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Abstrakt

Název: Image značky Reebok

Cíle: Hlavním cílem této práce je analýza image značky Reebok. Dosažení 

tohoto cíle předcházelo stanovení celkového profilu značky, 

zahrnujícího popis vzniku, vlastnosti a směřování značky. Zároveň byl 

proveden marketingový výzkum, jehož pomocí bylo zjištěno celkové 

povědomí o značce a naznačeny názory a postoje vůči značce mezi 

vybranými respondenty. Závěr práce je věnován vyhodnocení 

výsledků, doporučením a návrhům řešení na zlepšení image značky 

Reebok.

Metody:         Většina informací potřebných k vytvoření profilu značky byla získána 

prostřednictvím osobního rozhovoru s brand manažerkou značky 

Reebok na českém území. Analýza současného stavu image značky 

byla provedena pomocí metody elektronického dotazování.

Klíčová slova: značka, image, identita značky, Reebok, marketingový výzkum, 

interview, dotazník



Abstract

Title:                 Image of the brand Reebok

Objectives:      The main objective of my bachelor thesis is to describe an image of a 

brand Reebok. To achieve this objective it was necessary to 

determinate a complete profile of a brand, including its origin, 

characteristics and position of the brand. Simultaneously, a 

quantitative research was executed by which means the awareness of 

the brand, main opinions and attitudes towards the brand among 

selected respondents were found.  The final part is devoted to data 

evaluation, recommendations and proposals improving the brand 

image.

Methods:         The major part of information needed to create the general description 

of the brand was taken from an interview with a brand manager of 

Reebok in Czech Republic. The analysis of the actual estate of image 

was executed by electronic questioning. 

Keywords:     brand, image, brand identity, Reebok, marketing research, interview,          

questionnaire



OBSAH

1  ÚVOD..............................................................................................................9

2  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE...............................................................................11

3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA ....................................................................12

3.1 Značka......................................................................................................12

3.1.1 Prvky značky .....................................................................................14

3.1.2 Identita značky...................................................................................15

3.2 Hodnota značky........................................................................................16

3.2.1 Zdroje hodnoty značky.......................................................................17

3.3 Image značky............................................................................................19

3.3.1 Druhy image ......................................................................................22

3.3.2 Analýza image ...................................................................................24

4  METODOLOGICKÁ ČÁST ..........................................................................26

4.1. Cíle marketingového výzkumu ................................................................26

4.2 Metody marketingového výzkumu............................................................26

4.2.1 Interview............................................................................................27

4.2.2 Elektronické dotazování.....................................................................28

4.3 Sběr dat ....................................................................................................31

4.4 Analýza získaných dat ..............................................................................31

5  ZNAČKA REEBOK A JEJÍ IDENTITA ........................................................33

5.1 Vznik a vývoj značky ...............................................................................33

5.2 Současné zaměření značky........................................................................34

5.3 Prvky značky Reebok a její identita ..........................................................35

5.4 Propagační kampaň a budoucnost značky .................................................39

6  ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU..........................................................41

6.1 Vyhodnocení jednotlivých otázek .............................................................43



7 DISKUZE .......................................................................................................58

8  ZÁVĚR A DOPORUČENÍ ............................................................................60

9  BIBLIOGRAFICKÉ CITACE........................................................................63

10 SEZNAM PŘÍLOH .......................................................................................66



9

1  ÚVOD

Jelikož základním cílem většiny firem je dosahování zisku, musí firmy nutně 

zajistit pro své produkty odbyt. Tím se rozumí najít způsob, jak motivovat zákazníka ke 

koupi právě svých produktů či služeb. K jejich odlišení od konkurence se používají 

značky. Je tudíž zřejmé, že právě značka je jedním z faktorů, který rozhoduje o koupi 

produktu.

To, jakou kvalitu zákazníci značce přisuzují, do jaké míry si dokážou vybavit její 

charakteristické znaky, jaké mají zkušenosti s jejími produkty a především jaké asociace 

je ke značce pojí, lze shrnout do termínu „image značky“.

Pokud mají zákazníci se značkou spojené víceméně příjemné asociace, lze říci, že 

značka má pozitivní image. Snaha o vytvoření pozitivní image značky by proto měla 

být jedním z hlavních úkolů každé firmy, jež se chce zviditelnit a být úspěšná. Kladně

vnímaná a úspěšná značka má totiž dobrý předpoklad k vytvoření sítě věrných 

zákazníků a zvyšuje prodejnost jejích produktů. Řízení značky, neboli brand 

management je tak velmi důležitým marketingovým nástrojem.

Úspěšná značka a dobrá image přiláká kromě zákazníků také pozornost sponzorů, 

čímž umožní získání nových finančních prostředků. Budovat svou image by tak měly 

všechny firmy, včetně (a možná o to více) těch v oblasti sportu.

S budováním silné značky a její identity následně souvisí otázka týkající se zpětné 

vazby, tedy zjišťování skutečného vnímání značky širokou veřejností. Právě tato fáze 

může být pro firmy poněkud obtížnější, poněvadž image značky není operaciolizovanou 

veličinou, tedy veličinou, kterou lze přesně měřit. Jedním ze způsobů analýzy image 

značky je marketingový výzkum, tedy jakýsi výzkum veřejného mínění, jak samotní 

zákazníci značku vnímají.

Značka Reebok má za sebou dlouhou historii a drží si přední pozici ve světě, 

nicméně na českém území se takové známosti netěší. Právě proto se management 

značky snaží situaci v České republice v současné době změnit a vybudovat si zde svoji 

pozici skrze jedinečnou identitu. Předmětem této práce pak je objasnit, jakým způsobem 

toho značka dociluje a jaké jsou její hlavní záměry. Na základě toho je pak zjišťováno, 

zda ideální představy o vnímání značky veřejností odpovídají skutečnému obrazu 
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značky v očích spotřebitelů. Tato práce by mohla sloužit nejen zjištění názorů a postojů 

ke značce ze strany zákazníků a vyhodnocení plnění záměrů značky, ale i k předložení 

návrhů a doporučení na zlepšení image firmám Reebok a MKMA (Miroslav Kamarád 

Marketing Agency).
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2  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE

Cílem práce je na základě získaných dat identifikovat současný stav image značky 

Reebok na českém trhu a následně navrhnout určité kroky ke zlepšení.

Jedním z dílčích cílů je vytvoření souhrnného popisu vývoje značky, jejího 

současného profilu a zjištění postojů ke značce ze strany brand manažerky – tzv. 

identity značky.

Úkoly práce:

1. Studium odborné literatury vztahující se k danému tématu.

2. Získání informací o značce Reebok. Rozhovor s představitelkyní firmy 

Reebok na českém území.

3. Vypracování teoretické části na základě odborné literatury a dalších 

zdrojů.

4. Vytvoření dotazníku a realizace kvantitativního výzkumu.

5. Zpracování údajů získaných z osobního rozhovoru a dalších dat a 

vytvoření popisu profilu značky Reebok.

6. Prezentace a interpretace výsledků kvantitativního výzkumu.

7. Závěrečné vyhodnocení všech informací.

8. Návrhy a doporučení pro firmu Reebok.
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3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA

V dnešní době je značka považována za základní prvek marketingové strategie. 

Firmy si jsou dobře vědomy, že dobrá a silná značka jim může přinést v budoucnu 

významnou konkurenční výhodu a vynakládají proto značné prostředky na její 

budování. Značková politika se tak stává rozhodující činností většiny společností.

3.1 Značka

Značka, v angličtině „brand“, je již po staletí používána k odlišení produktů 

jednotlivých výrobců. Tento termín pochází ze staroirského slova brandr, což 

v překladu znamená „vypálit“. První značky byly nalezeny na starověké keramice a 

kamenických výrobcích z oblastí Číny, Řecka, Říma a Indie. Hrnčíři a další řemeslníci 

si své výrobky označovali, aby je zákazníci byli schopni rozeznat a v případě 

spokojenosti s výrobkem mohli onoho výrobce snadno vyhledat a realizovat další 

nákup. V češtině se za ekvivalent slova značka uvádí slovo „cejch“. Ve středověku byly 

totiž využívány cejchy k vyčlenění nekvalitního zboží. Působily tak jako jakási 

ochranná opatření, i zde tedy nalezneme určitou spojitost s dnešní rolí značky. (13)

Pro marketingové účely existuje řada definic a vymezení pojmu značka. Podle 

Americké marketingové asociace (American Marketing Association, AMA) je značka 

„jméno, termín, označení, symbol či design nebo kombinace těchto pojmů sloužící k 

identifikaci výrobků a služeb jednoho nebo více prodejců a k jejich odlišení v 

konkurenci trhu“. (3) Podobně definuje značku i Slovník obchodu a managementu: 

„Značka je název, znak či symbol, který slouží k identifikaci produktu nebo služby 

konkrétního prodejce a který tyto produkty či služby odlišuje před konkurencí.“ (18)

Obě definice tak poukazují na dvě základní funkce značky – identifikace výrobku 

a odlišení od konkurence. Značka však představuje další důležité funkce. P. Kotler a G. 

Armstrong uvádějí, že značka výrazně přispívá k hodnotě produktu, neboť je 

spotřebitelem chápána jako jeho významná součást. (15)

Spotřebitelé díky značení dostávají informace o vlastnostech nebo doplňcích 

produktů, ale i o jejich kvalitě. S tím souvisí i názor, jenž ve svém díle prezentuje 

Machková, podle kterého spotřebitelé zdůrazňují svůj postoj a společenskou úroveň tím, 
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jakou značku produktu preferují. Zařazují tak koupí vybraného produktu sami sebe do 

určité společenské vrstvy. (19)

Fenomén značení výrobků má tedy velký význam jak pro spotřebitele, tak pro 

výrobce a většina výrobků (dokonce i ovoce, zelenina apod.) je dnes značena.  

Souhrnný přehled přínosů značky, jak z hlediska spotřebitele, tak z hlediska výrobce 

uvádí následující tabulka.

Tabulka 1: Funkce značky

Spotřebitelé

Identifikace zdroje výrobku
Stanovení zodpovědnosti výrobce
Snížení rizika
Snížení nákladů spojených s výběrem produktu
Slib, závazek či smlouva s výrobcem
Symbol
Signál kvality

Výrobci

Prostředek identifikace ke zjednodušení obchodování či vyhledávání firmy
Prostředek legální ochrany jedinečných vlastností
Signál úrovně kvality pro spokojené zákazníky
Platforma pro jedinečné asociace, které obohatí výrobek
Zdroj konkurenčních výhod
Zdroj finanční návratnosti

Zdroj: dle (13), vlastní zpracování

Význam užívání značek pro firmy ještě umocňuje fakt, že značky jsou 

považovány za hlavní trvalá aktiva firmy, která jsou schopna přežít konkrétní produkty 

a vybavení firmy. John Stewart, spoluzakladatel firmy Quaker Quats, kdysi prohlásil: 

„Kdyby se měl tento podnik rozdělit, nechám vám pozemky a stavby, sám si vezmu 

značky a obchodní známky a budu na tom lépe.“ (14)

Úspěšná značka má mnohdy větší hodnotu než souhrn ostatních aktiv, vyplatí se

proto ji pečlivě budovat, rozvíjet a spravovat.
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3.1.1 Prvky značky

K budování značek využívají firmy prvky značky. Lze je chápat jako nástroje 

sloužící k plnění základních funkcí značky, tedy identifikaci a odlišení od konkurence.

Mezi hlavní prvky značky jsou zařazovány jméno, URL, logo, symboly, představitelé, 

slogany, znělky a balení. Jak jednotlivé prvky značky napomáhají k jejímu budování lze 

zjistit otázkou, co by spotřebitelé řekli o výrobku či službě, pokud by jim byl představen 

pouze název, logo, balení atd. Mezi hlavní prvky značky jsou zařazovány: (13)

 Název – hlavním faktorem při výběru jména by měla být snadná 

vyslovitelnost. Dále se doporučuje užívání krátkých jmen, která usnadňují 

následné vybavování.

 URL (Uniform Resource Locators – jednotné označení zdroje) – je řetězec 

znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění 

zdrojů informací. Na internetových stránkách prezentují firmy informace o 

své činnosti, filozofii firmy, aktuality apod.

 Loga a symboly – loga mívají zásadní roli při vytváření povědomí o 

značce. Některá obsahují pouze název firmy či obchodní značky (např. 

Sony, Kit-Kat), jiná mají kompletně abstraktní podobu (např. Apple, 

Shell). Takovéto znaky beze slov jsou často označovány jako symboly.

 Představitelé – živé nebo animované postavy, které dávají značce lidské 

vlastnosti. Používají se zejména v reklamě či v designovém balení.

 Slogany – několikaslovné fráze popisující značku, které mívají 

přesvědčovací podtón.

 Znělky – v podstatě rozšířené a zhudebněné slogany. Mají být chytlavým 

zhudebněným poselstvím o značce za účelem zvýšení zapamatovatelnosti.

 Balení – mělo by identifikovat značku, sdělovat informace, usnadňovat 

transportaci a ochranu produktu, pomáhat při skladování v domácnosti a 

při konzumaci produktu. 

Prvky by měly být proto navrženy tak, aby posílily povědomí o značce a 

usnadnily tvorbu silných, příznivých a jedinečných asociací s ní. Celá soustava prvků 

značky může být vnímána jako základ identity značky.
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3.1.2 Identita značky

Na úvod je nutno rozlišit dva podobné, ale významově odlišné pojmy – image a 

identita. Vztah mezi nimi lze zjednodušeně definovat takto: „Firemní identita je to, jaká 

firma je nebo chce být, zatímco image je veřejným obrazem této identity.“ (31, s. 16)

Základní rozdíl mezi identitou a image značky je tedy pohled, ze kterého je 

posuzujeme. Identita je vytvářena tvůrcem (majitelem) značky. Jedná se o vnímání 

značky společností samou. Lze ji také chápat jako jakousi vizi, jak by značku měli 

vnímat zákazníci. Image značky je pak utvářena na základě identity značky a je 

vnímáním značky z pohledu spotřebitelů.

Podle Vysekalové je vytváření identity podstatnou součástí firemní strategie a 

zjednodušeně řečeno znamená, jak se značka prezentuje prostřednictvím jednotlivých 

prvků. Kromě prvků značky může zahrnovat také historii a filozofii firmy i její etické 

hodnoty. (31)

Přibová determinuje šest prvků tvořících identitu značky: (22)

 Fyzická charakteristika – jedná se o materiální projevy, díky kterým 

odlišíme výrobek na první pohled od výrobků konkurenčních. Příkladem 

mohou být lahve Coca Coly. Ne všechny podniky mají však tento prvek 

jasně definován. 

 Osobnost značky – do jisté míry personifikuje podnik. Jsou vyzdvihovány 

především specifické a nezaměnitelné znaky a vlastnosti, které poukazují 

na její odlišnosti od jiných.

 Kulturní hodnota – vyjadřuje kulturní zázemí a kořeny. Tyto kořeny může 

mít značka v národní kultuře (Coca Cola – USA, Mercedes, BMW –

Německo, Pilsner Urquell – ČR) nebo firemní (Mars, Canon). 

 Vztahy a hodnoty reprezentující značku – značka spotřebitelům

symbolizuje určitý typ vztahů, např.: Apple – přátelskost či IBM –

pořádkumilovnost.

 Orientace na typického, reflektovaného uživatele značky – spojuje značku 

s určitým typem lidí. Zpravidla obsahuje prvky projekce a idealizace.

 Vnímání sebe sama (self image) – značka se stává vnitřním zrcadlem sebe 

sama. 
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Fyzická charakteristika a osobnost značky představují vize tvůrce značky, 

poslední dva prvky naopak dávají souhrnný obrázek o příjemci informací o značce. 

Všech šest prvků dohromady vymezuje podstatu a jedinečnost značky, udává její směr, 

účel a význam. Veškeré tyto informace se přenášejí k příjemci různými prostředky, 

během přenosu na ně však působí mnoho vjemů. Často dochází k posunuté interpretaci

nebo dojde k jinému vnímání, než bylo původně zamýšleno. Z tohoto důvodu se

„identita značky“ vnímaná spotřebitelem označuje jako image značky. (22)

Hlavním cílem vytváření identity značky je zaujmout, získat oblibu u zákazníků, 

dostat ji do povědomí zákazníků nových a zvyšovat tak hodnotu značky. Udržovat 

identitu značky je zároveň důležité z toho důvodu, že budování značky je dlouhodobou 

záležitostí a její identita pomáhá přenést toto úsilí na další generace.

3.2 Hodnota značky

Hodnocení značek je proces odhadu jejich celkové finanční hodnoty. Měření 

skutečné hodnoty však není jednoduché a neexistuje pro ni žádný statický ukazatel. 

Hodnota značky – brand value, brand equity – je totiž založena na celé řadě 

dynamických proměnných, u kterých se navíc může měnit důraz na ně kladený. Jak tedy 

správně ohodnotit značku? To závisí do jisté míry na cíli hodnotitele, konkrétně tedy na 

tom, zda chce zjistit hodnotu firmy či produktu při jejím prodeji, nebo zda je jeho 

zájmem prosté zjištění, jaký má daná značka význam. (14)

V závislosti na těchto cílech existují dva odlišné přístupy. První staví na hodnotě 

pro akcionáře, na ukazateli růstového potenciálu firmy do budoucnosti. Tento výpočet

vychází ze čtyř ukazatelů: z hmotného a nehmotného majetku, z robustnosti strategie a 

z manažerských kvalit. Pro druhý, v současnosti převládající, přístup k hodnotě značky 

je rozhodující spotřebitelský úhel pohledu. Výpočet hodnoty vychází ze základů 

budování značek a bere v úvahu především to, co pro spotřebitele značka znamená. (14)

Tento spotřebitelský přístup k hodnocení značky upřesňují Kotler a Armstrong,

podle kterých je hodnota značky dána loajalitou zákazníků, známostí značky a

vnímanou kvalitou ze strany zákazníků. Kromě toho je také ovlivňována patentovanou 

ochranou výrobků a svou pozicí v rámci distribučních a průmyslových sítí. (15)

Z toho lze vyvodit, že hlavním ukazatelem hodnoty značky jsou zákazníci, jejich 

znalost či neznalost značky a spokojenost se značkou samotnou na základě asociací. 
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Oblíbenost a proslulost značky jí přináší vysokou hodnotu, čímž pak může být 

považována za značku silnou.

Vysoká hodnota značky přináší firmě zejména tyto konkurenční výhody: (14)

 Silná značka má díky velké známosti mnoho loajálních zákazníků, což pro 

firmu znamená menší marketingové náklady v poměru k výnosům.

 Zákazníci očekávají značky na daném trhu, což firmě zjednodušuje pozici 

při vyjednávání s maloobchody.

 Firma může snáze rozšiřovat produktové nebo značkové řady díky vysoké 

důvěryhodnosti značky.

 Silná značka umožňuje firmě bránit se cenové konkurenci.

Utváření hodnoty značky zákazníkem se věnuje anglický autor Elliott, který 

uvádí, že hodnota značky je výsledkem povědomí o značce, které je zapříčiněno 

spuštěním asociací, jež se týkají značky a jsou uloženy v paměti. To vše pak vede k 

pevnému postoji ke značce, který doprovází pozitivní souvislosti a který je něčím víc

než pouhou náklonností ke značce. (5)

Keller cituje podobnou definici od Marketing Science Institut (MSI), který vidí v 

hodnotě značky soustavu asociací a chování spotřebitelů jedné značky, distributorů a 

mateřské korporace umožňujících značce vydělávat větší množství peněz či větší marže, 

než by vynášela bez značkového jména. (13)

V souvislosti s měřením hodnoty značky z pohledu zákazníka pak Keller uvádí 

tzv. Customer-Based Brand Equity model (CBBE). Základní podstatou tohoto modelu 

je předpoklad, že síla značky spočívá v tom, co spotřebitelé o značce vědí, co k ní cítí, 

co o ní slyšeli nebo věděli v rámci svých dlouhodobých zkušeností. Jinak řečeno – síla 

značky spočívá v mínění spotřebitelů. Účelem při budování silné značky je zajistit, aby 

spotřebitelé měli s výrobky, službami a s nimi spojenými marketingovými programy ty 

správné zkušenosti, aby se značkou byly spojovány žádoucí názory, pocity a vnímání.

(13)

3.2.1 Zdroje hodnoty značky

Jak již bylo uvedeno, síla neboli hodnota značky je dána míněním spotřebitelů. 

Keller rozlišuje dva zdroje hodnoty značky: (13)
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 povědomí o značce

 image značky

Povědomí o značce se dle něj sestává z rozpoznání a vybavení si značky.

Rozpoznáním značky se rozumí, že spotřebitel si v případě vizuálního či sluchového 

kontaktu s prvkem značky (loga, symbolu) uvědomí, že se s ním v minulosti již setkal. 

Zakládá se tedy na dřívějších zkušenostech a je schopností spotřebitele potvrdit dřívější 

seznámení, pokud k tomu dostane impuls.

Vybavení si značky vyžaduje detailnější znalosti. Je to schopnost zákazníka 

zařadit značku do určité kategorie produktů v návaznosti na potřeby, které má tato 

kategorie splňovat. Od spotřebitele se vyžaduje, aby ve chvíli nákupu využil své 

povědomí o značce, které je uloženo v paměti, pokud je mu dán impuls. Zda je 

důležitější vybavení si značky, nebo její rozpoznání, závisí do jisté míry na rozhodování 

spotřebitele za přítomnosti, či nepřítomnosti značky. V situaci, kdy značka není 

přítomna, může být důležitější vybavení si značky a uvědomění si její kvality a 

předností. Toto se týká zejména internetových nákupů a služeb. Naopak v situaci, kdy 

se spotřebitel rozhoduje přímo v obchodě, může mít větší význam schopnost 

rozpoznání, jelikož fyzická přítomnost značky ulehčuje zákazníkovi rozhodování. (16)

Další rozdělení uvádí Přibová, podle které jednou dimenzí povědomí je jeho 

hloubka, jež představuje pravděpodobnost, že spotřebitel si na značku vzpomene. 

Druhou je šířka vyjadřující odlišné situace, které si spotřebitel se značkou spojuje. (22)

Povědomí o značce vzniká zvýšením známosti značky díky opakované publicitě. 

Propagace, reklamy a sponzorství pomáhají veřejnosti setkávat se s prvky značky, 

ukládat si je do paměti a podněcovat zákazníky ke koupi. Koupí značky pak spotřebitelé 

získávají určitou zkušenost, jež je, jak je vidět na Grafu 1, rozhodujícím (zdaleka ne 

však jediným) důvodem pro další nákup.
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Graf 1: Důvody spotřebitelů pro výběr značky

Zdroj: dle (13), vlastní zpracování

Nejdříve se tedy utvoří určitá znalost značek na úrovni povědomí o značce, díky 

kterému poté zákazníci prostřednictvím zkušeností zaujímají vůči značce určité postoje 

a pojí k ní určité asociace. Tyto postoje a asociace jsou pak základem image značky, 

kterému je věnována následující kapitola.

3.3 Image značky

Slovo image je řeckého původu a znamená obraz či zobrazení skutečnosti. 

V naučném slovníku je image definován jako „psychický otisk reality subjektu, 

přepracovaný do formy dojmu, přijetí určitého soudu bez náležité argumentace“.

K pochopení tohoto pojmu může posloužit analýza psychických procesů 

umožňujících vznik image. Veškeré skutečnosti vstupující do našeho vědomí jsou 

ovlivňovány prožitkovou sférou každého subjektu v pozitivním či negativním smyslu 

v závislosti na člověku a na dané situaci. Z psychologického hlediska se jedná o tzv. 

proces „projekce“, jež je známý od Freuda, kdy na základě prožitků vztahujících se k 

dané skutečnosti dochází ke specifickému způsobu nazírání na danou realitu. 

Z marketingového hlediska jde především o firmu a značku. Příkladem může být 

přiřazení určitých kvalit firmě, které ji však ve skutečnosti neodpovídají. Vzniká tak 

psychologická realita, která se částečně nebo vůbec nekryje se skutečností. Tím se 

vytváří základy pro vznik samotné image. Image produktu či značky je tedy jakýmsi
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obrazem, který si spotřebitel vytvořil sám na základě jeho skutečných i imaginárních 

vlastností. (31)

Svoboda datuje první použití pojmu image k roku 1955, kdy ho američtí autoři B. 

Gardener a S. Levy zmiňují v publikaci The Product and the Brand k popsání fenoménu 

spotřebního chování. Zde je analyzován poznatek, že důležitější než technologické 

vlastnosti může být způsob prožívání image určité značky. Image se tak stává 

podstatnou součástí marketingové činnosti. (28)

Od té doby se pojmu image věnuje řada autorů po celém světě, z nichž za zmínku 

stojí alespoň příspěvek McCann Ericksona publikovaný v díle Johannsena (1971), že 

„každá entita ve veřejném povědomí jako firma, značka, výrobek, instituce a též místo 

má v určité době svoji osobnost neboli image ve veřejném mínění. Tento image je 

podivuhodně stálý… a sestává se ze skupiny představ, emocí, nápadů a asociací“ (12, s. 

95). Autor také uvádí, že image můžeme měřit a úmyslně na něj působit za účelem 

změny.

Další důležitý a v tržní psychologii také zlomový poznatek je formulován 

německým autorem B. Spiegelem v práci Die Struktur der Meinungverteilung in 

sozialen Feld – das Psychologische Marktmodell z roku 1961, a to ten, že realitou 

v tržní psychologii není povaha zboží, nýbrž pouze a jen představa spotřebitele o 

produktu. (31)

Od té doby se pokusila o vymezení pojmu celá řada autorů. Kotler chápe image 

jako: „souhrn přesvědčení, které spotřebitel má vůči značce“. (14, s. 341). Přesvědčení

zákazníků podle něj může zahrnovat vše od skutečných vlastností založených na 

zkušenosti s produktem až po účinky selektivní pozornosti, selektivního zkreslení a 

selektivní paměti. V zásadě i z této definice je zřejmé, že součástí image jsou vlivem

zkreslení a specifického vnímání každého z nás imaginární představy nebo vlastnosti, 

které produktu či značce přisuzujeme.

Podobně vysvětluje pojem image i Vysekalová, podle které má image povahu 

zobecnělého a zjednodušeného symbolu, jenž je založený na souboru představ, postojů, 

názorů a zkušeností člověka ve vztahu k určitému objektu. (29)

Na základě studií mnoha autorů se autorka také snaží formulovat základní teze 

objasňující pojem image: (30)
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 Image je výsledkem výměny názorů mezi jednotlivcem a společností,

uskutečňované často v konfliktní situaci, kdy se jednotlivec nachází pod 

určitým tlakem, provázejícím rozhodovací proces.

 Image je komplexní, vícedimenzionální a strukturovaný systém, který je 

zároveň výrazný a plastický. Jeho celistvost znamená více než souhrn jeho 

jednotlivých částí.

 Image prochází vývojem a lze vytyčit určité vývojové stupně, které jsou

důležité z praktického hlediska; např. z dynamické fáze vzniku přechází 

k fázi relativně stereotypního upevnění.

 Image se skládá z objektivních a subjektivních, správných a nesprávných

představ, postojů a zkušeností jednotlivce nebo určité skupiny lidí o 

určitém objektu či předmětu.

 Image má jak kognitivní, tak afektivní a behaviorální, sociální a osobní

komponenty. Je výrazně emocionálně zabarven a projevují se specifické

vlivy skupinového působení.

 Image představuje ve svém výsledku zhodnocení a zjednodušení na 

charakteristicky prožité detaily. Přispívá k orientaci a uspokojování potřeb.

 Image je sdělitelný a lze ho analyzovat vědeckými metodami. Přes určitou 

stabilitu je ovlivnitelný v rámci dlouhodobé koncepce.

 Image působí na názory a chování a podstatným způsobem je ovlivňuje. Je 

vlastně určitým nositelem informací a jako takový představuje jistou

koncepci orientace jednotlivce ve vztahu ke komunikaci.

 Image poukazuje na psychologickou a sociální povahu objektu jako např. 

značky, podniku, služeb atd.

Z těchto tezí je možné vyvodit, že ačkoliv je tento komplexní a vícerozměrný 

pojem obtížné jednoznačně definovat, představy o značce či firmě hrají rozhodující 

úlohu při rozhodování a image tak výrazně ovlivňuje naše chování. 

Dále lze konstatovat, že mezi základní vlastnosti image patří celistvost, 

strukturovanost, vícedimenzionalita a stabilita, zároveň je však image chápán většinou 

autorů jako ovlivnitelný. (31)
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Kotler a Armstrong považují za ovlivňující faktor především produkt či služby a 

jeho vlastnosti (např. výkonnost, kvalita, trvanlivost), dále marketingovou komunikaci

v různých formách, cenu, chování k zákazníkům, ale i postoje a chování k okolí. (15)

V souvislosti se značkou bývá pojem image spojován s konkrétními (logo, obal) a 

abstraktními asociacemi (sympatie se značkou). Abstraktní asociace jsou zejména úzce 

spjaté s tzv. osobností značky a zakládají se na asociacích konkrétních, nemůžeme je 

tedy proto od nich oddělovat. (21)

Základem vybudování pozitivního image jsou tak pozitivní asociace, které 

vznikají přesvědčením zákazníka, že značka má odpovídající vlastnosti a přínosy, jež 

uspokojí jeho potřeby a přání tak, aby si na značku vytvořil celkově příznivý názor.

Univerzální návod na jeho vytvoření neexistuje, řada autorů se však snaží alespoň 

nastínit postup, který vytvoření pozitivních asociací pomáhá.  

Keller například nazývá příznivými asociacemi ty, které jsou pro spotřebitele

žádoucí, produkt jim je dokáže úspěšně poskytnout a podpůrný marketingový program 

jim je dokáže o značce sdělit. Vhodnost asociace podle něj závisí na třech faktorech: 

(13) 

 Nakolik relevantní bude spotřebitelům asociace se značkou připadat. 

 Jak osobitou shledávají spotřebitelé asociaci se značkou. 

 Jak uvěřitelná bude spotřebitelům připadat asociace se značkou.

3.3.1 Druhy image 

Image je dělitelný podle několika faktorů. Nejzákladnějším z nich je dle 

rozšířenosti či působnosti (31):

 Univerzální – platný v podstatě po celém světě bez velkých rozdílů 

v jednotlivých zemích či cílových skupinách.

 Specifický – zvýrazňující místní zvláštnosti nebo specifika jednotlivých

cílových skupin.

Druhou možností je dělení image podle Foreta do následujících tří druhů: (6)

 Vnitřní image – image, který si objekt, resp. producent, vytváří sám o 

sobě, o svém produktu.
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 Vnější image – image, kterým se producenti snaží působit na veřejnost a

vzbudit v ní představy, které však nemusí odpovídat jejich vlastnímu 

vnímání sebe sama. Může být jak záměrný (např. prostřednictvím

reklamy), tak i nechtěný (veřejnost si vytváří samovolně).

 Skutečný image – utvářený ve vědomí veřejnosti. Je rozhodující a cílový, 

jelikož není podstatné, jaké představy producenti chtěli vzbudit, ale jaké 

skutečně vzbudili.

K tomuto dělení je nutno poznamenat, že jiní autoři (např. Přibová) označují 

„vnitřní image“ a „vnější image“ pojmem identita, na základě kterého si pak 

spotřebitelé ve svých myslích vytvářejí „skutečný image“.

Další možností je dělení image podle Vysekalové a Mikeše na základě toho, jak

ovlivňuje trh: (31)

 Druhový image – pro celý druh či skupinu zboží, kde hlavní roli hrají 

generalizované emocionální vztahy k určité třídě výrobků. Může se 

vztahovat i na firmy a instituce. Druhový image pomáhá utvářet pozici

výrobku určitého druhu v kontextu celé tržní situace.

 Produktový/značkový image – pro produkt známý pod určitou značkou, 

který hraje významnou roli při orientaci spotřebitele. Zaměřuje se na 

vlastnosti produktů, především na ty, jimiž se odlišují od stejných či 

podobných výrobků jiné značky. Produktový image je důležitý v 

případech, kdy se zákazník nemůže orientovat v rozdílech mezi

nabízenými produkty. Měl by se vztahovat k potřebám osobnosti 

spotřebitele vážící se na určité vlastnosti výrobku.

 Firemní (podnikový) image – často označován jako company nebo

corporate image. Je dán kvalitou firmy a tím, jak je konkrétní firma

jednotlivými cílovými skupinami a širším okolím přijímána.

Uvedené tři druhy image spolu souvisí velmi úzce a při působení na trhu tvoří 

jeden celek. Nedílnou součástí produktového/značkového image je image druhový a 

firemní, proto se i v této práci tyto pojmy do jisté míry prolínají, a přestože se práce 

zaměřuje konkrétně na značkový image, hovoří se zde i o image firmy jako takové.
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Obecně vzato druhový image vytváří pole, ve kterém se realizuje image 

produktový či značkový. Vazba mezi image produktovým/značkovým a image 

firemním je velmi těsná, lze je proto oddělovat pouze pro účely analýzy, ne však 

v praxi. Dobrý produkt je automaticky považován za výrobek dobrého podniku a 

naopak od dobrého podniku jsou očekávány dobré produkty. To znamená, že změna 

nebo posílení image firmy má vliv na image produktů/značky. Pro vztah mezi image 

firmy a image produktu/značky jsou běžně uváděny čtyři základní typy vztahů: (31)

 Identita – Firemní image a image produktů/značek se v zásadě kryjí a 

nedochází mezi nimi k diferenciaci. Produkt/značka se stává vyjádřením 

firmy a firma vyjadřuje značku.

 Pozitivní integrace – Firemní image a produktový/značkový image, se 

nepřekrývají, jsou však úzce spjaty. Pozitivní integrace se však může 

vázat pouze na produkty/značky, u nichž jejich psychologická struktura

odpovídá struktuře firmy. 

 Negativní integrace (dezintegrace) – K negativní integraci dochází při 

nedodržení zásady propojení pouze těch výrobků/značek, které mají 

s image firmy podobné psychologické kvality.

 Izolace – Firemní a produktový/značkový image jsou striktně odděleny. 

Dochází k ní především v případech, kdy se nový produkt nehodí ke 

stávajícímu a zakotvenému image podniku.

3.3.2 Analýza image 

Analýza image je velmi složitý proces, a to jak v případě firmy, tak v případě 

produktu nebo značky. V jejím rámci jsou zjišťovány hodnoty tvořící podstatné složky 

image, jeho silné a slabé stránky i vazba image na postoje a motivace jednotlivých členů 

cílové skupiny. Analýzu image tvoří tři základní složky: (31)

 Afektivní (emoční): hodnocení daného objektu na základě pocitů

 Kognitivní (poznávací): subjektivní vědění o daném objektu

 Konativní (aktivní nebo také behaviorální): aktivita spojená s daným 

objektem

Afektivní složka se zaměřuje na respondentovo pocitové hodnocení, v případě 

analýzy značky jí tedy mohou být přiřazeny atributy jako moderní a přátelská. Složka 
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kognitivní zjišťuje osobní zkušenosti, znalosti a názory respondenta. U značky jimi 

může být například spolehlivost a důvěryhodnost. Konativní složka zachycuje chování 

respondenta v určitých lokalitách, u značky respondent například uvažuje, zda mu stojí 

za to, aby prošel více obchodů.

Analýzu image provádějí firmy jak za účelem diagnózy, tedy určení současného 

stavu, tak jeho terapie, tj. změny žádoucím směrem. Slouží jako nástroj 

k vyhodnocování marketingové komunikace. V případě image značky tak firma

analyzuje úspěšnost při jejím budování a to, nakolik odpovídá skutečný image 

původním záměrům firmy při positioningu značky.

Firma přistupuje k analýze image zejména ve třech momentech: (31)

 Firma má horší výsledky, než očekávala, a empirická data nevysvětlují, 

proč nebylo očekávaných výsledky dosaženo.

 Firma otvírá novou pobočku či zavádí novou značku a je zapotřebí najít 

odpovídající mezeru na trhu.

 Objeví se nová konkurence a je zapotřebí objasnit pozici firmy či značky 

v nových podmínkách a doporučit strategii chování v novém 

konkurenčním poli.

Co se týče metod, které se k analýze image využívají, jedná se většinou o 

kombinace kvalitativních metod, jako například individuální psychologická explorace, 

skupinové rozhovory či projektivní techniky. V případě, že lze provést kvantifikaci a 

vyhodnocení statistických údajů, je možné použít i metody kvantitativní. (31)
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4 METODOLOGICKÁ ČÁST

V této části bakalářské práce budou na základě studia literatury popsány 

jednotlivé kroky marketingového výzkumu včetně vybraných metod. Vše bude 

aplikováno na vlastní, skutečně provedený výzkum. 

Přibová definuje marketingový výzkum jako „shromažďování, zpracování a 

analýzu veškerých informací potřebných pro optimální fungování marketingu“ (23, s. 

13). Konkrétněji pak uvádí, že cílem marketingového výzkumu image je sledovat

obraz, jenž si spotřebitelé vytvářejí na spotřebitelském trhu o firmě, jejích výrobcích či 

službách a přinášet podklady pro posílení a případnou změnu tohoto image. (23)

4.1. Cíle marketingového výzkumu

Prvním krokem marketingového výzkumu je stanovení jeho cíle, který by měl 

odpovídat na otázku, proč se má výzkum realizovat. Rozumí se jím tak hlavní faktor 

určující směr další práce. Kozel tvrdí, že: „dobře definovaný cíl je napůl vyřešený 

problém“. (17, s. 72) Musí být definován přiměřeně, jelikož příliš úzký cíl může 

přehlédnout jiné alternativy a naopak příliš široký cíl s sebou nese zbytečné náklady. 

(17)

Účelem marketingového výzkumu image značky Reebok bylo prvotní získání 

informací a podkladů k vytvoření uceleného profilu značky a naznačení její identity.

Druhým cílem bylo ze získaných informací vytvořit dotazník, jehož odpovědi by 

posloužily k nastínění současného stavu image značky podle toho, jak ji vnímají 

spotřebitelé. 

4.2 Metody marketingového výzkumu

Marketingový výzkum lze rozlišovat dle způsobu sběru dat na primární a 

sekundární. Primární výzkum je založen na vlastním zjišťování hodnot u samostatných 

jednotek. O sekundární výzkum se jedná v případě, že jsou zpracovávána data, která 

byla již v minulosti sesbírána a zpracována jako primární výzkum. Primární výzkum se 

dále člení na kvantitativní a kvalitativní. (7)

Kvantitativní výzkum pracuje s velkým množstvím respondentů a sbírá velké 

množství informací s cílem získat reprezentativní vzorek. K analýze výsledných dat 
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bývají používány matematické a statistické metody. Nejčastějšími technikami 

kvantitativního výzkumu je osobní, písemné, elektronické nebo telefonické dotazování.

Kvalitativní výzkum spočívá v získávání dat od menšího počtu respondentů. 

Bývá používán k prohloubení výsledků kvantitativního výzkumu nebo k získání 

specifických dat. Nejpoužívanějšími technikami jsou osobní či skupinové rozhovory, 

asociační techniky, projektivní obrazové testy apod.

V této bakalářské práci se jednalo o primární výzkum, přičemž byla využita 

kombinace výzkumu kvalitativního a kvantitativního. Konkrétně byl realizován osobní 

rozhovor a elektronické dotazování.

4.2.1 Interview

Rozhovor, jinak řečeno interview, je technika, která je poměrně hojně využívána a 

může být aplikována nejen v kvalitativních, ale i v kvantitativních přístupech. Při 

kvalitativním zkoumání rozhovor provádí většinou jediná osoba, zatímco při 

kvantitativních šetřeních se do sběru dat běžně zapojuje skupina tazatelů pracujících

s formalizovanými podobami interview. V kvalitativním zkoumání se nejčastěji 

objevují tyto podoby: volný rozhovor, polostrukturovaný rozhovor a strukturovaný 

rozhovor. V podstatě se liší dle toho, do jaké míry je v nich závazný jak soubor 

pokládaných otázek, tak jejich pořadí. (27)

Pro účely tohoto výzkumu byla využita metoda rozhovoru polostrukturovaného, 

jelikož přináší tazateli několik výhod. Jednou z nich je, že si tazatel připraví pouze 

soubor témat, jejichž pořadí však může v závislosti na průběhu rozhovoru zaměňovat. 

Zároveň mohou být otázky během rozhovoru modifikovány či upřesňovány.

Základem interview bylo obecné schéma zahrnující následující témata a okruhy:

 vznik a vývoj značky

 filosofie a vlastnosti značky 

 pozice značky na trhu, způsob propagace

 budoucnost značky 

Nejvíce otázek směřovalo logicky k tématu filozofie a vlastnosti značky, jež 

zahrnovalo otázky týkající se poslání značky a budování její identity. Naopak otázky 
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týkající se vzniku a budoucnosti značky byly nastíněny spíše okrajově a další informace 

k těmto tématům byly získány za pomoci internetových zdrojů.

4.2.2 Elektronické dotazování

Dotazník je v současné době nejrozšířenější technika při získávání primárních dat. 

Stejně jako rozhovor může mít podobu nestrukturalizovanou (volnou), 

polostrukturovanou a strukturovanou. Pro tuto bakalářskou práci byla využita forma 

strukturovaného dotazníku. 

Celý postup tvorby dotazníku lze rozdělit do několika etap majících mezi sebou

vzájemnou souvislost. Přibová uvádí tyto fáze: (23)

 Vytvoření seznamu informací, které má dotazník přinést.

V první fázi bylo potřeba stanovit, jaké informace chceme pomocí dotazníku

získat, aby mohlo dojít k naplnění cíle výzkumu. I na základě provedeného interview 

byly vymezeny tyto hlavní problematiky:

o celkové povědomí o značce Reebok, znalost prvků značky

o získání subjektivních názorů na značku

o přiřazení asociací ke značce, které si v souvislosti s ní respondent vytváří

o míra registrace a vnímání současné propagace ze strany respondentů

o orientace v zaměření značky

 Určení způsobu dotazování.

Dotazování může mít formu písemnou, osobní, telefonickou a elektronickou.

Byla zvolena elektronická forma a to především z důvodu finanční i časové 

nenáročnosti. Další výhodou této formy je rychlost zpracování, jelikož sesbíraná data 

mají již od počátku elektronickou podobu.

 Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr.

V další fázi bylo potřeba zvolit skupinu, ke které se bude dotazník vztahovat, 

jinými slovy základní soubor. Pokud se výzkum provádí pomocí základního souboru, 

jedná se o tzv. vyčerpávajícím šetření. V praxi však často není možné pořizovat údaje o 

všech jednotkách základního souboru, ale pouze o těch, které byly ze základního 

souboru určitým způsobem vybrány. Ty pak tvoří výběrový soubor (vzorek), přičemž 
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vybírání jednotek ze základního souboru lze provádět několika způsoby. V případě, že o

tom, zda určitá jednotka základního souboru bude, či nebude vybrána, rozhoduje pouze 

náhoda, hovoří se o náhodném či pravděpodobnostním výběru. Pokud je vybírání 

jednotek částečně ovlivněno úsudkem výzkumníka, jedná se o nepravděpodobnostní

výběr. Existují různé typy pravděpodobnostního (prostý náhodný výběr, stratifikovaný 

náhodný výběr, skupinkový náhodný výběr, vícestupňový náhodný výběr) i 

nepravděpodobnostního výběru (záměrný, dostupný, skupinový, kvótní, typologický). 

(8)

V této práci byl pro marketingový výzkum využit záměrný dostupný vzorek. 

Dostupným vzorkem se rozumí získávání údajů od respondentů nejjednodušším 

způsobem pro vybírajícího. Vzorek se skládal ze 4 skupin respondentů, přičemž se vždy 

jednalo o sportovce. Byly definovány tři skupiny respondentů, kteří se věnují sportům, 

na které se značka přímo zaměřuje. Jednalo se o sporty CrossFit, aerobik a jóga. 

Čtvrtou, nejpočetnější skupinou byli respondenti, kteří se věnují jinému sportu, než 

zmíněným třem. Takto různorodý vzorek byl po konzultaci s odborníkem na danou 

problematiku Mgr. Voráčkem a brand manažerkou Kristýnou Palečkovou zvolen 

z důvodu lepšího porovnání mezi respondenty, kteří se sice věnují sportu, ale nespadají 

do žádné z hlavních cílových skupin značky a těmi respondenty, kteří se přímo v jedné 

z uvedených skupin nacházejí a se značkou by tudíž měli přijít do styku o něco více. 

Zároveň měl takovýto vzorek zajistit větší výpovědní schopnost celého výzkumu i 

využitelnost jeho výsledků.

Při rozhodování o velikosti (rozsahu) vzorku je nutno brát v úvahu plánovanou 

podobu statistických výpočtů, očekávanou přesnost a další faktory. Předpokládaný 

vzorek počítal s přibližně 150 respondenty, což by mělo pro potřeby této bakalářské 

práce postačit.

 Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace.

V této fázi bylo nutno zformulovat otázky tak, aby přinesly požadované informace 

vytyčené v první fázi tvorby dotazníku. Bylo užito všech typů otázek – uzavřených

(umožňujících výběr pouze z nabízených variant), polouzavřených (obsahujících kromě 

nabízených variant ještě možnost vlastní odpovědi) i volných (nenabízejících žádnou 
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variantu odpovědi a nechávajících tak respondentovi volný prostor). Celkem se dotazník 

skládal z 12 otázek.

Ve výzkumech veřejného mínění jsou také velmi rozšířené škály neboli hodnotící 

stupnice. Pomáhají totiž zaznamenat obtížně měřitelné znaky, kterými mohou být 

subjektivní názory, postoje, ale i pocity respondenta. (8)

Je zřejmé, že právě pro výzkum image je využití škál vhodné. 

Horáková uvádí následující druhy hodnotících stupnic: (11)

o Likertova stupnice – respondent vyjadřuje pomocí zpravidla pětibodové 

škály stupeň svého souhlasu s daným výrokem.

o Sémantický diferenciál – respondent vyjadřuje míru svého hodnocení na 

stupnici mezi dvěma bipolárními slovy.

o Stupnice přikládaného významu – respondent hodnotí, jakou důležitost 

přikládá určité skutečnosti.

o Známkovací/bodovací stupnice – respondent hodnotí skutečnost 

prostřednictvím klasifikační stupnice používané například ve škole či 

přiřazením určitého počtu bodů.

V tomto výzkumu bylo využito Likertovy stupnice (u otázky č. 5) a sémantického 

diferenciálu (u otázky č. 4). Detailnější rozbor jednotlivých otázek se nachází v kapitole 

číslo 6.

 Konstrukce celého dotazníku.

Před sestavením konečného dotazníku bylo nutno pečlivě zvážit pořadí 

jednotlivých otázek. Na začátku se objevuje jedna úvodní otázka, jejímž úkolem je 

uvedení respondenta do tématu. Poté následují věcné meroritní otázky, které přímo 

zjišťují požadované informace. Na závěr byly položeny otázky identifikační, jejichž 

smyslem je rozřadit respondenty dle sledovaných sociologicko-demografických znaků 

jako je věk či pohlaví. Nejdůležitější identifikační otázka se týkala sportovního 

zaměření respondenta, jež ho zařadila do jedné ze čtyř již definovaných skupin 

(CrossFit, aerobik, jóga, sportovci věnující se jinému druhu sportu než předchozí tři 

uvedené).



31

Zároveň bylo třeba vytvořit společenskou rubriku - oslovit respondenta, seznámit 

ho se smyslem výzkumu, požádat ho o vyplnění dotazníku a zdůraznit důležitost jeho 

odpovědí. Na konci nesmí chybět příslib anonymity a poděkování za spolupráci. Také 

by se zde měly objevit případné instrukce pro vyplňování dotazníku.

 Pilotáž (předvýzkum).

Účelem pilotáže je odstranění chyb (určitých nejasností) v dotazníku před jeho 

uvedením do oběhu.

Připravený dotazník byl ověřen na vzorku 10 respondentů. Díky předchozí 

konzultaci s panem Mgr. Voráčkem, která měla mimo jiné společně s pilotáží zajistit 

validitu celého dotazníku, byly otázky dostatečně jednoznačné a snadno pochopitelné. 

Nebylo tedy zapotřebí žádné korektury.

4.3 Sběr dat

Rozhovor proběhl v sídle společnosti Reebok na adrese Pekařská 641/16 3.března 

2014 s Brand Activation & Trade Marketing manažerkou pro firmu Reebok Kristýnou

Palečkovou a trval přibližně 40 minut. Byl zaznamenán formou audio nahrávky na 

mobilní telefon a v přepsané písemné verzi je uveden v Příloze 1 v jeho kompletní 

podobě. 

Zhotovený dotazník byl umístěn na server vyplnto.cz, kde probíhalo šetření od 10. 

do 20. března 2014. Převážná část dotazovaných byla oslovena a požádána o vyplnění 

pomocí emailových adres a sociálních sítí. Většina respondentů zastupujících skupinu 

aerobik se k dotazníku dostala přes portál www.aerobic.cz díky jeho zveřejnění 

redaktorkou Marcelou Macákovou. V případě respondentů za skupinu CrossFit bylo o 

vyplnění požádáno osobně představitelem a trenérem tohoto druhu cvičení Zdeňkem 

Weigem, vždy po skončení jednotlivých tréninků pod jeho vedením.

4.4 Analýza získaných dat

Informace získané z osobního rozhovoru byly zpracovány společně s informacemi 

uvedenými na oficiálních webových stránkách značky Reebok a v jiných internetových 

článcích vztahujících se k danému tématu. Na základě těchto materiálů byl poté 

vytvořen celkový profil značky Reebok.
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Údaje získané z dotazníku bylo nejprve potřeba roztřídit, tedy zjistit, kolik 

respondentů zvolilo zkoumaný znak, nebo kolik respondentů zvolilo jakou variantu 

odpovědi. Výsledky dotazování byly znázorněny pomocí grafů (výsečových, 

prstencových, sloupcových či pruhových) a tabulek, poté slovně okomentovány a 

zhodnoceny. U některých otázek byly využity základní statistické metody, jako 

absolutní a relativní četnost, aritmetický průměr a odchylka.
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5 ZNAČKA REEBOK A JEJÍ IDENTITA

Sportovní značka Reebok se dnes kromě původního zaměření na běžecké boty 

orientuje na celou škálu sportovních i lifestylových modelů oblečení i doplňků pro 

muže, ženy i děti. Stejně jako pro jiné značky je pro ni nesmírně podstatné vybudovat si 

vlastní jedinečnou identitu, díky které by se stala pro okolí zapamatovatelnou a 

nenahraditelnou, v čemž je značka Reebok během několika posledních let velmi aktivní.

5.1 Vznik a vývoj značky

Již v roce 1895 přišel běžec Joseph William Foster s nápadem připevnit na své 

boty hroty, čímž vyrobil vůbec první tretry. Jeho nápad vyvolal velké nadšení, a proto si 

brzy zřídil rodinnou výrobnu na tuto obuv, nejprve pod značkou Foster’s shoes. O pár 

let později byl úspěšně uveden nový model Foster Deluxe Spike, který se na dlouhou 

dobu stal jedničkou mezi atletickou obuví, a to nejen na domácím trhu, ale i za 

oceánem. (9)

Touha po rychlosti a dynamičnosti způsobila, že roku 1958 vnukové J. W. Fostera 

firmu přejmenovali podle druhu malé nesmírně hbité jihoafrické gazely - Reebok. Právě 

ta, jak zhodnotila brand manažerka Kristýna Palečková, spojovala typické rysy značky –

rychlost, mrštnost a lehkost.

Dalším mezníkem byl rok 1979, kdy se Paul Fireman, obchodní partner 

s outdoorovým sportovním oblečením, rozhodl odkoupit licenci na prodej obuvi Reebok 

pro severoamerický trh. Ještě ve stejném roce představil první tři modely běžecké obuvi 

a položil tak základ světoznámosti této značky. V roce 1982 přichází Reebok na trh s 

kotníkovou obuví Reebok Freestyle určenou na aerobic. K tomu došlo bezprostředně 

po vzniku tohoto tehdy nového druhu cvičení a značce se tak podařilo tuto kategorii 

získat. Postupně značka i díky nové technologii Reebok pump a propagaci této obuvi 

známými tvářemi NBA (National basketball association) pronikla do dalších kategorií, 

především tedy do basketbalu. V roce 1990 se kromě bot pustila i do výroby oblečení. 

(10)

Až roku 1995 se značka probojovala i na trh do České republiky. V tomto 

pozdním příchodu lze spatřovat drobný handicap, jak je ostatně patrno z výpovědi

Kristýny Palečkové: „Nevýhodou je, že zde dříve značku nikdo nebudoval, nemá 
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takovou tradici, a tudíž se značka do povědomí v České republice dostala poměrně 

pozdě.“

5.2 Současné zaměření značky

V novém tisíciletí bylo pro značku zlomových hned několik roků. Od roku 2006

je vlastnickou společností značky Reebok firma Adidas group. O rok později se Reebok 

dostal do spojení s českou národní hokejovou reprezentací a značku oblékalo na ledě 9 

týmů české hokejové extraligy. Své místo si značka získala i v jiných evropských 

zemích a stala se partnerem světové soutěže NHL (National hockey league). V roce 

2009 přišla s technologií EasyTone, jež měla pomocí vzduchových polštářků na 

podrážce bot pomáhat tvarovat dolní polovinu těla při pouhé chůzi a stala se tak hitem 

zejména u ženského pohlaví. (10)

Zásadní byl však pro značku Reebok především rok 2010, kdy se jí jako první 

značce vůbec podařilo podepsat desetiletou smlouvu s CrossFitem (typ funkčního 

tréninku posilujícího kompletně celé tělo, jež spojuje gymnastiku, rychlost a silový 

trénink), a rok 2011, kdy byla podepsána smlouva se závody Spartan race. K tomu 

Kristýna Palečková dodává: „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.“

Že bylo nově navázané partnerství mezi CrossFitem a Reebokem prospěšným a 

zásadním krokem pro obě strany, stvrzuje i prohlášení Dave Castra, ředitele CrossFit 

Games, který se pro Forbes Magazine vyjádřil: „Od příchodu Reeboku jako partnera 

pro CrossFit jsme očekávali komerční úspěch, se kterým jsme spojovali vysoké 

výdělky.“ A ano, finanční prosperita a zvýšená viditelnost CrossFitu během několika 

posledních měsíců byla obrovská, a to díky relativně novému partnerství právě 

s Reebokem. Dave Castro se také vyjádřil, že nové partnerství jim pomáhá posunout 

CrossFit na vyšší úroveň. (4)

Reebok tak ovládl další sport z odvětví fitness, kde podle Kristýny Palečkové 

nemá konkurenci. Na oficiálních webových stránkách se značka v souvislosti s fitness 
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prezentuje takto: „Reebok vždy věřil v sílu fitness, jeho svět však nyní prochází velkými 

změnami, a tak je tato síla ještě větší. Původně převážně samostatná činnost se stává

skupinovou aktivitou. A je dokonce víc než samotná aktivita, je to životní styl.“ Od roku 

2010 tak firma Reebok usilovala o to, aby byla se stala jedinou a neohrozitelnou 

„značkou fitness“. Tento úkol byl především o tom znovuzískat pozici, kterou si značka 

držela dříve. V současnosti již Matt’O’Toole tvrdí: „Dnes má Reebok takovou fitness 

kulturu, že se jí nevyrovná žádná společnost na světě.“ Této skutečnosti odpovídá i 

výrok Kristýny Palečkové, že Reebok nebývá nadarmo označován jako „světová fitness 

značka“. (2)

Z předchozího popisu je tak zřejmé, že značka volí spíše cestu specializace na 

určitá sportovní odvětví. Kristýna Palečková detailněji informuje o zaměření značky 

tímto vyjádřením: „Spíše se soustředíme na určité sportovní 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. 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, že popularita tohoto druhu cvičení prudce roste a 

žádná značka se na ni zatím nespecializovala.“ 

Zároveň však nelze říci, že by značka měla být dostupná pouze někomu, naopak 

se podle Kristýny Palečkové snaží být otevřená všem sportovně založeným lidem.

5.3 Prvky značky Reebok a její identita

Název značky pochází z roku 1958, kdy, jak již bylo zmíněno, byla značka 

přejmenována z původního názvu Foster’s shoes na současný Reebok podle druhu 

jihoafrické gazely. S ní od roku 1986 souviselo i její logo, často známé jako „vektor“. 

Jedná se o futuristický znak, který, jak vysvětlila brand manažerka Kristýna Palečková, 

má symbolizovat právě gazelu. Logo ve tvaru vektoru nahradilo logo původní, jež 

zachycovalo počátky značky v Bostonu, v Anglii, v roce 1895. Logo bylo postupem 

času obměňováno, vždy se však objevovala modrá nebo červená barva či jejich 

kombinace. V roce 2006 bylo vytvořeno společností Arnold Group nové logo „Rbk“, o 
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dva roky později se ale s oslavami 50. výročí jména značky vrátilo zpět k původnímu 

„Reebok“. Zatímco „Rbk“ fungovalo pro značkovou identitu, kulturu a byznys, 

„Reebok“ je více nadčasové a mělo by dokazovat vysoké hodnoty společnosti. Zároveň 

byl změněn font písma, jež je nyní moderní a přitom jednoduchý, doplňuje značkovou 

identitu a odráží hodnoty značky. (25)

Vývoj loga od začátku do roku 2014 je zachycen na Obrázku 1.

  Obrázek 1: Vývoj loga značky Reebok

Zdroj: dle (25)

Začátkem roku 2014 přichází Reebok s novým logem Reebok Delta, které je 

zobrazeno na Obrázku 2. Nový symbol lépe koresponduje s orientací značky na fitness. 

Matt O’Toole, nejvyšší marketingový ředitel pro Reebok, řekl: „Je to symbol změny –

výzva pro nás pro všechny k účasti a k odhalení skutečného potenciálu. Nejedná se o 

logo, je to spíše symbol, způsob života.“ Už od pradávna byla delta symbolem změny a 

transformace, Reebok Delta tak reprezentuje pozitivní změnu, kterou může mít fitness 

na životy lidí. Symbol se skládá ze tří různých částí představujících fyzické, mentální a 
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sociální změny, které probíhají, když lidé donutí sami sebe překonávat své limity a 

přijmout aktivní život plný výzev. Konkrétněji ho popsal Matt O’Toole takto: „Nový 

symbol signalizuje jasný účel naší značky a je tak symbolem pro všechny, kteří usilují o 

plnohodnotnější život skrz fitness. Věříme, že aktivní život vede dále než pouze 

k fyzickým výsledkům a že ovlivňuje celou osobnost a vztahy s ostatními.“ (24)

Reebok Delta by tak měl podpořit novou širší orientaci značky, která by se neměla 

již zaměřovat pouze na elitní sportovce, k čemuž Matt O’Toole dodal: „Přes 30 let jsme 

úspěšně vyráběli produkty pro elitní sportovce téměř každého sportu, ale nebyli schopni 

inspirovat dostatek lidí k pohybu.“ (26)

Podobný názor v souvislosti se zaměřeném značky sdílela i Kristýna Palečková, 

když v inerview uvedla: „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.“ Nový symbol tak odráží 

výrazný posun značky od jejího prvotního zaměření na běžce – sprintery.

Obrázek 2: Nový symbol Reebok Delta

Zdroj: dle (24)

Kristýna Palečková také dále objasnila, proč došlo k nahrazení modré barvy. Na 

rozdíl od kombinace černá – červená totiž modrá barva nevzbuzuje v lidech vášeň a 

nekoresponduje s novým sloganem značky „Live with fire“.

Nový slogan koresponduje s filozofií značky, jak dokazují slova Palečkové: 

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

k životu, ke sportu, ke všemu, co v životě děláš. Jako málokterá značka Reebok motivuje 

lidi k aktivnímu a tím šťastnějšímu životu. Jejím cílem je podporovat pohyb formou 

sportovního vyžití, pomáhat svým zákazníkům k pocitům radosti a naplnění, když 
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částečně překonají sami sebe. Poselství, které by tedy měla přenášet na všechny 

sportovně aktivní lidi, je ‚bavte se a žijte naplno‘.“

Podobně je prezentováno poslání značky i na oficiálních webových stránkách:

„Jako značka máme touhu přesvědčit lidi k pohybu, inspirovat je, aby žili aktivním 

životním stylem. Snažíme se je vybízet k překonávání jich samotných a nakonec i k tomu 

žít lepší život.“ Firemní kultura a samotné chápání fitness je zde přiblíženo takto: „To, 

jak lidé vnímají fitness, jak charakterizují sami sebe podle jejich životního stylu a jak 

fitness prožívají, se velmi změnilo od minulých let. Pro mnoho z nich, to není jen to, co 

dělají, ale to, kým jsou. Lidé žijící zdravým životním stylem se sbližují skrz společné 

zážitky, což je motivuje a naplňuje zároveň. A v konečném důsledku z nich dělá silnější 

komunitu. Nebo, v případě Reeboku, silnější a více propojenou společnost.“ (2)

Značka se totiž nejprve rozhodla prosazovat svoji kulturu prostřednictvím svých 

zaměstnanců, aby právě oni jejímu poslání věřili a aby Reebok skutečně byl značkou, 

která žije svojí strategií. Od roku 2010 tak odstartovala značné změny ve způsobu 

vedení personálu a dnes se přibližně sedm set zaměstnanců věnuje nějaké formě fitness, 

ať už je to CrossFit, jóga, tanec nebo jiná fitness aktivita. Přijali firemní fitnessovou 

kulturu a hlavně provozují fitness společně, což zvedá morálku, odstraňuje komunikační 

bariéry a posiluje vzájemné vztahy mezi všemi věkovými kategoriemi. (2)

Výběr představitelů značky na českém území výstižně odůvodnila Kristýna 

Palečková: „Pro kampaň na obuv EasyTone jsme zvolili Lucii Vondráčkovou, zdálo se 

nám, že nejlépe vystihuje náladu značky – čiší z ní pozitivní energie, 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 jako sílu a vytrvalost a 

zmíněná kolekce přesně splňuje jeho požadavky na náročný a intenzivní trénink.“

Současnou tváří je také zpěvák Ben Cristovao, který svým charakterem, ale i aktivní

účastí ve veřejně prospěšných činnostech rovněž dobře zapadá do filozofie značky.
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5.4 Propagační kampaň a budoucnost značky 

Sama Kristýna Palečková uznala, že donedávna značka Reebok v oblasti 

propagace v České republice poměrně zaostávala: „Brand management do roku 1995 

v podstatě neexistoval a lidé znali pouze pár produktů, které se staly hitem – zejména 

basketbalové produkty a produkty na aerobik.“

Určitý zlom nastal až roku 2009, kdy se značka dostala do povědomí širší 

veřejnosti díky masivní kampani na boty EasyTone, pro kterou také poprvé využila 

současné tváře Reeboku Lucie Vondráčkové – ambasadorky v České republice pro 

kolekci Reebok Easytone. Kristýny Palečková poté informuje: „Po této úspěšné 

kampani 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.“ Celkem bylo 

najeto 2900 kilometrů a se samotným nápadem využít Double Decker, černý 

dvouposchoďový autobus jako pojízdnou prodejnu přišla právě Kristýna Palečková. 

Double Decker byl podle ní zvolen proto, že představuje symbolické propojení 

britských kořenů značky a americké současnosti. Jeho náhled se nachází v Příloze č. 2. 

Na otázku jaké cíle si Reebok Roadshow kladla, odpověděla Kristýna Palečková 

takto: „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. Byla zde 

k dispozici aktuální kolekce Reebok a zákazníci si tak mohli produkty „osahat“.

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

Celou tour zhodnotila i v rozhovoru pro server aerobic.cz, kde zmínila, že se jí podařilo 

splnit svůj další cíl, který si stanovila – poznat osobně cílovou skupinu značky a zjistit, 

co zákazníci chtějí. (1)

I díky tomu, že byla Reebok Roadshow úspěšná, se letos bude konat její druhý 

ročník s názvem „Live with Fire Tour“. Bude probíhat každý víkend od dubna do září, 

přičemž bude zaměřena pouze na Prahu. Jak zdůvodnila Kristýna Palečková, právě zde 

je totiž nejrozsáhlejší Fit Generace, tedy lidé ve věku 25 – 35 let věnující se sportům, na 

které se Reebok zaměřuje, minimálně třikrát do týdne. Oproti loňsku přibude jóga a 

jednou z největších akcí by měl být první ročník Reebok Yoga Sensation festivalu, 

jakožto největšího festivalu jógy ve střední Evropě. Detaily k průběhu tour nastínila 
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Palečková v již zmíněném rozhovoru pro server aerobic.cz: „V roce 2013 byla 

roadshow ještě omezená, ale letos už vyjíždíme i s mobilní tělocvičnou, kde budou 

probíhat lekce jógy, tance a přípravné tréninky na Reebok Spartan Race a CrossFit, a 

opět s prodejnou s exkluzivními produkty.“ (1)
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6 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU

Marketingového výzkumu realizovaného v polovině března 2014 se zúčastnilo a 

dotazník řádně vyplnilo 152 respondentů, přičemž jeho návratnost činila 69,9 %. Co se 

týče pohlaví, dotazník vyplnilo 89 žen a 63 mužů (Graf 2). Převaha žen může být 

jednak ovlivněna tím, že byla zvolena metodologie dostupného vzorku, ale také tím, že 

dvě ze specifických skupin respondentů byly zaměřeny na „ženské“ sporty (aerobik, 

jóga) a pouze jedna skupina byla zaměřena na „mužský“ sport (CrossFit). Tato 

souvislost byla potvrzena i v analýze závislosti odpovědí na serveru vyplnto.cz, jehož 

prostřednictvím byl dotazník realizován. Celkově je však značka zaměřena zejména na 

kategorii fitness, která se těší velkému zájmu především u žen, tudíž tento poměr může 

odpovídat zaměření značky.

Graf 2: Pohlaví respondentů

Zdroj: vlastní 

Zásadní pro tento výzkum bylo rozdělení respondentů do skupin podle jejich 

sportovního zaměření. Celkem 86 respondentů (57 %) odpovědělo, že se věnuje 

jednomu ze tří nabízených sportů – aerobic, CrossFit, jóga. Zbylých 66 dotázaných (43 

%) nespadalo ani do jedné z těchto předem definovaných skupin (Graf 3). Právě tento 

poměr je pro výsledky celého výzkumu klíčovým faktorem. Ukazuje totiž, že více než

polovina respondentů se věnuje jednomu ze sportů, na které se značka přímo orientuje. 

Dá se proto předpokládat, že právě tato část respondentů mohla se značkou přijít do 

kontaktu více než respondenti provozující jiné sporty. 

41%

59%

Pohlaví

muži (63)

ženy (89)
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Graf 3: Sportovní zaměření respondentů

Zdroj: vlastní 

Respondenti, kteří provozují jiný sport než tři uvedené, byli formou polouzavřené 

otázky vyzváni k uvedení sportu, jemuž se věnují. Mohli uvést více sportů, součet 

výskytů jednotlivých druhů sportu se v této otázce tedy nerovná 100 %. Nejčastěji 

respondenti zmiňovali běh (celkem desetkrát), většinou v kombinaci s jiným sportem. 

Osm respondentů uvedlo fotbal a gymnastiku, sedmkrát se objevila cyklistika, většinou 

také v kombinaci s jiným sportem (respondenti často uvedli pouze „kolo“). Následovaly 

basketbal a volejbal, přičemž oba sporty byly zmíněny šestkrát. Jiné sporty se objevily 

méně než pětkrát, a proto v Grafu 4 nejsou zobrazeny.

Graf 4: Jiné sporty

Zdroj: vlastní 
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Poslední identifikační otázkou byl věk respondentů. Byl omezen pouze spodní 

hranicí, kdy respondentům muselo být minimálně 18 let. Horní hranice stanovena 

nebyla, jelikož se předpokládalo, že některému z nabízených sportů (např. józe či 

CrossFitu) se věnují i lidé nad 35 let. Jak ukazuje Graf 5, v této nejstarší kategorii se 

pohybovalo 28 respondentů, tedy celkem 23 %. Většina dotazovaných (46 %) se však 

nacházela v nejmladší věkové kategorii, v rozmezí 18 – 25 let. Zbylých 31 % se 

pohybovalo ve věku od 26 do 35 let.

Graf 5: Věk respondentů

Zdroj: vlastní 

6.1 Vyhodnocení jednotlivých otázek

1) Pokuste se vyjmenovat alespoň 3 slova/pojmy/jména, která se vám vybaví ve 

spojitosti se značkou Reebok.

První otázka měla respondenty uvést do tématu, jehož se bude dotazník týkat. 

Forma otevřené otázky pomohla zjistit prvotní asociace dotazovaných, když je jim 

sdělen pouze název značky. Jelikož všichni respondenti byli sportovci, vycházelo se zde 

z předpokladu, že značku znají a minimálně ji mají spojenou se sportem, sportovními 

produkty apod.

Jednotlivé pojmy byly utříděny a seřazeny podle četností. Tabulka 2 zachycuje 

slovní vyjádření (vyskytující se více než třikrát) včetně počtu jejich zastoupení 

(absolutní četnosti) a procentuálního vyjádření (relativní četnosti).

46%

31%

23%

Věk

18 -25 let (56)

26 - 35 let (38)

36 let a více (28)
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Tabulka 2: Asociace se značkou

Pojem Absolutní četnost Relativní četnost

Boty, obuv 64 42 %

Sport, sportovní značka 50 33 %

Oblečení, sportovní oblečení 48 33 %

CrossFit 35 23 %

Aerobik 21 14 %

Jaromír Jágr 17 11 %

Hokej 10 6 %

Logo značky 10 6 %

Barvy, barevnost 7 5 %

Běh 7 5 %

Fitness 7 5 %

Tašky, batohy 7 5 %

Tanec 5 3 %

Bílá 4 3 %

Lucie Vondráčková 4 3 %

Pohodlí, pohodlnost 4 3 %

Roadshow 4 3 %

Jóga 3 2 %

Kvalita 3 2 %

Zábava 3 2 %

Zdroj: vlastní

Není překvapením, že celých 42 % respondentů si vybavilo boty, vždyť Reebok 

začal s výrobou oblečení až od roku 1990 a obuv je tak pro značku dodnes typickým 

produktem. Z toho pětkrát respondenti zmínili konkrétně Reebok Freestyle, klasické 

závodní boty na aerobik a dvakrát EasyTone, revoluční obuv pro ženy.

Druhým nejčastějším (33 %) byl pojem sport či sportovní značka. Tyto výrazy 

byly také očekávané, neboť značka se předně orientuje právě na sport a sportovní 

produkty, pouze kolekce Classic se zaměřuje na produkty lifestylové. Téměř stejněkrát

si respondenti vybavovali oblečení, jež značka vyrábí, přičemž často vyjmenovávali 

přímo jeho různé druhy (převážně trička, mikiny) – pravděpodobně ty, které jsou podle 

nich pro značku typické, nebo ty, které oni sami vlastní. 
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Po těchto spíše obecných pojmech následovaly již výrazy konkrétnější. 35krát byl 

zmíněn CrossFit, to je o pět více, než je počet respondentů věnujících se tomuto sportu

(dle výsledků otázky č. 11).  Nové spojení Reeboku a CrossFitu si tak vybavilo mezi 

prvními asociacemi i pár respondentů stojících mimo CrossFitovou komunitu. Dále se 

21krát objevil v odpovědích aerobik. Tento sport je pro značku možná ještě typičtější, 

respondenti však ve vztahu s aerobikem mohli zmiňovat i jiné pojmy (např. fitness, 

boty, tanec). 

Celkem 17 respondentů si vzpomnělo v souvislosti se značkou na Jaromíra Jágra. 

Tento výsledek potvrzuje, že vsadit na výraznou a velice populární osobu českého 

sportu pomohlo značku zviditelnit. Další tvář značky na českém území, zpěvačku Lucii 

Vondráčkovou, si vybavili čtyři respondenti a zpěváka Bena Cristovaa dva z 

dotazovaných (není v tabulce). Dva respondenti, pravděpodobně z řad basketbalistů, si 

vzpomněli na zahraniční tvář značky Allana Iversona pro kampaň na basketbalové boty 

Reebok Pump (není v tabulce).

Deset respondentů si vzpomnělo na další z cílových sportů značky, jímž byl

hokej. Mezi ostatní sporty, které si lidé asociovali ke značce, patřil běh (sedmkrát), 

fitness (sedmkrát), tanec (pětkrát) a jóga (třikrát), přičemž se dá říci, že všechny tyto 

sporty jsou opravdu pro značku typické. 

Že se několika (sedmi) respondentům vybavilo při představení názvu značky její 

logo, bylo (možná ještě ve vyšším počtu) očekáváno, jelikož název značky bývá často 

jeho součástí. Zajímavé je, že se respondenti několikrát shodli na takových abstraktních 

pojmech, jako je pohodlí (čtyřikrát), kvalita (třikrát) a zábava (třikrát), značících 

pozitivní vlastnosti, které značce přisuzují. Na druhou stranu je potřeba říci, že se 

v odpovědích objevila i nuda (jedenkrát) a neatraktivita (jedenkrát), což však pro malý 

počet responsí není v tabulce zaznamenáno. Mezi méně pozitivní lze také řadit výrazy 

drahý (jedenkrát) a vysoká cena (jedenkrát). Dále si čtyři respondenti vzpomněli na 

propagační roadshow a čtyřem lidem asocioval název značky bílou barvu, která 

zvítězila i v otázce č. 3 týkající se barev spojovaných se značkou.
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2) Jaký slogan patří značce Reebok?

Účelem této uzavřené otázky bylo zjištění hlubšího povědomí o značce a jednom 

z jejích prvků – sloganu. Jelikož se jedná o poměrně nový slogan, nebylo očekáváno, že 

ho bude znát velké procento dotazovaných.

Graf 5: Slogan značky

Zdroj: vlastní 

Tabulka 3: Slogan značky

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost

Nothing is impossible 60 40 %

Live with fire 41 27 %

Be strong 31 20 %

Our Philosophy. Your game 12 8 %

Just do it 8 5 %

Zdroj: vlastní 

Vezmeme-li v úvahu fakt, že více než polovina respondentů se pohybuje 

v cílových sportech značky, pak skutečnost, že správnou odpověď neznal ani každý třetí 

respondent, nelze označit za žádoucí výsledek. Zajímavé je vítězství sloganu „Nothing 

is impossible“, podobá se totiž předchozímu sloganu značky Adidas „Impossible is 

nothing“. Výsledku mohla napomoci představa o CrossFitu, jenž je s Reebokem často 

spojován. Tento druh cvičení bývá vnímán jako „dřina“, pro kterou by se slogan 

40%
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„Nothing is impossible“ mohl hodit lépe. Nicméně se jedná pouze o spekulace a ve 

výsledku mohla sehrát úlohu prostá náhoda. Nejméně respondentů označilo možnost 

„Just do it“, jež je poměrně známým sloganem konkurenční značky Nike.

3) Jaké barvy si se značkou Reebok spojujete?

Opět se jednalo o uzavřenou otázku, přičemž respondenti mohli zvolit více 

odpovědí. Účelem otázky bylo za prvé ověření znalosti loga značky a za druhé zjištění 

asociací se značkou, tj. určení takové barvy, která se respondentům ke značce nejlépe 

„hodí“. Obrázek 3 zachycuje počet zastoupení jednotlivých barev v odpovědích 

respondentů, přičemž čím větší je velikost nápisu, tím vícekrát byla značka respondenty 

zaškrtnuta.

Obrázek 3: Jaké barvy si se značkou Reebok spojujete?

Zdroj: vlastní
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Tabulka 4: Jaké barvy si se značkou spojujete?  

Barva Absolutní četnost Relativní četnost

bílá 85 56 %

černá 74 49 %

červená 67 44 %

modrá 61 40 %

šedá 19 13 %

žlutá 15 10 %

zelená 4   3 %

Zdroj: vlastní

Jak ukazuje Tabulka 4, nejvíce zastoupení získala bílá barva, jež byla respondenty 

označena celkem 85krát. Postupně ji následuje barva černá, červená a modrá, poté se až 

s velkým odstupem zařadily zbylé tři barvy – šedá, žlutá, zelená. 

Dle tohoto výsledku se respondenti patrně rozhodovali podle barev, které se 

objevují v logu značky, což svědčí o poměrně slušné schopnosti si logo vybavit. Modrá 

barva se sice v novém logu již neobjevuje, nicméně velká část dotazovaných ji má 

pravděpodobně v paměti, což není díky dlouhé historii typického modro-červeného 

provedení překvapující. Současné logo je červeno-černé (zpravidla černým nápisem 

název značky a červená delta na bílém podkladu, objevují se však i jiné kombinace). 

Černá barva se tedy v logu objevuje poměrně nově, a přesto obsadila hned druhou 

pozici. Tento fakt je možné přikládat propojení značky s CrossFitem, kde je tato barva 

hojně využívána, což respondenti pravděpodobně zaregistrovali.

Důvodem prvenství bílé barvy můžou částečně být typické boty na aerobik 

Reebok Freestyle, jejichž klasická závodní verze má právě tuto barvu. Ta se však 

vyskytla výrazně vícekrát (85krát), než byl počet respondentů věnujících se tomuto 

druhu cvičení (41krát). To může svědčit buď o známosti těchto bot i v ostatních

sportovních odvětvích, nebo, a to možná spíše, o jiných asociacích respondentů bílé

barvy k dané značce.
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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.

Jednalo se o stěžejní otázku dotazníku, která měla přinést informace o tom, jak 

respondenti značku vnímají. Jejich úkolem bylo rozhodnout mezi dvěma bipolárními 

slovy na stupnici od 1 do 7, přičemž jednou z uvedených možností byl vždy přívlastek, 

jak chce značka dle informací z provedeného rozhovoru skutečně působit či jaká je.

Tučně jsou v Tabulce 5 znázorněny hodnoty, které se odchylovaly od průměru (tj. 3.5) o 

více než 0.5 bodu.

Tabulka 5: Vlastnosti značky

Kritérium Průměr Rozptyl

harmonická vs. nevyrovnaná 3.171 1.629

přirozená vs. nepřirozená 2.967 1.637

konzervativní vs. inovativní 4.375 2.287

temperamentní vs. chladná 3.605 2.12

specializovaná vs. univerzální 3.658 2.607

moderní vs. zastaralá 2.763 2.154

nahraditelná vs. jedinečná 3.513 2.552

outdoorová vs. indoorová 4.428 2.113

tuctová vs. výrazná 4.421 1.954

Zdroj: vlastní

Při vyhodnocování daných kritérií je potřeba brát v úvahu fakt, že svou úlohu 

mohla sehrát tendence respondentů zaškrtávat středové možnosti, nicméně i tak tato 

otázka přinesla poměrně zajímavé výsledky. Kladný či žádoucí atribut přitom nebyl 

vždy uváděn před záporným, u některých dvojic (např. nahraditelná vs. jedinečná) tomu 

bylo záměrně naopak. Třetí sloupec zaznamenávající rozptyl odpovědí vypovídá o

poměrně velkých rozdílech respondentů v názorech na značku.

Nejvíce se respondenti shodli v prvních dvou nabízených kritériích, tedy 

harmonická vs. nevyrovnaná a přirozená vs. nepřirozená, jelikož právě u těchto dvojic

je rozptyl nejnižší. Dotazovaní usoudili, že značka je spíše harmonická, než že by byla 

nevyrovnaná, a ještě o něco více přirozená. Jelikož by nový symbol značky Reebok 
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Delta měl symbolizovat rovnováhu těla, mysli a duše a určitá harmonie je tak důležitou 

součástí jednoho z prvků značky, výsledek 3.171 je pouze lehce nadprůměrný. 

Z rozhovoru také vyplynulo, že značka chce být ideálně vnímána jako „přirozená, svěží 

a moderní“. Výsledná hodnota aspektu ‚přirozená‘ 2.967 je také lehce nadprůměrná. Co 

se týče atributu moderní, z tabulky je patrno, že respondenti považují značku za 

poměrně moderní a současně inovativní. Obě tyto hodnoty se odchylují od průměru 

(3.5) přibližně o 1.3 bodu, přičemž o něco více se respondenti lišili v hodnocení 

konzervativní vs. inovativní.  

Jako pro každou jinou značku je pro značku Reebok důležité, aby byla 

považována za jedinečnou, tj. svým způsobem nenahraditelnou, a aby byla dostatečně 

výrazná, což by jí umožnilo utkvět zákazníkům v paměti. Rozptyl v hodnotě 2.552 u 

faktoru nahraditelná vs. jedinečná svědčí o odlišných názorech respondentů na tuto 

vlastnost, celkově však vyšla hodnota 3.513, tedy průměrná – ani jedinečná, ani snadno 

nahraditelná. Naopak v kritériu tuctová vs. výrazná dosáhla značka druhého nejlepšího 

výsledku, kdy je hodnota 4.421 téměř o 1.5 bodu nad průměrem. Zároveň je v této 

podotázce patrna i o něco větší shoda respondentů. Je dobře, že značce tuto vlastnost 

respondenti přisuzují, neboť v dnešní době je velmi podstatné, aby se značka odlišovala 

od jiných a byla do jisté míry nepřehlédnutelná.

Nejvíce se respondenti lišili v názorech na to, zda se jedná o značku 

specializovanou, nebo univerzální, kde má rozptyl hodnotu 2.607. Je možné, že si každý 

vyložil význam těchto slov jinak, nicméně z rozhovoru i z předchozího popisu značky je 

zřejmé, že se jedná spíše o značku specializovanou. Nakonec převážilo mínění, že se 

jedná o značku univerzální, i když jen velmi lehce. V tom, že respondenti nepovažují 

značku jednoznačně za specializovanou, lze však naopak spatřovat i určité výhody.

Výsledek 4.428 v kritériu outdoorová vs. indoorová je od průměru vzdálený ze 

všech nejvíce a dokazuje tak zaměření značky na fitness, které si respondenti 

uvědomují. Přesto zde byl, vzhledem k tomu, že se Reebok prezentuje jako „světová 

fitness značka“, očekáván poněkud jednoznačnější výsledek. Velkou úlohu zde však 

jistě sehrála orientace značky na běh, případně jiné venkovní aktivity typu Spartan 

Race.
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V kritériu temperamentní vs. chladná bylo vzhledem ke sloganu značky „Live 

with fire“ (česky „Žij s vášní“) žádoucí, aby převážila hodnota temperamentní nad 

hodnotou chladná. I Kristýna Palečková v rozhovoru uvedla, že mezi atributy, které by 

měly být ke značce přiřazovány, by měl patřit také právě temperament. Hodnota 3.605 

je však pouze průměrná, tudíž pro značku méně uspokojivá. I zde se ale objevovaly 

poměrně velké rozdíly v jednotlivých odpovědích.

5) Pokuste se vyznačit na stupnici od 1 do 5, do jaké míry ve Vás značka vyvolává 

následující pocity:

Otázka týkající se pocitů mohla být pro respondenty poměrně obtížná, nicméně 

pro analýzu image značky podstatná. Ani zde se nejednalo o náhodně zvolené možnosti, 

nýbrž o ty pocity, které jsou záměrem značky v lidech probouzet.

Tabulka 6: Pocity spojované se značkou

Pocit Průměr Rozptyl

radost, štěstí 2.753 1.186

harmonie, rovnováha 2.707 0.954

vášeň, nadšení 2.711 1.258

Zdroj: vlastní

Jak je vidět z Tabulky 6, výsledná čísla jsou všechna velmi podobná a pohybují se 

pod střední hodnotou zvolené škály (tj. pod hodnotou 3). Je pravděpodobné, že 

respondenti byli v určování míry pocitu, který v nich značka vyvolává, spíše opatrní a 

vyhýbali se hodnotě nejvyšší.

Z rozhovoru s Kristýnou Palečkovou vyplynulo, že účelem značky je přimět

zákazníky k pohybu, a tím jim pomáhat k pocitům radosti. Tento pocit dosáhl nejvyšší 

hodnoty, i když jen o málo ve srovnání se dvěma zbylými. V souvislosti se sloganem 

značky „Live with fire“, česky „Žij s vášní“, je zřejmé, že by si značku měli zákazníci 

spojovat právě s takovými pocity, jako je vášeň či nadšení.  Dle rozptylu u tohoto 

kritéria je vidět, že se zde nejvíce lišily odpovědi respondentů. Je totiž možné, že někteří 

si uvědomovali význam sloganu lépe a více se ztotožnili s myšlenkami značky. Naopak 

jiní respondenti, neznající tento slogan, si patrně nedokázali představit, jak by v nich 

značka měla probouzet vášeň. V souvislosti s novým symbolem značky Reebok Delta i 
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zaměřením značky na jógu by pak zajisté měla být spojována harmonie či rovnováha, u 

které bylo dosaženo téměř stejné hodnoty jako u pocitu vášně.

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

Reebok:

Pro tuto otázku byla po konzultaci na danou problematiku s Mgr. Voráčkem 

upřednostněna grafická škála před klasickými slovními odpověďmi. Na základě tzv. 

„smajlíků“ měli respondenti jednoduchým způsobem rozhodnout o svém postoji ke 

značce. 

Graf 6: Postoj ke značce

Zdroj: vlastní

Dalo se předpokládat, že se pravděpodobně neobjeví mnoho negativních 

odpovědí, nicméně skutečnost, že záporný postoj nevyjádřil ani jeden z respondentů, je 

pro značku velice dobrým výsledkem. Lze soudit, že nikdo z dotazovaných nemá se 

značkou pravděpodobně žádnou špatnou zkušenost či důvod stavět se k ní záporně. 

Poměrně velká část respondentů (45 %) označila své sympatie jako neutrální, což může 

být dáno tím, že značku příliš neznají, a tudíž na ni nemají vytvořený názor žádný –

značka jim nevadí, ale zároveň není jejich oblíbená. Naopak 55 % vyjádřilo svůj postoj 

kladně. Tato skutečnost přibližně odpovídá procentu respondentů (57 %), kteří se 

vyjádřili, že provozují jeden z vybraných sportů, na které se značka zaměřuje. 

Souvislost mezi těmito dvěma otázkami prokázala i analýza závislostí odpovědí na 

serveru vyplnto.cz. Pro značku to tak lze chápat jako dobrou zprávu – ve svém 

„sektoru“ se jí daří docílit toho, že ji zákazníci vnímají pozitivně. 

55%
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Postoj ke značce
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7) Zaregistrovali jste v poslední době nějakou propagaci (např. kampaň) od značky 

Reebok? 

Účelem této otázky bylo zjistit, zda lidé přišli do kontaktu s nějakým způsobem 

propagace. Jednalo se pouze o bipolární otázku typu ano – ne, přičemž důležitým 

rozvinutím při kladné odpovědi byla otázka č. 8. Tabulka 7 ukazuje, že 51% 

dotazovaných se s žádným typem propagace vůbec nesetkalo, což lze – vzhledem ke 

kampani během minulého léta a k tomu, že se 57 % dotazovaných pohybuje v cílových 

sportech značky – považovat spíše za slabší výsledek.

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

značky Reebok?

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost

ne 77 51 %

ano 75 49 %

Zdroj: vlastní

8) Stručně popište, o jakou kampaň se jednalo a kde jste na ni narazili:

Jednalo se o otázku, na kterou odpovídali pouze ti respondenti, kteří se 

v předchozí otázce vyjádřili, že v poslední době zaregistrovali nějakou propagační 

kampaň od značky Reebok. Byli požádáni, aby blíže vysvětlili, o jaký druh propagace 

se jednalo. Zároveň tato otázka fungovala jako kontrolní, neboť ověřovala, zda si jsou 

skutečně schopni nějakou konkrétní kampaň vybavit. Pouze 3 respondenti (z celkem 75 

odpovídajících na tuto otázku) nedokázali blíže kampaň popsat. Otevřená otázka 

umožnila respondentům popsat více druhů propagace zároveň. Odpovědi pak byly 

utříděny do následujících kategorií:

o Reklama na internetu, v časopisech apod. – všechny odpovědi, jež hovořily o 

reklamě na různých webových portálech a sociálních sítích, časopisech a 

billboardech.

o Roadshow – zde byly zahrnuty všechny odpovědi týkající se propagační 

kampaně z roku 2013, včetně jednotlivých akcí a upoutávek na letošní ročník 

a plánované akce.

o Televizní reklama
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o Propagace v souvislosti s Crossfitem – veškeré odpovědi, které měly nějakou 

souvislost s Crossfitem a zároveň nebyly uvedeny v žádné z předchozích 

kategorií.

Počet výskytů (četnost) znázorňuje Graf 7, v Tabulce 8 je pak navíc zachyceno 

procentuální zastoupení.

Graf 7: O jakou kampaň se jednalo a kde jste na ni narazili?

Zdroj: vlastní

Tabulka 8: O jakou kampaň se jednalo a kde jste na ni narazili?

Druh propagace Absolutní četnost Relativní četnost

Propagace v souvislosti s CrossFitem 24 31 %

Roadshow 23 30 %

Reklama na internetu, v časopise 15 20 %

Televizní reklama 15 20 %

Zdroj: vlastní

Nejvíce respondentů (24) uvedlo, že zaregistrovali nějakou propagaci 

v souvislosti s CrossFitem. Často zmiňovali celosvětové CrossFit Games, případně 

reklamu na CrossFit boty s Jaromírem Jágrem. Výsledek tak potvrdil skutečnost, že 
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napojení značky na tento stále populárnější druh cvičení byl krok správným směrem, 

jelikož právě CrossFit je jedním z důvodů, proč je značka stále více vidět.

30 % respondentů odpovídajících na tuto otázku uvedlo propagační Reebok 

Roadshow 2013 či přímo jednu z akcí konaných v rámci této tour. Pětkrát byly 

v odpovědích zmíněny hudební či taneční festivaly (např. Rock for people), dvakrát 

taneční akce (např. Reebok Wellness Marathon), dvakrát Redbull letecký den a dokonce 

pětkrát uvedli respondenti Reebok Yoga Sensation, plánovanou akci, která se bude 

konat 25.5.2014 v pražské O2 aréně.

Celkem 15 respondentů zaregistrovalo reklamu na internetu, v časopise či na 

billboardech. Pět respondentů se setkalo s reklamou na portálu www.aerobic.cz, na 

kterém byl i tento dotazník zveřejněn. Tři respondenti se setkali s reklamou na sociální 

síti Facebook a také tři respondenti narazili na reklamu v časopise.

15 respondentů dále uvedlo, že zaregistrovalo televizní reklamu na produkty 

značky Reebok. Do této kategorie spadaly i odpovědi respondentů, jež zmiňovaly, že se 

jednalo o reklamu na boty či o reklamu s Jaromírem Jágrem a nebylo zde přitom 

konkrétně uvedeno, že tato reklama byla na crossfitové produkty.

9) S jakými sporty máte značku Reebok spojenou?

Účelem této otázky bylo zjistit, jak se respondenti orientují v zaměření značky a 

s jakými sporty si ji spojují. Její nevýhodou mohla být tendence respondentů spojovat

značku se sportem, který sami provozují, čímž mohly být výsledky lehce zkresleny. 

Forma otevřené otázky jim však dala možnost vybrat libovolné množství sportů. 

Graficky jsou odpovědi zobrazeny na Grafu 8, Tabulka 9 poskytuje přehled 

výskytů i v procentuálním vyjádření.
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Graf 8: S jakými sporty máte značku Reebok spojenou?

Zdroj: vlastní

Tabulka 9: S jakými sporty máte značku Reebok spojenou?

Sport Absolutní četnost Relativní četnost

Aerobik 56 37 %

Běh 47 31 %

CrossFit 42 28 %

Hokej 21 14 %

Fitness 15 10 %

Tanec 14 9 %

Fotbal 11 7 %

Tenis 11 7 %

Atletika 8 5 %

Basketbal 8 5 %

Zdroj: vlastní

Výsledky ukazují, že respondenti se v zaměření značky orientují poměrně dobře a 

mají přehled o tom, jaké sporty jsou pro značku specifické. Aerobik zaškrtlo 37 % 

respondentů, což je ještě o 10 % více, než je počet dotazovaných věnujícím se tomuto 

sportu. U CrossFitu je tomu podobně, značku s ním má spojeno celkem 28 % 

respondentů. 31 % dotazovaných také uvedla první sport, na který byla značka 

zaměřena ve svých počátcích a který bývá se značkou spojován dodnes, jímž je běh.   
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14 % respondentů se vyjádřilo, že si se značkou spojují český zimní národní sport –

lední hokej. 

10 % respondentů v této otázce zmínilo obecnější pojem fitness, přičemž právě 

osoby věnující se jednomu ze sportů spadajících do této kategorie jsou hlavní cílovou 

skupinou značky. Do této kategorie lze zařadit i tanec, který uvedlo 9 % respondentů.

U fotbalu zřejmě sehrála roli již nastíněná nevýhoda této otázky spojovat se 

značkou ty sporty, kterým se respondenti sami věnují. Poměrně častý výskyt tenisu 

mohl být ovlivněn velkou popularitou tohoto sportu v České republice. Ani jeden 

z těchto sportů nepatří mezi ty, jež jsou pro značku klíčové.

5 % dotazovaných uvedlo atletiku, přičemž kdyby se tento výsledek přičetl 

k procentu respondentů zmiňujících běh (jakožto sport spadající pod atletiku), výsledný 

součet by byl téměř stejný jako počet respondentů, kteří uvedli, že si se značkou spojují 

aerobik.  

Také si 5 % respondentů se značkou spojuje basketbal, to je o dva dotazované 

více, než je jejich počet věnujících se tomuto sportu dle otázky č. 11.

Otázky 10), 11) a 12) sloužily k identifikaci respondentů a zjišťovaly informace 

ohledně věku, pohlaví a sportovního zaměření respondentů – odpovědi na ně včetně 

procentuálního zastoupení a grafického znázornění byly nastíněny v úvodu této 

kapitoly.
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7 DISKUZE

Základem praktické části bakalářské práce byly dvě obvyklé metody 

marketingového výzkumu – interview a dotazník, přičemž obě dvě přinesly zajímavé 

informace. Rozhovor byl veden tak, aby se na základě získaných informací mohl co 

nejlépe sestavit dotazník zjišťující obraz značky v očích spotřebitelů. K realizaci 

rozhovoru je potřeba vyzdvihnout zájem marketingového vedení značky o dané téma, 

ochota výstižně zodpovědět všechny položené otázky a zájem o získané výsledky

dotazníkového šetření.

Elektronické dotazování byla poněkud obtížnější a časově náročnější metoda.

Především tvorbě dotazníku bylo věnováno více času, jelikož bylo potřeba vytvořit 

takový dotazník, jež získá data, která budou odpovídat předem stanovenému seznamu 

informací a který bude odpovídat zásadám tvorby dotazníku. Podařilo se získat data, 

která byla předmětem výzkumu. Dotazník byl zároveň předem konzultován 

s odborníkem na danou problematiku Mgr. Voráčkem, tudíž ho lze považovat za 

validní. 

Zvláště důležité pak bylo rozhodnout o tom, jakým způsobem zvolit skupinu 

dotazovaných, aby byly získané výsledky využitelné v praxi. Nakonec bylo rozhodnuto 

o víceskupinovém vzorku. Skupina respondentů věnujících se aerobiku byla oslovena 

prostřednictvím Marcely Macákové a díky její velké ochotě se podařilo získat 41 

respondentů. I ze strany Zdeňka Weiga, zástupce za skupinu CrossFit byla patrna snaha 

vyjít maximálně vstříc. Bohužel se nepodařilo získat žádnou kompetentní osobu za 

jógu, a tak bylo za tuto skupinu získáno nejméně respondentů – patnáct. Lepší 

výpovědní schopnost by samozřejmě přinesl dotazník, kde by byl počet respondentů 

zastupující jednotlivé cílové sporty značky vyváženější, nicméně alespoň platí, že jóga 

(s nejméně respondenty) je novým zaměřením značky a naopak aerobik (s nejvyšším 

zastoupením) je už tradičním cílovým sportem. Zastoupení respondentů pohybujících se 

v cílových sportech značky a mimo ně bylo však vcelku vyrovnané a u vyhodnocování 

jednotlivých otázek byl výsledný poměr vždy brán v potaz. 

Samotné otázky se mohly, zvláště pro skupinu respondentů, jež se pohybují ve 

sportech mimo zaměření značky, jevit jako obtížné. Mnoho respondentů pravděpodobně 

nemá se značkou takové zkušenosti, aby mohli například soudit, do jaké míry v nich 
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vyvolává značka určitý pocit, a tak se uchylovali ke středovým hodnotám. V příštím 

výzkumu by pak tato otázka mohla být formulována odlišným způsobem, nebo by ji 

mohla nahradit jiná otázka, pro respondenty snadnější. Pro další výzkum by také mohly 

být zváženy standardizované a ověřené metody výzkumu image značky, které by 

umožnily interpretovat výsledky snadněji dle stanovených norem.

Jelikož se jednalo o vzorek s ovlivněným výběrem, nelze výzkum považovat za 

reprezentativní a jednoduše ho zobecnit na celou populaci, nicméně je možné vyvodit 

určité závěry charakteristické pro danou skupinu respondentů. Výsledky této závěrečné 

práce by tak mohly být použity pro další marketingové kroky ve značkové politice nebo 

mohou přinejmenším poskytnout ucelený pohled na vnímání značky z pohledu 

zákazníků a poukázat na její přednosti a nedostatky.
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8  ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

V závěru je nutno konstatovat, že identifikace image značky je relativní a 

proměnlivá záležitost, jež je závislá na mnoha okolnostech. Image vychází ze 

subjektivních názorů a trendů, které se s postupem času mění, a nelze ji proto určit 

nastálo. Smyslem této práce proto bylo nastínit současný stav image a poskytnout 

podrobnější náhled na značku jako takovou. 

Rozhovor s Kristýnou Palečkovou přinesl důležité informace týkající se zaměření 

značky a poukázal na patrně největší slabinu značky – budování její identity na českém 

území. V tomto ohledu sehrál svou úlohu jak pozdní příchod značky na český trh, tak až 

donedávna poměrně nízká propagační aktivita oproti jiným sportovním značkám 

v České republice. Kampaň Reebok Roadshow 2013 proto byla důležitým krokem 

kupředu, jež umožnila značce se více zviditelnit. Nějaký druh propagace v poslední 

době zaregistrovala dle výzkumu asi polovina respondentů, přičemž ve velkém 

množství případů se jednalo právě o roadshow. 

Úspěšně lze také hodnotit využití Jaromíra Jágra jako tváře značky, který rovněž

pomohl k jejímu zviditelnění na českém území. I do budoucna lze tedy značce jen 

doporučit spolupráci s českými sportovci – jelikož zákazníky značky jsou sportovci, dá 

se předpokládat, že nejvíce je osloví známé osobnosti právě z řad sportovců.

Z dostupných informací je zřejmé, že ve světě má značka výrazně lepší postavení, 

než je tomu v Čechách. Situace by se však měla postupem času zlepšovat – zejména 

CrossFit jako nový fenomén ve světě fitness již proniká do České republiky a je dobře, 

že spojení s ním má značka zajištěno. Podobný potenciál lze spatřovat i v józe, kdy 

tímto novým zaměřením značka obsadila další rychle se rozvíjející sport současnosti –

jeden orientovaný převážně na muže a druhý převážně na ženy. Realizovaný výzkum 

také ukázal, že většina respondentů provozujících cílové sporty značky ji vnímá 

pozitivně, což jen potvrzuje, že rozšířit kampaň a pokusit se oslovit nové zákazníky, je 

správné rozhodnutí – dá se totiž předpokládat, že noví zákazníci by si značku mohli 

oblíbit podobně jako zákazníci stávající. 

Z rozhovoru vyplývá, že cílem značky není pokrýt všechna sportovní odvětví, ale 

spíše být značkou číslo jedna ve vybraných kategoriích. Nelze proto očekávat 

výraznější pronikání do nových odvětví, a hlavním úkolem značky je tak přimět 
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zákazníky k provozování právě „jejích“ sportů. Kolik nových zákazníků ochotných 

změnit či rozšířit své původní dosavadní sportovní zaměření směrem k těmto sportům

vyšší míra propagace přinese, však zůstává otázkou. Přesvědčivá kampaň vyzdvihující 

prospěšnost těchto druhů tělesných aktivit by ale mohla přilákat i zákazníky z řad 

nesportovců. Tomu by mohla napomoci plánovaná „Live with fire tour 2014“, kdy se 

respondenti budou moci seznámit se značkou a jejími produkty neotřelým způsobem a 

dokonce si budou moci jednotlivé cílové sporty značky sami vyzkoušet, jelikož kromě 

pojízdné prodejny bude k dispozici i mobilní tělocvična.

Co se týče povědomí o značce, dotazovaní mají poměrně slušnou představu o 

cílových sportech značky, o něco horší je hlubší znalost jejích prvků. Přibližně třetina 

respondentů rozpoznala mezi nabízenými možnostmi stávající slogan značky „Live with 

fire“, jeho význam však pravděpodobně chápe ještě menší procento. I neznalost sloganu 

může být důvodem, proč si se značkou spotřebitelé příliš nespojují odpovídající pocity 

jako vášeň a radost a proč se jí v kritériu temperamentní vs. chladná se jí nedostálo 

lepšího výsledku. Nový slogan přitom velice dobře odráží poslání značky, a stálo by tak 

za to ho propagovat více. Podmínkou pro to, aby se s ním lidé mohli ztotožnit, však je, 

aby porozuměli správně jeho sdělení, na čemž by se jistě dalo ještě lépe zapracovat.

Barvy asociované ke značce potvrdily, že respondenti mají v paměti minulé logo 

nebo dokonce znají logo nové. I zde však není jasné, kolik respondentů významu 

bývalého či nového loga Reebok Delta rozumí. Delta by měla symbolizovat rovnováhu 

a harmonii, nicméně respondenti dle výzkumu harmonii značce zrovna nepřisuzují. 

Nové logo je dobrým základem, na kterém se dá stavět, a které dokáže přenést 

myšlenky značky, musí být ale řádně objasněn jeho význam.

Co se týče stávajícího pohledu na značku, je pozitivní, že u respondentů převážily

takové atributy jako výrazná, inovativní a moderní. Vývoj značky do budoucnosti lze 

tak odhadovat jako příznivý, nicméně je nutné být v jejím budování stále aktivní, aby si 

značka vybojovala své místo na českém trhu vedle jiných sportovních značek, které 

mají svou pozici již upevněnou. Přeci jenom totiž Reebok není tak známá jako jiné 

konkurenční sportovní značky u nás. Podstatné však je získat a udržet si spokojené 

zákazníky ve vybraných odvětvích. Značka by mohla i v Čechách více poukázat na své

světové prvenství v kategorii fitness, kde na rozdíl například od běhu nemá konkurenci, 

čímž by zdůraznila, že je značkou silnou a v této kategorii jedinečnou. Ukázalo se totiž, 
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že respondenti značku nevnímají jako jedinečnou, jelikož v kritériu nahraditelná vs. 

jedinečná dosáhla pouze průměrné hodnoty. Jak produkty značky, tak skutečnost, že je 

Reebok v podstatě jedinou značkou napojenou na takové druhy sportu jako CrossFit 

nebo jóga, však určitou jedinečnost nepochybně dokazují, což by se také dalo více 

vyzdvihnout.

Úplně na závěr lze říci, že firma Reebok je na dobré cestě – má slušnou naději 

dosáhnout požadované image a zlepšit tak své postavení v České republice. Základním 

předpokladem však je neustávající propagační aktivita, minimálně na takové úrovni, 

jako je tomu v současnosti. 
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10 SEZNAM PŘÍLOH
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Příloha 2: Koncept Reebok Roadshow 2013

Příloha 3: Dotazník
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