací integrovanou.

Tabulka č. 2 - Klasická a integrovaná komunikace

Klasická komunikace Integrovaná komunikace

Zaměřená na akvizici, prodej Zaměřená na udržování trvalých vztahů

Masová komunikace Selektivní komunikace

Monolog, jednostranná komunikace Dialog, dvoustranná komunikace

Informace jsou vysílány Informace na vyžádání

Informace jsou předávány Informace - samoobsluha

Iniciativa je na straně vysílajícího Příjemce přebírá iniciativu

Přesvědčování Informace jsou poskytovány

Účinek na základě opakování Účinek na základě konkrétních informací

Ofenzivnost Defenzivnost

Obtížný prodej Snadný prodej

Vlastnosti značky Důvěra ve značku

Orientace na transakci Orientace na vztahy

Změna postojů Spokojenost

Moderní, přímočará, masivní Postmoderní, cyklická a fragmentární
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Zdroj: Van Raaij in De Pelsmacker, Geuens, Van Den Bergh (2003, s. 31)

Z tabulky je zřejmé, že v integrované formě komunikace není již zákazník chápán 

jako „terč“ obchodu, ale jako partner. Klade se zde důraz spíše na budování trvalého 

vztahu se zákazníkem, ale i  dalšími partnery,  a na jakousi symbiózu. Upouští  se od 

masové komunikace a přechází se k formě individuální, selektivní. Upřednostňuje se 

hlavně dvoustranná komunikace, poskytování informací místo přesvědčování, důvěra ve 

značku a další.

 3.3 Komunikační mix

Úspěšná marketingová komunikace závisí na kombinaci nástrojů komunikačního 

mixu.  Tento  druh  komunikace  však  není  pouze  reklama,  jak  se  mnoho  lidí  mylně 

domnívá.  Kotler  (2007)  do  hlavních  komunikačních  nástrojů  komunikačního  mixu, 

který slouží k dosažení reklamních a marketingových cílů, zahrnuje tyto:

 Reklama

 Osobní prodej

 Podpora prodeje

 Vztahy s veřejností (PR)

 Přímý marketing

Někteří autoři k těmto pěti ovšem přidávají další.  V případě  De Pelsmackera, 

Geuense, Van Den Bergha (2003) se jedná o sponzoring, výstavy a veletrhy, interaktivní 

marketing, a komunikaci v prodejním nebo nákupním místě. Hesková, Štarchoň (2009) 

zase přidávají události a zážitky. Výčet však není konečný. Komunikačních nástrojů je 

obrovské množství a stále se objevují nové.

Každý nástroj má samozřejmě své výhody i nevýhody. Záleží především na čase 

a způsobu jeho využití. Podstatnou roli u sdělení ovšem hraje také jeho důvěryhodnost a 

kreativita.  V  následujících  podkapitolách  jsou  představeny  jednotlivé  nástroje 

komunikačního mixu podrobněji.
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 3.3.1 Reklama

Pojem „reklama“ pochází z latinského slova „reklamare“, což znamená křičeti. 

V dřívějších dobách totiž existovala reklama pouze v ústní podobě. S postupem času se 

však začaly objevovat její  nové podoby a dnes je již reklama všude kolem nás.  De 

Pelsmacker,  Geuens,  Van  Den  Bergh (2003)  uvádí,  že  „reklama  je  jakákoli  forma  

neosobní placené prezentace a podpory prodeje výrobků, služeb či myšlenek určitého  

subjektu.“ (3, s. 630) Reklama má tedy tři hlavní charakteristiky: je neosobní, placená a 

je šířena skrz masmédia. Nalezneme ji v televizi,  rozhlase, novinách, časopisech, na 

billboardech nebo dokonce na samolepkách na ovoci.  Ve sportu se můžeme setkat s 

dalšími specifickými médii. Čáslavová (2009) zmiňuje tyto druhy reklamy:

 Reklama na dresech a sportovních oděvech

 Reklama na startovacích číslech

 Reklama na mantinelu (na pásu)

 Reklama na sportovním nářadí a náčiní

 Reklama na výsledkových tabulích (2, s. 168)

Při výběru reklamních médií je nutné si promyslet všechna pro a proti, která s 

každým médiem zákonitě přicházejí. Při tomto rozhodování jistě napomůže tabulka č. 3, 

která porovnává jednotlivá média z hlediska dosahu, výše nákladů, zacílení atp.
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Tabulka č. 3 - Přehled nejdůležitějších charakteristik médií

Prostředky Výhody Nevýhody

ELEKTRONICKÉ

Televize Široký dosah 
Masové pokrytí
Opakovatelnost
Flexibilita
Vysoká prastiž (různá dle území)
Přesvědčivé médium
Schopnost demonstrovat produkt 
a vytvářet image značky, 
zvyšovat povědomí o značce
Vhodná pro product placement

Dočasnost sdělení
Vysoké náklady
Dlouhá doba produkce
Limitovaný obsah sdělení
Nemožnost operativní změny
Nedostatečná selektivnost
Nesoustředěná pozornost diváků

Rozhlas Velká šíře zásahu
Rychlost přípravy
Nízké náklady
Možnost selekce posluchačů
Mobilita
Interaktivita

Pouze zvuk
Dočasnost sdělení
Omezený dosah
Limitovaný obsah sdělení
Doplňkové médium

Internet Celosvětový dosah
Nepřetržité působení
Vysoké zacílení
Flexibilita a rychlost
Nízké náklady
Vysoká důvěryhodnost
Interaktivita

Nutnost připojení
Požadavek vyšší odborné znalosti
uživatele

Kino Selektivnost
Opakovatelnost
Flexibilita
Přesvědčivé médium
Schopnost demonstrovat produkt, 
vytvářet a zvyšovat povědomí o 
značce
Vhodné pro product placement

Limitovaný obsah sdělení
Nemožnost operativní změny
Dočasnost sdělení
Delší doba produkce

TIŠTĚNÉ

Noviny Flexibilita
Jistá společenská prestiž
Intenzivní pokrytí
Čtenář ovlivní délku pozornosti
Možnost koordinace v národní 
kampani

Krátká životnost
Nepozornost při čtení
Poměrně špatná reprodukce 
inzerátů

Časopisy Selektivnost
Kvalitní reprodukce
Dlouhá životnost
Prestiž některých časopisů
Zvláštní služby některých 
časopisů

Nedostatečná pružnost
Relativně vysoké náklady na 
kontakt

OUT-INDOOR

Billboardy, megaboardy, Rychlá komunikace Stručnost
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citylight vitríny, městský 
mobiliář atd.

jednoduchých sdělení
Dlouhodobé, pravidelné a 
nepřetržité působení
Vysoká četnost zásahu
Schopnost lokální podpory

Veřejnost posuzuje estetickou 
stránku provedení i umístění
Povětrnostní vlivy
Obtížné hodnocení efektivity

Zdroj: Přikrylová, Jahodová (2011, s. 72-73)

Reklama  propaguje  zboží,  služby,  osoby  ale  i  myšlenky.  Tím,  že  je  šířena 

masmédii, zasáhne velké množství potencionálních zákazníků. Je tedy relativně levná, 

co se týče nákladů na jednoho zákazníka. Na druhou stranu cena reklamního spotu v 

televizi  se  může  pohybovat  v  řádech  milionů.  Hlavní  nevýhodou  je,  že  se  vůči  ní 

zákazníci stali postupem času skeptičtí a vybudovali si k ní odpor. 

 3.3.2 Podpora prodeje

Již  z  názvu  můžeme  odvodit,  že  je  podpora  prodeje  významný  nástroj,  který 

představuje  určité  povzbuzení  k  nákupu  produktu.  Zvýšení  obratu  však  nemusí  být 

jediným  cílem  tohoto  nástroje.  Tím  může  být  také  např.  posílení  pozice  značky. 

Přikrylová,  Jahodová  (2011):  „Podporu  prodeje  definujeme  jako  soubor  

marketingových  aktivit,  které  přímo  podporují  kupní  chování  spotřebitele,  zvyšují  

efektivnost obchodních mezičlánků či motivují prodejní personál.“ (23, s. 88)

Podporou prodeje mohou být různé slevové kupony, dárkové předměty, soutěže, 

věrnostní  programy,  vzorky  zdarma,  nejrůznější  předváděcí  akce,  ale  i  motivační 

program pro prodejce. Tyto akce by se neměly pořádat příliš často, především co se týče 

slevových akcí. Zákazníci by si totiž mohli začít myslet, že je produkt neprodejný, či by 

si zvykli na jeho nízkou cenu a za původní cenu by produkt již nebyli ochotni kupovat.  

Důležité je také hledisko nákladů, kdy by nemělo dojít k převýšení zisku způsobeného 

těmito aktivitami.
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 3.3.3 Vztahy s veřejností (PR)

Ačkoliv  by  se  mohlo  zdát,  že  vztahy s  veřeností  (neboli  public  relations/PR) 

zahrnují pouze komunikaci s médii, není tomu tak. Podle Šedivého, Medlíkové (2012) 

do PR patří „cokoli uděláte pro to, aby o vás (o vaší organizaci) mluvili dobře jiní.“ A 

dodávají, že „cílem PR v neziskovém sektoru je budování silné značky, dobrého jména  

organizace,  a  především  veřejností  pozitivně  vnímaného  obrazu  organizace  neboli  

image.“  (25,  s.  30)  Firmy  využívají  dvoustrannou  komunikaci  -  zpětnou  vazbu  k 

přizpůsobení jak marketingových zpráv, tak činností firmy, aby se dosáhlo maximálního 

prospěchu. Hlavním nástrojem je zde publicita, využití zpravodajské hodnoty výrobku, 

služby,  osoby či  nějaké  akce  v  propagaci  v  masmédiích.  Sdělení  v  médiích  bývají 

daleko efektivnější než reklama, jelikož na potencionální zákazníky působí objektivněji 

a důvěryhodněji, a tím spíš tyto informace zákazník vstřebá a uvěří jim.

Pro  co  největší  efekt  je  žádoucí  se  držet  několika  zásad.  Autorky Přikrylová, 

Jahodová (2011) zdůrazňují,  že by komunikace firmy měla být pravdivá a otevřená, 

firma by měla jít médiím „naproti“ a komunikovat s nimi pravidelně a pokud možno 

kvalitní  informace.  Spolupráce  s  médii  je  esenciální  hlavně  v  krizových  situacích, 

protože mlčení může negativní efekt vůči firmě ještě zesílit.

PR nástrojů je mnoho, ovšem těmi nejvyužívanějšími jsou tiskové konference a 

zprávy,  výroční  zprávy,  letáky a  brožury;  PR  události  jako  např.  různé  prezentace, 

interview,  autogramiády,  road  show,  společenské  akce,  galavečery,  uvedení  nových 

produktů na trh; a jistě sem také patří webové stránky, sociální sítě (jimž se více věnuje 

podkapitola 3.3.6).

 3.3.4 Přímý marketing

Přímý marketing, nebo také direct marketing, je osobní formou komunikace, kdy 

je  sdělení  přesně  přizpůsobeno  příjemci.  Kotler  (2007)  ve  své  publikaci  uvádí,  že 

„představuje přímou komunikaci s pečlivě vybranými individuálními zákazníky s cílem  

získat  okamžitou odezvu a vybudovat  dlouhodobé vztahy  se zákazníky.“ (12,  s.  928) 

Přikrylová, Jahodová (2011) zmiňují, že přímý marketing je jakousi „syntézou reklamy, 
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podpory prodeje a výzkumu trhu v jeden proces.“ (23, s. 95)

Nejčastěji se direct marketing člení na direct mail (přímé zásilky), telefonický 

marketing  (telemarketing)  a  on-line  marketing.  (Přikrylová,  Jahodová,  2011)  Direct 

mail je realizován většinou formou katalogů, letáků, dopisů apod., které jsou dané osobě 

zaslány poštou.  Do on-line marketingu pak spadá komunikace na internetu,  a  to  od 

internetových stránek, přes vyžádaný (opt – in) e-mailing a newslettery, až po sociální 

sítě.  Nevýhodou  této  formy  komunikace  je  relativně  nákladné  získávání  kvalitních 

databází s kontakty. Pokud jsou sdělení rozesílána na jakékoliv adresy, tedy ne opt – in, 

kdy zákazníci se zasíláním předem souhlasí, riskuje firma, že budou tato sdělení řazena 

mezi  SPAM,  tedy  nevyžádaná  sdělení.  Výhodou  je  naopak  poněkud  snadnější 

hodnocení účinnosti reklamního sdělení.

 3.3.5 Sponzoring

Sponzoring dosahuje v posledních letech veliké obliby. A to zejména v oblasti 

sportu.  De  Pelsmacker,  Geuens,  Van  Den  Bergh (2003)  uvádí,  že  „sponzorování  

znamená, že sponzor poskytuje fondy, zboží, služby či know-how a sponzorovaný mu  

pomáhá  v  dosahování  cílů  v  komunikaci.,  jako  je  např.  posílení  značky,  zvýšení  

povědomí o značce, znovuzískání pozice značky nebo firemní image.“ (3, s. 26)

Na jedné straně tedy stojí sponzor (partner) a na druhé sponzorovaný objekt. 

Spojením  firmy  s  objektem  sponzorování  dochází  ke  zvýšení  povědomí  o 

firmě/produktu a budování image firmy. Dále tímto způsobem firma může odlišit svůj 

produkt  od  konkurence  a  budovat  tak dlouhodobé  vztahy  a  spojení  s  objektem 

sponzorování.

 Sponzoring je jakási kombinace PR, reklamy a podpory prodeje. Pitts, Stottlar 

(1996):  „Sponzorování  nabízí  mnoho  zřetelných  výhod  jdoucích  nad  většinu  

konvenčních reklamních  technik.  Reklama podává přímou komerční  zprávu,  zatímco  

sponzorování se dostává k lidem z různých zdrojů. Sponzorování zahrnuje i společnost,  

která je připravena učinit závazek a podporu nějaké činnosi, to znamená, že se v této  

činnosti  orientuje  více  na  lidi  ne  na  reklamní  návrhy.  Sponzorování  je  také  časově  

vytrvalejší  ve  svých  závazcích. “  (19,  s.  252)  Sponzor  může  poskytovat  finanční 

podporu, ale často se vyskytují i další formy plnění jako např. barter (neboli směna za 
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zboží či služby), za což pak vyžadují určitá práva. Mullin, Hardy, Sutton (2000) uvádí, 

že sponzorské smlouvy mohou zahrnovat tyto provize a užitky: 

 Právo používat logo, jméno, obchodní značku a grafickou prezentaci označující 

spojení  s  produktem nebo akcí.  Tato práva mohou být  využívána v reklamě, 

propagaci, publicitě nebo jiné komunikační aktivitě používané kupujícím.

 Právo na exkluzivní spojení s produktem nebo kategorií služeb.

 Právo na spojení jména s akcí nebo zařízením.

 Právo  používat  různá  označení  ve  spojení  s  produktem,  akcí,  jako  např. 

„generální sponzor“, „oficiální dodavatel“, „oficiální produkt.“

 Právo  na  služby (využívat  produkt  nebo  na  exkluzivní  užití  produktu)  nebo 

právo využívat koupený produkt nebo službu ve spojení s akcí nebo zařízením.

 Právo řídit obvyklé propagační aktivity jako jsou soutěže, reklamní kampaně, 

nebo prodejní aktivity ve spojení se sponzorskou smlouvou.  

V závislosti  na  intenzitě  plnění,  můžeme  podle  Přikrylové,  Jahodové  (2011) 

rozlišit tyto druhy sponzorů:

 Výhradní sponzor – jediný sponzor akce nebo události

 Generální sponzor – hlavní sponzor, nemusí být jediný

 Titulární sponzor – jeho jméno se vyskytuje v názvu akce

 Exkluzivní  sponzor s výhradním právem pro určitou kategorii – většinou má 

jeden sponzor výhradní právo ve svém sektoru

 Řádový sponzor – nejnižší forma sponzorské účasti s nejnižšími benefity (23, s. 

134)

Sponzorováno může být téměř cokoliv: akce, projekty, instituce, televizní pořady 

atd. Ve sportu však mluvíme o sponzorování jednotlivých sportovců, sportovních týmů, 

sportovních akcí, sportovních klubů a sportovních ligových soutěží. (Čáslavová, 2009)

Při hledání partnerů doporučuje Kolah (2001) těchto šest kroků:

 Definujte  cílovou  skupinu  organizace  z  demografického  a  geografického 

hlediska.
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 Určete práva a benefity k prodeji pro sponsory. Vytvořte paletu benefitů, které 

by určitý potenciální sponzor považoval za atraktivní, v případě, že by mu byly 

nabídnuty.

 Najděte  a  správně  zamiřte  společnosti/vlastníky  značek  se  shodnou  cílovou 

skupinou. 

 Oceňte sponzorovanou událost/objekt podle tržní ceny. Ne na základě toho, jaké 

náklady sponzor odhaduje.

 Vzbuďte pozornost potencíálního partnera skrze relation marketing a pečlivě 

načasujte doručení vytvořeného sponzorského balíčku.

 Jednejte  se  sponzorem,  od  závazku  po  vytvoření  smlouvy,  „jako  v 

rukavičkách“. (11, p. 28)

 3.3.6 Internetový marketing 

Internetový marketing je velmi důležitý komunikační prostředek. Vytváří vztah s 

veřejností,  informace o produktech a službách jsou lidem dostupnější  a pohodlnější. 

Sportovní organizace, jak uvádí ve své publikaci Voráček (2012), na internetu nejčastěji 

používají tyto nástroje:

 Oficiální webové stránky

 Internetová televize

 Sdílení videa

 Podcasting, vodcasting (databáze audio/video materiálů)

 Sociální sítě

 Blogy

 E-mail

 Diskusní fóra

 Wiki (jejímž nejznámějším nástrojem je elektronická encyklopedie Wikipedia)

 Aplikace do mobilních telefonů a komunikátorů (27, s. 59-60)

Díky  internetovým  stránkám  se  o  firmě  mohou  dozvědět  různá  média  a 
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zákazníci. Internetové stránky firmy nenavštěvují všichni, většinou jde už o zájemce o 

daný produkt,  a  proto je  kvalita  a  aktualizace  stránek životně  důležitá.  Asi  největší 

výhodou je interaktivita, kterou internet umožňuje. Firmy mohou reagovat na případné 

připomínky, návrhy a další podněty zákazníků.

 3.4  Optimalizace komunikačního mixu

 3.4.1 Cíle komunikace

Cíle komunikace by měli být odvozeny od marketingových cílů a být v souladu s 

celkovými  cíli  společnosti.  Cíle  mohou  být  různé.  K  tomuto  tématu  zmiňují  De 

Pelsmacker, Geuens, Van Den Bergh (2003) model DAGMAR (Defining Advertisment 

Goals  for  Measured  Advertising  Results,  neboli  definice  cílů  reklamy  k  měření 

reklamních  výsledků)  Russela  Colleye,  používaný  jako  rámec  k  definování 

komunikačních cílů. Patří sem těchto devět cílů:

 Potřeba dané kategorie

 Povědomí o značce

 Znalost značky

 Postoj ke značce

 Záměr koupit značku

 Pomoc při nákupu

 Nákup

 Spokojenost

 Loajalita ke značce (3, s. 158)

Komunikační cíle by měli napomoci ke splnění marketingových cílů. Dále De 

Pelsmacker, Geuens, Van Den Bergh (2003) uvádí, že by komunikační cíle měli být:

 V souladu s celkovými firemními a marketingovými cíli.

 Spojeny se současnou a žádoucí pozicí produktu a značky.

 Kvantifikovatelné, aby se dali měřit.
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 Formulovány s ohledem na názory realizátorů.

 Srozumitelné pro všechny, kdo se na jejich plnění budou podílet.

 Přijatelné pro všechny, kdo se na jejich plnění budou podílet.

 Přijímány jako závazné.

 Motivující pro všechny, kdo se na jejich plnění budou podílet.

 Rozděleny do dílčích cílů, pokud je to nutné. (3, s. 159)

 3.4.2 Určení cílové skupiny komunikace

Společnost by si měla jasně stanovit svůj cílový segment. Jedině tak, pak bude 

moci  přesně zacílit  svá sdělení.  Na základě  zvolené  cílové skupiny se dle  Heskové 

(2009) rozhoduje:

 Co se bude sdělovat?

 Jak?

 Kdy a kde?

 Kdo bude sdělovat? 

 3.4.3 Strategie sdělení a mediální plánování

Pro to, aby sdělení byla účinná,  měla by být schopná upoutat pozornost,  být 

srozumitelná a také naplňovat přání a potřeby příjemce.  Pomůcka pro výběr zprávy od 

Heskové (2009):

 Co říkat? - určení obsahu zprávy

 Jak to vyjádřit logicky? - sestavení struktury zprávy

 Jak upravit zprávu symbolicky? - vybrat vhodný formát zprávy
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 3.4.4 Rozpočet

Existuje několik možností stanovení rozpočtu. U neziskových projektů se však 

jedná především o tyto formy:

 Metoda dle možností firmy – takovýto rozpočet je stanoven na základě množství 

financí,  které zbydou. Pokud se tedy firmě vede,  bývají  finance věnované na 

marketingovou komunikaci vyšší, než když je tomu naopak. 

 Libovolná  alokace  –  o  financích  v  této  metodě  je  rozhodováno  například 

vlastníkem či marketérem, jde o subjektivní názor.

 Metoda konkurenční  rovnosti –  rozpočet  je  stanoven tak,  aby bylo  dosaženo 

pokud možno stejné komunikace jako u konkurence. (De Pelsmacker, Geuens, 

Van Den Bergh, 2003)

 3.4.5 Hodnocení efektivity komunikačního mixu

K tomu, aby bylo možné hodnotit efektivitu komunikačního mixu, si musí firma 

stanovit  určité  cíle  v  každé  oblasti.  Tím,  že  se  komunikační  mix  skládá  z  několika 

nástrojů, je poněkud náročné určit, co je výsledkem té které aktivity. Uveďme si některé 

způsoby hodnocení efektivity u pár vybraných nástrojů.

 Reklama – měření čtenosti (tisk), poslechovosti (rozhlas), sledovanost (TV)

 Vztahy s veřejností – zde se provádí zejména sledování tisku a ostatních médií. 

Hodnotí se kvalita i kvantita publikovaných sdělení, zda mají pozitivní,  nebo 

negativní nádech. (Přikrylová, Jahodová, 2011)

 Internetová  reklama –  měření  účinnosti  této  formy reklamy bývá  jednodušší 

oproti reklamám v ostatních médiích. Je to dáno především schopností zpracovat 

velké množství informací snadno a levně. Kromě měření návštěvnosti lze změřit 

také tzv.  konverzní poměr,  neboli  „procentní počet osob, které ukončily svou 

návštěvu internetových stránek nějakou akcí (on-line nákup, registrace, vyplnění  

formuláře  atd.).“  (Přikrylová,  Jahodová,  2011)  Hlavní  ukazatele  měření 

úspěšnosti této reklamy jsou:
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◦ ROI  (return  on  investment)  –  míra  návratnosti  vložených  investic  do 

reklamy.  ROI vypočítáme jako podíl  čistého zisku ku kapitálu,  který byl 

vynaložen, násobený stem (výsledek výjde v procentech).

◦ CR  (click  rate)  –  podíl  kliknutí  uživatelů  na  reklamní  plochu  ku  počtu 

zobrazení této plochy.

◦ CTR (click through rate) – podobné CR, ale ukazuje podíl počtu uživatelů, 

kteří po kliknutí na reklamu opravdu navštívili stránku zadavatele reklamy a 

počtem zhlédnutí reklamy. (23, s. 234)

 3.5  Nové trendy marketingové komunikace

V současné době se nacházíme v situaci, kdy se spotřebitelé stávají stále více 

imunními  vůči  nejrůznějším  reklamním  sdělením.  Určitou  roli  zde  hraje  obrovské 

množství těchto sdělení, díky nimž dochází k přesycenosti. Nejzářnějším příkladem nám 

mohou  být  televizní  reklamy.  Ty  mnoho  lidí  nesleduje  a  využívá  je  například  k 

občerstvení, nebo úplně změní televizní program.

Marketéři  tedy musí vyvinout značné úsilí,  aby přišli  na trh s něčím novým, 

neokoukaným  a  především  něčím,  co  vzbudí  u  cílové  skupiny  kýžený  zájem.  V 

následujících podkapitolách jsou uvedeny některé vybrané trendy.

 3.5.1 Guerilla marketing 

Guerilla  marketing,  neboli  „partyzánský  marketing“, patří  právě  mezi  ty 

netradiční  metody,  které  vyvolávají  velký  zájem  jak  u  veřejnosti,  tak  u  médií. 

Základním principem guerilly je totiž překvapit a zaujmout, a to jakkoliv a kdekoliv. 

Otec  guerilla  marketingu,  bývalý  kreativní  ředitel  americké  reklamní  agentury  Leo 

Burnett  Worldwide,  Jay  Conrad  Levinson  (2013)  definuje  guerilla  marketing  jako 

„dosahování konvenčních cílů, nekonvenčními metodami“. (14) Hlavní podstatou je zde 

namísto  investování  značné  sumy  peněz,  právě  kreativita  a  trpělivost. Dále  pak 

zdůrazňuje důležitost „guerilly“, jelikož malým podnikům dává „slastně nespravedlivou  

výhodu:  jistotu  v  nejistém  světě,  hospodárnost  v  drahém  světě,  jednoduchost  v  

komplikovaném světě, marketingové povědomí v bezradném světě.“  (14) I malá firma, 
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vlastnící  minimální  finanční  prostředky  tak  může  dosáhnout  obrovského  úspěchu, 

pokud přijde na trh s kreativním nápadem.

Součástí guerilla marketingu mohou být také tzv. ambientní média. Jedná se o 

„umisťování netradičních médií do lokalit, v nichž se soustřeďují ty cílové skupiny, které  

jsou hůře zasažitelné tradičními médii.,“ jak zmiňuje Frey (2011, s. 45).

Pod guerilla marketing patří také tzv. ambush marketing. Frey (2011) označuje 

tuto formu marketingu za určitý způsob parazitování na aktivitách konkurence.  Firmy 

využívají pozornosti veřejnosti a médií, kterou konkurenční aktivity vyvolávají.

Další  formou je  guerillový PR,  což je  dle  Freye  (2011) „metoda používající  

fingované dopisy  čtenářů k  získání  PR efektu pro vlastní  cíle“,  nebo také  například 

„vstupy do živého vysílání s logem, poutačem atd.“. (5, s. 46)

Zásadním je u guerilla marketingu divoký slogan a výběr netradičního nosiče 

sdělení. Taktiku Frey (2011) rozděluje do tří následujících kroků:

1. Udeřit na nečekaném místě.

2. Zaměřit se na přesně vytipované cíle.

3. Ihned se stáhnout zpět.

Žádoucí je guerilla marketing spojit i s virálním marketingem. (5, s. 47)

 3.5.2 Viral marketing 

Viral, nebo také virový marketing, jak jej  definuje Hacker in Baco (2011), je 

„masové šíření komerčního sdělení prostřednictvím digitálních médií, jež využívá pro  

šíření  samotných  uživatelů/konzumentů  (příjemce je  i  šiřitel).  Jedná  se  o  soubor  

plánovaných aktivit, jež motivují příjemce k šíření.“ (1) 

Duermyer (2013) říká, že je tento druh marketingu určitou propagací informací 

nebo produktu, kterou jsou zákazníci  „donuceni“ předat dalším přátelům, kolegům a 

rodině. K tomu aby docházelo k masovému šíření je potřeba, aby sdělení obsahovalo 

určité prvky humoru, ironie, originálnosti atp. Nudné sdělení jednoduše nikdo nerozešle 

a nebude nikomu doporučovat. V souvislosti  s tímto druhem marketingu se objevují 

termíny  „pass-along“  neboli  předávání  sdělení  dalším  příjemcům  a  „friend-tell-a-

friend“, což je předáváni sdělení okruhu přátel. 
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Frey (2011) uvádí, že formy viralního marketingu můžeme rozlišit na pasivní a 

aktivní. Pasivní formy se dosáhne tehdy, když se u zákazníka vyvolá pozitivní reakce 

(spokojenost s produktem například) a ten pak svoje zkušenosti šíří dál. U druhé formy, 

aktivní,  dochází  k  ovlivňování  chování  zákazníka  komerčním  sdělením,  tak  aby  si 

produkt zakoupil. 

Dříve byl tento marketing také znám pod pojmem „word of mouth“ marketing 

(WOMM), nebo v češtině používaný termín „šeptanda“, což je ústní předávání sdělení, 

doporučení. Dnes již internet nabízí spoustu způsobů (elektronická pošta, sociální média 

atd.)  jak  „word  of  mouth“  využít  efektivně  a  při  relativně  nízkých  nákladech.  Asi 

nejpoužívanějším  médiem  v  této  oblasti  je  elektronická  pošta.  Mnoho  lidem  se  v 

souvislosti  s  e-maily  vybaví  SPAM,  tedy  nevyžádaná  pošta,  který  není  legální. 

Marketéři tedy musí dávat pozor, aby svá sdělení zpočátku neposílali lidem, kteří s tím 

předem nesouhlasili. 

Aby byl virální marketing úspěšný, musí dle Freye (2011) splňovat tato kritéria:

 Jednoduchá přenositelnost na další uživatele.

 Koncept postavený na běžné motivaci a chování (např. zábava).

 Nabídka produktu či služby zdarma.

 Využití existující komunikační sítě.

 Využití dalších zdrojů pro šíření. (5, s. 78)

Za zmínku stojí nejdůležitější výhody a nevýhody, které tato forma marketingu 

má. Mezi její  výhody patří  především rychlost s  jakou dochází k přenosu informací 

mezi jednotlivými spotřebiteli, dále pak velice nízké náklady a v neposlední řadě její 

schopnost vyvolat akci u spotřebitelů. Co se týče nevýhod, velké zastoupení zde má 

malá kontrola nad děním kampaně po jejím vypuštění do světa.

 3.5.3 Digitální marketing 

Digitální/mobilní  marketing  označuje  Frey  (2011)  za  formu  interaktivní 

kampaně  „využívající  prostředí  internetu  nebo  služeb  mobilních  operátorů  s  cílem  

propagovat výrobek nebo službu.“ (5, s. 12) Tabulka č. 4 znázorňuje současné  kanály 

digitálního  marketingu,  které  používáme  a  také  který  kanál  využívá  která  cílová 
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skupina.

Tabulka č. 4 – Komunikační kanály v digitálním marketingu a cílové skupiny

Segment Interaktivní komunikační kanály

Mobilní 
telefony

PC/Web Interaktivn
í TV

PDA/ 
handheld

Digital Life 
(TV, 

rozhlas, 
telefon, 

web)

Ostatní (herní 
konzole, 

ultramobilní 
počítače à la 

hodinky)

Děti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Studenti ✓ ✓ ✓ ✓ 

Akademici ✓ ✓ 

Bílé límečky ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Modré límečky ✓ ✓ 

Státní sféra ✓ ✓ ✓ 

Školství ✓ ✓ 
Zdroj: Frey (2011, s. 53)

 3.5.4 Event marketing 

Event  marketing se často zařazuje pod PR.  Význam tohoto nástroje  můžeme 

odvodit přímo z anglického znění, kde event znamená v překladu do češtiny událost, 

příhoda, akce (ať už společenská, sportovní či jiná), soutěž a další. Tuto kategorii lze 

zařadit pod komunikační nástroj „zážitky a události“. Hesková, Štarchoň (2009) definují 

event  marketing  jako  „formu  zinscenování  zážitků  stejně  jako  jejich  plánování   a  

organizaci  v  rámci  firemní  komunikace“. (9,  s.  41)  Následující  citát  velice  dobře 

vystihuje  podstatu  event  marketingu,  Šindler  in  Hesková,  Štarchoň  (2009):  „Event 

marketing je myšlenkou jednoho, naplněním mnoha a zážitkem pro všechny.“ (9, s. 41)

Event marketing je tedy jistá forma spojení zajímavé akce s firemním sdělením, 

které by mělo u cílové skupiny vyvolat pozitivní pocity, prožitky a zlepšení tak image 

firemního produktu, ale i firmy jako takové. Tyto události však nemusí být čistě pouze 

pro zákazníky, ale například i  pro zaměstnavatele a dodavatele. K tomu, aby eventy 

upoutaly co největší pozornost cílové skupiny i veřejnosti, bývají jejich součástí různé 

aktivity a rekvizity. 

Cíle event marketingu mohou být různé. Zde bych zmínila některé, které ve své 

publikaci uvádí Frey (2011):
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 Vytvoření atraktivnějších asociací se značkou.

 Změna nebo umocnění vašeho image.

 Rozšíření záběru na trhu (např. děti a teenageři).

 Podpora prodeje.

 Flexibilní základ umožňující odstartovat různé promotion kampaně pod jednou 

střechou.

 Působení popularity celebrit na prodej.

 Rozšíření povědomí o zavedení nového produktu.

 Budování vztahů se zákazníky.

 Získání kontaktů.

 Průzkum. (5, s. 86-87)

Typy  event  marketingových akcí  jsou  například  produktová  školení  v 

netradičním prostředí, multimediální akce, road show, kulturní, sportovní, slavnostní a 

společenské akce. (Přikrylová, Jahodová, 2011)

Jelikož si zákazníci na určitý typ eventů začínají zvykat a nemusí pro ně být již 

tak atraktivní, je nejlepší pokud marketéři příjdou s něčím novým, originálním, užívají 

nové prvky. Využití určitě naleznou nejnovější digitální technologie, díky kterým může 

společnost udržovat kontakt se spotřebiteli i po akci. Na akci lze získat kontaktní údaje 

od účastníků a zasílat pak reklamní sdělení přímo těmto zájemcům. Event marketing 

nabízí  skvělý prostředek k poznání tužeb a přání zákazníků, k získání zpětné vazby, 

který zajisté napomůže ke zlepšení nabídky firmy a tím i konkurenceschopnosti firmy 

na trhu.
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 3.5.5 Vhodnost aplikace nových trendů

Tabulka č. 5 nám pomůže s výběrem oblasti marketingové komunikace u 

jednotlivých cílových skupin. Tradiční formu bychom měli využít v případě potřeby 

zaujmout seniory, státní sféru, ale také dětí. U akademiků je nejvhodnější formou 

digitální marketing. Pro studenty a tzv. bílé a modré límečky lze aplikovat téměř 

jakoukoliv formu nových trendů.

Tabulka č. 5 – Nové trendy v marketingové komunikaci a vhodnost jejich aplikace 
v cílových skupinách

Segment Oblast marketingové komunikace

Guerillový 
marketing

Digitální 
marketing

Virový 
marketing

Mobilní 
marketing

Tradiční 
formy

Děti ✓ ✓ ✓ ✓
Studenti ✓ ✓ ✓ ✓
Akademici ✓
Bílé límečky ✓ ✓ ✓ ✓
Modré límečky ✓ ✓ ✓ ✓
Senioři ✓
Státní sféra ✓ ✓
Zdroj: Frey (2011, s. 192)
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 4   METODOLOGIE

Výzkumnou metodou použitou v této práci je kvalitativní výzkum, který nabývá 

podoby případové studie. Důvodem pro výběr této metody je fakt, že umožňuje získat 

detailní  informace  o  dané  problematice  –  marketingové  komunikaci  Juniorského 

maratonu.  Yin  in  Hendl  (2012)  dělí  případové  studie  na  explorativní,  evaluační, 

explanatorní a deskriptivní.  (8, s. 107) Pro účely této práce byla zvolena deskriptivní 

případová  studie,  jež  „má  dodat  kompletní  popis  jevu.“ (Hendl,  2012,  s.  108)  Ke 

zpracování studie byly použity následující metody sběru dat:

 Analýza textů a dokumentů

 Kvalitativní rozhovor - rozhovor pomocí návodu

Průběh  výzkumu  byl  rozdělen  do  těchto  kroků:  studium  literatury,  sběr  a 

zpracování dat, analýza dat a vytvoření návrhů na zlepšení marketingové komunikace.

V první  části  výzkumu,  tedy  studiu  literatury,  proběhlo  seznámení  s  oblastí 

marketingové komunikace a s jednotlivými nástroji komunikačního mixu. Takto získané 

informace  byly  důležité  při  zpracování  návrhů  na  zdokonalení  marketingové 

komunikace Juniorského maratonu.

Druhá část představovala sběr informací týkajících se marketingové komunikace 

JM.  Informace  byly  získány  z  firemních  materiálů  –  brožur,  reportů  atp.,  dále  z 

internetových stránek a  z  rozhovoru,  na  jehož základě  byly získány další  podklady, 

např. způsob získávání financí. Informace byly následně zpracovány.

Ve třetí části pak proběhlo zhodnocení marketingové komunikace,  ke kterému 

napomohl i provedený kvalitativní rozhovor.

V  poslední  části  byly  vytvořeny  návrhy  na  zdokonalení  marketingové 

komunikace.
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 4.1 Analýza textů a dokumentů

 Analýza textů a dokumentů je metoda, která je používána především k popisu 

sekundárních dat, tzn. že tato data byla získána za jiným účelem než je účel současného 

výzkumu. Sekundární data můžeme dále rozdělit na interní (slouží pro vlastní potřeby) a 

externí (slouží k potřebám veřejnosti). Hendl (2005) dělí dokumenty podle tvůrce a jeho 

činnosti na:

 Osobní dokumenty

 Úřední dokumenty

 Archivní data

 Výstupy masových médií

 Virtuální data

 Předmětná data (7, s. 204)

Dále pak Hendl (2012) říká, že „za dokumenty se však mohou obecně považovat  

veškeré stopy lidské existence.“ (8, s. 130)

V  této  analýze  bylo  použito  několik  druhů  dokumentů,  počínaje  daty  z 

internetových  stránek  společnosti  PIM,  přes  informační  brožury  a  report  loňského 

ročníku závodu až po interní dokumenty týkající se např. rozpočtu.  Interní dokumenty 

byly poskytnuty race & project managerem Tomášem Vrzákem.

 4.2 Rozhovor pomocí návodu

Tento typ rozhovoru tvoří předem sestavený seznam otázek, či témat, na která by 

měla  přijít  řeč  při  rozhovoru.  Tazatel  si  může  zvolit  způsob,  pořadí  v  jakém získá 

informace, může měnit formulaci či dokonce některé otázky úplně vynechat.  Ve své 

publikaci Hendl (2012) říká, že tento návod „pomáhá udržet zaměření rozhovoru, ale  

dovoluje dotazovanému zároveň uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti.“ (8, s.174) 

Tato skutečnost společně s možností  výhodnějšího využití času jsou hlavními 

důvody, proč byl tento druh rozhovoru pro práci vybrán. Kroky při použití této metody 
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jsou:  vytvoření  návodu  k  rozhovoru,  vedení  rozhovoru,  zaznamenání  informací  a 

vyhodnocení  informací.  Pro  tvorbu  návodu  Hendl  (2012)  doporučuje  následující 

schéma: 

1. Návrh obecného tématu, uvedení všech vedlejších témat a okruhů otázek, jež nás 

budou zajímat

2. Uspořádání oblasti zájmu ve vhodném pořadí

3. Zamyšlení nad formou otázek ke každému tématu a zvolení pořadí otázek

4. Promyšlení vhodné prohlubující a sondážní otázky (8, s.175)

NÁVOD K ROZHOVORU:

 Cíle Juniorského maratonu

 Cíle marketingové komunikace

 Rozpočet 

 Partneři

 Umístění reklamních médií

 Časové rozložení komunikace

 Hodnocení marketingové komunikace

Rozhovor byl využit k získání interních informací týkajících se především cílů, 

rozpočtu určeného na propagaci  závodu, partnerů,  časového rozložení  komunikace a 

dalších informací.  Rozhovor byl  realizován formou otevřených otázek. Zaznamenání 

proběhlo na diktafon. Dalším krokem bylo následně doslovné přepsání rozhovoru do 

textové podoby (očištěné o tzv. slovní parazity). Rozhovor byl veden s race & project 

managerem závodu, Tomášem Vrzákem. Celý rozhovor je uveden v příloze č. 4.
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 5   PŘÍPADOVÁ STUDIE JUNIORSKÉHO MARATONU

 5.1 Juniorský maraton – základní informace

Juniorský  maraton  je  „štafetový  běžecký  závod  na  maratonské  trati  pro  

desetičlenná družstva středních škol“. (21) Jelikož je maraton, tedy běh na 42,195 km, 

velice náročný, je trať rozdělena na deset částí  a každý student tak běží jednu část. 

Devět studentů běží 4 km a poslední zbývajících 6,195 km. Podmínkou je, že tým musí 

obsahovat alespoň tři dívky. Tento závod byl založen roku 1997 jako neziskový projekt 

společností  Prague  International  Marathon,  s.r.o.  (PIM).  Jedná  se  o  zcela  ojedinělý 

závod v Evropě. 

Juniorský maraton si klade za cíl „přiblížit maratonskou myšlenku mladým lidem 

ve věku 14-19 let“(21),  vzbudit  u  nich zájem o sport  a tím je odradit  například od 

konzumace alkoholu, cigaret, drog nebo také přílišného sezení u počítače. Dále se pak 

PIM snaží pomoci při  výchově vynikajících běžců, potenciálních reprezentantů ČR.

Celá soutěž je organizována ve třech fázích:

1. Školní kola

2. Semifinálová kola (duben)

3. Finálový závod (květen)

 Každá škola, která má zájem zúčastnit se Juniorského maratonu, může uspořádat 

vlastní školní kolo a dle výsledků pak sestavit tým reprezentující školu v dalších kolech. 

Semifinálových kol je celkem třináct a konají se v dubnu. Tato kola se uskutečňují v 

parcích a centrech větších měst České republiky, což přispívá k zatraktivnění jak pro 

samotné běžce, tak i diváky. V roce 2012 to byla města Karlovy Vary, Ústí nad Labem, 

Plzeň,  České  Budějovice,  Jihlava,  Ostrava,  Olomouc,  Zlín,  Brno,  Hradec  Králové, 

Kutná Hora, Liberec a Praha. Finálový závod probíhá v květnu v rámci Volkswagen 

Marathon  Praha.  Tohoto  finálového  kola  se  účastní  kvalifikovaná  družstva 

semifinálových kol, družstva, která získala divokou kartu a dále pak pozvaná družstva 

ze zahraničí, která startují mimo soutěž.

Juniorský maraton  je  každoročně  pořádán  pod  záštitou  Ministerstva  školství, 

mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Zastoupení Evropské komise v ČR, 
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Českého  olympijského  výboru,  Českého  atletického  svazu  a  hejtmanů  a  primátorů 

pořadatelských měst. V roce 1998 vznikla tradice, kdy s organizací semifinálových kol 

pomáhají studenti vysokých škol zaměřených na sport a management, např. studenti UK 

FTVS. Ti si tak mohou splnit povinnou praxi. (20)

 5.2 Marketingová komunikace JM

 5.2.1 Cíle komunikace

Hlavním cílem komunikace je zapojit do tohoto neziskového projektu co nejvíce 

středních škol. Důležitou roli zde hraje především přiblížení maratonské myšlenky co 

největšímu počtu mladých lidí a zvýšení zájmu o tento sport.

 5.2.2 Určení cílové skupiny komunikace

Primární cílovou skupinou Juniorského maratonu jsou studenti středních škol. 

Podmínkou je denní studium a věk 14 - 19 let. Sekundární jsou pak jejich učitelé/školy.

 5.2.3 Reklama

Reklama představuje asi největší část propagace JM. V roce 2012 byl využit tisk, 

rozhlas a venkovní (outdoor) reklama.

 Tisk:  Tisková reklama probíhala  hlavně v MF DNES, kde zaujímala čtvrtinu 

stránky, vždy pár dní před konáním JM, a to v níže uvedených termínech (tab. č. 

6).  Závod  byl  dále  propagován  v  regionálních  tiscích  a  v  50  000  výtiscích 

běžeckého časopisu Runczech.com.
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Tabulka č. 6 – Propagace MF DNES

MFD – Karlovarský kraj 30.3.2012

MFD – Ústecký kraj 2.4.2012

MFD – Plzeňký kraj 6.4.2012

MFD – Jihočeský kraj 10.4.2012

MFD – Kraj Vysočina 11.4.2012

MFD – Moravskoslezský kraj 13.4.2012

MFD – Olomoucký kraj 16.4.2012

MFD – Zlínský kraj 17.4.2012

MFD – Jihomoravský kraj 18.4.2012

MFD – Královehradecký kraj 20.4.2012

MFD – Středočeský kraj 23.4.2012

MFD – Liberecký kraj 24.4.2012

MFD – Praha 25.4.2012
Zdroj: Prague International Marathon (2012)

 Rozhlas:  Jako  rozhlasové  médium  propagace  byla  vybrána  stanice  Čro 

Radiožurnál. Počet živých spotů, přesné sdělení a období vysílání lze vidět v 

tabulce č. 7.

Tabulka č. 7 – Propagace rozhlas 

Radiožurnál 135 x live spots (duben, květen)

Text spotů: 
„Juniorský maraton, štafetový závod pro studenty středních škol,
právě vybíhá pod patronací Zastoupení evropské komise v ČR do

semifinálových kol a Radiožurnál je opět u toho!
Během dubna se v krajských kolech utká více než sto školních

týmů.
Nejlepší z nich zažijí velké finále na Volkswagen Maratonu Praha

v neděli 13. května.
Více informací ve vysílání Radiožurnálu a na www.pim.cz/jmc.“

Zdroj: Prague International Marathon (2012)

 Outdoor a indoor: Zde byly použity plakáty velikosti A3 v množství 1 500 ks. 

Distribuce  proběhla po středních školách  a  gymnáziích  v celé  ČR.  Realizaci 

dalších plakátů A2 a A3 v množství 1 100 ks pak zajistily plakátovací firmy 

Rengl (plakátovací kampaně a výlep plakátů) a Insidermedia (reklamní plochy v 

37



nemocnicích, na poštách, ve SŠ a VŠ a v kulturních institucích). Podoba plakátů 

je k nahlédnutí v příloze č. 2. 

 5.2.4 Podpora prodeje

Podpora prodeje probíhala formou určitých slosování o výhry a také pobídek k 

rychlé registraci.

 Slosovací  soutěž  o  postup  do  finále: Při  registraci  týmu  do  13.3.  získaly 

přihlášené týmy šanci na výhru divoké karty na postup do finále.

 Slosování  o  zájezd  do  Bruselu:  Z týmů,  které  se  probojovaly  do  finále  byl 

slosován jeden tým, který vyhrál poznávací zájezd do Bruselu.

 Dárek  pro  první  přihlášené: Pro  prvních  padesát  učitelů,  kteří  přihlásili  své 

týmy, byly připraveny dárky od partnerů závodu.

 Poukazy: Na semifinálových závodech v Olomouci, Ústí nad Labem a Českých 

Budějovicích  proběhlo  slosování  o  poukazy na  jednotlivé  závody  nově 

vzniklého běžeckého seriálu RunCzech.com.

 5.2.5 Vztahy s veřejností (PR)

V rámci  PR  uskutečnil  PIM  v  roce  2012  road  show  po  celé  ČR,  tiskovou 

konferenci, vydal tiskové zprávy, zorganizoval autogramiádu sportovců, předávání cen 

významnými osobnostmi a pořádal večírek pro dobrovolníky.

Road show proběhla první dva týdny v březnu, a to především ve městech, kde 

se  JM konal  a  v  jejich  okolí.  Dva  proškolení  promotéři  navštívili  devadesát  jedna 

středních škol. Výběr škol probíhal tak, že PIM vyřadil ze seznamu středních škol školy, 

které se účastní již tradičně a vyškrtával ty, které se průběžně přihlašovaly. Ze zbylých 

vybral ty, které se doposud nepřihlásily a vyskytovaly se poblíž předem stanovené trasy 

roadshow. Asi  týden před začátkem road show se telefonovalo do vybraných škol a 

informovalo  se  o  tom,  že  promotéři  školu  navštíví.  Na  místě  rozmístili  propagační 

materiály  a  informovali  studenty,  učitele  tělesné  výchovy případně  ředitele  školy  o 

Juniorském maratonu.

Konference se konala v dubnu a probíhala v domě Zastoupení Evropské komise 
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v České republice.  Byla spojena i  s charitativními projekty.  Vydány byly tři  tiskové 

zprávy, a to 5.4., 25.4. a 27.4., které byly umístěny na webové stránky společnosti PIM 

a dále rozeslány na oficiální databáze novinářů. PR články byly publikovány například 

v elektronických médiích: Denik.cz a ceskyrozhlas.cz.

Za  zmínku  určitě  stojí  autogramiáda  hvězdných  sportovců  na  semifinálovém 

kole v Karlových Varech, jimiž byli  lyžař Lukáš Bauer a hokejista Lukáš Mensator, 

předávání cen vítězům semifinálových kol vedoucím Zastoupení Evropské komise v ČR 

– Janem Michalem, a vítězům finálového kola Danou Zátopkovou. 

Na  podzim  se  pak  konal  večírek  pro  dobrovolníky  spojený  s  vyhlášením 

týmových  běhů  MATTONI  Grand  Prix  Praha.  Součástí  byla  tombola  o  ceny  od 

partnerů, hudba a občerstvení zdarma. Každý dobrovolník také obdržel tašku s dalšími 

věcmi od partnerů.

 5.2.6 Přímý marketing

K přímému spojení s běžci PIM používá letáky, infobrožury, časopisy, webové 

stránky, newslettery, e-maily a telemarketing. 

V  roce  2012  bylo  zhotoveno  3  000  ks  letáků  velikosti  A5,  které  byly 

distribuovány ve školách během road show a 500 ks informačních brožur, které sloužily 

zvětšiny k prezentaci na tiskové konferenci a úřadech. Společnost rovněž vydává 50 000 

výtisků běžeckého časopisu  Runczech.com, jenž mohou běžci  nalézt  v  partnerských 

obchodech, na Expech a též v zahraničí na partnerských maratonech i Expech.

V oblasti on-line marketingu PIM využívá databázi 1 250 unikátních kontaktů na 

učitele či ředitele středních škol, a také databázi běžců, kteří se zúčastnili předchozích 

ročníků závodů JM či  PIM. Newslettery,  kde jsou kromě ostatních závodů uvedeny 

informace i o JM, jsou tedy zasílány přibližně 55 000 běžcům. E-mailová komunikace 

probíhá od podzimu,  kdy PIM o Juniorském maratonu informuje,  ke  konci  roku se 

následně  JM  připomíná,  a  cca  měsíc  před  konáním  se  opět  informuje  a  pobízí  k 

registraci. Celkem byl za rok 2012 poslán jeden newsletter a šest e-mailů.  

Týden před konáním road show telefonuje PIM do škol a informuje je o této 

akci.
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 5.2.7 Sponzoring

Juniorský maraton, jako neziskový projekt, nikoho nesponzoruje, avšak stojí na 

té druhé straně – na straně sponzorovaného a ke své realizaci využívá právě podpory 

partnerů. Tato podpora je poskytnuta zejména formou barteru, nejrůznějších slev či cen 

pro vítěze jednotlivých kol. Každý student získá při registraci tričko, případně startovní 

tašku, do níž jsou vloženy drobné věci od partnerů. Patrony a partnery byli v roce 2012 

(pro celý výčet viz přílohu 1). 

 Patroni:  MŠMT,  ČOV,  Zastoupení  Evropské  komise  v  ČR  (iniciativa  EK: 

Mládež v pohybu), UK FTVS a další

 Hlavní partneři: adidas, Volkswagen, Hervis, MATTONI

 Mediální partneři: DNES, Český rozhlas

 Partneři: ČD, NUTREND, JOHNNY SERVIS, durex, AJETO

Místní instituce také podpořily Juniorský maraton. Jednalo se o udílení záštit nad 

závody,  zajištění  důležitých  dokumentů,  předávání  cen  vítězům či  další  propagační 

aktivity. (20) Jména patronů i partnerů byla propagována cca na 60 000 ks propagačního 

materiálu. K zajištění jejich visibility bylo využito následujících forem propagace:

 Startovní čísla

 Startovní tašky (vkládky/sampling)

 Semifinálová a finálová trička

 Bannery podél trati

 Prostor na startu, v cíli

 Startovní/cílová brána

 Plakáty A2, A3

 Letáky A5

 Informační brožury

 ČRo Radiožurnál

 MF Dnes 
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 Články v regionálním tisku

 Magazín Runczech.com

 Tiskové zprávy a konference

 E-maily a newslettery (20)

 5.2.8 Internetový marketing

 Internetové  stránky www.pim.cz/jmc: Zde  naleznou  běžci veškeré  informace 

týkající se závodu, od samotné registrace, přes pravidla, výsledky, až po odkaz 

na facebookový profil závodu.

 Profil na Facebooku : Juniorský maraton – Běžíme pro Evropu. V současnosti 

(ke  dni  28.3.2013)  má  tento  profil  732  „To  se  mi  líbí“.  Jsou  zde  uvedeny 

základní  informace  o  závodu,  nachází  se  tady  také  výsledky,  fotogalerie 

jednotlivých  semifinálových  kol,  videopozvánka,  informace  o  společných 

trénincích, výhodách brzké registrace na závod atp. Na profilu jsou vytvořeny 

„události“ ke každému semifinálovému kolu. (10)

 Videopozvánka: Videa se nyní zařazují mezi velmi populární média. Jedná se o 

moderní  nástroj,  který  umožňuje  atraktivnější  sdělování  filosofie 

společnosti/projektu.  Tato  pozvánka  byla  ke  shlédnutí  na  internetových 

stránkách  PIM,  profilu  JM  na  sociální  síti  Facebook,  serveru  youtube.com. 

Všichni učitelé středních škol mohli vložit video na stránky školy. Video bylo 

pouštěno při Hervis 1/2Maratonu Praha, při tiskové konferenci v Marathon Sport 

Expo a na setkání top atletů. (20)

 5.2.9 Rozpočet

Rozpočet bývá u neziskových projektů jedním z hlavních problémů. Jelikož je 

startovné pro školy zdarma, získává Juniorský maraton finance od partnerů, případně z 

dotací a grantů. V roce 2012 získal formou grantů 55 000 Kč. (13) Většina spolupráce s 

partnery probíhá formou barteru, peněžní částky získává velmi zřídka. Tyto zdroje však 

nepokrývají celkové výdaje na pořádání závodu a tak zbývající část musí společnost 

hradit ze svých zdrojů. 
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Co  se  týče  výdajů  na  marketingovou  komunikaci  v  roce  2012,  ty  dosáhli 

hodnoty 461 643 Kč, avšak propagace formou barteru zastává částku úctyhodných 370 

000 Kč.  Převedeme-li  tato  čísla  na procenta,  pak 80,1% nákladů na propagaci  bylo 

uhrazeno  právě  partnery závodu.  Pořadatelé  tedy hradili  zbylých 19,9%.  Detailnější 

informace o výdajích jsou k nahlédnutí níže v tabulce č. 8.

Tabulka č. 8 – Výdaje na marketingovou komunikaci JM za rok 2012

Cena/ks (v Kč) Množství Celkem (v Kč) Barter (v Kč)

Propagace (MF 
Dnes, 
Radiožurnál, 
Regina)

10 000 13 130 000 B

Road show 30 000 1 30 000

Regionální média 
(soutěže)

0 13 0 B

Plakáty A3 školy 6,15 1 500 9 225

Plakáty A2 
outdoor kampaň

6,30 1 000 6 300

Letáky A5 1,16 3 000 3 500

Infobrožury A5 5 500 2 500

E-mail (aplikace) 1 2 900 2 900

Tisková 
konference

0 1 0

Zájezd do Bruselu 0 1 0 B

Semifinálová 
trička

45 2 000 90 000 B

Tisk 
semifinálových 
triček

30 2 000 60 000 B

Finálová trička 300 300 90 000 B

Tisk finálových 
triček

28 300 8 400

Roll up semifinále 3 200 1 3 200

Cílové pásky 900 1 900

Startovní čísla 9,67 2 100 20 300

Startovní čísla 
(finále, záda)

4,73 300 1 418

Správa webu 4 000 1 4 000

Celkem 461 643 370 000
Zdroj: Prague International Marathon (2012)
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 6  ZHODNOCENÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE JM 

2012

 6.1 Shrnutí rozhovoru
Hlavním cílem projektu Juniorský maraton je „přitáhnout mladé lidi ke sportu“, 

pokud  možno  právě  ke  běhu  a  odradit  je  tím  od  návykových  látek  a  přílišného 

„vysedávání“ u počítačů. Důležitou roli hraje také určitá výchova případných budoucích 

běžeckých  reprezentantů.  Komunikačním cílem je  zasažení  co  největšího  počtu  lidí 

spadajících do cílové skupiny, vytvoření povědomí o akci, ale především pak přilákat co 

nejvíce běžců na závod. Co se týče financí, získává JM prostředky (ať už ve formě 

finanční či barteru) od partnerů, z grantů a dotací. Určitá část nákladů je však hrazena z 

vlastních zdrojů. V posledních letech se nepodařilo získat titulárního partnera a tak se 

zde naskýtá prostor pro zlepšení v následujícím roce. Navzdory tomuto faktu, lze říci, že 

jsou organizátoři  spokojeni  se  spektrem partnerů,  jež je  docela  široké.  Společnost  s 

oficiálními partnery uzavírá smlouvy na tři či pět let. S menšími partnery a patrony se 

komunikuje půl roku až rok před akcí. Časové rozložení propagace probíhá od podzimu 

předchozího roku až do konání  akce.  Marketingovou komunikaci JM za rok 2012 s 

ohledem na dosažení cílů, hodnotí Tomáš Vrzák jako úspěšnou.

 6.2 Reklama

 6.2.1 Tisk

Informace  o  JM  byly  před  konáním  závodu  publikovány  vždy  na  čtvrtině 

stránky, a to ve třinácti regionálních vydáních MF DNES. V roce 2012 tento deník z 

hlediska průměrného prodaného nákladu obsadil druhou příčku. Konkrétní čísla ukazuje 

tabulka č. 9. Sdělení zde tedy mohlo spatřit 2 679 274 čtenářů (13 x 206 098). Další  

visibilitu JM zajistilo 50 000 výtisků Runczech.com magazínu. Tyto dvě formy tištěné 

reklamy zajišťují závodu vysokou visibilitu. Je však otázkou, do jaké míry zasáhnou 

cílovou skupinu studentů.  Z  grafu č.  1  je  pak zřejmé,  že  od čtení  tištěných deníků 

pomalu upadá.  Tento fakt může být dán tím, že se většina komunikace přesouvá do 
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internetové podoby.

Tabulka č. 9 - Průměrný prodaný náklad deníků v roce 2012

Zdroj: Mediaguru.cz (2013)

Graf č. 1 - Vývoj prodaného nákladu deníků 2007 – 2012, v ks.

Zdroj: Mediaguru.cz (2013)

 6.2.2 Rozhlas 

Dle výsledků měření poslechovosti celoplošných stanic v první polovině roku 

2012 (viz graf č. 2 ), se s poslechovostí včera (daily reach/denní poslouchanost) 710 000 

Radiožurnál zařadil na čtvrtou příčku za Rádiem Impuls, Frekvencí 1 a Evropou 2. (18) 
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Z hlediska pohlaví a věkové struktury, poslouchají Radiožurnál nejčastěji lidé ve věku 

30-69 let  a především pak muži  (64%). Nejblíže je však cílové skupině JM stanice 

Evropa 2,  jelikož  více  jak  tři  čtvrtiny posluchačů jsou ve  věku 12-39 let  a  je  tedy 

rozhlasem s nejmladší skupinou posluchačů. (24)

Graf č. 2 - Poslechovost celoplošných stanic, 1. pol. 2012, poslechovost včera (v tis.)

Zdroj: Mediaguru.cz (2012)

 6.2.3 Outdoor a indoor reklama

Jelikož má JM omezený rozpočet, využívá v této oblasti prozatím pouze outdoor 

a indoor plakátovacích kampaní. Pokud by se tato situace změnila, přichází v úvahu 

rozšíření např. o citylights, billboardy a další.

 6.3 Podpora prodeje

PIM se snaží motivovat studenty k účasti slosovacími soutěžemi o zájezd do 

Bruselu,  o získání  divoké karty na finále,  dárky při  brzké registraci  a  nejrůznějšími 

poukazy. Tyto aktivity jistě pozitivně působí na zúčastněné tím, že jim dávají šanci něco 

získat, i když zrovna neobsadí první tři příčky na stupních vítězů. 
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 6.4 Vztahy s veřejností (PR)

Pořadatelé  realizují  široké  spektrum  PR  aktivit  od  road  show,  přes  tiskové 

konference  a  zprávy,  až  po  dobrovolnickou  párty.  Snaží  se  tak  o  budování  značky, 

dobrého jména a zajisté i image. Tím, že Juniorský maraton propaguje zdravý životní 

styl, setkáváme se převážně s kladným hodnocením akce médii, studenty i veřejnosti.

 6.5 Přímý marketing 

Společnost Prague International Marathon využívá víceméně všechny dostupné 

kanály přímého marketingu k oslovení cílové skupiny. Kladně můžeme hodnotit ovšem 

i  získání  obsáhlé  databáze  kontaktů  na  střední  školy a  vytvoření  opt  –  in  databáze 

kontaktů při registraci běžců. 

 6.6 Sponzoring 

Portfolio  partnerů  akce  je  docela  široké.  Hlavními  partnery jsou  společnosti, 

které primárně sponzorují jiné běhy PIM, ale ve smlouvách mají zakotvenu i částku 

určenou  pro  Juniorský  maraton.  Těmito  partnery  jsou  Volkswagen  (výrobce 

automobilů),  adidas  (výrobce  sportovního  oblečení,  obuvi  a  doplňků),  MATONNI 

(výrobce přírodních minerálních vod) a Hervis (prodejce sportovního zboží). 

Mediálními partnery byl rozhlas ČRo 1 – Radiožurnál a tisk MF DNES. Jak již 

bylo zmíněno v kapitole 6.2, cílové skupiny obou těchto partnerů se úplně neztotožňují 

s cílovou skupinou JM. Pokud by chtěli pořadatelé navázat spolupráci jinými partnery 

(a to se týká nejenom mediálních partnerů), kteří by byli „blíže“ cílové skupině JM, jako 

např.  Evropa  2,  často  je  zde  překážka  v  podobě  výhradního  práva  již  stávajícího 

partnera.

Dalšími  partnery  jsou  ČD  (doprava),  JOHNNY SERVIS  (oplocení,  sanitární 

služby),  NUTREND  (doplňky  výživy),  durex  (ochranné  pomůcky,  produkty  pro 

sexuální život), sklárna AJETO (skleněné poháry). Podporu poskytly i MŠMT, ČOV, 

Zastoupení Evropské komise v ČR (iniciativa EK: Mládež v pohybu), UK FTVS, místní 

úřady a instituce. 

Je však škoda, že je JM pořádán již dva ročníky bez titulárního partnera (předtím 
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jím byl Garnier – výrobce kosmetických produktů). JM tak přichází o velké finanční 

částky, které by z této spolupráce plynuly a které by pomohly ke zkvalitnění pořádání 

závodu. Tomuto partnerovi má Juniorský maraton určitě co nabídnout.

Nedostatky  se  také  jeví  ve  způsobu  prezentace  partnerů  při  předávání  cen 

vítězným týmům. Jak můžeme vidět na obrázku č. 1 , v roce 2012 jim nebyla zajištěna 

dostatečná visibilita.  Tomu je nutné v zamezit.  Při pořádání závodů v roce 2013 již 

pořadatelé postavili roll up z každé strany studentů.

Obrázek č. 1 - Předávání cen vítězům (zleva: ročník 2012, 2013)

Zdroj: Juniorský maraton – Běžíme pro Evropu (2012, 2013)

 6.7 Internetový marketing 

Webové stránky jsou přehledné a obsahují vše, co je nutné.  

Profil  Juniorského  maratonu  na  Facebooku  obsahuje  všechny  potřebné 

informace týkající se závodu, od odkazu na registraci přes výsledky a trasy kol, až po 

vkládané fotografie z jednotlivých kol. K datu 28.3.2012 profil získal 732 „to se mi 

líbí“.  K 16.8.2013 tento počet vzrostl  na 866. Slabou stránkou je však nedostatečné 

spravování profilu během roku. Největší aktivita zde probíhá asi měsíc před konáním 

závodu. Na profilu byly v roce 2012 vytvářeny „události“ ke každému kolu semifinále, 

kde  mohli  studenti  potvrzovat  svoji  účast.  Na  tyto  události  bylo  zváno  maximálně 

patnáct lidí. V roce 2013 se těchto „událostí“ již nevyužívalo.

 6.8 Vývoj účasti SŠ

Významným  faktorem  pro  zhodnocení  marketingové  komunikace  může  být 

výsledná účast na závodě. Na grafu č. 3 je vidět, jak se měnila účast SŠ v jednotlivých 
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letech od prvního ročníku pořádání akce. Pro rok 2012 si společnost stanovila za cíl 

zvýšit počet registrovaných týmů na sto osmdesát. To se nepodařilo, přesto však byl 

ročník 2012 druhým nejúspěšnějším v historii. Počet zúčastněných škol vzrostl na sto 

padesát, tedy o sedmnáct více než v roce 2011.

Graf č. 3 – Vývoj účasti středních škol v letech

Zdroj: Prague International Marathon (2012)

Graf č. 4 – Vývoj účasti v krajích v letech 2010, 2011 a 2012
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Zdroj: Prague International Marathon (2012)

Co se týče účasti v jednotlivých krajích, přibližuje ji graf č. 4. Největší nárůst v 

roce 2012 zaznamenal,  v porovnání s předchozím ročníkem kraj Olomoucký (83%), 

následoval  ho  Plzeňský  kraj  (50%),  hlavní  město  Praha  (32%)  a  Středočeský  kraj 

(25%).  S  výjimkou  Královéhradeckého  kraje,  zaznamenali  zbylé  kraje  minimálně 

stejnou účast jako v předchozím ročníku. Tabulka č.  10 ukazuje počet zúčastněných 

týmů v krajích v roce 2012. Je zřejmé, že některé kraje mají výrazně nižší účast. Tomu 

by se měla přizpůsobit i komunikace pro příští ročník závodu a soustředit se především 

na Pardubický a Královéhradecký kraj. Podle údajů Českého statistického úřadu bylo k 

30.9.2012 na území České republiky 1 337 středních škol s denním studiem. (26) Stále 

tedy existuje mnoho škol, které by se mohly sportovní akce zúčastnit.

Tabulka č. 10 – Počet startujících týmů v jednotlivých semifinále 2012

Kraj Počet týmů Město

Karlovarský 8 Karlovy Vary

Ústecký 10 Ústí nad Labem

Plzeňský 12 Plzeň

Jihočeský 8 České Budějovice

Vysočina 8 Jihlava

Moravskoslezský 11 Ostrava

Olomoucký 11 Olomouc

Zlínský 8 Zlín

Jihomoravský 13 Brno

Královéhradecký 7 Hradec Králové 

Pardubický 4 Hradec Králové 

Středočeský 10 Kutná Hora

Liberecký 8 Liberec

Hl. m. Praha 32 Praha
Zdroj: Prague International Marathon (2012)

S ohledem na rostoucí účast závodu, můžeme konstatovat, že je marketingová 

komunikace úspěšná. Ovšem existují nadále řešení pro její zefektivnění.
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 7  NÁVRH NA ZLEPŠENÍ MARKETINGOVÉ 

KOMUNIKACE JM

 7.1 JMC 

Na většině propagačních materiálů je uváděna zkratka JMC, například v odkazu 

na  webové  stránky  akce  www.pim.cz/JMC.  Jedná  se  o  zkratku  Junior  marathon 

championship. Tento název se ale již nepoužívá. Bylo by tedy lepší zkratku opravit na 

JM. 

 7.2 Facebook

Pro zefektivnění komunikace na facebookovém profilu je nutné v průběhu roku 

věnovat více času jeho spravování. Nevyužitým nástrojem se jeví tzv. „události“. Když 

pozvaný potvrdí svoji účast, zobrazí se tato informace také na jeho profilu, kde ji mohou 

následně spatřit jeho „přátelé“. Naskýtá se tedy šance, že se zvýší povědomí o JM a 

dozví se o něm další potencionální účastníci závodu. Další výhodou je, že na tomto 

místě  mohou  účastníci  „události“  snáze  interagovat  mezi  sebou  a  přichází  jim 

„upozornění“  o  nejrůznější  aktivitě  ostatních.  Pro  příští  ročník  autorka  navrhuje 

vytvoření  „událostí“  ke  každému  semifinálovému  kolu  i  finálovému  závodu.  A 

rozesílání pozvánek na tyto události všem příznivcům profilu JM. 

Důležité  je věnovat  pozornost interaktivitě  s  příznivci  profilu.  Jen tak budou 

průběžně profil sledovat. K tomu slouží vkládání různých sdělení, obrázků, fotografií, 

videí,  případně odkazů na zajímavé články.  Nabízí se také vyhlašování  soutěží  typu 

„Nejlepší  video/fotografie  z  tréninku“,  „Foto  měsíce“,  „Já  a  JM“  apod.  Vítěze  by 

vybírala porota skládající se ze členů pořadatelského týmu ze tří soutěžících s největším 

počtem „to se mi líbí“ a obdarovávala je hodnotnými cenami od partnerů.

V neposlední řadě je nezbytné více propagovat profil JM na této sociální síti i v 

ostatních používaných komunikačních nástrojích – letáky, plakáty,  tisk, rozhlas, road 

show, internetové stránky atd.
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 7.3 Titulární partner 

Jak  již  bylo  zmíněno  v  rozhovoru,  společnosti  se  v  posledních  dvou  letech 

nepodařilo získat pro Juniorský maraton titulárního partnera. Pokud by se ho podařilo 

pro  příští  ročník  získat,  přineslo  by  to  projektu  další  potřebné  finance.  Při  hledání 

takovéhoto  partnera  je  nutné  vzít  v  potaz  portfolio  stávajících  partnerů.  Nemůže se 

jednat o konkurující firmu pro současné partnery. 

Cílovou skupinou Juniorského maratonu jsou dívky a chlapci ve věku 14-19 let 

navštěvující střední školu. Pokud jde o geografické hledisko, pochází tito studenti ze 

všech krajů České republiky.

Společnost nabízí titulárnímu partnerovi následující práva a benefity:

 Přímý kontakt s běžci a s veřejností

◦ Promo stánek v prostoru startu a cíle (na všech 13 semifinálových kolech)

◦ Vkládka vzorků do startovních tašek JM a Volkswagen Maratonu Praha (1 

500 JM, 9 000 maraton, 10 500 celkem)

◦ Možnost přímé komunikace s běžci i kolemjdoucími

 Visibilita loga partnera na materiálech pro běžce

◦ Trička (1 500 semifinále, 300 finále, 1 800 celkem)

◦ Startovní čísla (1 500 semifinále, 300 finále, 1 800 celkem)

◦ Diplomy (13 semifinále, 3 vítězné týmy, 39 celkem)

 Umístění značky na veškeré zařízení v den závodu

◦ Bannery v prostoru startu,  cíle i  na trati  (celkem přes 650 m bannerů na 

všech semifinále)

◦ Nafukovací reklamní sloupy (13 semifinále)

◦ 2 x roll up při vyhlášení nejlepších týmů (26 umístění celkem)

◦ Cílová páska (13 semifinále + velké finále, 14 celkem)

 Propagační akce závodu s umístěním loga firmy
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◦ Rozhlas (spoty ve všech regionech před konáním semifinále)

◦ Tištěná média (inzerce v novinách ve všech regionech)

◦ Outdoor reklama (plakáta A2 a A3, 3 000 celkem)

◦ Internet (webové stránky JM, Facebook, e-mailing)

◦ Přímý marketing (letáky 5 000 ks, informační brožury 500 ks)

 Významné aktivity pro zástupce partnera

◦ Účast na tiskových konferencích JM (minimálně 2 tiskové konference)

◦ Odstartování závodu (13x)

◦ Předávání cen vítězným družstvům (13x)

 Přístup do VIP zóny Volkswagen Maratonu Praha (Kříž, 2013, s. 35 – 36)

Roční hodnotu partnerství jako titulárního sponzora PIM oceňuje na 750 000 Kč. 

V této částce je samozřejmě zahrnut i název sponzora v oficiálním názvu této sportovní 

akce. Cílová skupina JM a titulárního partnera by se měla shodovat. Potencionálními 

titulárnimi partnery by se tedy mohli stát:

 Alza.cz – obchod s elektronikou

 Óčko TV – první česká hudební televize

 Freshlabels – internetový obchod s originální módou

Tito  partneři  jsou  navrhnuti  zejména  proto,  že  nejčastějšími  zálibami  cílové 

skupiny  bývá  právě  hudba,  móda  a  elektronika  a  také  proto,  že  tolik  nekonkurují 

stávajícím partnerům.
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 7.4 Promo video 

 Video pozvánka se již dva roky nezměnila. Obsahuje důležité informace o JM. 

Ve videu je uvedeno, kdy a kdo organizuje Juniorský maraton, citát  Emila Zátopka: 

„Jestli chcete něco vyhrát, běžte 100 metrů. Jestli chcete něco zažít, běžte maraton.“, že 

je  akce  pod  záštitou  MŠMT  a  nakonec  je  zde  uveden  odkaz  na  webové  stránky 

www.pim.cz/jmc. Co se týče formy, je video vedeno v pochmurné náladě a pro mladou 

generaci běžců nemusí být tolik zajímavé. 

Je zapotřebí natočit nové video, zvýrazňující sportovní aspekty akce a motivující 

cílovou  skupinu  k  participaci.  Efektivní  by  mohlo  být  video  natočené  ve  stylu 

„filmového traileru“,  tedy s rychle se střídajícími záběry, výraznou hudbou, krátkými 

hesly. Na konci videa by mohlo být heslo např.: „Již brzy ve vašem kraji – duben 2014.“ 

Partneři a patroni by samozřejmě měli být také zmíněni. Délka by se měla pohybovat 

mezi 30 vteřinami a 1 minutou. 

Náklady na vytvoření takovéhoto videa se mohou pohybovat mezi 5 – 10 tisíci 

Kč,  případně  by  se  mohla  domluvit  spolupráce  s  Filmovou  akademií  Miroslava 

Ondříčka v Písku. 

Video by se umístilo na: 

 Server youtube.com, vimeo.com

 Internetové stránky www.pim.cz/jmc

 Profil  Juniorského  maratonu  i  společnosti  Prague  International  Marathon  na 

sociální síti Facebook

Dále by sloužilo k prezentaci  studentům ve školách,  prezentaci  na tiskových 

konferencích, na schůzkách s úřady, na Expu a tak dále.
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 8   ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Marketingová  komunikace  zastává  v  oblasti  podnikání  velmi  důležité  místo. 

Není  tomu  jinak  ani  v  neziskové  oblasti.  Juniorský  maraton,  jakožto  neziskový 

sportovní projekt, se potýká s určitým nedostatkem finančních zdrojů. Tyto zdroje jsou 

získávány z největší části od partnerů, z grantů a dotací, ale stále nepokrývají veškeré 

výdaje  na  pořádání  JM.  A  tak  musí  být  určitá  část  hrazena  z  vlastních  zdrojů 

společnosti.  Tento fakt významně ovlivňuje výběr komunikačních médií,  mezi něž v 

současné  době  patří  především  letákové  a  plakátové  kampaně,  reklama  v  tisku  a 

rozhlase,  podpora prodeje v podobě slosovacích soutěží a poukazů, newslettery a e-

mailing a internetová komunikace.

Přesto, že si na rok 2012 stanovili pořadatelé cíl - dosáhnutí účasti 180 středních 

škol, kterého nedosáhli; můžeme marketingovou komunikaci JM označit za zdařilou. 

Počet zúčastněných škol vzrostl z 133 v roce 2011 na 150 v loňském roce, čímž se stal  

druhým nejúspěšnějším ročníkem v historii pořádání závodu. 

Najdou se ale oblasti, které by se mohly v příštích ročnících vylepšit. V závěru 

práce  jsou  na  základě  analýzy  zpracovány  návrhy  na  zefektivnění  marketingové 

komunikace.  Tím  nejdůležitějším  úkolem  se  zdá  být  nalezení  titulárního  partnera. 

Dalším  úkolem  je  lepší  užívání  a  správa  sociální  sítě  Facebook  a  vytvoření 

propagačního videa. 

V posledních  letech  se setkáváme s  nástupem nových nástrojů marketingové 

komunikace  jako  guerilla  marketing,  viral  marketing,  různé  formy  digitálního 

marketingu.  Těch by mohl  JM jistě  využít.  Pokud se  najde  dostatek  financí,  lze  si 

představit  rozšíření  komunikace  o  televizní  upoutávky,  citylighty  a  billboardy. 

Zatraktivnit by se mohla i nabídka doprovodných programů během závodu. Zpracované 

návrhy budou předloženy společnosti PIM.
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