
 

 

PŘÍLOHY 

Příloha 1: Interview 

1. Jak značka Reebok vznikala? Koho měla oslovit? 

Původ značky je spojen s běžcem Josephem Williamem Fosterem, který se 

snažil přijít na to, jak být rychlejší, připevnil na své boty hroty a vyrobil tak 

vůbec první tretry. Ty měly úspěch, a proto si J.W.Foster zřídil rodinnou 

výrobnu na tuto obuv. Značka se tedy původně orientovala na běžce - 

sprintery. 

 

2. Jak se značka vyvíjela? Jak se ve srovnání s dřívějškem změnila? 

Jelikož počátky značky sahají až do 19.století, historie značky je poměrně 

dlouhá. Dnes už dávno není značkou pouze pro sprintery, ale prostupuje do 

mnoha sportovních odvětví, zejména do fitness, aerobiku, hokeje, ale i jógy a 

dalších. Zásadní zlomové roky přicházejí potom pro značku Reebok po roce 

2010. 

 

3. Co lze tedy považovat za hlavní poslání značky Reebok? Jaké jsou její 

myšlenky? 

Jako málokterá značka motivuje lidi k aktivnímu a tím šťastnějšímu životu. 

Hlavní myšlenku dobře vyjadřuje slogan ‚Live with fire‘ neboli ,Žij s vášní‘ - 

s vášní k životu, ke sportu, ke všemu, co v životě děláš. Jejím cílem je 

podporovat pohyb formou sportovního vyžití, pomáhat zákazníkům k pocitům 

radosti a naplnění, když částečně překonají sami sebe. Poselství, které by tedy 

měla přenášet na všechny sportovně aktivní lidi, je ‚bavte se a žijte naplno‘. 

 

4. Jakou spojitost mají se značkou její prvky? (jméno, logo, slogan, 

představitelé)  

Se současným názvem značky přišel synovec zakladatele Robert Foster v roce 

1958. Inspiroval se malou, ale hbitou jihoafrickou gazelou rhebok. Právě ta 

spojovala typické rysy – rychlost, hbitost a lehkost. S těmi donedávna 

souviselo i logo značky, jež bylo znázorňováno futuristickým znakem – 

vektorem, který toto zvíře měl symbolizovat. Nové logo Reebok Delta již 



 

 

upouští od běžeckého významu. Delta je antický prvek symbolizující 

rovnováhu těla, mysli a duše. Zároveň byla modrá barva nahrazena 

dvojkombinací červená – černá, protože právě tyto barvy by měly probouzet 

v lidech vášeň a korespondují s heslem ‚Live with fire‘. Co se týče tváří 

značky, pro kampaň na obuv EasyTone jsme zvolili Lucii Vondráčkovou, zdálo 

se nám, že nejlépe vystihuje náladu značky – čiší z ní dobrá nálada, láska ke 

sportu a radost z pohybu. Druhým představitelem je Jaromír Jágr, který je 

tváří kolekce Reebok Delta. Jeho osobnost odráží další charakteristické rysy 

značky – sílu a vytrvalost – a zmíněná kolekce přesně splňuje jeho požadavky 

na náročný a intenzivní trénink. 

 

5. Jaké pocity by měla značka Reebok vzbuzovat? Jaké atributy by k ní 

měly být přiřazovány? 

Jak už je patrno z našeho motta, mezi pocity by rozhodně neměla chybět 

vášeň. S tím souvisí i nadšení, radost a štěstí, zároveň by sem měla patřit ale i 

jakási rovnováha a harmonie Co se týče atributů, hodila by se nápaditost, 

temperament, jedinečnost či styl.  

 

6. Jak by se na značku měla dívat veřejnost?  

Rozhodně nechceme být vnímáni jako výběrová značka, která se orientuje 

pouze na vrcholové sportovce, naopak chceme být otevření všem sportovně 

založeným lidem, které zdravý životní styl a sport baví. Rádi bychom, aby byla 

značka vnímána jako přirozená, svěží a moderní. 

 

7. Snaží se značka oslovovat čím dál tím širší veřejnost, nebo jde spíše 

cestou specializace a vybírá si určitá odvětví, kde může získat silnou 

pozici? Případně, proč právě tato odvětví? 

Spíše se soustředíme na určité kategorie, snažíme si je držet, být v nich 

nejlepší a podporovat ty, kteří se těmto kategoriím věnují. Specializujeme se 

na tři kolekce: Training (Crossfit, Spartan Race, Running), Studio (Yoga, 

Dance, Aerobic) a Classic. Classic je volnočasová kolekce nabízející stylové a 

designové produkty. Do kolekce Training spadá především Crossfit, se kterým 

se Reeboku v roce 2011 podařilo podepsat desetiletou smlouvu o spolupráci 



 

 

jako první značce vůbec. V roce 2012 byla podepsána další smlouva – se 

závody Spartan race, v tomto případě na dobu neurčitou. Obě smlouvy 

považujeme za důležité spojení, protože tato odvětví mají v současné době svůj 

velký boom. Vidíme zde nadějnou budoucnost, jelikož jsme zjistili, že komunita 

lidí, co provozují tyto méně známé sporty je velmi početná. Od závodu Spartan 

race se sice odvíjejí další podobné závody, nicméně naším cílem je, aby 

Reebok byl spojován s tím, který byl první a který tím pádem má zajištěno i 

určité renomé. Kromě toho se snažíme lehce vstupovat i do Runningu, i když 

naše boty jsou určeny pouze pro nadšence a ne pro vrcholové běžce. Již 

tradičně si držíme přední místo v Aerobicu především díky botám Reebok 

Freestyle. Novou kategorií je Yoga, v jejím případě jsme využili toho, že 

popularita tohoto druhu cvičení prudce roste a žádná značka se na ni zatím 

nespecializovala.   

 

8. Jak hodnotíte postavení značky na českém trhu ve srovnání 

s konkurencí? V čem jsou její výhody a v čem naopak zaostává? 

Podle našich informací se pohybujeme na třetím místě. Největší problém, proč 

je image značky Reebok v České republice nedoceňovaný, je, že až do roku 

1995 byly produkty přiváženy pouze pomocí distribuce, brand management do 

té doby v podstatě neexistoval (nebylo zde žádné sídlo) a lidé znali pouze pár 

produktů, které se staly hitem – zejména basketbalové produkty a produkty na 

aerobik. Postavení značky s tím souvisí – nevýhodou tedy je, že zde dříve 

značku nikdo nebudoval, nemá takovou tradici, a tudíž se značka do povědomí 

v České republice dostala poměrně pozdě. Naopak bezkonkurenční jsme 

v zaměření Fitness. Ne nadarmo bývá Reebok označován jako světová fitness 

značka. Boty Reebok Freestyle jsou opakovaně oceňovány jako nejlepší fitness 

boty a dokonce jsou předepsány jako oficiální obuv pro sportovní aerobik 

Českým svazem aerobiku.  

 

9. Jaké propagační kroky byly voleny během posledních let? 

Propagace Reeboku byla do nedávna v podstatě nulová, zlomový byl až rok 

2009, kdy Reebok přišel s revoluční obuví Reebok Easytone. Po této úspěšné 

kampani, kdy se Reebok dostal do povědomí širší veřejnosti, bylo potřeba, aby 



 

 

se o značce nepřestalo mluvit a zájem neuhasl. Proto jsme přišli s myšlenkou 

Reebok roadshow, která probíhala na hudebních, tanečních a jiných 

festivalech a akcích během léta 2013 na území celé České republiky. V našem 

Double Deckeru, pojízdné prodejně, byla k dispozici aktuální kolekce Reebok 

a zákazníci si tak mohli produkty „osahat“. 

 

10. Jaké cíle si tato Roadshow kladla? Považujete ji za úspěšnou? 

Byl to náš první event tohoto druhu. Jeho cílem bylo, aby se značka dostala 

blíže k lidem, aby se s ní každý mohl seznámit nenásilnou formou a přímo. 

Důležité bylo, aby značka byla vidět – brand visibility, což se nám myslím i 

povedlo. 

 

11. Co plánujete se značkou Reebok v budoucnu? 

Na léto 2014 plánujeme další ročník Reebok roadshow nesoucí název ‘Live 

with fire tour‘, která bude, na rozdíl od loňského roku, zaměřena pouze na 

Prahu. To z toho důvodu, že v Praze je nejrozsáhlejší Fit generace - lidé ve 

věku 25 – 35 let, kteří se věnují sportům, na které se zaměřujeme minimálně 

třikrát do týdne. Oproti loňsku přibude právě jóga, přičemž hlavní akcí by měl 

být první ročník Reebok Yoga Sensation festivalu, vůbec největšího festivalu 

jógy ve střední Evropě. 

 

Děkuji Vám. 

Se souhlasem Kristýny Palečkové byly informace získané z výše uvedeného záznamu 

použity k vypracování této bakalářské práce. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2: Koncept Reebok Roadshow 2013 

 

Zdroj: materiály firmy MKMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3: Dotazník 

Téma: Identifikace image značky Reebok 

Dobrý den,  

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který se vztahuje k tématu mé 

bakalářské práce. Cílem dotazníku je zjištění Vašich názorů a postojů vůči této značce. 

Získané informace poslouží ke srovnání s informacemi a názory poskytnutými 

samotnými marketingovými zástupci spravujícími tuto značku. Pečlivým vyplněním 

následujících 12 otázek přispějete k výsledkům výzkumu, který může vést ke zlepšení 

prezentace této značky. Dotazník je anonymní a získané informace budou sloužit pouze 

pro zpracování mé bakalářské práce. Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 10 

minut. 

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci. 

                   Kateřina Mlynářová 

 

1. Pokuste se vyjmenovat alespoň 3 slova (co nejvíce konkrétní), která se 

vám vybaví ve spojitosti se značkou Reebok.  

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

2. Jaký slogan patří značce Reebok? 

a. Nothing is impossible 

b. Be strong 

c. Just do it 

d. Live with fire 

e. Our Philosophy. Your game 

 

3. Jaké barvy si se značkou Reebok spojujete? (možnost více odpovědí) 

a. Bílá 

b. Žlutá 



 

 

c. Červená 

d. Modrá 

e. Zelená 

f. Černá 

g. Šedá 

 

4. U níže vypsaných vlastností zaškrtněte na stupnici 1 – 7, nakolik daná vlastnost 

značku Reebok podle Vás charakterizuje. U některých možností Vám může 

pomoci, pokud si značku představíte jako skutečnou osobu. 

harmonická 1 2 3 4 5 6 7 nevyrovnaná 
přirozená 1 2 3 4 5 6 7 nepřirozená 

konzervativní  1 2 3 4 5 6 7 inovativní 
temperamentní  1 2 3 4 5 6 7 chladná 
specializovaná  1 2 3 4 5 6 7 univerzální 

moderní  1 2 3 4 5 6 7 zastaralá 
nahraditelná  1 2 3 4 5 6 7 jedinečná 

outdoorová  1 2 3 4 5 6 7 indoorová 
tuctová  1 2 3 4 5 6 7 výrazná 

 

5. Pokuste se vyznačit na stupnici od 1 do 5 (1 – nejméně, 5  - nejvíce), do 

jaké míry ve Vás značka vyvolává následující pocity:  

a. radost, štěstí                    

b. harmonie             

c. nadšení, vášeň 

 

6. Pokuste se pomocí grafického vyjádření určit, jaké chováte sympatie ke 

značce Reebok: 

a.   

b.   

c.   

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 



 

 

 

7. Zaregistrovali jste v poslední době nějakou propagaci (např. kampaň) 

od Reeboku?  

a. ano  

b. ne 

 

8. Stručně popiště, o jakou kampaň se jednalo a kde jste na ni narazili: 

_________________________________________________________ 

 

9. S jakými sporty máte značku Reebok spojenou? 

_________________________________________________________ 

 

10. Jste: 

a. muž 

b. žena 

 

11.  Jakému sportu se věnujete? 

a. aerobik 

b. CrossFit 

c. jóga 

d. jiný sport: ____________ 

 

12.  Váš věk: 

a. 18 - 25 let 

b. 26 - 35 let 

c. 36 let a více 

 

 

 


