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Abstrakt

Tato práce se zabývá kvalitativním výzkumem vnímání dvou módních značek Gant a Ralph 

Lauren u studentů Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické. Produkty a 

propagované hodnoty těchto firem vycházejí z tzv. „preppy“ subkultury, která je spjata 

s kulturním prostředím elitních vysokých škol v USA. Tato subkultura však v ČR 

neexistuje.

Nejprve v práci popisuji stručnou historii a marketingové mixy obou značek, kde se 

zaměřuji na charakteristiku jejich firemní identity a image. Nastíněny jsou též způsoby 

marketingové komunikace, práce se jim však primárně nevěnuje. V další části uvádím 

výsledky skupinových rozhovorů, které zkoumaly názory a dojmy studentů UK a VŠE na 

hodnoty obou značek a na předložené ukázky vizuálních materiálů z let 2009 až 2011. 

Cílem práce bylo zjistit, zda respondenti spatřují rozdíly ve vizuální komunikaci obou 

značek. Dále také jestli jsou schopni pochopit hodnoty značek a ztotožnit se s nimi, i přes 

zjevnou absenci „preppy“ subkultury v ČR. Na závěr uvádím několik dalších způsobů, jak 

zkoumat procesy vnímání a doporučuji cesty ke zlepšení firemní identity obou značek v 

očích českých studentů.      



Abstract

The subject of this bachelor thesis is the qualitative survey focused on perception of two 

fashion brands Gant and Ralph Lauren. The sample consisted of students from the Charles 

University and the University of Economics in Prague. Products and promoted values of 

these brands are namely inspired by the preppy subculture that is related to the cultural 

environment of the Ivy League universities. However, in the Czech Republic there is no 

such subculture.

At first I describe the brief histories and marketing mixes of both brands. I tried to 

extensively characterize the corporate identity and image. Methods of marketing 

communications are suggested but the goal was not to deal with them thoroughly. In the

next part of this thesis I present the results of the focus group sessions which were intended 

to observe students’ opinions and impressions of brand values and provided visual materials 

from 2009 to 2011.

The goal of the thesis was to find out if there is any perceived difference in both brands’ 

visual communication. Next whether they are able to understand the brands’ values despite 

the obvious absence of the preppy subculture in the Czech Republic. In the conclusion I 

suggest other methods of observing the processes of perception. I also recommend ways 

how to improve the corporate identity in the eyes of Czech students.
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I. ÚVOD

Gant a Ralph Lauren jsou dvě módní značky, jež pocházejí z USA a které se 

zaměřují na módu pro subkulturu jménem „preppy“. Tato subkultura je pro americkou 

společnost charakteristická. Vyznávají ji především studenti tamních soukromých vysokých 

škol, zpravidla spadajících do tzv. Ivy League, tedy sportovního sdružení osmi 

nejprestižnějších institutů vysokého školství, shromážděných na severovýchodě Spojených 

států amerických.1 Současně se toto spojení ujalo pro úzký okruh těchto škol jako takových. 

Patří mezi ně Harvardova univerzita, Yaleova univerzita, Princetonská univerzita, 

Pensylvánská univerzita, Brownova univerzita, Cornellova univerzita, Kolumbijská 

univerzita a konečně univerzita v Darthmouthu. 

Tyto vysoké školy jsou hluboce zakořeněné v americké kultuře jako symboly 

elitního způsobu života vyšších příjmových skupin. Jejich školné je totiž pro většinu 

obyvatelstva až prohibitivně vysoké a nezřídka si mohou dovolit studium pouze studenti se 

špičkovými výsledky u přijímacích zkoušek, jež mají šanci na získání alespoň částečného 

stipendia. Školné nyní činí v průměru zhruba 35 000 dolarů na rok studia. Průměr přijatých 

studentů na všech univerztách v Ivy League, at‘ již se stipendiem či bez něj, každoročně 

nepřekročí 10 procent.2 V roce 2012 dokonce sedm z těchto škol své přijímací kvóty snížilo 

ještě více, například na Yaleově univerzitě na pouhých 6,72 procent z celkového počtu 29 

610 uchazečů. Největší šance na přijetí byla na univerzitu v Dartmouthu, kde se míra 

přijatých pohybovala kolem zmíněných deseti procent.3 Stát se členem této malé skupiny 

vyvolených je tedy velice obtížné. 

                                                  
1 AUTOR NEZNÁMÝ. About The Ivy League. Ivyleaguesports.com [online]. 2013 [cit. 2013-04-13]. 
Dostupné z: http://www.ivyleaguesports.com/history/overview

2 AUTOR NEZNÁMÝ. Ivy League Universities. Studential.com [online]. 2012 [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
http://www.studential.com/applying/studying-abroad/USA/ivy-league-universities

3 ABRAMS, T. 7 of 8 Ivy League Schools Report Lower Acceptance Rates. New York Times [online]. 2013 
[cit. 2013-04-13]. Dostupné z: http://thechoice.blogs.nytimes.com/2013/03/28/ivy-league-college-admission-
rates-2013/
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Spolu s prestižní pozicí těchto univerzit v očích americké veřejnosti se pojí i soubor 

hodnot, které školy, jakožto společenské instituce, otevřeně vyznávají a snaží se je předávat 

svým studentům. Normativní charakter studia je zde možná i důležitější než objektivní 

znalosti, jež absolventi postupně nabudou ve svých studijních oborech a programech. 

Každý student by měl být ztělesněním takových hodnot jako je inteligence, konzervatismus, 

čest, disciplína, občanské smýšlení, důslednost či nonšalance. Tyto hodnoty se staly 

mravním základem, na němž staví každý správný představitel „preppy“ subkultury. V 

tomto kontextu mluví britský sociolog Dick Hebdige o záměrné komunikaci hodnot v rámci 

subkultur.4

„Preppy“ subkultura je ovšem velice odlišná a specifická v tom, že na rozdíl od 

běžného, laického chápání slova „subkultura“, se nejedná o minoritní druh kultury, jenž by 

se profiloval jako revoltující a agresivně vystupující proti majoritní společnosti. Členové 

této subkultury, tedy většinou studenti škol v rámci Ivy League, se dozajista jistým 

způsobem vyhraňují vůči okolním, většinovým vlivům, nicméně tak činí mnohem 

sofistikovanějším způsobem. Na první pohled je nelze jednoznačně identifikovat, pokud 

není pozorovatel dostatečně obeznámen s jejich principy životního stylu a výběru oblečení. 

Byt' móda je jeden z nejvýraznějších aspektů každé subkultury, nelze ji považovat v 

žádném případě za alfu a omegu celého hnutí. Měli bychom tedy mít na paměti, že 

„význam subkultury je vždy sporný a styl je prostorem, v němž se protichůdné definice 

střetávají s největší silou. (…) proces vydělení začíná zločinem proti přirozenému pořádku, 

ačkoli v tomto případě se zdá přečin skutečně nicotným – vlasy česané na patku, nákup 

skútru nebo určitého druhu oblečení. Ale završuje se konstrukcí stylu, gestem vzdoru nebo 

opovržení, úsměvem nebo úšklebkem. (…) Oznamuje Odmítnutí.“ 5

                                                  
4 HEBDIGE, D. Subkultura a styl. 1. vyd. Praha: Dauphin, 2012, 239 s., str. 158

5 HEBDIGE, D. Subkultura a styl. 1. vyd. Praha: Dauphin, 2012, 239 s., str. 27



- 4 -

I členové „preppy“ subkultury se tedy implicitně snaží o jakési gesto, signál, že 

patří do nějaké elitní skupiny odmítající masovost. Jejich hodnotová východiska však 

spadají do oblastí, jež se paradoxně překrývají s tou patřící většinové společnosti. Jde 

samozřejmě o pochopitelný závěr, vezmeme-li v potaz, že členové „preppy“ subkultury 

jsou horní vrstvy společnosti, bohaté americké rodiny, v němž existuje nejen náležitost k 

vysoké škole, ale především k vlastnímu rodu a jeho tradičním hodnotám. Chovat se čestně 

a slušně, klást důraz na zušlecht'ování vlastního těla a mysli, brát ohled na ostatní lidi – to 

vše nejsou jen „preppy“ zásady, ale též zásady mnoha tradičních, konzervativně 

smýšlejících rodin v západním světě. Být „preppy“ je vlastně závazek na celý život, nikoliv 

krátkodobý akt mladistvé vzpoury vůči autoritám. Dokonce lze s jistou dávku nadsázky 

prohlásit, že „preppy“ subkultura ztělesňuje právě tyto autority, organicky srostlé s 

americkou kulturou a jejím sklonem k individualismu a elitářství. Ani faktor země původu 

této subkultury tedy není ani v nejmenším zanedbatelný. 

Móda ale zůstává nejprostším a zároveň nejvíce vypovídajícím jazykem, kterým lze 

tyto hodnoty (v zásadě i jakékoli jiné) zprostředkovat světu. V případě bohatých „preppy“ 

vrstev to platí dvojnásob: „(...) výběr běžného oblečení průměrného muže nebo ženy na 

ulici omezují jejich finanční možnosti, „vkus“, jejich požadavky a další, a tento výběr je 

bezpochyby významuplný. Každá kombinace má své místo ve vnitřním systému diferencí –

konvenčních způsobech diskurzu oblékání, který vždy odpovídá příslušné skupině sociálně 

určených rolí a možností.“ 6 I německý filosof Georg Simmel hovoří o módě jako o nástroji 

sociální stratifikace, jako o způsobu, kterým se každý člověk může odlišit a zároveň zůstat 

součástí pospolitosti.7

Obě značky, které v práci zkoumám a porovnávám z několika důležitých hledisek, 

se rozhodli at‘ již více či méně otevřeně hodnoty této subkultury zakomponovat do své 

marketingové komunikace, jakožto i filosofie značky jako takové. Kultura „preppy“ by se 

                                                  
6 HEBDIGE, D. Subkultura a styl. 1. vyd. Praha: Dauphin, 2012, 239 s., str. 156

7 SIMMEL, G. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997, 206 s., 
str. 113
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tak měla v ideálním případě šířit i za území Spojených států amerických, a to nejen po 

stránce geografické, ale také v kulturologickém a sociologickém kontextu. Snad vyjma 

Spojeného království, kde je systém vysokoškolského studia taktéž placený a založený na 

elitářství, není totiž zbytek světa příliš seznámený s tímto „preppy“ světem a dělá mu 

poměrně velké obtíže zmíněné hodnoty pochopit. A pokud spotřebitelé nejsou schopni 

adekvátně porozumět hodnotám značky, jen stěží je přijmou. Popřípadě je přijmou, 

nicméně mohou být jejich dojmy značně zkreslené. Může dojít k disharmonii firemní 

identity a reálné image firmy u spotřebitelů.  

Moje práce se tedy zaměřuje na výzkum vnímání značek Gant a Ralph Lauren u 

přirozené cílové skupiny. Tou cílovou skupinou jsou studenti vysokých škol v ČR. 

Zajímaly mě totiž tyto otázky: Jak mohou obě společnosti uspět v České republice, když 

zde obecně mezi univerzitními studenty chybí příslušnost k alma mater, a jimi propagované 

ideály a hodnoty místním mladým lidem nic neříkají? Jsou tradiční hodnoty vštěpované od 

narození horním vrstvám americké společnosti univerzálně platné a globálně srozumitelné? 

A vnímají vůbec studenti nějaké rozdíly ve vizuální komunikaci obou firem, když obě 

stavějí na stejné symbolice?

Výzkumná metoda, která nakonec byla aplikována v práci po konzultaci s mou 

vedoucí, nebylo individuální dotazování, nýbrž skupinové diskuze po pěti účastnících. Tyto 

skupinové rozhovory mi dovolily jít více do hloubky témat a využít při tom přirozené 

psychologické procesy odehrávající se v prostředí sociální skupiny. V marketingovém 

výzkumu je totiž známo, že „přímý kontakt a navození určité sociální situace příznivě 

ovlivňuje projevy spontánních, subjektivně nekontrolovaných reakcí.“ 8

                                                  
8 KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, 
průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 277 s., str. 142
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II. CHARAKTERISTIKA ZNAČKY GANT

2.1 Historie značky

Značku Gant založil roku 1949 Bernard Gantmacher spolu se svými syny Martym a  

Eliotem. Gantmacher pocházel původem z Ukrajiny, odkud se odstěhoval do Ameriky 

v roce 1914. Důvody pro jeho odchod ze země byly zřejmé: pogrom na židy, mezi něž 

patřil i on. Krátce po příjezdu do New Yorku byl přijat na Kolumbijskou univerzitu a začal 

si přivydělávat v továrně na pánské košile.9 Právě během tohoto období se naučil některým 

základním postupům v tvorbě a prodeji mužského oblečení. Gantmacher si zkrátil jméno na 

Gant a seznámil se s Rebeccou Rossovou, jež byla obzvláště šikovnou krejčovou v továrně. 

Brzy se rozhodli, že založí vlastní podnik. Jejich plány však narušila první světová válka.10

Po návratu Ganta z fronty tedy otevřeli spolu s dalším společníkem Morrisem 

Shapirem malou dílnu, specializující se na košile pro pány. Krátce nato se Gant žení 

s Rossovou. V roce 1927 přichází klíčový moment, kdy se výroba přesunula do New 

Havenu v Connecticutu, kde sídlí i Yaleova univerzita.11 V této oblasti byl otevřen i první 

obchod speciálně pro studenty Yale – tzv. Yale Co-op. Obchod byl specifický nejen tím, že 

nabízel oblečení a kompletní sortiment značky Gant, která s obchodem uzavřela exkluzivní 

smlouvu, ale i knihy, učebnice a různé další školní potřeby pro vysokoškoláky.12 Počátkem 

padesátých let byla již rodinná firma ve fázi, kdy se Gant, hlava rodiny, zabýval čistě 

výrobou a technickým řešením, zatímco jeho synové se starali o design, finance a 

                                                  
9 Our History. Gant.com [online]. 2012 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: http://www.gant.com/gant-
heritage/heritage/gant-heritage-our-history

10 MATĚJKA, J. Brand story: Gant nepadl. Neuvěřitelné. E15 (Magazín) [online]. 2009 [cit. 2013-04-14]. 
Dostupné z: http://magazin.e15.cz/lifestyle/gant-nepadl-neuveritelne-123515

11 Ibid.

12 AUTOR NEZNÁMÝ. Košile, která oblékla univerzitu Yale. Brands&Stories [online]. 2012, 2. [cit. 2013-
04-14]. Dostupné z: http://www.b-s-c.cz/img/archiv/2012/2012-02-Brands.pdf
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marketing. Oba bratři cestovali po Spojených státech a hledali převážně lokální odběratele 

pro své zboží. Ze začátku měli značné potíže a proto se uchýlili k drobnému prodejnímu 

triku: „Pokud majitelé butiku odmítali zařadit jejich výrobky do prodeje, nešli za nikým 

jiným, vsadili na trpělivost s tím, že je přesvědčí později.“ Obchodníkům a majitelům 

butiků také zaručovali, že zboží od Gantu bude vždy na skladě a v případě zvýšené 

poptávky je možné jej ihned objednat.13

Ani tyto techniky však příliš nefungovaly a první půlrok se firma nacházela na 

hranici bankrotu. Přišel však náhlý obrat a butiky, které nejdříve odmítly přijmout zboží, 

najednou začaly posílat objednávky, popřípadě žádaly o jejich navýšení. Díky vzestupu 

poptávky se tak zisk vyšplhal na sto tisíc dolarů. V polovině roku 1950 se zboží od Gantu 

prodávalo už na celém území USA, převážně v blízkosti univerzitních kampusů. Primárním 

cílem však stále byl podnik Yale Co-op. Veškerý sortiment Gantu byl průběžně inovován 

právě na základě vkusu, přání a požadavků místních studentů.14 Bernard Gant tak například 

vytvořil košili speciálně pro Yale Co-op.15   

V šedesátých letech dostali bratři Gantovi hned několik nabídek k prodeji firmy. 

Všechny důsledně odmítali, až v druhé polovině dekády, 13. června roku 1968 prodali 

firmu společnosti Consolidated Foods. Roční obrat značky tehdy činil 20 milionů dolarů a 

značka byla prodána za 18 milionů dolarů. Oba bratři se ve smlouvě zavázali, že dalších pět 

let budou ještě nadále pro společnost pracovat a podílet se na její obchodní strategii. Příliš 

dlouhou dobu to však nevydrželi a ještě před vypršením lhůty v roce 1973 od firmy odešli. 

Od té chvíle začala značka upadat po stránce tržeb i reputace u zákazníků.16   

                                                  
13 MATĚJKA, J. Brand story: Gant nepadl. Neuvěřitelné. E15 (Magazín) [online]. 2009 [cit. 2013-04-14]. 
Dostupné z: http://magazin.e15.cz/lifestyle/gant-nepadl-neuveritelne-123515

14 Ibid.

15 AUTOR NEZNÁMÝ. Košile, která oblékla univerzitu Yale. Brands&Stories [online]. 2012, 2. [cit. 2013-
04-14]. Dostupné z: http://www.b-s-c.cz/img/archiv/2012/2012-02-Brands.pdf

16 MATĚJKA, J. Brand story: Gant nepadl. Neuvěřitelné. E15 (Magazín) [online]. 2009 [cit. 2013-04-14]. 
Dostupné z: http://magazin.e15.cz/lifestyle/gant-nepadl-neuveritelne-123515
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Počátkem osmdesátých let koupil licenci Gant pro švédský trh zdejší podnik 

Pyramid Sportswear. Značka Gant v té době již patřila firmě Palm Beach, která si s ní na 

americkém trhu nevěděla rady. Pyramid Sportswear zčásti přejala americké kolekce a zčásti 

navrhla vlastní modely. Po téměř dvou dekádách se konečně dostavil kýžený rozmach 

značky, tentokrát ovšem na módním trhu v Evropě. Vlastníci Pyramid Sportswear se v roce 

1999 rozhodli celou značku Gant odkoupit a vytvořit z ní značku globální, s potenciálem 

expandovat i do Asie. O dva roky později se kruh uzavřel a znovuzrozená společnost Gant 

se vrátila na americké území, kde otevřela tři nové obchody. V současnosti má Gant opět 

nového majitele – švýcarskou maloobchodní skupinu Maus Freres.17  

2.2 Marketingový mix a marketingová komunikace značky

Značka Gant vstoupila na český trh v srpnu roku 1999.18 Již od začátku bylo patrné, 

že v této části Evropy a v tehdejší době to nebude mít lehké. Deset let po pádu železné 

opony byl lokální trh ve zvláštním stavu: stále byla velká poptávka po luxusním zboží ze 

západního světa, nicméně nejslavnější světové značky už stihly vytvořit místní distribuční 

sítě a naplno se usadit v mysli spotřebitelů. Značka Gant se tedy objevila v pravou chvíli. 

Podívejme se blíže na základní čtyři P tvořící klasický marketingový mix, tedy výrobek 

(product), cena (price),  distribuce (place) a propagace (promotion) značky.

O výrobkovém aspektu značky Philip Kotler píše: „Základem každého podnikání je 

produkt nebo nabídka. Cílem podniku je dosáhnout toho, aby produkty či nabídky odlišil od 

ostatních a zlepšil způsobem, který přiměje cílový trh, aby je preferoval a dokonce za ně 

                                                  
17 MATĚJKA, J. Brand story: Gant nepadl. Neuvěřitelné. E15 (Magazín) [online]. 2009 [cit. 2013-04-14]. 
Dostupné z: http://magazin.e15.cz/lifestyle/gant-nepadl-neuveritelne-123515

18 Ibid.
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platil i vyšší cenu.“ 19 Gant je prémiovou značkou a tomuto faktu podřizuje i cenovou 

politiku. Výměnou za to ovšem poskytuje kvalitní materiály (stoprocentní bavlna), způsoby 

zpracování (dvojitý, zesílený steh) či unikátní barevné vzory a kombinace. Podle Zuzany 

Kiselové, marketingové manažerky české pobočky značky Gant, je jejich hlavním 

produktem pánská košile nošená představiteli Ivy League v padesátých letech dvacátého 

století. V roce 2012 byl znovu po letech uveden původní design vytvořený Bernardem 

Gantem pro první obchod značky v New Haven. Tento model košile se vyznačuje dvojitým 

záhybem, poutkem na zádech (tzv. locker loop) pro snadnější zavěšení košile a knoflíčky na 

zadní straně límce (tzv. button down) pro jeho uchycení, aby nepřekážel při sportovních 

aktivitách.20

Diferenciace produktu samozřejmě může probíhat i jinými způsoby než jen inovací 

samotného produktu. Kotler uvádí také rozdíly v dostupnosti, rozdíly v servisu a údržbě, 

cenové rozdíly či rozdíly image. V tomto ohledu je nutno zdůraznit, že by jakákoliv 

diferenciace měla být především relevantní a zřetelná.21 Pomineme-li použitý materiál a 

zpracování, je to právě image, kde se Gant chce výrazně profilovat. Všechny kolekce 

vychází ze subkultury „preppy“, respektive způsobu oblékání typického pro její 

představitele. 

V knize True Prep: It‘s A Whole New Old World popisují její autoři Lisa 

Birnbachová a Chip Kidd typická pravidla oblékání a módy členů „preppy“ subkultury. 

Mezi ně patří například fakt, že se členové starají o to, co mají na sobě, ale nejsou tím 

posedlí. Dále například, že je upřednostňován ležérní (tzv. casual) styl, který je vhodný pro 

většinu každodenních činností, snad vyjma sportu či večerních společenských akcí. Také 

                                                  
19 KOTLER, P. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. 1. vyd. Praha: Management 
Press, 2000, 258 s., str. 115

20 AUTOR NEZNÁMÝ. Košile, která oblékla univerzitu Yale. Brands&Stories [online]. 2012, 2. [cit. 2013-
04-14]. Dostupné z: http://www.b-s-c.cz/img/archiv/2012/2012-02-Brands.pdf

21 KOTLER, P. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. 1. vyd. Praha: Management 
Press, 2000, 258 s., str. 117
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není potřeba, aby bylo oblečení nijak zvláště drahé, ale především, aby dotyčné osobě 

sedělo po stránce velikosti a pohodlí.22

Cenotvorba je nicméně pro českou pobočku Gant středobodem jejího 

marketingového, jakožto i obchodního plánovaní. Podle Ladislava Zdobinského, 

marketingového ředitele české pobočky značky Gant, jsou čeští spotřebitelé v segmentu 

luxusního oblečení stále nejvíce citliví na cenu zboží a různé sezónní slevy, které se k ní 

vážou. Existují mezi nimi samozřejmě i uvědomělejší jedinci, kteří sledují poměr mezi 

cenou a výkonem. Právě na takové zákazníky se Gant nejvíce zaměřuje ve své komunikační 

strategii. 

V případě primární cílové skupiny se jedná se především o muže, od třiceti let výše, 

s vysokým příjmem, tedy podnikatelé či vrcholoví manažeři. Žijí ve velkých městech a 

záleží jim na tom, co nosí na sobě. Gant upřednostňují také proto, že se značka nachází 

v kategorii up-scale a prémiová cena plně odpovídá kvalitě materiálu a jeho zpracování. 

Jinými slovy, primární cílová skupina si ráda připlatí za stylové, ale zároveň i 

funkční oblečení od značky, k níž se váže punc tradice a lehké staromódnosti. I z tohoto 

důvodu, tedy politiky udržování prémiových cen, se značka neuchyluje k nijak závratným 

sezónním slevám. Podle Zuzany Kiselové dosahuje dlouhodobě sezónní sleva maximálně 

30 procent a to navíc jen na vybrané zboží jako jsou pánská saka či kalhoty. Na druhou 

stranu byl Gant v posledních letech donucen z důvodu klesající poptávky uvolnit některé 

své zboží do outletů s mimosezónním zbožím.  Takové opatření je ale přirozené i pro tyto 

up-scale značky, protože „dovolují zajistit plynulost výroby v průběhu celého roku.“ 23

                                                  
22 BIRNBACH, L. – KIDD, CH. True Prep: It's A Whole New Old World. 1. vyd. New York: Knopf, 2010, 
256 s., str. 134

23 KOTLER, P. – ARMSTRONG, G. Marketing. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 864 s., str. 511
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Koncept, který je použit pro vytváření cen produktů ve společnosti Gant je podobný 

tomu, který popisuje Philip Kotler a Gary Armstrong (2003). Jedná se o tzv. hodnotově 

orientovanou tvorbu cen. Takto vytvořené ceny závisejí na vnímání hodnoty kupujícími, 

nikoli na objektivních nákladech výroby a prodeje.24 Vysoká cena značí v jejich očích 

vysokou kvalitu a dodává značce na serióznosti a dojmu luxusu. Zásadní úlohu tady tedy 

hraje vnímaná hodnota výrobku jako takového. Je například modrá pánská košile od značky 

Gant natolik kvalitně a stylově vyhlížející, aby obhájila cenu mezi 3000 až 4000 Kč u 

spotřebitelů? Netřeba dodávat, že všechny ceny produktů Gant mají jistou základní hodnotu 

(výrobní cena) k níž se připočítává prémie za značku (konečná cena). Čím více je  obecně 

značka vnímána jako luxusní, tím vyšší prémii si může dovolit účtovat u zákazníků. 

Konkrétním cílem v případě značky Gant je navíc nepodbízet se trhu a priori nízkou či 

dodatečně sníženou cenou. Tyto kroky by totiž mohly mít velice neblahý vliv na 

dlouhodobou image firmy a vést k její devalvaci.

Podle Zuzany Kiselové se systém její distribuce a řízení interních procesů již od 

začátku značně lišil od ostatních značek, obzvláště ve srovnání se značkou Ralph Lauren 

(viz dále). Centrála Gant ve švédském Stockholmu vydává tzv. master licence. Master 

franšízing znamená, že vlastník značky „(...) uzavřel smlouvu s fyzickou či právnickou 

osobou, aby poskytovala služby franšízám  na určitém území (obvykle na majoritním trhu či 

území jednoho nebo několika států). (...) Master franšízant je většinou odpovědný za nábor 

jednotlivých franšízantů a poskytuje veškerý výcvik a podporu, kterou by mohli potřebovat, 

a to jak při vzniku tak i průběžně.“ 25 Právě česká pobočka je takovým master franšízantem.

Jedná se tedy o formu franšízingu, který přesahuje území státu, odkud pochází 

značka. Značka operuje globálně a zastřešuje svým jménem samostatné subjekty, které 

spravují větší tržní celky, potažmo pobočky, které jsou na nich přítomny, a platí poplatky 

                                                  
24 KOTLER, P. – ARMSTRONG, G. Marketing. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 864 s., str. 500

25 ELGIN, J. What is a Master Franchisee?. Enterpreneur [online]. [cit. 2014-04-27]. Dostupné 
z: http://www.entrepreneur.com/article/72380
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vlastníku franšízy za užití jména. Těmto poplatkům se říká royalty fees a zahrnují také 

platby za využití know-how a poskytování marketingových podkladů a materiálů. 

V případě značky Gant tedy především tištěných vizuálů. Centrála ve Švédsku je taktéž 

jediným zdrojem zboží, jež pochází přímo od designérů a na výrobu a zpracování dohlíží 

agent, což je jakýsi zástupce značky pověřený kontrolou kvality.

V roce 2012 uskutečnila sama značka Gant výzkum jejího vnímání mezi členy její 

primární cílové skupiny a z výsledků vyplynulo, že nejvíce si zákazníci pochvalují kvalitu a 

pohodlí produktů. Velmi se jim zamlouvalo také luxusní provedení a ohled na každý detail. 

Našly se kupodivu i více sofistikované aspekty značky, u kterých nebylo ze začátku 

předpokládáno, že budou respondenty povšimnuty a oceněny. Šlo například o certifikaci 

veškerého zboží a ekologická opatření, která značka zavedla v důsledku vlny corporate 

social responsibility, která proběhla velkými, mezinárodními firmami v poslední dekádě. 

Jde o šetrnější přístup k životnímu prostředí,  byt' by se zavedená opatření měla odrazit ve 

zvýšených nákladech. Na oplátku se ovšem může i markantním způsobem zlepšit obraz 

firmy u spotřebitelů. Navzdory těmto hodnotovým aspektům však rozhodujícím faktorem o 

koupi produktu zůstala cena. Podle slov Ladislava Zdobinského respondenti uváděli, že v 

České republice jde v byznysu o peníze a moc, takže prémiové ceny mohou někoho 

motivovat ke koupi, ale také ne.

Co se týče marketingové komunikace, podle Zuzany Kiselové se nejvíce česká 

pobočka Gant zaměřuje na propagaci prostřednictvím klasických tiskových médií jako 

deníky a lifestylové či oborové  časopisy. Z novin inzeruje především v Lidových novinách 

a Hospodářských novinách, o nichž značka Gant usuzuje, že je čtou úspěšní podnikatelé a 

manažeři nad 30 let, tedy jejich primární cílová skupina. Velmi sporadicky se jejich tiskové 

inzeráty objeví i v Mladé frontě Dnes, většinou spíše na jaře, v rámci uvedení nové, sezonní 

kolekce. Reklamy se objevily taktéž v časopisech jako je Esquire, Marianne či Elle. Je 

nutné také poznamenat, že veškeré vizuály pocházejí ze švédské centrály, kde je vytvářejí 

místní agentury. Česká pobočka tedy na výsledek nemá žádný vliv a disponuje pouze 

možností výběru konkrétních médií, kam budou vizuály umístěny. Kromě těchto kanálů 
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využívá značka také direct mailing, částečně outdoorovou reklamu a především komunikaci 

na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku. 

Hlavním cílem veškeré komunikace značky Gant je budování silné, výrazné image 

firmy jako takové a nikoliv jejích produktů, byt' se vyznačují sebelepší kvalitou. Tyto 

kvality nejsou skryty, nicméně se v komunikaci nezdůrazňují a zákazník na ně přichází 

implicitně, většinou na základě doporučení či přímé zkušenosti. V budování vlastní identity 

došla značka až takové úrovně, že na svých prodejnách zavedla povinný dresscode pro 

zaměstnance, založený na typických příkladech „preppy“ módy, samozřejmě poskytované 

značkou samotnou. Také uspořádání nábytku a interiérových doplňků ve zmíněných 

prodejnách plně odpovídá ctnostné až vznešené atmosféře elitních amerických univerzit. 

Celkový dojem má ovšem  k suchému akademickému prostředí, jak je znám z evropských 

vysokých škol, daleko. 

Podle slov Zuzany Kiselové se značka i v rámci jiných up-scale brandů snaží jít 

proti většinovému proudu a nabídnout zákazníkům cosi navíc, vzájemný vztah či pouto. 

Sám zákazník se tak vlastně má stát ambasadorem značky a šířit dále její hodnoty. Značka 

Gant dle svých vlastních slov neprodává košile a kalhoty, nýbrž životní styl. I proto  si dává 

záležet na věrnostním klubu, který realizuje na bází direct mailingu a speciálních slev pro 

dlouhodobé zákazníky.

Kromě samotné značky Gant, zastupuje česká pobočka i další, příbuzné brandy. 

První je La Martina, která pochází z Argentiny a vyrábí oblečení inspirované prostředím 

póla, sportu typického pro horní bohaté vrstvy společnosti. Oblékají jej například elitní 

studenti Harvardu, Yalu, Oxfordu či Cambridge, čili členové Ivy League.26 Druhou je 

značka Peak Performance, která je naopak zaměřená na příznivce outdoorových aktivit a 

rekreačního sportu. Značka pochází ze Švédska a je dostupná na dvaceti trzích včetně 

České republiky. Peak Performance byla vytvořena třemi profesionálními lyžaři, tedy 

                                                  
26 BEHNKEN, W. Luxury Equestrian Design. 1. vyd. Berlin: teNeues, 2006, 220 s., str. 213 
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aktivními sportovci a podařilo se jí za dvacet osm let existence vypracovat se na jednu 

z nejznámějších skandinávských sportovních značek, dle slov Zuzany Kiselové, která se 

přímo stará o budování tohoto brandu v České republice.

III. CHARAKTERISTIKA ZNAČKY RALPH LAUREN

3.1 Historie značky

Značka byla založena Ralphem Laurenem a jeho bratrem v roce 1968, tehdy ještě 

pod názvem Polo Fashions. Lauren se narodil roku 1939 ve čtvrti Bronx v New Yorku. 

Pocházel ze středostavovské židovské rodiny a měl tři starší bratry. Již od útlého věku 12 

let se odlišoval od svých vrstevníků svým smyslem pro módu. Za peníze z brigádnických 

prací si pořizoval drahé oblečení. V devatenácti letech byl přijat na Baruch College na 

Manhattanu, kde studoval obchod a ekonomii. Z univerzity odešel krátce před nabytím 

vysokoškolského titulu. Rok pracoval jako prodejce u dvou společností, zabývajících se 

výrobou značkových rukavic. Poté nastoupil k firmě A. Rivetz & Co., vyrábějící kravaty 

konfekční i na míru potřebám zákazníků. Působil zde přímo v oddělení návrhů a designu.27     

Některé návrhy kravat z tehdejší éry si Ralph Lauren ponechal a spolu s úvěrem od 

banky ve výši 50 000 dolarů to posloužilo jako základ kapitálu pro založení značky Polo 

Fashions. Ze začátku ovšem firma dodávala své zboží do menších obchodů. Koncem 

šedesátých let došlo k menšímu incidentu mezi značkou a sítí obchodních domů 

Bloomingdale’s, která přikázala Laurenovi odebrat ze zboží jeho jméno a zúžit šířku kravat. 

Lauren tento požadavek odmítl a raději stáhnul všechny své kolekce z Bloomingdale’s. Po 

tom, co se však dostavilo zvýšení poptávky ze strany zákazníků, se Bloomingdale’s sám 

vrátil k Ralph Lauren s žádostí o objednávku zboží. Roku 1970 získal Lauren cenu „Coty“ 

                                                  
27 LYNNE, C. Ralph Lauren, Fashion Designer. Fashion.infomat.com [online]. 2013 [cit. 2013-04-21]. 
Dostupné z: http://fashion.infomat.com/ralph-lauren-designer.html
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amerických módních kritiků pro svoji pánskou kolekci z předešlého roku. V roce 1971 

přišla firma s kolekcí pro ženy, navrženou dle módy pro opačné pohlaví a kde se poprvé 

objevilo tolik známé logo společnosti, o dva roky později dokonce Lauren přijal nabídku na 

návrhy kostýmů pro výpravnou adaptaci románu F. S. Fitzgeralda Velký Gatsby, což opět 

značilo nebývalý rozmach značky.28  

V té době též otevíral první obchod v luxusní čtvrti Los Angeles, Beverly Hills. 

Celkově jich na území Spojených států tehdy čítalo již 116 a butiků (tedy menších podniků 

v rámci velkých obchodních domů) měla značka Ralph Lauren dokonce na 1300. Současně 

uvedla na trh jeden ze svých nejslavnějších produktů - pánskou polokošili 

s charakteristickým logem hráče póla. Dodávala se na trh ve 24 barevných variacích a záhy 

se stala klasikou.29 V roce 1984 učinil Ralph Lauren unikátní krok. Koupil od věhlasného 

fotografa Edgara de Eviy jeho sídlo Rhinelander a přebudoval jej na obrovský obchod 

prodávající pouze zboží od značky Ralph Lauren. Tento podnik je dodnes vlajkovou lodí 

značky na území USA.30 V polovině devadesátých let  firma nadále expandovala na nové 

trhy, především na trh s džínami a masový trh pro dámské oblečení. Spolu s nižšími cenami 

se jednalo o téměř okamžitý komerční úspěch.31    

V roce 1997 činily zisky společnosti již  5 miliard ročně a společnost vstoupila na 

burzu v New Yorku, kde začala nabízet své akcie veřejně. Tento roční příjem se jí podařilo 

udržet konstantní až do příchodu finanční krize v roce 2008. Spojit své jméno s celou 

společností se v případě Ralpha Laurena ukázalo jako velmi prozřetelný, až nadčasový 

                                                  
28 LYNNE, C. Ralph Lauren, Fashion Designer. Fashion.infomat.com [online]. 2013 [cit. 2013-04-21]. 
Dostupné z: http://fashion.infomat.com/ralph-lauren-designer.html

29 AUTOR NEZNÁMÝ. Ralph Lauren Biography. Notablebiographies.com [online]. 2012 [cit. 2013-04-21]. 
Dostupné z: http://www.notablebiographies.com/Ki-Lo/Lauren-Ralph.html

30 LYNNE, C. Ralph Lauren, Fashion Designer. Fashion.infomat.com [online]. 2013 [cit. 2013-04-21]. 
Dostupné z: http://fashion.infomat.com/ralph-lauren-designer.html

31 AUTOR NEZNÁMÝ. Ralph Lauren Biography. Notablebiographies.com [online]. 2012 [cit. 2013-04-21]. 
Dostupné z: http://www.notablebiographies.com/Ki-Lo/Lauren-Ralph.html
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krok. V roce 2010 byla Laurenovi udělena hodnost rytíře Řádu čestné legie tehdejším 

francouzským prezidentem Nicholasem Sarkozym.

3.2 Marketingový mix a marketingová komunikace značky

Je zřejmé, že oproti značce Gant, má Ralph Lauren poměrně velkou marketingovou 

i obchodní  převahu. Může za to jednak odlišný systém distribuce a prodeje, a také odlišná 

filosofie značky jako takové. Zatímco Gant je společností, jež nezpochybnitelně vzešla 

z prostředí Ivy League a elitních univerzit, původ značky Ralph Lauren je poněkud 

umělejší, méně organický a založený spíše na podnikatelském kalkulu. 

Obě značky kladou zásadní důraz, aby se prezentovaly jako typické „preppy“ 

značky, přesto Ralph Lauren svou firmu nezakládal primárně na myšlenkovém podhoubí 

vysokých škol. V jeho marketingové komunikaci nalezneme typické prvky ideje tzv. 

amerického snu. Ve zkratce jde o obraz chudých přistěhovalců, kteří si po příchodu do 

Spojených států amerických tvrdou prací vybudují život plný štěstí, bohatství a svobody. 

Obraz amerického snu je tedy vlastně ztělesněním těchto hodnot vizuální formou. Ralph 

Lauren se rozhodl postavit styl komunikace právě na těchto pilířích a více než o přímý 

prodej způsobu života amerických elitářů jim samotným mu v zásadě šlo o zachycení a 

glorifikaci obecných abstraktních hodnot, dostupných za jistých okolností v podstatě 

každému.32 Lze prohlásit, že se jednalo o jakousi idealizaci americké každodennosti, ale 

nikoli všednosti. Laurenovi určitě došlo, že tento styl komunikace bude mít ve své době 

největší šanci na úspěch, protože osloví širší okruh lidí (v podstatě jakéhokoliv Američana).

Ovšem fakt, že zvolil právě formu a tématiku „preppy“ prostředí nelze považovat za 

náhodný. Lauren navštěvoval ekonomickou fakultu Baruch College Newyorské univerzity, 

kde se sám musel s touto subkulturou setkat osobně a do jisté míry do ní i sám náležel. 

                                                  
32 AGINS, T. The End of Fashion: How Marketing Changed the Clothing Business Forever. New York: 
William Morrow, 2000, 352 s., str. 240
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Typickým prvkem tohoto stylu se mu zdál sport pólo, jenž byl oblíben především mezi 

britskou aristokracií a vysokými kruhy. Pokud se chtěl člověk účastnit turnajů v pólu, musel 

být členem nějakého z elitních klubů. Členství záleželo na společenském postavení daného 

člověka.33 Celý sport vlastně představoval jakýsi mikrokosmos „preppy“ stylu, jeho 

zmenšenou kopii založenou na podobných zásadách exkluzivity. Současně si ale značka 

uchovala pro smysl pro módu a estetickou originalitu. Koneckonců se stalo jednalo o 

oděvní značku.

    Ralph Lauren se tedy rozhodl naplno integrovat „preppy „symboliku do své 

značky a propůjčil ji své jméno. Lauren zvolil také slovo „polo“ jako součást názvu firmy 

pro jeho nádech „moci, stylu a zaujetí.“ 34 Laurenovou koncepcí bylo ve svých módních 

kolekcích spojovat dvě rozdílné tendence – americkou ležérnost s britskou elegancí. 

Oblečení mělo mít jasnou auru luxusu a zdůrazňovat společenský status svého nositele. 

Jako logo značky zvolil hráče póla na koni a dal si obecně velmi záležet na image firmy a 

její vnímání ve společnosti. „(...) Lauren hledal styl oblékání, který si vybavoval ze svého 

mládí, ale nemohl jej nikde nalézt, tak jej sám vytvořil. Jeho vizí bylo vytvořit značku, 

kterou by si lidé ztotožňovali s bohatstvím a vším, co s ním bylo asociováno. Vybral si pólo 

jakožto sport zámožných a stvořil značku se současnou hodnotou 7,7 miliard dolarů a 

hráčem póla jako logem společnosti.“ 35

Na vizuálních materiálech nechal později zkonstruovat „život spokojené americké 

rodiny – snímky připomínají radostná, neformální rodinná setkání, najdeme na nich 

                                                  
33 KASL KOLLMANNOVÁ, D. Ralph Lauren a Calvin Klein. Euro. 2009, č. 23. [cit. 2014-05-04]. Dostupné 
z: http://euro.e15.cz/archiv/ralph-lauren-a-calvin-klein-824793

34 LYNNE, C. Ralph Lauren, Fashion Designer. Fashion.infomat.com [online]. 2013 [cit. 2013-04-21]. 
Dostupné z: http://fashion.infomat.com/ralph-lauren-designer.html

35 DONNELLY, R. M. Lauren: Does An Entrepreneur Have A Personal Brand?. [online]. [cit. 2014-05-04]. 
Dostupné z: http://www.evancarmichael.com/Marketing/3932/Does-an-Entrepreneur-Have-A-Personal-
Brand.html (citace byla volně přeložena z angličtiny autorem této práce) 
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růžolící, usměvavé mladé lidi, psy, ale i starší generace včetně babiček.“ 36 Celkově mu 

tedy šlo o navození image bílé společnosti vyšších vrstev, kde se americké hodnoty 

odrážely nejvíce okázalým a očividným způsobem. Jako správný týmový hráč, i Lauren se 

zapojil do tohoto soukolí a nechal fotografy zachycovat jeho samého s rodinou v luxusních 

rezidencích v duchu „preppy“ hodnot.37 Pomohl mu i fakt, že v šedesátých a sedmdesátých 

letech dvacátého století koncepty zobrazení amerického snu nebyly v těchto dekádách nijak 

zvláště využívané a byla tak vytvořena mezera na trhu. Tuto mezeru vyplnil právě Lauren 

se svými kravatami jakožto vlajkovou lodí produktového sortimentu a hodnotovým 

portfoliem plným odkazy na americký způsob života.38

  Značka také pochopila, že v souladu se svojí filosofií se nemůže objevovat na 

každém rohu a musí si udržet pověst něčeho málo dostupného. Jako svůj primární kanál si 

přirozeně zvolila módní časopisy, kde si zakoupila několik stránek najednou a inzeráty se 

objevovaly jen sporadicky, jednou či dvakrát za rok. Ralph Lauren se chtěl přiblížit 

metodám hollywoodských hvězd, které nevystupovaly v médiích příliš často, aby tak 

zvýšily pozornost diváků, když už se někde objevily. Zdání exkluzivního a nedostižného 

brandu bylo pro Laurena stěžejní faktor úspěchu a s touto politikou skutečně slavil 

v sedmdesátých letech fenomenální marketingový i ekonomický úspěch.39

Primárním produktem značky je pánské a dámské oblečení a drobné módní 

doplňky, nicméně image  a název značky je v současnosti natolik silná, že se Ralph Lauren 

rozhodl propůjčit své jméno dalším značkám spadajícím pod tu hlavní, na základě 

zpoplatněné licence. Kromě stěžejního Ralph Lauren se mezi ně v současné době řadí: Polo 

                                                  
36 KASL KOLLMANNOVÁ, D. Ralph Lauren a Calvin Klein. Euro. 2009, č. 23. [cit. 2014-05-04]. Dostupné 
z: http://euro.e15.cz/archiv/ralph-lauren-a-calvin-klein-824793

37 Ibid.

38 BARE, CH. D. Ralph Lauren: Research and marketing campaign. [online]. 2008 [cit. 2014-05-04]. 
Dostupné z: http://cdbare.wordpress.com/portfolio/polo-ralph-lauren/researchanmarketingcampaign/

39 KASL KOLLMANNOVÁ, D. Ralph Lauren a Calvin Klein. Euro. 2009, č. 23. [cit. 2014-05-04]. Dostupné 
z: http://euro.e15.cz/archiv/ralph-lauren-a-calvin-klein-824793
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by Ralph Lauren, Ralph Lauren Purple Label, RRL, RLX, Ralph Lauren Blue Label, 

Lauren by Ralph Lauren, Ralph Lauren Childrenswear, Chaps, Polo Outlet Stores, Club 

Monaco, a Polo Ralph Lauren Jewellery Company.40

Tyto značky navíc neprodávají oblečení ležérního stylu jako jsou volnočasová saka 

(blazery) pro muže či stylové svetry z kašmíru pro ženy jako hlavní brand, ale bytové 

doplňky, oděvy určené na aktivní odpočinek (sport), kosmetiku, kabelky, oblečení pro děti, 

obloučky pro brýle či parfémy. Jak je vidět, rostoucí zisky pomohly značce Ralph Lauren 

rozšířit produktové portfolio na všechny myslitelné věci, jež by jeho cílová skupina značky 

snad jen mohla potřebovat. Jde tedy jen o utvrzení ideje, že značka neprodává jen neživoucí 

luxusní produkty, nýbrž celý životní styl a etické principy: „Ralph Lauren je lifestylová 

značka, což znamená, že ji můžete nalézt téměř v každém aspektu lidského života: práce, 

volný čas, zábava, sport, rodina, domácí úkony, očista, péče o zevnějšek a tak dále. Značka 

ztělesňuje určitý způsob života – určitý vytoužený způsob života – a činí jej lépe dostupným 

a pohodlnějším.“ 41 Symbolika „preppy“ subkultury se tak pouze stala nástrojem, jak reálně 

zhmotnit tyto úmysly a postavit na nich smysluplnou firemní identitu a komunikaci.

Způsob distribuce firmy v Evropě, potažmo v České republice, se diametrálně 

odlišuje od způsobu svého konkurenta značky Gant. Zatímco Gant si udržuje většinovou 

kontrolu nad kvalitou produktů, jejich prodejem i brandem jako takovým za pomocí 

franšízingu,  značce Ralph Lauren jde především o to dostat zboží do co nejvíce obchodů. 

V Čechách však nemá přímé obchodní zastoupení. Podle názoru Ladislava Zdobinského 

představuje v myslích místních spotřebitelů značka Ralph Lauren kýč a všudypřítomný 

mainstream. Její zboží nalezneme v mnoha buticích a specializovaných obchodních domech 

jako je například Van Graaf na Václavském náměstí v Praze či četné butiky na Pařížské 

                                                  
40 BARE, CH. D. Ralph Lauren: Research and marketing campaign. [online]. 2008 [cit. 2014-05-04]. 
Dostupné z: http://cdbare.wordpress.com/portfolio/polo-ralph-lauren/researchanmarketingcampaign/

41 Ibid. (citace byla volně přeložena z angličtiny autorem této práce)
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ulici, taktéž v Praze, vlastní prodejnu (tzv. flagship store) ale v České republice značka 

nevlastní. 

Díky této formě distribuce to vlastně ani nemá zapotřebí, docílila ovšem pouze toho, 

že původní pozice luxusní značky byla vyměněna za vyšší prodejnost a snadnou 

dostupnost. Na rozdíl od značky Gant, která má jediného dodvatele zboží, jich má Ralph 

Lauren nespočet po celém světě a pro každý kontinent je vyhrazený samostatný subjekt, 

který vyrábí zboží pouze pro daný region. Je tedy možné, že kvalita zboží značky může 

kolísat a záviset na konkrétní továrně, která je za něj odpovědná. Hlavními regiony jsou 

ovšem dle slov Zuzany Kiselové Severní Amerika, Evropa a Asie.

W. Chan Kim a Renée Mauborgnová (1999) dokonce hovoří o tom, že Ralph 

Lauren dokázal vytvořit nové místo na trhu, vlastně celý nový trh. Značka podle nich 

vytvořila „high fashion with no fashion“ tedy jakousi luxusní módu bez estetické hodnoty. 

Dokáže účtovat vysoké ceny za zboží, jež není nijak výjimečně stylové či esteticky 

originální. Přesto trhu dominuje a značka má velkou váhu. Je to proto, že využila existence 

tzv. strategických skupin (strategic groups) uvnitř odvětví. Tyto skupiny se vyznačují tím, 

že v rámci skupiny všechny firmy ve věcech obchodní strategie postupují stejně. Lauren si 

uvědomil, že neexistuje zboží, jež by spadalo cenou a kvalitou mezi dvě velké strategické 

skupiny v módní branži. Šlo o haute couture a  tzv. classic lines. Jednoduše řečeno se jedná 

na jedné straně o velmi luxusní módu vytvářenou slavnými návrháři a na straně druhé o 

klasickou elegantní módu, která příliš nepodléhá módním trendům. Právě tuto mezeru 

dokázala značka Ralph Lauren vyplnit.42

Cenová politika prémiových cen také ustoupila optimalizaci nákladů a modernímu 

fenoménu outsourcingu. Zboží je dodáváno do mnoha outletů po celé České republice a 

značka se ani zdaleka nevyhýbá četným, i mimosezónním slevám, jdoucím nad padesát 

                                                  
42 KIM, W. CH. – MAUBORGNOVÁ, R. Creating New Market Space. Harvard Business Review. 1999, 
leden/únor. Dostupné 
z:http://www.distributedworkplace.com/DW/Research/HBR%20Creating%20New%20Market%20Space.pdf
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procent. Metoda vytváření ceny je stejně jako u značky hodnotově orientovaná, ovšem 

faktem je, že většina sortimentu je vyráběna v Číně. Toto opatření totiž zásadním způsobem 

sníží výrobní náklady a dovolí firmě zvýšit průměrnou marži na každý vyrobený a prodaný 

kus. Ve svých prodejních metodách se spoléhá také na on-line prodej, e-commerce, kterou 

naopak značka Gant, dle slov Ladislava Zdobinského, nevyužívá.

IV. VÝSLEDKY VÝZKUMU 

4.1 Metodologie výzkumu

Pro svou práci jsem zvolil kvalitativní výzkum. Je zřejmé, že aby došlo v mém 

případě k nalezení jakýchkoli objektivních a relevantních faktů, bylo potřeba provést druh 

výzkumu, jenž by prozkoumal ne zcela zjevné stránky vnímání značek Gant a Ralph 

Lauren. Cílem kvalitativního výzkumu je totiž „hledání motivů, příčin, postojů apod. 

prostřednictvím práce s jednotlivci nebo malými skupinami.“ 43 Zřejmé výhody tohoto 

druhu zkoumání problému spočívají také v tom, že „malý počet dotazovatelů a soustředění 

se na kvalitu dovoluje výzkumnému konzultantovi sbírat většinu dat osobně, na rozdíl od 

kvantitativních studií, kde je počet rozhovorů obvykle příliš vysoký na to, aby se s nimi 

popral jeden člověk.“ 44 Tento aspekt byl pro můj výzkum velice důležitý, protože se 

jednalo o sběr primárních dat. Nevycházel jsem z výsledků žádných dříve uskutečněných 

kvantitativních výzkumů.   

Dalším argumentem pro využití kvalitativního šetření je možnost „převádět 

individuální subjektivní hodnocení zkoumaného jevu (což je běžnými metodami 

                                                  
43 KOZEL, R. – MYNÁŘOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, H. Moderní metody a techniky marketingového 
výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 304 s., str. 165

44 HAGUE, P. Průzkum trhu: příprava, výběr vhodných metod, provedení, interpretace získaných údajů. 1. 
vyd. Brno: Computer Press, 2003, 234 s., str. 66
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kvantitativního šetření těžko měřitelné) do kvantifikované metody, nebo aspoň do takové 

podoby, aby bylo možné výsledná data seřadit nebo mezi sebou srovnávat.“ 45

Nejužívanějšími metodami kvalitativního výzkumu jsou pozorování, dotazování a 

experiment. Pozorování se jako šetření vyznačuje registrováním sledovaných reakcí a 

způsobů chování. Mnohdy probíhá bez aktivní účasti pozorovaného. Experimentální 

techniky naproti tomu sledují vliv jednoho jevu na druhý v nově vytvořené situaci. 

Primárně se usiluje o zachycení reakcí na tuto novou situaci a nalezení vysvětlení 

vypozorovaného chování.46 Je jasné, že všechny tyto metody se nezřídka navzájem 

kombinují kvůli komplexnějšímu postižení zkoumaného problému. Interpretace takového 

výzkumu ale bývá složitější.

Zvolil jsem nicméně přímé dotazování, jehož nejpoužívanějšími postupy jsou 

skupinové rozhovory a individuální hloubkové dotazování. Konkrétní technika 

kvalitativního zkoumání hypotéz, kterou jsem nakonec aplikoval jsou ohniskové skupiny

(focus groupy). Tato technika mi dovolila zkoumat respondenty v přátelském prostředí 

dalších lidí v jejich věku. Běžně se focus groupy využívají v marketingu k „testování 

reklamních návrhů a konceptů (...), testování návrhu logotypů a značek (…), zjišt'ování 

pozice značek  a jejího postavení v konkurenčním poli (…), zjišt'ování kupních či 

spotřebitelských názorů (…)“ 47, dále může „sledovat dle tématu a zadání různé cíle, a 

proto lze pomocí tohoto postupu informace různých úrovní.“ 48 Pro můj výzkum se tedy 

jednalo o maximálně efektivní a relevantní techniku.

                                                  
45 KOZEL, R. – MYNÁŘOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, H. Moderní metody a techniky marketingového 
výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 304 s., str. 165

46 FORET, M. – STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum: Jak poznávat své zákazníky. Praha: Grada, 2003, 
160 s., str. 47-48

47 KOZEL, R. – MYNÁŘOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, H. Moderní metody a techniky marketingového 
výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 304 s., str. 168

48 KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, 
průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 277 s., str. 142
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Obával jsem totiž, že alternativní metoda  individuálního hloubkového dotazování 

(též face-to-face) by se u některých méně mluvných, introvertně založených jedinců minula 

účinkem. Přílišná nesmělost by jim totiž mohla bránit ve vyřčení některých originálnějších 

myšlenek či nápadů. Ve skupinových rozhovorech ovšem dochází k téměř stálému přísunu 

nových stimulů a informací ze strany ostatních účastníků, takže skupinová dynamika je 

sama o sobě dostatečným hybatelem dění.49 Přítomnost cizích lidí mohla být ze začátku pro 

některé respondenty znervózňující, ale postupem času se ukázalo, že účastníci diskuse se 

navzájem inspirují a motivují ke stále zajímavějším postřehům. 

Přesto jsem kvůli získání konkrétnějších výsledků zařadil do metodologie i techniky 

individuálního dotazování. Jde především o klasické dotazování na základě strukturovaného 

rozhovoru a práci s tzv.  polaritním profilem, který je podobný sémantickému diferenciálu. 

Taktéž pracuje s „předpokládanými významnými bipolárními charakteristikami, kterých 

obvykle bývá 5 až 10“ 50 a jeho účelem je vlastně vytvořit kvantitativní (škálovou) podobu 

původně kvalitativních dat, které reflektují představu respondenta o zboží, značce či image. 

51 Součástí polaritního profilu byly bipolární dvojice vlastností a hodnot Pro každou ze 

zkoumaných značek jsem vytvořil vlastní sadu hodnot, celkově tak respondenti dostali dva 

odlišné polaritní profily. Základními hodnotami u značky Gant byly poctivost, vytříbenost, 

optimismus, osobitost a pochopení.52 U značky Ralph Lauren zase americký způsob života, 

patriotismus, sebejistota, kultivovanost a nadčasovost.53

                                                  
49 HEWSTONE, M. – STROEBE, W. Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. 1. vyd. 
Praha: Portál, 2006, 769 s., str. 454

50 KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, 
průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 277 s., str. 130

51 Ibid.

52 AUTOR NEZNÁMÝ. Gant. Cosgrovesfashion.com [online]. [cit. 2013-05-12]. Dostupné 
z: http://www.cosgrovesfashion.com/gant/

53 BARE, CH. D. Ralph Lauren: Research and marketing campaign. [online]. 2008 [cit. 2014-05-04]. 
Dostupné z: http://cdbare.wordpress.com/portfolio/polo-ralph-lauren/researchanmarketingcampaign/
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Polaritní profil jsem použil především z důvodu zkoumání postojů všech 

respondentů k jedné značce jako takové, z pohledu hodnot, jež představuje. Současně jim 

byly předloženy ukázky vizuálních kampaní obou značek z let 2009 až 2011. Respondenti 

měli za úkol popsat ukázku reklamního vizuálu vlastními slovy a interpretovat možný 

příběh, který se na něm odehrával. Vítané byly samozřejmě také různé spontánní asociace a 

postřehy, které jim přišly na mysl. Vybral jsem vizuální materiály, protože pro obě značky 

jde o stěžejní způsob komunikace a budování image: „Přitažlivé obrazové světy se stávají 

například ve vizuálně zaměřených oblastech módy a automobilů přímo nezbytnými.“ 54

Zřejmou výhodou i nevýhodou obrazových materiálů je pochopitelně fakt, že nejsou 

jednoznačné a jejich vnímání do velké míry závisí na výchově a sociokulturních 

předpokladech daného člověka. Zajímalo mě tedy, jak zapůsobí reklamy značek Gant a 

Ralph Lauren, veskrze naplněné symbolikou anglosaských univerzit, na studenty

pocházející ze zcela odlišného kulturního prostředí.

Osobně jsem se zhostil role moderátora, abych v případě potřeby směroval diskusi 

správným směrem a kontroloval relevanci a konstruktivnost odpovědí. Důležitým úkolem 

bylo také to, abych poskytl prostor každému účastníkovi pro vyjádření svého názoru, byt‘ 

se zdál sebebanálnější. S tím souvisel dalším krok pro uskutečnění a tím bylo vytvoření 

scénáře, podle nějž bych postupoval během diskuse. Tento scénář musel být koncipován 

tak, aby dovolil i odbočky k mírně odlišným tématům a celkově tak uvolnil potenciálně 

formální atmosféru ve skupině. Jednalo se tedy o polostandardizovaný rozhovor.55

Jako počet respondentů jsem zvolil dvacet představitelů potenciální cílové skupiny 

značek. Podle slov Paula Haguea, „neexistuje žádné striktní pravidlo ohledně velikosti 

vzorku v kvalitativním a kvantitativním výzkumu. Většina výzkumníků souhlasí, že 30 i méně 

                                                  
54 VYSEKALOVÁ, J. – MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 190 s., str. 125

55 FORET, M. – STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum: Jak poznávat své zákazníky. Praha: Grada, 2003, 
160 s., str. 46
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respondentů zajistí kvalitní práci (...)“ 56. Při takovém počtu bylo totiž možné kontrolovat 

průběh výzkumu a zaručit skutečně konstruktivní výsledky, jdoucí do hloubky. Zároveň  se 

podařilo udržet diskusi v mezích produktivní úrovně, kdy se neopomněl žádný z postojů či 

názorů jednotlivých respondentů. Respondenty tedy byli studenti Univerzity Karlovy a 

Vysoké školy ekonomické, jakožto dvou největších vysokoškolských institucí v Praze. 

Vzorek jsem našel na základě inzerátu, který jsem vyvěsil na facebookové skupiny 

obou zmíněných univerzit. Inzerát byl  též umístěn ve vytištěné podobě do budov 

Filosofické fakulty, Fakulty sociálních věd v Jinonicích, Fakulty humanitních studií, 1. 

Lékařské fakulty a Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dále do budovy Vysoké školy v 

ekonomické na pražském Žižkově, kde sídlí všechny její fakulty, kromě Fakulty 

managementu, která je umístěna v Jindřichově Hradci a z výběru tak byla vynechána. 

Cílem bylo dát dohromady pět mladých žen a pět mladých mužů z Vysoké školy 

ekonomické a stejný počet dívek a chlapců i na Univerzitě Karlově. Na fakultě, na nichž 

respondenti studovali, nezáleželo (byt‘ čím větší rozpětí, tím lépe samozřejmě), stejně jako 

na aktuálním ročníku. Nebral se ani ohled na to, jestli pocházejí z Prahy či odjinud. Vzorek 

byl ovšem omezen pouze na studenty bakalářského prezenčního studia, jež studovali v 

češtině a jejichž věk nepřesáhl 26 let. Současně museli mít vlastní, stabilní příjem. Jednalo 

se tedy o kombinaci úsudkového a kvótního výběru.57 Šlo o to,  abych vytvořil výběrový 

vzorek podle těchto kontrolních znaků, kde se reprezentativnost odvíjela pouze od nich. 

Kdo se dříve ozval, měl přednost. Jakmile jsem tedy shromáždil daný počet a poměr 

účastníků, proces výběru byl zastaven.

Byly uspořádány celkově čtyři skupinové diskuse, vždy po pěti respondentech v 

jedné skupině. Každý skupinový rozhovor trval šedesát minut a byly během něj pořizovány 

                                                  
56 HAGUE, P. Průzkum trhu: příprava, výběr vhodných metod, provedení, interpretace získaných údajů. 1. 
vyd. Brno: Computer Press, 2003, 234 s., str. 66

57 KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, 
průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 277 s., str. 158
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písemné poznámky a zvukové nahrávky. Složení každé skupiny nebylo náhodné,  naopak 

jsem  určil, že v každé skupině bude přesně daný počet dívek a chlapců. Vždy se jednalo 

bud' o tři dívky a dva chlapce, nebo opačný poměr pohlaví. Všichni ovšem museli být 

studenty stejné univerzity. Skupiny tedy nebyli po stránce příslušnosti k dané vysoké škole 

smíšené, kvůli lepší časové a prostorové organizaci.

Klíčovým teoretickým konceptem v mé práci je pojem image značky. Tento pojem 

je též spojený s tzv. brand equity, která souborně označuje povědomí o značce, asociace o 

značce, loajalitu ke značce a cenové prémium. Alternativně lze definovat pojem také jako 

„diferencovaný vliv, který má znalost či povědomí o značce, na chování zákazníka k ní na 

základě marketingu této značky.“ 58 Image značky tedy není cosi, co by existovalo na trhu 

jen samo o sobě, ale je determinováno velkou mírou aktivní propagace a komunikace 

směrem ke spotřebitelům. Její součástí jsou tři dimenze: důvěra, emocionální cítění a  

záměry chování. První aspekt popisuje kvalitu produktu a zkušenost zákazníků s ní. Druhý 

zase souvisí s moderními snahami firem dbát na ekologické a sociální problémy dneška.59

Třetí aspekt je nejvíce sofistikovaný: lidé nakupují u firem, v nichž by sami chtěli pracovat, 

na základě jejich vnímání firemní kultury.60

Právě proto, aby jakákoliv značka skutečně zapůsobila na svůj tržní segment, je 

potřeba, aby jednotným způsobem udržovala a řídila svou komunikaci. Firemní komunikaci 

definují De Pelsmacker, Geuensová a Van den Bergh jako „celkový integrovaný postoj ke 

komunikačním aktivitám prováděným všemi částmi firmy, s cílem budovat a udržovat vztahy 

mezi jejími cíli, identitou a image.“ 61 Zpravidla má tři cíle: vytvořit firemní identitu, která 

                                                  
58 VYSEKALOVÁ, J – KOLEKTIV AUTORŮ. Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství "černé skříňky". 1. 
vyd. Praha: Grada, 2011, 356 s., str. 144

59 HORÁKOVÁ, I. – STEJSKALOVÁ, D. – ŠKAPOVÁ, H. Strategie firemní komunikace. 1. vyd. Praha: 
Management Press, 2000, 233 s., str. 73

60 VYSEKALOVÁ, J – KOLEKTIV AUTORŮ. Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství "černé skříňky". 1. 
vyd. Praha: Grada, 2011, 356 s., str. 148

61 DE PELSMACKER, P. - GEUENS, M. - VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace. 1. vyd. 
(dotisk). Praha: Grada, 2009, 600 s., str. 32 
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poslouží jako šablona pro jakékoli její komunikační strategie; poté harmonizovat tuto 

identitu s reálným vnímáním u členů cílové skupiny a nakonec řídit a organizovat veškeré 

komunikační kampaně a operace tak, aby odpovídaly daným principům firemní identity.62

Identita je tedy uměle vytvářena samotnou firmou a nemusí tedy zpočátku mít nic 

společného s vnímáním značky lidmi.

Firemní image se liší v tom bodě, že jako hlavního aktéra vidí spotřebitele, který si 

svůj obraz o značce vytváří sám a nezávisle, ovšem s ohledem na dosavadní komunikaci ze 

strany firmy. Image definuje psycholožka Jitka Vysekalová jako „to, co spotřebitel chce a 

kupuje (…) celková osobnost výrobku nebo značky, kterou tvoří nejen technické parametry, 

ale i představy, názory a emoční kvality, které si s výrobkem spojuje. Image je tedy v tomto 

smyslu obrazem, který si vytváříme o skutečných i imaginárních vlastnostech produktu nebo 

značky, i představou o potřebách, které může uspokojit.“ 63 Image může, ovšem také 

nemusí být v souladu s předem koncipovanou identitou značky. Co se týče vztahu image ke 

spotřebitelům, běžně se uvádí šest klastrů: oddaní uživatelé, naklonění uživatelé, rizikoví 

uživatelé, hledající uživatelé, nepřístupní uživatelé a nakonec ti neinformovaní.

Máme-li nyní definovány všechny pojmy a teoretická východiska metodologie, 

přistupme ke konkrétním výsledkům diskusí a jejich analýze. V příloze této práce je 

obsažen kompletní seznam účastníků všech diskusí a finální podoba dotazníku. Protože ale 

ne všichni účastníci souhlasili s uvedením celého jména a raději chtěli zůstat v anonymitě, 

je v textu zpravidla uvedeno pouze jejich křestní jméno, věk a zkratka fakulty, již studují.

                                                                                                                                                          

62 DE PELSMACKER, P. - GEUENS, M. - VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace. 1. vyd. 
(dotisk). Praha: Grada, 2009, 600 s., str. 32 

63 VYSEKALOVÁ, J. – KOLEKTIV AUTORŮ. Psychologie reklamy. 3. vyd. Praha: Grada, 2007, 294 s., str. 
234-235
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4.2 Zjištěná fakta a jejich interpretace

První skupina, kterou jsem testoval, byla zároveň mou „testovací“ skupinou, kde 

jsem si mohl vyzkoušet všechny naplánované procedury a případné nejasnosti ve formulaci 

otázek. V pozdějších diskusích by již byly potenciální nedorozumění napraveny. Kladl jsem 

důraz na to, aby se všichni účastníci dostali ke slovu, a aby se celkově projevila skupinová 

dynamika. Rozhovor jsem samozřejmě měl pevně pod kontrolou, nicméně nešlo o to, aby 

se všichni účastníci, včetně mě, drželi za každou cenu nějakého schématu. 

Hned po příchodu všech respondentů na každou diskusi jsem jim nabídl tykání a 

vyzval je, aby se navzájem představili. Už od počátku jsem totiž chtěl vybudovat příjemnou 

a nenucenou atmosféru. Respondenti si rozhodně neměli připadat jako součást nějakého 

pofidérního experimentu.  Jako první jim tedy byly předloženy úvodní otázky z dotazníku 

(fyzickou kopii jsem u sebe měl pouze já): „Zajímáš se o módu?“, „Jak často si kupuješ

nové oblečení?“ či „Kolik běžně utrácíš za oblečení?“. U každé položené otázky následně 

proběhla diskuse, která se měla zaměřovat spíše na věcnost a výpovědní hodnotu odpovědí, 

i vzhledem k charakteru otázek, které nedávaly příliš prostor kreativnějším odpovědím. 

Ukázalo se, že čeští studenti se obecně o módu příliš nezajímají. Za oblečení 

neutrácí často, ale když už, tak jim jde hlavně o cenu, kvalitu nijak zvláště nehodnotí. 

Oblečení si vybírají spíše intuitivně, na základě vkusu a funkčních aspektů. Například 

Tomáš, 23, FMV: „Já když jedu v zimě na hory, tak si třeba koupim novou bundu, že jo. 

Hlavně ale aby nebyla moc drahá, to si spíš vezmu tu starou. Víc to asi neřešim.“ Nebo

Kateřina, 21, FHS: „Jsem dost vybíravá, ale nemám problém se značkou, stačí mi třeba i

něco ze sekáče. Rozhodně nemusím mít něco drahého.“

Takový závěr je pochopitelný, vezmeme-li v potaz, že příjem studentů nebývá 

nijak vysoký a zpravidla většinu svých financí věnují na jídlo, bydlení a jiné bezprostřední 

existenční výdaje, než na drahé oblečení a módní doplňky. Honza, 22, FSV: „Většinu mých 
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peněz dám na nájem a jídlo, no a občas když si vyjdu ven... oblečení si kupuju třeba v C&A, 

ale není to moc často. Nakupování mě nebaví.“ Nutno podotknout, že k oblékání měli 

samozřejmě pozitivnější vztah dívky, než chlapci. Některé se dokonce přiznaly, že vybírají

oblečení i svým chlapcům, s oblibou sledují módní blogy a využívají sociální sítě jako je 

Pinterest či Polyvore, které jsou na módu zaměřeny.

Další část dotazníku se věnovala přímo značkám Gant a Ralph Lauren. Byly jim 

položeny otázky, zda znají tyto značky a zda si od nich někdy pořídily nějaké zboží. Tato 

část byla již co se týče odpovědí zajímavější a pestřejší. Drtivá většina účastníků znala 

značku Ralph Lauren a pouze tři účastnící uvedli, že nikdy neslyšeli o značce Gant. Někteří 

dokonce věděli, kde leží konkrétní obchody těchto značek v Praze, nicméně si od nich 

nikdy nic nekoupili - Zuzana, 22, NF: „Nic od nich nemám, není to můj styl, ale tátovi jsem 

koupila k Vánocům svetr od Gantu. Byl drahej, ale líbil se mu.“ Jiří, 23, FFÚ: „Já mám 

jednu košili od Ralpha Laurena, ale jak říká tady kolegyně, od někoho jsem ji dostal. Asi od 

mámy, nevim. Sám bych si to asi nekoupil.“ Objevuje se tu tedy zajímavý poznatek - Gant a 

Ralph Lauren jsou, vzhledem ke své image drahých značek, u spotřebitelů vnímány spíše 

jako prostředek jak někoho obdarovat, spíše než jako zboží pro vlastní spotřebu. 

Zeptal jsem se tedy také, proč si vybrali právě tyto značky pro obdarování 

blízkých. Odpovídali, že se jim zdálo, že by se mohlo jednat o styl oblečení, jenž by se 

zamlouval obdarovaným, současně má značka podle jejich mínění díky vysoké ceně velkou 

váhu. „Co je ale podle tebe vysoká cena?“ Denisa, 25, FF: „Pro mě tričko za 2 tisíce.“

Tomáš, 23, PF: „Takový tričko bych si nekoupil, nešel bych nad pět nebo šest stovek.“ Čili 

cena je pro studenty v případě luxusních značek dostatečným indikátorem hodnoty, byt‘ její 

výše je pro ně relativní.

Objevili se ovšem i další postřehy. Například Jakub, 22, FMV: „Ježišmarja, Gant? 

Jo, znám to. Asi před rokem mě zastavili před školou a fotili mě. Bylo to do nějaký 

soutěže.“ Jakub zřejmě narážel na kampaň značky Gant jménem Boys in Study, která se 

uskutečnila v dubnu 2012 a která byl cílena právě na studenty vysokých škol v Praze. U 
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budov UK, VŠE, ČVUT a několika dalších univerzit byli zastavováni náhodní kolemjdoucí 

studenti a následně byli vyfoceni v oblečení, které na sobě právě měli. Fotky byly posléze 

vyvěšeny na webovou stránku Preppy.cz. Projekt měl za cíl nejen propagovat značku, ale 

též zmapovat módu vysokoškoláků.  

Další částí analýzy byly polaritní profily, na němž byly zachyceny hodnoty obou 

značek. Oba polaritní profily byly pětibodové a ke každé hodnotě byla přiřazena opačná. 

Samozřejmě, že ne u každé z nich existoval dokonalý opak, popřípadě by mohl vést ke 

zkreslujícím a zavádějícím závěrům. Například ve dvojici „poctivost – nepoctivost“ u 

polaritního profilu Gant by se asi nikdo nepřiklonil k nepoctivosti. Bylo tedy třeba opačnou 

hodnotu formulovat jinak, sofistikovaněji. Například hodnotu „americký způsob života“ 

jsem spároval s „evropským způsobem života“, jelikož respondenti pocházeli z Evropy a 

předpokládal jsem, že si s tím mohou spojit cokoli. Přesná definice obou hodnot totiž 

nebyla důležitá, naopak bylo zajímavější přenechat na každém respondentovi, aby si ji 

utvořil sám. Navíc v případě přímému vystavení studentů těmto hodnotám značek také stěží 

budou mít možnost nechat si do detailu vše vysvětlit a z velké části bude záviset na jejich 

interpretaci. V této fázi jsem jim tedy rozdal papíry s polaritním profilem, u každého profilu 

jsem ale záměrně vynechal k jaké značce se vztahuje. Respondentům jsem pak vysvětlil, že 

u každé dvojice bipolárních hodnot mají označit, ke které se více kloní, a též do jaké míry, 

na škále 1 až 3. Popřípadě aby označili 0, pokud ke dvojici zaujali neutrální postoj.

Výsledky z této sekce jsou znázorněny v tabulce níže.

Z výsledků lze tedy usuzovat, že poctivost je mezi studenty hodně ceněná hodnota,

stejně jako pochopení, oboje navíc náležející společnosti Gant. Naopak americký způsob 

života je takřka vůbec neoslovil,  respondenti se téměř zcela přiklonili spíše ke druhé 

možnosti. U respondentů se patrně objevili negativní konotace spojené s touto zemí, je 

zajímavé zjistit, že ne všichni lidé vně území USA, obzvláště z mladé generace, nemusejí 

nutně sdílet obecnou představu o americkém snu. U mnoha z nich naopak může USA 

asociovat spíše konzumní životní styl a  honbu za kariérou. Stejně tak jednoduchost vnímají 
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jako poměrně výraznou subjektivní hodnotu, ale ne za cenu osobitosti, kterou také hodnotili 

kladně.

Gant

poctivost 45% 20% 20% 5% 5% 5% 0% protřelost

jednoduchost 5% 25% 25% 25% 5% 5% 10% vytříbenost

osobitost 5% 25% 30% 30% 5% 5% 0% běžnost

ironie 10% 0% 10% 20% 15% 25% 30% pochopení

optimismus 10% 5% 30% 40% 10% 5% 0% pesimismus

3 2 1 0 1 2 3

americký způsob 
života 

5% 0% 5% 5% 30% 35% 20%
evropský způsob 

života

kosmopolitnost 10% 20% 20% 20% 15% 5% 10% patriotismus

sebejistota 15% 20% 10% 30% 10% 5% 10% víra v ostatní

svéráznost 10% 5% 5% 10% 15% 30% 25% kultivovanost

nadčasovost 15% 10% 15% 40% 15% 5% 0% módnost

Ralph Lauren

Zdroj: vlastní zpracování, 2013.

Stojí též za zmínku, že respondenti u mnoha dvojic v polaritních profilech vybrali 

prostřední, neutrální hodnotu. Mohlo se jednat o jakousi snahu nepřiklánět se rezolutně k 

jakýmkoli extrémům. Popřípadě to může vypovídat o hodnotové relativitě v rámci těchto 

sad hodnot a tohoto zkoumaného vzorku. Je třeba si totiž uvědomit, že některé z těchto 

hodnot se jeví jako více emočně zabarvené (poctivost, pochopení), kdežto jiné méně 

(nadčasovost, jednoduchost), nemluvě o konkrétních asociacích každého účastníka.

Každopádně se většina z nich zásadním způsobem nepřiklonila k žádné z obou značek. 

V případě značky Ralph Lauren zaujala většina respondentů neutrální postoj, a ani u hodnot 

značky Gant nelze jednoznačně prohlásit, že by se s nimi plně ztotožňovali, navzdory větší 
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afinitě studentů k poctivosti, pochopení či osobitosti. Patrně tedy hodnoty samy o sobě 

nemají větší význam a musejí být vsazeny do určitého kontextu.

Jako poslední krok jsem proto na každé diskusi přistoupil k testování vizuálů obou 

značek. Úkolem každého účastníka bylo prohlédnout si každý z deseti předložených ukázek 

vizuální komunikace (pět pro každou značku) a nahlas vyslovit dojmy a spontánní asociace. 

Poté se účastníci měli vžít do role scénáristy či vypravěče a popsat příběh, který se na 

obrázku podle nich odehrával. Anna, 23, FF. „Nevím proč, ale tyhle tři (vizuály 1.C, 1.D, 

1.E)  mi asociujou rodiče.“ Je možné, že tyto tři konkrétní vizuály působí jako fotka mladé 

rodiny, zatím bezdětné. Jsou na nich zachyceny páry a na dvou z nich jsou navíc muž i žena 

velice blízko u sebe. Snadno v nich lze spatřovat rodiče v mladém věku. Na vizuálu 1.A je 

též jediné logo společnosti Gant, protože se jedná o obálku katalogu, na zbývajících se 

nenachází, čehož si povšimli i respondenti.

„Vidíte v těch vizuálech nějaké rozdíly? Mezi oběma značkami?“ Honza, 22, FSV: 

„Já teda ne, působí to na mě všechno stejně. Hezký lidi, hezký oblečení. Prostě normální 

reklama.“ I další respondenti se shodli, že rozdíly jsou minimální a jsou omezeny pouze na 

ty velice očividné, například přítomnost či absence loga firmy. Vizuály značky Ralph 

Lauren popisovaly přívlastky jako sterilní, pomíjivý, vážný, staromódní, uzavřený, elitářský 

či vznešený. Vizuály značky Gant se jim zase zdály učesané, přátelské, společenské,

vizuálně atraktivní. Většině ovšem celkově všechny vizuály, bez ohledu na značku, přišly 

mírně odcizené realitě a monotónní. Alžběta, 21, 1. LF: „Kdyby tady nebylo to logo Lauren, 

tak bych to od sebe asi ani nerozeznala.“ Vzhledem k hodnotovému souboru a „preppy“ 

symbolice obou značek je to ale opodstatněné, navzdory tomu, že české studenty příliš dané 

vizuály neoslovují. V příbězích respondentů také nicméně dominoval muž jako hybatel 

děje. Například vizuál 1.B popsal jedna respondentka, jako posezení blízkých přátel, kteří si 

sešli za účelem společného studia, ale přítomní muži se začali bavit o jiném, 

pravděpodobně více konfliktním tématu. Respondenti se ale obecně shodli, že větší 

potenciál na dedukci určitého příběhu mají spíše vizuály značky Gant, kdežto reklamy 

značky Ralph Lauren jim přišly více jako statické obrazy.
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V. ZÁVĚR

V mém výzkumu se tedy došlo k následujícím výsledkům. Za prvé, co se týče 

vizuální komunikace, nevidí studenti obou univerzit zásadnější rozdíly u značek Gant a 

Ralph Lauren. Ralph Lauren se jim jeví jako mírně masovější typ, na rozdíl od značky 

Gant. Může to ovšem být ovlivněno tím, že značka Ralph Lauren je obecně známější napříč 

různými cílovými skupinami, zatímco například Gant v mém vzorku nedosáhl 

stoprocentního povědomí u respondentů. Faktem ovšem zůstává, že ačkoli se značky snaží 

o odlišení v rámci segmentu „preppy“ značek životního stylu a módy, vizuální komunikace 

je u obou značek vnímána českými studenty velice podobně, jen s nepatrnými rozdíly

například v potenciálu pro vyprávění příběhu. Výzkum tedy na daném vzorku potvrdil 

výchozí hypotézy.

Za druhé, hodnotové soubory obou značek studentům ani jedné z obou univerzit 

příliš neříkají. Konkrétní hodnoty, které značky představují (poctivost, osobitost nebo 

optimismus) jsou příliš obecné a vizuální komunikace ani produkty samotné je dostatečně 

nevyjadřují. Z důvodu odlišného systému univerzitního vzdělání v České republice, a s ním 

souvisejícím kulturním prostředím, čeští studenti nemají bližší vztah ke své vysoké škole, 

ani s jejími hodnotovými východisky. Firemní identita obou značek tak v ČR ztrácí na váze.

Z pohledu identity je ovšem mezi oběma značkami velký rozdíl v tom, že Gant je značka 

skutečně vzešlá z „preppy“ prostředí, zatímco Ralph Lauren přejal pouze symboliku této 

subkultury jako prostředek k budování image značky.

Zdaleka nejdůležitější kategoriemi ve výběru oblečení jsou pro studenty cena a

individuální vkus. Pohlédneme-li od stylu, který je velice subjektivní a u českých studentů 

spíše nenáročný, pak cenová strategie je jistě vhodným způsobem, jak se dostat do 

segmentu vysokoškolských studentů s trvalým příjmem. Pokud by tedy chtěly značky Gant 

a Ralph Lauren uspět u této cílové skupiny pravděpodobně by měly větší vliv na prodejnost

značek například studentské slevy, které uplatňuje britský fast fashion řetězec Topshop.
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Současně jde o dobrý způsob, jak si zákazníka „vychovat“, jakmile by totiž vzniklo pouto 

mezi ním a značkou v mladém věku, mohla by jej pak značka provázet celý život. Daleko 

lepší strategií než hledání nových spotřebitelských segmentů by mohlo v tomto případě být 

upevňování těch stávajících. Obě značky by mohly oslovit mladé lidi prostřednictvím jejich 

rodičů, kteří k těmto značkám již mají vztah. Důraz „preppy“ subkultury na rodinné vazby 

by se tak stal funkčním komunikačním i prodejním prostředkem.

Můj výzkum měl samozřejmě své limity. Je třeba podotknout, že jsem v prvé řadě 

zkoumal vědomé procesy vnímání, čili to, co si člověk bezprostředně uvědomoval. Někteří 

respondenti mi mohli chtít vyhovět a své odpovědi mohli vnitřně vynucovat či 

vykonstruovat. Oproti tomu neuromarketing, jakožto moderní metoda studia vnímání,

takovéto procesy dokáže lépe zachytit a prokázat. To také vede k tomu, proč „(...) důvodem 

pro používání neurovědy je, že respondenti lžou. Ale respondenti lžou pouze tehdy, když 

věří, že na ně pravda vrhne nepříznivé světlo.“ 64 Předpokládá se tedy, že pokud se někde 

nalézá objektivní pravda o lidských dojmech, pak je to v podvědomí. Výzkum pomocí 

elektrod zavedených do hlavy byl bohužel nad možnosti této práce. 

                                                  
64

DU PLESSIS, E. Jak zákazník vnímá značku: nahlédněte s pomocí neurovědy do hlav spotřebitelů. 1. vyd. 
Brno: Computer Press, 2011, 256 s., str. 159
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Summary

In this work I observed the visual communication and corporate images of Gant 

and Ralph Lauren in the eyes of Czech students from the Charles University and the

University of Economics. According to the survey’s results, the students in the sample saw 

almost no difference in the visual communication of both brands. Differences are just slight 

and with no significant effect to the perception of any of both brands. Brand awareness 

could have been one of the important factors in this case.

Czech students are also more focused on the price and individual taste in terms of 

clothing; values of both brands make no sense for them. The actual non-existence of the 

preppy subculture in the Czech Republic is one of the plausible reasons why young people 

do not have a close relationship with their university. The absence of this subculture is 

actually caused by the different system of tertiary education in Europe and its related 

cultural environment. Therefore, core values of both brands seem too general and unclear to 

them.

In the first part of this thesis I analyzed the marketing mixes and marketing 

communications of both brands. While Gant is definitely a company that was raised from 

the preppy foundation, Ralph Lauren is actually a mere result of brilliant entrepreneurship.

In the second part the results of focus groups sessions are presented. The results confirm 

initial hypothesis about undistinguished preppy symbolism in both brands that just cause 

confusion in Czech students.
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Přílohy

1. Seznam účastníků výzkumu

První skupina (VŠE)

Ondřej, 23, Národohospodářská fakulta

Monika, 23, Fakulta podnikohospodářská

Tomáš, 22, Fakulta mezinárodních vztahů

Zuzana, 22, Národohospodářská fakulta

Jiří, 23, Fakulta financí a účetnictví

Druhá skupina (UK)

Jan, 22, Právnická fakulta

Honza, 22, Fakulta sociálních věd

Veronika, 23, Fakulta humanitních studií

Alžběta, 21, 1. lékařská fakulta

Marek, 23, Matematicko-fyzikální fakulta

Třetí skupina (VŠE)

Simona, 20, Národohospodářská fakulta

Šárka, 23, Fakulta mezinárodních vztahů

Jakub, 22, Fakulta mezinárodních vztahů

Karin, 24, Fakulta financí a účetnictví

Vojtěch, 21, Fakulta financí a účetnictví

Čtvrtá skupina (UK)

Jakub, 25, Fakulta sociálních věd

Anna, 23, Filozofická fakulta 

Kateřina, 21, Fakulta humanitních studií

Denisa, 25,  Filozofická fakulta
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Tomáš, 23, Právnická fakulta

2. Vzor skupinového dotazníku

1. Zajímáš se o módu?

2. Jak často si kupuješ nové oblečení?

3. Kolik běžně utrácíš za oblečení?

4. Znáš značku Gant?

5. Znáš značku Ralph Lauren?

6. Koupil/a sis někdy nějaký produkt od společnosti Gant nebo Ralph Lauren a proč?
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