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Abstrakt 

Název: 

Implementace marketingové komunikace firmy adidas v partnerských fitness centrech  

 

Cíl: 

Cílem práce je zdokonalení marketingové komunikace pro partnerská fitness centra 

firmy adidas. Uvedené téma vychází ze situační analýzy firmy zaměřené na využití 

jednotlivých komunikačních kanálů. Dále jsou na základě marketingového výzkumu 

zákazníků uvedených fitness zpracovány návrhy na zefektivnění stávajících 

komunikačních kanálů, eventuélně navržení nových, podporujících firemní identitu. 

Metodologie:  

Marketingový výzkum 

1. Kvantitavní - dotazníkové šetření 

2. Kvalitativní - hloubkové interview 

SWOT analýza marketingové komunikace 

Vyhodnocení a interpretace výsledků: 

 Z výsledků výzkumu vyplývá, že produkty adidas patří mezi špičku sportovního 

zboží užívaného do fitness. Přesto o své cílové zákazníky bojuje především s americkým 

konkurentem Nike. Je třeba, aby si adidas zachoval konkurence schopnost v oblasti 

fitness i přesto, že do ní v momentální době nevkládá dostatečné množství finančních 

prostředků, jako do jiných klíčových kategorií. Toho může dosáhnout tak, že bude 

intenzivně využívat finančně nenáročné komunikační kanály. 

Klíčová slova:  

Marketing, marketingová komunikace, marketingový mix, sponzoring, propagace,  

podpora prodeje, vztah k veřejnosti, zákazník, identita firmy 



 
 

 

   

Abstract 

Title:  

The proposal of improving the adidas company promotion in partner fitness centers  

Objective: 

Aim of the diploma thesis is implementation in marketing communication for partner 

fitness centers of adidas company. The thema is based on situational analysis of the 

company and marketing custommer behavior research. These phases are the starting 

point for proposals of implementation of existing communicational channels which is 

focused on utilization of particular comumnicational channels and designing new 

possibilities of marketing communication supporting adidas corporate identity. 

Methods: 

Marketing research 

1. qualitative method – in-depth interview 

2. quantitative method – questionnaire 

SWOT analysis 

 

Results: 

The research results show that adidas is among the top sporting goods producer in 

fitness. In spite adidas fights for its target customers primarily with American rival 

Nike. It is necessary that adidas maintain competitiveness in the field of fitness, even 

though currently does not put sufficient funds, as in the other key categories. This can 

be achieved by the intensive use of inexpensive communication channels. 

Key Words: Marketing, marketing communication, marketing mix, sponsoring, 

promotion, sales promotion, public relation, custommer 
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1 ÚVOD 

 V dnešní době je odvětví marketingu velice rozšířeným oborem, jelikož 

spotřebitelský trh je přesycen nabídkou výrobků a služeb. Každá firma dennodenně 

bojuje s konkurenty o přízeň zákazníků. Tudíž je důležité, aby se dovedly marketingově 

odlišit a aby zaměstnanci k tomu pověření, vymýšleli nové a zajímavé formy propagace, 

které dovedou přilákat nové zákazníky a udržet ty stávající. V této době již zcela neplatí 

pravidlo, kdy se zákaznící rozhodují na základě vlastností a ceny produktů. Spíše je 

často ovlivní forma, jakou jsou produkty propagovány - tedy forma komunikace se 

zákazníky. V tomto smyslu jde tedy často o to, jak kreativní strategii marketingoví 

manažeři nasadí a jak jsou schopni upoutat cílové zákazníky a přimět je ke koupi 

produktu. Existuje nepřeberně cest a možností marketingové komunikace. 

Komunikační prostředky sice omezují cestu, jak se zákazníky komunikovat, ale každý 

dobrý nápad je klíčem k tomu, jak přesvědčit cílového zákazníka. V posledních letech se 

vyvíjí komunikace se zákazníky ve směru médií a technologií, které zajisté mají největší 

vliv na potencionální zákazníky a dokáží oslovit velké masy lidí. Nicméně jsou zde i další 

formy propagace, které je třeba brát v potaz. Jednou z nich je právě komunikace v 

rámci partnerké firmy - v tomto případě fitness centra, kterou se budu v této práci 

zabývat. Tato forma komunikace sice nezasahuje široké spektrum populace, nicméně 

nabízí osobnější kontakt se zákazníkem a užší výběr cílové skupiny - tedy aktivně 

sportující lidi, kteří fitness využívají ať už jako doplňkový sport, či jako prostředek pro 

dosažení fyzické i psychické spokojenosti.  

Adidas je bezesporu celosvětově známou značkou obchodující v oblasti sportovního 

oblečení a doplňků. I přesto značka s takovýmto jménem a mnohaletou tradicí musí 

stále dbát na to, jak se odlišit a potýká se s nátlaky, které plynou z konkurenčního 

prostředí. Proto je třeba, aby ve všech svých odvětvích neustále vylepšovala 

komunikaci a zároveň sledovala aktivity konkurence. Účinnost komunikace firmy je z 

velké míry závislá právě na vztahu ke konkurenci. V případě, že firma dostatečně 

nevyužívá dostupných komunikačních kanálů a má slabou propagaci, ochuzuje se tím o 
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své postavení z hlediska tržního podílu. Dále stejně jako například u sportovních akcí i 

marketingová propagace v rámci fitness center má určité specifikace co se reklamy 

týče. Je třeba zhodnotit, jaké marketingové strategie by měla firma adidas nasadit, 

popřípadě vylepšit, aby se co nejlépe prezentovala v této oblasti.  
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2 VYMEZENÍ CÍLE A ÚKOLŮ PRÁCE  

Cíle 

Cílem diplomové práce je navržení marketingové strategie firmy adidas v oblasti 

partnerských fitness center. Marketingová strategie bude navržena pro období 2014-

2016. Bude vycházet z analýzy současné situace firmy a zároveň z výsledků 

marketingového výzkumu kvantitavní I kvalitatvní povahy, zaměřeného jak na 

zákazníky uvedených fitness tak i na manažery těhto zařízení. 

Dílčí úkoly 

 Zpracování teoretických a metodologických východisek. 

 Získání informací ze sekundárních dat firmy. 

 Sběr informací pomocí dotazníkového šetření v partnerských fitness  centrech 

firmy adidas - provedení primárního výzkumu. Prozkoumání povědomí o značce 

adidas jako partnera daného fitness centra. 

 Provedení hloubkového interview s manažery vybraných fitness center. 

 Analyzování marketingové komunikace firmy adidas v partnerských fitness. 

 Odhalení silných a slabých stránek marketingové komunikace. 

 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 Navržení implementace marketingové strategie 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Oblast sportovního marketingu je ještě relativně mladá, přesto velmi zajímavá a 

rychle se vyvíjející. To samé se dá říci i o oblasti fitness v porovnání s ostatními 

sportovními aktivitami. Čistě specifická literatura zabývající se sponzoringem fitness 

center a komunikační strategií v této oblasti je těžko k nalezení. Koncepční základy 

plynou z literatury týkající se především marketingové komunikace a inovativního 

marketingu. V potaz je třeba brát takový druh komunikace, který je možné aplikovat na 

prostředí fitness center. Základní definice těchto oblastí uvedu v následujících 

podkapitolách. 

  „Ty tam jsou časy, kdy firmy nejvíc trápilo, jak vyrobit. Automatizace výroby z nich 

svalila tohle břímě, aby se na ně vzápětí skutálelo břemeno mnohem větší a mnohem 

obtížněji odvalitelné - jak prodat.” (CÉZAR, 2005, s. 83) 

3.1 Marketing 

Marketing je širokospektrá oblast, která v je v dnešní době základem úspěšného 

podnikání. Základním cílem marketingu je uspokojit potřeby zákazníka a k tomu musí 

být navoleny správné postupy a nástroje pro komunikaci se spotřebiteli. Marketing je 

mnohými autory popisován různorodě.  

Dnešní definice marketigu jsou důsledkem prudkého rozvoje. Americká 

marketingová asociace (2013) definuje toto odvětví následovně: „Marketing je aktivita, 

soubor institucí a proces tvoření, komunikace, zprostředkování a výměny nabídek, které 

jsou hodnotné pro zákazníky, klienty, partnery a pro společnost celkově.” MEFFERT 

(2000, s. 8) uvádí, že ústřední pojem marketing zahrnuje proces plánování, 

implementace, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb. Tyto zboží 

a služby jsou směnitelné a uspokojují potřeby jednotlivců a organizací. Marketing tedy 

musí sledovat potřeby zákazníků a nalézat nové, neuspokojené skupiny spotřebitelů, 

stejně jako si udržet i ty stávající. Tento systém činností se soustřeďuje na tok produktů 

a služeb tak, aby byly co nejvíce uspokojeny potřeby zákazníků.   

PŘIKRYLOVÁ (2010) popisuje marketing jako „funkci firmy, která definuje cílové 

spotřebitele a hledá různé způsoby, jak je uspokojit.” Ve shrnutí je to tedy komplex 
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činností, který je orientovaný na cílové trhy tak, aby správně definoval potřeby 

zákazníků a nastavil správné postupy pro uspokojení potřeb zákazníků. 

3.1.1 Inovativní marketing 

KOTLER (2005) tento pojem popisuje jako určitý sled pracovních postupů, který 

můžeme aplikovat na stávající produkty a tím objevit nové oblasti využití, mohou 

nastat nové situace, nebo dokonce objevit novou skupinu zákazníků. Tento proces 

nabízí nové příležitosti, ale k efektivnímu výsledku je třeba následovat na sebe 

navazující sled aktivit. Inovativní marketing musí být rovněž aplikován na již 

zaběhnutých produktech. 

 Dále Kotler popisuje tyto tři fáze kreativního myšlení: 

 „Vymezíme oblast našeho zájmu, své zaměření. 

 Vytvoříme laterálním posunem myšlenkový stimul. 

 Propojíme nespojené myšlenky.” 

Pokud bychom tento postup chtěli aplikovat na fitness centra, můžeme uvést 

nasledující postup: fitness centrum využívají zákazníci hlavně přes zimu -> fitness 

centrum, které bude využívané po všechna roční období. 

BALOUŠEK (2011) uvádí, že hlavním marketingovým cílem by měla být především 

spokojenost zákazníka. Každá marketingová strategie by tedy měla obsahovat analýzu 

spokojenosti zákazníka. Čím lépe zákazníkovo myšlení pochopíme, tím snadněji 

navážeme hlubší a loajálnější vztah. Proto je dále na s. 26 rozebrána oblast vztahu se 

zákazníkem. 

3.1.2 Marketing ve sportu 

 V dnešní době obchodní společnosti hojně podporují komerční oblast sportu 

svými sportovními produkty. Sportovní marketing je výrazný hlavně v posledních 

desetiletích. Tato oblast je charakteristická jak pro odvětví sportovní výroby, tak pro 

sportovní organizace (ČÁSLAVOVÁ, 2009). Zvláště pro oblast sportu je velmi důležitá 

schopnost identifikace a analýzy cílové skupiny a konkurentů. FREYER (2003, s.11) 

uvádí tyto zvláštnosti marketingu ve sportu: 
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 Zvláštnosti sportovního trhu 

 Zvláštnosti sportovních produktů  

 Zvláštnosti sportovních poskytovatelů 

 Zvláštnosti sportovní poptávky 

 ČÁSLAVOVÁ (2009) uvádí hned několik faktorů ovlivňující sportovní trh. Patří 

mezi ně například nárůst počtu institucí, které nabízí stejné sportovní aktivity a velmi 

podobné doplňkové služby. Narůstá také volný čas a tedy i prostor pro využívání těchto 

aktivit. Zvyšuje se i prostor a čas, který je věnovaný sportu v médiích. V neposlední 

řadě je důležité zmínit termín “fitness-boom” který nastal začátkem 90. let. To s sebou 

neslo rozvoj podnikání v oboru fitness a nárůst zájmu o zdravou výživu a výběr 

vhodného sportovního oblečení.  

 ČÁSLAVOVÁ (2009, s.116) definuje sportovní produkci následovně: „Za sportovní 

produkt lze považovat veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené k uspokojování 

přání a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu“. Dále uvádí 

následující specifika: 

 Subjektivní oceňování tělovýchovných a sportovních produktů. V tomto 

smyslu hovoří především o subjektivním oceňování sportovních výkonů a 

zážitků. 

 Převážná abstraktnost a nemateriálnost tělovýchovných a sportovních 

produktů. Tyto abstraktní produkty se zároveň hůře prezentují. 

Charakteristické také je, že sportovní hmotné produkty (sportovní vybavení) 

často slouží nemateriálním sportovním produktům, jako je např. zážitek ze hry 

(FREYER, 2003). 

 Nepředvídatelný vývoj tělovýchovných a sportovních produktů. Ve 

sportovním odvětví láká zákazníky určitá nepředvídatelnost výsledku. V tomto 

smyslu se hovoří především o sportovních akcích. 

 Malá možnost kontroly složení tělovýchovných a sportovních produktů. Tento 

bod souvisí s předchozím v tom, že výsledek celé akce souvisí jak na přípravě, 

tak na aktuálních událostech. 
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 Sport jako komplex výkonů a jeho univerzální nabídka. Sport zasuhuje do řady 

oblastí a je složen z mnoha komponentů.  

 Sport jako veřejné zboží. Sport je z velké časti veřejné zboží, které je 

spotřebovávno bez velkých nákladů, např. pronájem tělocvičny. K tomu je zase 

na druhou stranu nutné dokoupit si sportovní vybavení. 

 U některých produktů tělovýchovy a sportu z části neexistuje tržní cena. V 

tomto smyslu nehovoříme o hmotném zboží, ale o cenách a transferu hráčů. 

3.2 Marketingový proces 

Marketing-management procesem rozumíme činnosti a aktivity, které vedou k 

naplnění strategických cílů firmy, je to tedy strategický plán. Tento proces se dělí na 

více fází. Počet těchto fází je u různých autorů odlišný. Například SHANK (2002) 

rozlišuje tyto fáze: analýza, plánování, implementace a kontrola. Přes určité odlišnosti 

se však dá u těchto definic zpozorovat podobný sled aktivit. Všechny totiž nádsledují 

logiku toho, že v každé oraganizaci musí být nejprve sesbírána data a informace, aby se 

mohly později položit základy pro nastavení cílů a pro rozvoj strategie. Strategie je poté 

navržena v podobě konkrétních opatření ještě předtím, než bude realizována 

(změněna). Na závěr je marketingový proces ukončen kontrolní fází. Zároveň je velmi 

důležité, aby nebyly jednotlivé fáze posuzovány odděleně. Spíše by měla být stále 

přítomna zpětná vazba. FREYER (2003, s.11) mluví o tzv. “myšlení kruhového objezdu”. 

3.2.1 Fáze analýzy 

Analytická fáze stojí na počátku každého procesu marketingového mixu. Má 

důležitý význam, jelikož jejím úkolem je, aby zachytila aktuální stav organizace a z toho 

odvodila cíle organizace a nastavila opatření pro rozvoj marketingové strategie. 

Základní otázkou pro tuto fázi je: “ Jak si firma stojí?” (FREYER, 2003, s. 118). Analýza 

může probíhat za pomoci interních, či externích dat. Externí data jsou taková, která 

hovoří o vnějším prostředí organizace (např. o konkurenci, o ekonomickém a 

politickém prostředí atd.).U analýzy trhu se tedy dostupné informace týkají v zásadě 

tržních podmínek.Interní data se týkají organizace samotné. Kdežto analýza organizace 

se zabývá silnými a slabými stránkami organizace. (BÄNSCH) 
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Infromace, které získáme z analýzy tržního prostředí a analýzou dané 

organizace poté můžeme shrnout do tzv. SWOT analýzy (jak je vyobrazeno v tabulce 1 

na str.17). Na základě této analýzy se určí případné šance a rizika stejně jako již 

zmíněné silné a slabé stránky dané organizace. KOZEL (2006) upozorňuje na to, že 

cílem každé organizace by mělo být podporování silných stránek a omezení těch 

slabých. Z hlediska budoucích procesů je třeba zaměřit se na příležitosti a vyvarovat se 

oblasti hrozeb. BALOUŠEK (2011) zdůrazňuje následující: „U každé SWOT analýzy 

musíte vnímat čas, ve kterém analyzujete a plánujete: minulost – současnost – 

budoucnost.”  

Tabulka 1 SWOT Analýza 

 

 Zdroj: www.podnikatel.cz 

 Mimo SWOT analýzu existují ještě jiné formy interpretace dat. Freyer např. 

jmenuje životní cyklus produktu, kdy se vychází z toho, že každý produkt má čtyři fáze 

životního cyklu (FREYER, 2003). 

3.2.2 Fáze plánování 

 Tato fáze má podobu procesu ve kterém jsou určeny jednotlivé kroky, pomocí 

kterých je třeba dosáhnout cíle. Touto cestou se rozumí navržení strategie s orientací 

na dosažení požadovaného cíle. Je nutné určit si vidinu konkrétního cíle. Bez ní by 
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nebylo možné sestavit konkrétní stategii, jelikož možnosti by byly neohraničené. V této 

fázi se určuje kombinace marketingových nástrojů. Ten je nejčastěji charakterizován 

jako soubor aspektů, který známe pod pojmem 4P, nebo-li marketingový mix: Product 

(výrobková politika), Price (cenová politika), Place (distribuční politika), Promotion 

(komunikační politika). Dalo by se říci, že marketingový mix ztělesňuje marketingovou 

strategii. Jeho prvky musejí být vzájemně provázáné a jejich souvstažnost je třeba 

neustále kontrolovat. Podle KOTLERA (2007, s. 70) je marketingový mix „soubor 

taktických marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle 

cílových trhů“. ZAMAZALOVÁ (2008, s. 39) 4P charakterizuje jako:  „souhrn vnitřních 

činitelů podniku (soubor nástrojů), které umožňují ovlivňovat chování spotřebitele“. 

Kombinace těchto nástrojů musí být promyšlená a vyvážená. KOTLER (2007) zmiňuje, 

že pro efektivní aplikaci marketingového plánu je třeba, aby prodávající vnímal 

marketingový mix také z pohledu kupujícího. V tomto případě se 4P přemění na 4C: 

řešení potřeb zákazníka (customer solution), výdaje zákazníka (customer cost), 

dostupnost řešení (convenience), komunikace (communication).  

3.2.2.1 Produkt 

Produkt může být chápán jak ve smyslu hmotného výrobku, tak ve smyslu 

abstraktním, kdy představuje určitou služby, či myšlenku. Na produktovou politiku 

může být nahlíženo jako na nejdůležitější prvek marketingového mixu. KOTLER (2007) 

zdůrazňuje, že význam hmotného produktu není jen v tom, že ho vlastníme, ale 

především v tom, jakou službu nám poskytuje. Podrobnější charakteristika sportovního 

produktu podle Čáslavové a Freyera je uvedena na str. 15. 

3.2.2.2 Cena 

Největší výhodou tohoto prvku je možnost rychlé reakce na změnu tržního 

prostředí. Cena však musí být nastavena v závislosti na produktu S tím souvisí i volba 

cenové strategie. Firmy právě nastavením cenové politiky rozhodují, čeho chtšjí na trhu 

dosáhnout (ČÁSLAVOVÁ, 2009) Zahrnuje ceníky, slevy, náhrady, platební lhůty nebo 

úvěrové podmínky.   
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3.2.2.3 Distribuce 

Podle FREYERA (2003) je nejdůležitějším úkolem distibuční politiky zajistit 

optimální spojení mezi poskytovatelem a odběratelem. Poskytovatel „musí promyslet 

povahu distribučních kanálů, vykalkulovat náklady na distribuci, promyslet distribuci 

specifických produktů a určit charakter a hustotu distribuční sítě“ (ČÁSLAVOVÁ, 2009, s. 

110). Podoba distribučních cest závisí v první řadě na typu organizace, zákazníkovi a 

typu sportovního produktu (hmotný/ nehmotný). Hlavní rozdíl v závislosti na typu 

produktu spočívá v tom, že hmotný produkt je možné přepravit k zákazníkovi, kdežto 

nehmotný si zákazník může prožít jen v určitém prostředí a na určitém místě, kam se 

musí sám dopravit. Jak uvádí ČMAKALOVÁ (2013) právě fitness centra si na aspekt 

dostupnosti musí dávat velký pozor, jelikož český spotřebitel není příliš loajální a je 

ochotný dojíždět do fitness max. 15 min od bydliště. Co se týče z pohledu firmy se 

sportovním zbožím, ta může zvolit jeden z druhů distribuční strategie. První z nich je 

intenzivní distribuce, kdy je využito co největšího počtu obchodních míst. Do distribuce 

se zapojují jak maloobchody, tak velkoobchody a překupníci. Za druhé je to Selektivní 

distribuce, kterou nejvíce využívají firmy se speciálním zbožím. Zde mají právo na 

distribuci jen vybraní partneři (např. franchise). Poslední možností je exkluzivní 

distribuce, kde se jedná především o luxusní zboží, kde se obchod uzavírá na základě 

výhradní smlouvy (BLAŽKOVÁ, 2007). 

3.2.2.4 Propagace 

Poslední složka marketingového mixu v sobě zahrnuje veškerou komunikace se 

současnými a potencionálními zákazníky. Zároveň je velmi důležité získat zpětnou 

vazbu od zákazníka, propagace tedy musí být komunikací oboustrannou. KOZEL (2006, 

s. 38) uvádí následující definici: „Propagace zajišťuje bezprostřední tok informací mezi 

výrobcem zboží a služeb a potenciálním spotřebitelem s cílem prosazovat své 

marketingové záměry na určeném trhu.“ BÁRTA a spol. (2009) uvádějí, že do příchodu 

finanční krize v roce 2008, každoročně rostly výdaje na reklamu. Růst výdajů posleze 

přetrval pouze v internetové reklamě, která v dnešní době hraje jednu z 

nejdůležitějších rolí. Podrobněji bude tato složka rozebrána v podkapitole 3.3.  
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3.2.3 Fáze implementace 

 V průběhu této fáze se marketingové plány převádějí do praxe a stávají se 

skutečností. Všechny akce provedené ve fázi implementace musí směřovat k naplnění 

marketingových cílů, které byly předem určeny (KOTLER, 2007). Toto efektivní naplnění 

plánů vyžaduje držet každodenní pozornost na marketingové strategie. Zároveň se také 

musí projevit ve způsobu, jakým podnik organizuje své konkrétní činnost. Ve výsledku 

musí být samozřejmě vidět na praktické činnosti manažerů. HORÁKOVÁ (2003) shrnuje 

realizační fáze do následujícího schématu v tabulce 2. Zde je uvedena řada detailních 

kroků, které vycházejí z taktických rozhodnutí. 

Tabulka 2 Realizační etapa 

1. Realizace marketingového plánu prostřednictvím prováděcích programů 

Faktická realizace a její řízení 

Vzájemná kooperace 

Koordinace činností 

Motivace 

Stanovení odpovědnosti 

Komunikace 

Činnosti 

Časové harmonogramy 

Ustanovení odpovědnosti za jednotlivé činnosti 

Dokumenty 

2. Vytvoření kompaktní marketingové organizace vhodné pro realizaci 

marketingového plánu s ohledem na celkové uspořádání podniku 

Organizační začlenění marketingového útvaru do 

podnikové organizační struktury 

Organizační uspořádání marketingového útvaru 

Činnosti 

Schéma organizačního uspořádání 

Popis jednotlivých činnsotí 

Dokumenty 

Zdroj: Horáková (2003) 

3.2.4 Kontrolní fáze 

Tato závěrečná fáze slouží ke kontrole stanovené strategie a její účinnosti v 

závislosti na dosažených výsledcích. Kontrola zahrnuje všechny postupy, které filma 

využila k dosažení cílů. JAKUBÍKOVÁ (2008) popisuje čtyři fáze marketingové kontroly: 

 kontrola ročního plánu, 

 kontrola rentability produktu, 
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 strategická kontrola, 

 kontrola efektivnosti. 

Mimo jiné je kontrola zaměřena na monitoring a porovnání realizačních výsledků, 

které charakterizují marketingovou výkonnost. Dále na sledování směru pohybu při 

realizaci zvolené strategie. V neposlední řadě zjišťování doprovodných problemů a 

provedení nezbytných úprav (HORÁKOVÁ, 2003). Tyto prvky jsou základem kontrolní 

fáze. 

Obrázek 1 Kontrola marketingové výkonnosti 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Horáková (2003) 

3.3 Marketingová komunikace 

Komunikací se obecně rozumí předávání informací od jednoho zdroje ke 

druhému. Právě marketingová komunikace patří do skupiny marketingového mixu. 

Marketingový mix má svůj podsystém v podobě komunikačního mixu, který bude v 

této kapitole rozebrán.  

 „Marketingovou komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování cílových 

skupin, pomocí kterého naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle.” 

(KARLÍČEK, 2013, s. 9). Promotion, neboli marketingová komunikace, musí samozřejmě 

stále sledovat marketingové cíle a marketingovou strategii tak, aby její komunikační 

kanály, kampaně a celková koncepce propagační zprávy odpovídali těmto požadavkům. 

Samozřejmě jde komunikační politika ruku v ruce s ostatními aspekty marketingového 

Standardy 

výkonnosti 

Hodnocená 

výkonnost 

Nezbytné 

korekce 
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mixu. To známená, že ani sebelepší komunikací bychom nedosáhli požadovaného cíle, 

pokud bychom zvolili špatnou cenovou, či distribuční politiku. Právě s marketingovou 

komunikací je spojen komunikační proces. Tento proces probíhá ve vztahu prodávající 

firmy a kupujícím zákazníkem, nebo dalšími zájmovými skupinami (jako jsou například 

obchodní partneři). CLOW a BAACK (2008) dále popisují tento model komunikačního 

procesu: 

Obrázek 2 Komunikační proces 

  

 

 

 

Zdroj: CLOW (2008) 

Subjektem se rozumí organizace, která vysílá informace k příjemci. Čím více je 

tento zdroj pro zákazníky atraktivní a důvěryhodný, tím je komunikace účinnější. 

Sdělení představuje množství informací, které chce zdroj předat příjemci 

prostřednictvím komunikačního media. Tímto sdělením chce upoutat pozornost a 

vzbudit v něm důvěru k produktu a potřebu koupě. Zákazník tím tedy usoudí, že tak 

uspokojí své potřeby. 

Zakódování znázorňuje proces převodu informací, který je posléze komunikován v 

takové podobě, které bude příjemce rozumět (slova, fotografie, hudba, znaky atd.). Je 

třeba aby tato komunikace byla udržována s pravidelností. Správně zvolené 

komunikační kanály jsou podporou sdělení. Tyto kanály můžeme rozdělit následovně 

(PŘIKRYLOVÁ, 2010, s.21).: 

 kanály řízené firmou (má nad nimi kontrolu, kanály mohou být osobní a 

neosobní),  

 kanály neřízené firmou (firma nad nimi nemá kontrolu a mohou být opět 

osobní, ve smyslu předávání si informací mezi osobami, nebo neosobní ze 

sdělovacích prostředků).  

Odesílatel 

Zakódování 
Přenosové 

médium 
Dekódování 

Příjemce 

Zpětná vazba 

Šum 

Šum 

Šum 
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Stejně jako v marketingu obecně má i marketingová komunikace své základní fáze. 

KARLÍČEK (2013 s. 11) je rozděluje na situační analýzu, komunikační cíle, komunikační 

strategie a časový plán a rozpočet. Do situační analýzy se řadí analýza trhu, na kterém 

se daná firma pohybuje. Pokud se tyto faktory špatně vyhodnotí, chybně to ovlivní I 

následující fáze. Důležité je také analyzovat komunikační aktivity konkurence. 

Marketéři musejí mít přehled o tom, jakou komunikaní politiku volí jejich konkurent a 

jaké nástroje k tomu využívá, či kolik prostředků k tomu vynakládá. Marketingové 

metody každého podniku mohou být velmi odlišné: počínaje jedním billboardem až po 

vypracované internetové stránky s globálním dosahem (CLOW; BAACK, 2008). 

 Stanovení komunikačních cílů ovlivňuje efektivtu marketingové kampaně. Určují 

také to, co má být prostřednictvím komunikačních nástrojů dosaženo. Základním 

marketingový cílem je samozřejmě zvýšení prodeje. Dále zvýšení povědomí o značce, 

změna smýšlení o značce či jiná stimulace chování zákazníka a v neposlední řadě 

vytvoření cílového trhu, popřípadě jeho rozšíření. Mnoho značek usiluje o to, aby byly 

tou první značkou, kterou si zákaznicí vybaví s danou produktovou kategorií- 

označováno zkratkou TOMA (top of mind awareness). Má to velký význam u mnoha 

nákupních rozhodnutí, kdy cílová skupina obvykle zvažuje mezi souborem několika 

potencionálních značek a hraje to roli především u rychloobrátkového zboží. Avšak to, 

že má zákazník vysoké povědomí o značce hned neznamená, že si její produkty bude 

chtít koupit. Dalším důležitým komunikačním cílem je tedy ovlivnit postoje ke značce. 

Ty mají tři vzájemně provázané složky: kognitivní - jsou to veškeré informace a názory, 

které zákazník o dané značce má, emocionální - zahrnuje pocity cílové skupiny vůči 

dané značce dalo by se to zjednodušit na výběr “mám rád”/ “nemám rád” a na závěr 

konativní, nebo-li behaviorální složka znamená tendence zákazníku jednat vzhledem ke 

značce nějakým způsobem. Někdo například může značku adidas vnímat jako kvalitní, 

ale drahou a proto si její produkty zakoupí jen občas. Primárně se tedy jedná o to 

vyvolat určité asociace ve spojení se značkou. 

Komunikační cíle by měly obsahovat všechny části zkratky SMART. Tedy být: 

konkrétní (specific), měřitelé (measurable), odsouhlasené celým týmem (agreed), 

realistické (realistic) a časově ohraničené (timed). Určení komunikačního cíle značky by 

tedy například mohlo vypadat takto: zvýšení prodejů v kategorii fitness o 20% u cílové 
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skupiny ženy a muži ve věku 20 - 40let navštěvující pravidelně fitness, během 2 let. 

Komunikační strategie musí jít ruku v ruce se strategií marketingovou. Marketingové 

sdělení zavisí na positioningu značky, tedy procesu, kterým marketingové oddělení 

určuje, jakým způsobem má být značka vnímána cílovou skupinou. Positioning musí 

odpovídat poptávce cílové skupiny a také zohledňovat positioning značek 

konkurenčních. Zakladním přístupem k positioning je relace kvality a ceny. Prémiový 

positioning spojuje vysokou kvalitu produktu a vysokou cenu. Funkční atribut odlišení 

se od konkurentů. Součástí marketingové strategie je již zmíněný PŘIKRYLOVÁ a 

JAHODOVÁ (2010) je dělí na osobní a neosobní formy komunikace. Jejich rozdělení je 

zaznamenáno v následující tabulce. Každý z nástrojů komunikačného mixu má svou 

funkci a navzájem se doplňují. 

Tabulka 3 Komunikační mix 

Zdroj: Bártová- upraveno podle Přikrylové  

 Sport je specifická oblast, která využívá specifická média pro reklamu, jako dresy, 

startovní čísla, mantinely, náčiní a nářadí, či výsledkové tabule (ČÁSLAVOVÁ, 2009). 

Přesto mezi nejmocnější a nejlevnější komunikační nástroje v této oblasti patří word of 

mouth (síla slova), který je podrobněji popsán na str. 28. V tomto případě se stává 

komunikačním nástrojem spokojený zákazník. V návaznosti na to se podrobněji 

rozeberou atributy public relation a sponzoringu, jakožto komunikační kanály, které lze 

využít v rámci propagace fitness centra. 

Osobní formy Neosobní formy 
Kombinace osobních a 

neosobních forem 

Osobní prodej Reklama Veletrhy 

 Podpora prodeje Výstavy 

 Přímý marketing  

 Public relations  

 Sponzoring  
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3.3.1 Public relations 

 V překladu známý vztah s veřejností si klade za cíl ovlivňovat veřejné mínění a 

vybudovat co nejpozitivnější jméno subjektu v očích veřejnosti. Je to velmi 

širokospektrá oblast do které zasahují obory jako psychologie, žurnalistika, sociologie 

atd. (PŘIKRYLOVÁ; JAHODOVÁ, 2010). Public relations (dále PR) je podle KARLÍČKA 

(2013, s. 115) „dialog mezi organizací a skupinami, které rozhodují o úspěchu, či 

neúspěchu organizace.” Skupiny, kterých se nějakým způsobem týká dění ve firmě se 

nazývají stakeholders, nebo-li zúčastněné strany. PŘIKRYLOVÁ a JAHODOVÁ (2010) 

dále uvádí, že neopomenutelnou součástí public relations, jak už sám název napovídá, 

je publicita. Ta je charakterizována neosobní stimulací poptávky po výrobku. Další 

charakteristikou PR jsou nízké náklady, nezávislé třetí strany a omezená kontrola nad 

marketingovými sděleními, kdy právě třetí strana komunikuje informace s kterými se 

ztotožní. Právě tato “nezávislá publicita” ve vyspělých zemích je braná jako 

důvěryhodnější zdroj, než ostatní formy placené komunikace. PR tedy v dnešní 

společnosti funguje jako společensko - politický nástroj, kdy má firma velký zájem na 

to, aby si udržela pozitivní image - známo pod pojmem goodwill (dobrá pověst). 

Organizace mohou společenský vývoj pozitivně ovlivnit tím, že harmonizují své zájmy s 

veřejností a budou aktivně naslouchat a snažit se přizpůsobit svůj marketingový 

postup. SVOBODA (2006, s. 18) uvádí následující proces působení PR na veřejnost. 

Obrázek 3 Sociálně psychologický model působení PR 

 

Přizpůsobení se 

4.Důvěra 
Pro potřeby podniku 

Pro potřeby veřejnosti 

3.Porozumění 
Poznání- názor 

Skutečnosti- souvislosti 

2.Pochopení situace 
Úcta – Zájem -Kritika 

Publicita – Informace - Komunikace 

1.Hledání možností pro komunikaci 

 

Zdroj: Svododa (2006, s. 18) 

Organizace   Veřejnost 
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3.3.2 Sponzoring 

 PŘIKRYLOVÁ a JAHODOVÁ (2010, s. 130) definují sponzoring jako „obchodní 

vztah mezi poskytovatelem financí, zdrojů, či služeb a jedincem, akcí či organizací, které 

na oplátku nabízejí práva a asociace, jež mohou být komerčně využity.” Sponzor se 

zviditelňuje uváděním svého loga na materiálech propagujících danou akci, na 

billboardech, banerech, v prostorách konání akce, na tričkách sportovců. Sponzoring je 

oproti event marketingu jednodušší a flexibilnější nástroj. Sponzor se nemusí zabývat 

organizací ani propagací akce. Sponzoring se svými funkcemi podobá reklamě. Dříve 

byl považován za doplňkovou aktivitu reklamy, ale v dnešní době má již tento pojem 

zásadní význam. Je to dáno tím, že výdaje na reklamu se zvýšují a její účinek klesá, 

kdežto při sponzorování se strana příjemce nejen propaguje danou firmu, ale často se 

take ztotožní s její firemní identitou. Některými autory je sponzoring zařazován do 

nástrojů PR (KARLÍČEK, 2011). Nejvýznamější z funkcí sponzorství je posilování image 

značky. Podobně jako u reklamy je to efektivní nástroj ke zvyšování povědomí o 

značce, protože dokáže zasáhnout velké masy spotřebitelů. ČÁSLAVOVÁ (2009) dále 

uvádí příklady v oblasti sponzorování ve sportu, mezi něž patří především sponzorování 

jednotlivých sportovců, týmů, sportovních akcí, klubů a ligových soutěží. V těchto 

případech je sponzorství významným prostředkem, jelikož poskytuje dostatek 

finančních a materiálních zdrojů k provozování těchto aktivit. Sponzorství může 

probíhat ať už na regionální, tak celostátní úrovni. Často se objevuje jméno sponzora v 

názvu akce, nebo spolku (PŘIKRYLOVÁ; JAHODOVÁ 2010, s. 132). 

KARLÍČEK (2013, s. 142) dále uvádí tři klíčové faktory sponzoringu 

 Sponsorship fit - nebo-li logickou vazbu mezi sponzorovanou akcí a značkou 

sponzora. Pokud nevyvolává sponzorovaný subjekt takové asociace, které 

odpovídají positioningu značky sponzora, nemůže z logiky věci nastat žádný 

transfer asociací. 

 Transfer asociací - předtím než daná firma nějakou akci či instituci podpoří, měla 

by vždy pečlivě analyzovat společné asociace značky a dané akce či instituce. 

Sponzorovaná instituce musí cílovou skupinu oslovovat a musí být cílovou 

skupinou oblíbená a hojně navštěvovaná.  
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 Aktivace - aby byl sponzoring efektivní neměla by se sponzorující firma spokojit 

jen s vizuální prezentací svého loga. Pokud sponzor investuje do partnerství např. 

1 milion korun a dále s touto skutečností nepracuje, nebývá sponzoring přínosný, 

jak by mohl být. Sponzor musí hledat cestu, jak cílovou skupinu o partnerství 

informovat efektivněji. Úvádí se, že firma má vyložit na aktivaci sponzoringu 

dvojnásobek toho, co vynaložila na samotné partnerství. 

3.3.2.1 Aktivace ve sponzoringu 

Základem aktivace je, aby se účastníci při akci dostali do přímého kontaktu s 

produkty firmy. Tím lze posílit propojení mezi značkou a sponzorovaným subjektem a 

tedy i transfer asociací. „Aktivací se především zvyšuje celkový efekt sponzoringu. 

Účinek sponzoringu je možné posilovat tím, že partnerství bude vhodně prezentováno i 

v rámci další marketingové komunikace sponzora.” KARLÍČEK (2011, s.147)  

Vyhodnocení sponzoringu nebývá snadné. Nejúčelnější je samozřejmě výzkum 

zaměřený na změny v povědomí a image značky u dané cílové skupiny. Zjišťovat je 

možné také povědomí o sponzoringu (sponsorship awareness), kdy se zkoumá, jaké 

procento cílové skupiny si vybaví sponzorské aktivity dané značky. Karlíček dále uvádí 

následující podmínky pro aktivaci: 

1. Sponzorovaná akce či instituce musí odpovídat značce sponzora 

2. Sponzorovaná akce či instituce musí cílovou skupinu oslovovat 

3. Sponzoring musí být “aktivován” vhodným zapojením značky a jejích produktů 

4. Sponzoring by měl být posílen prezentací v dalších komunikačních aktivitách  

5. Partnerství s danou akcí či institucí by mělo být dlouhodobé. 

3.3.3 Vztah se zákazníkem 

 Systém Customer Relationship Management (dále CRM) má několik významů. 

Může sloužit například k tomu, aby definoval perspektivní cílové skupiny, nebo aby 

firma věděla, jak má přizpůsobit produkty firmy požadavkům jednotlivých zákazníků a v 

neposlední řadě také k efektivnějšímu cílení firemní komunikace. Podle PŘIKRYLOVÉ 

(2010, s. 49) jde v rámci konceptu CRM „o takové myšlenkové nastavení 

podnikatelského subjektu, které je zacíleno na aktivní tvorbu a dlouhodobé udržování 

efektivních vztahů se zákazníky a zkvalitnění zákaznického servisu po všech stránkách, 
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komunikační rovinu nevyjímaje.” Jak zdůrazňuje KOZEL (2006), „hlavní pozornost 

poutají zákazníci, kterým při marketingovém uvažování chtějí firmy plnit jejich přání a 

potřeby za podmínky současného plnění svých cílů (zisk, image, tržní podíl atd.)“ 

Zákazníka je možné charakterizovat jako někoho, kdo si pořizuje produkty dané firmy. 

Jeho spokojenost se odvíjí od vnímané o očekávané spotřebitelské hodnoty. Pro 

společnost je klíčové podrovně definovat cílovou skupiny zákazníků, na kterou se 

zaměří. Správnost této volby často rozhoduje o úspěchu firmy. KOTLER (2007) dále 

poznamenává, že před pár lety představovalo CRM softwarové vybavení shromažďující 

informace o zákaznících. Nyní je CRM popisováno především jako proces budující vztah 

se zákazníkem a vedoucí k udržení klientely a navázání dlouhodobých ziskových vztahů. 

Odhaduje se, že získání nového zákazníka je zhruba pět krát nákladnější, než udržení 

stávajícího. 

 VYSEKALOVÁ (2011, s. 336) charakterizuje českého zákazníka tak, že ačkoliv se za 

čeké výrobky nestydí, preferuje spíše zahraniční dovoz, přičemž mu je země původu 

vice - méně lhostejná. I když preferuje spíše zahraniční produkty, primární je pro něj 

poměr ceny a kvality. Je také velmi citlivý na slevy a má rád vzorky zdarma. Jeho 

rozhodnutí jsou racionální a hodně dává na osobní zkušenost a doporučení (známo pod 

pojmem Word of mouth - jehož zahrnutí můžeme vidět na obrázku 4). V současné 

době je zákazník samozřejmě také velmi ovlivněn internetovou komunikací. Z 

mezinárodního hlediska Češi nedají velmi na image. Co se týče věkové segmentace, tak 

vzdělaní mladí lidé, žijící převážně ve městě jsou velmi kariérně orientovaní a utrácejí 

předvěším za zábavu a moderní produkty. 

Qbrázek 4 Model marketingové komunikace  

 

 

Zdroj: Karlíček (2013, s. 23) 

Lidé jsou dále motivováni využívat sportovní služby, jelikož jejich spotřeba s 

sebou přináší atraktivitu, fyzické a psychické uspokojení. FUNK (2008) pozoruje u 

zákazníka ve sportu motivaci jako prostředek, poukazující na touhu zákazníka uspokojit 
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vnitřní potřebu nebo touhu obdržet jistý přínos. „Motivační proces obsahuje pět 

základních částí: potřebu, napětí, úsilí, přání a cíl.“ 

3.3.4 Podniková identita 

 Tento termín se týká podnikové komunikace jak uvnitř organizace, tak i mimo její 

prostředí. SVOBODA (2006, s. 16) ji popisuje jako „koncipování vlastní dlouhodobější 

filozofie organizace či subjektu”. Firma si tedy stanoví dlouhodobější vizi, se kterou se 

prezentuje veřejnosti. Samozřejmě je důležité, aby tato vize byla také realizovaná a ne 

se o ní jen mluvilo. Firma se tedy tímto způsobem musí prezentovat veřejnosti. Cílem 

této komunikace je upozornit na odlišnost a hodnoty značky. FORET (2011, s. 54) uvádí 

následující významy: 

 Vnitřní struktura firmy - její vznik, hodnoty, poslání a vize 

 Prezentace firemní originality a specifičnosti 

 Stabilní zpětná vazba, která dodává firmě na důvěryhodnosti 

 Referenční rámec veškerých sdělení a aktivit firmy 

 V integritě a ztotožnění se zaměstnanců a spolupracovníků s firmou 

 V jednotném vizuálním stylu - firemní stránky 

3.3.5 Trendy v marketingové komunikaci 

 Dnešní doba s sebou přináší neustálý pokrok a pojem moderní se zužuje na 

menší a menší časový úsek. Tento rychlý vývoj mají za následek především 

technologické změny v oblasti telekomunikací, výpočetní techniky či 

mikroelektrotechniky. Zákazník má na výběr z nepřeberného množství informací a 

„úkolem marketingové komunikace je usnadnit potencionálnímu zákazníkovi 

rozhodování hlavně tím, že mu umožní využít zkušenost svou nebo někoho, kdo má jeho 

důvěru.” (PŘIKRYLOVÁ, 2010, s. 254) Tento způsob je nazýván zkušenostním 

marketingem a posouvá význam marketingové komunikace do nové - kreativnější 

dimenze. Ve vztahu narůstající selektivnosti komunikace a zvyšující se immunitě 

spotřebitelů vůči klasické reklamě musí firmy nacházet nové komunikační způsoby a 

koncepty, jak co nejefektivněji zapůsobit na cílovou skupinu. PŘIKRYLOVÁ (2010) dále 

uvádí nové - odlišné způsoby komunikace. 
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 Jedním z nich je „product placement”, tedy použití reálného výrobku v knihách, 

vysílání atd. a to za jasně, většinou smluvně dohodnutých podmínek. Tento 

způsob je narozdíl o klasické reklamy velmi nenásilný, jelikož potencionální 

zákazník produkt vnímá, ale nebere ho jako vnucovaný. Product placement je 

zacílený především na věkovou skupinu 15-25 let. 

 Dalším způsobem může být „guerillová komunikace”, nebo-li nekonvenční 

marketingová kampaň. Ta si klade za cíl dosáhnout z minimálních prostředků co 

nejlepšího efektu. Primárně jde o to, upoutat pozornost za pomoci originální 

myšlenky. Tento způsob komunikace většinou nevyužívá prezentace pomocí 

tradičních médií, ale zaměřuje se spíše na alternativní media, jako jsou různá 

veřejná prostranství, nebo prostředky. 

3.4 Charakteristika fitness 

Fitness v České republice se za poslední dvě desítky let stalo běžnou součástí 

života lidí. Přesná charakteristika neobsahuje jednu určitou definici. Mnoho lidí si pod 

tímto pojmem představí různé aktivity. BLAHUŠOVÁ (2005, s. 27) popisuje fitness jako 

„schopnost provádět každodenní úkoly svižně bez přílišné námahy s dostatkem energie 

a s dostatečnou rezervou pro spokojené prožívání volného času a zvládání 

nepředvídaných událostí.” 

Fitness může být definováno a mnohými lidmi je chápáno, jako cvičení ve 

fitness centrech, které pod sebe zahrnuje cvičení s volnými činkami, cvičení na 

aerobních trenažérech, posilovacích přístrojích, doplněno dodržováním zdravého 

životního stylu. Cílem těchto aktivit je rozvoj celkové zdatnosti, rozvoj síly, vylepšení 

postavy a upevnění zdraví (KOLOUCH 2007). S pojmem fitness je velmi často spojován 

termín wellness. Wellness v pravém slova smyslu znamená stav, kdy jedinec 

provozováním zdravého životního stylu dosahuje kvalitního a spokojeného života. 

Fitness by se tedy dalo zařadit pod wellness. Cílem wellness je tedy vyvážený poměr 

tělesné a psychické vlastnosti s důrazem na pevné zdraví. Fitness kluby jsou ve sportu 

základem privátní sféry, která je společně se státní a spolkovou sférou článkem 

sportovního prostředí. Odlišuje se od nich hlavně cílem své činnosti. Fitness kluby sice 

poskytují příležitosti pro sportovní vyžití, ale jejich primárním cílem je zisk a ne sport 
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pro všechny, jak je tomu u zbylých dvou sfér. V 90. letech došlo ke komercionalizaci 

fitness, s čímž souvisel enormní nárůst počtu fitness center a rozsáhlá diverzifikace 

nabídky poskytovaných služeb. ČMAKALOVÁ (2013)  Fitness centra jsou relativně nové 

typy společenských center, kde se lidé schází proto, aby pozitivně ovlivnili svoje zdraví 

a vzhled svého těla (KOLOUCH, 2007). Lidé zde tráví volný čas také proto, že snaží se 

odreagovat od každodenního stresu a starostí. Velká část návštěvníků sem přichází 

kvůli regeneraci. Fitness centra se od sebe odlišují jednotlivými znaky, jako například 

velikost zařízení, technická vybavenost, nabídka poskytovaných služeb. Nutnost odlišit 

se hraje velkou roli, jelikož trh je přesycen nabídkou ze strany fitness klubů. Vstup na 

zmiňovaný trh s sebou nase také jednu velikou bariéru a tou je vysoká finanční 

náročnost na vklad a provoz (HERCÍK, 2011). 
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4 METODOLOGIE 

 Tato diplomová práce si klade za cíl vypracovat návrh na zlepšení marketingové 

komunikace v partnerských fitness centrech firmy adidas. Pro analýzu marketingové 

komunikace firmy adidas v rámci partnerských fitness center byly k zjištění 

požadovaných informací použity dva typy sběru dat. Kvantitativní metodu 

představovalo dotazníkové šetření, v němž byly dotazování návštěvníci partnerských 

fitness center z Prahy, Brna a Olomouce. Kvalitativní metodu představovalo 

polostrukturované interview s manažery daných fitness. Kvalitativní sběr informací 

doplnil data získaná kvantitavní metodou a zároveň zprostředkoval získání potřebných 

informací, které nejsou dostupné v sekundárních datech a nebyly zjišťovány pomocí 

dotazníku. Zároveň manažeři během interview poskytli mnoho zajímavých informací o 

fitness centrech a nastínili plány do budoucna.  

Tabulka 4 Časový harmonogram výzkumu 

Název fáze výzkumu Období fáze výzkumu 

Určení cíle výzkumu červenec 2013 

Vytvoření teoretické části srpen- prosinec 2013 

Vytvoření dotazníku 

Interview s manažery fitness center 
leden-únor 2013 

Dotazníkové šetření březen 2014 

Zpracování výsledků březen- duben 2014 

 

Zdroj: Vlastní tabulka 

4.1 Marketingový výzkum a jeho proces 

 V současném dynamickém tržním prostředí je pro efektivní marketingová 

rozhodnutí nezbytné učinit marketingový výzkum. Ten slouží k poznání a porozumění 

trhu, potřeb zákazníků a identifikování možných příležitostí a hrozeb. KOTLER (2007) 

definuje marketingový výzkum jako „funkci, jež propojuje spotřebitele, zákazníky a 
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veřejnost s firmou pomocí informací, které jsou používány pro identifikaci a definici 

marketingových příležitostí a problémů, vytváření, zlepšení a hodnocení 

marketingových aktivit, monitoring marketingového výkonu a lepší porozumění 

marketingovému procesu.“ 

Podle KOTLERA a KELLERA (2007) je marketingový výzkum rozdělen do dvou fází 

a skládá se ze šesti kroků: 

Ve fázi přípravné je:  

a) nutné definovat problém a cíl výzkumu – „definování výzkumného problému 

vysvětluje účel výzkumu a vymezuje jeho cíle“ (KOZEL a kol., 2011, s. 74). Je 

třeba, aby cíle byly dle metody SMART: měřitelné, konkrétní, reálné, jasně 

formulované, dosažitelné a zasazené do časového horizont. „Dobře definovaný 

cíl je napůl vyřešený problém“, uvádí KOZEL a kolektiv (2011, s. 75). Výzkumný 

cíl je uveden v druhé kapitole této diplomové práce. 

b) Potřeba vytvořit plán výzkumu. Jedná se o to, jaké stanovíme výzkumné 

metody, techniku sběru dat a vypracování časového harmonogramu činností 

(který je zaznemenán na str. 34). V této práci byla užita technika kvantitativního 

výzkumu, v rámci něhož byla užita metoda písemného dotazování ve vybraných 

fitness centrech, která jsou sponzorována firmou adidas ČR. Sběr dat proběhl v 

období únor-březen 2014 a respondenty byli klienti daných fitness, kteří byli 

náhodně osloveni při návštěvě fitness. Celkem bylo sesbíráno 371 vzorků. 

Kvalitativní výzkum proběhl v podobě hloubkového interview s manažery 

jednotlivých fitness. 

c) Na konci přípravné fáze je nutné provést kontrolu plánu výzkumu, která má 

podobu pilotáže, tedy jak uvádí (KOZEL a kol., 2011, s. 92)  „testování způsobu 

sběru dat a nástrojů ke sběru sloužících“. V tomto případě  se testování 

dotazníku zúčastnilo 35 respondentů. 

 

Fáze realizační 

d) Prvním krokem této fáze je shromáždění informací, nebo-li sběr dat. Jak uvádí 

KOTLER a KELLER (2007), tento krok je nejnákladnější a dochází zde k nejvíce 
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chybám. V rámci získání co nejreprezentativnějšího vzoru, autorka oslovila 

všechny respondenty ve fitness osobně, za pomoci dalších kolegů.  

e) Dalším krokem této fáze je analýza informací. Jak uvádí HENDL (2012, s. 21) 

„Analýza dat představuje organizaci dat a popis dat užitím grafů, numerických 

souhrnů a dalších matematicky propracovaných prostředků.” V tomto bodě je 

třeba vyřadit dotazníky, které obsahují nevýběrové chyby, které jsou nejčastěji 

způsobené respondentem. Jsou to tedy neúplně zodpovězené otázky, nebo ty 

dotazníky, kde jsou uvedeny jasně nelogické a nesprávné odpovědi (KOZEL, 

2006). Dále je třeba nasbíraná data třídit. Autorka získaná data zpracovala v 

program SPSS za pomoci sociologa. 

f) Po analýzye dat je třeba vytvořit závěrečnou zprávu, která musí být 

srozumitelná, mít logickou strukturu a měla by zahrnovat všechna důležitá 

fakta. Pro přehlednost se v této časti využívají grafy, diagram a tabulky. 

g) V závěrečné fázi marketingového výzkumu jsou prezentovány návrhy 

implementace marketingové strategie. 

4.1.1 Kvantitavní výzkum 

 Principem kvantitativního výzkumu je získání informací od velkého 

množství respondentů, slouží zejména pro zjištění stanovisek, postojů a pocitů. 

Kvantitativní marketingový výzkum je proveden shromážděním odpovědí respondentů 

na otázky, a to tak, že je každému respondentovi položena otázka stejným způsobem. 

Kvantitativní marketingový výzkum slouží pro kvantifikaci některých jevů (např. znalost 

značky, její použití/spotřeba, motivy nákupního rozhodnutí atd.). Mezi nejrozšířenější 

metody marketingového kvantitativního výzkumu patří dotazování. „Uskutečňuje se 

pomocí nástrojů (dotazníků, záznamových archů) a vhodně zvoleného kontaktu 

s nositelem informací - dotazovaným (respondentem)“. (FORET; STÁVKOVÁ, 2003, 

s.32). Formy dotazování mohou být různé: osobní, písemné, telefonické, elektronické. 

4.1.1.1 Písemné dotazování 

Forma písemného dotazování je zprostředkována pomocí dotazníků. Dotazník 

je nejfrekventovanější metoda sběru primárních dat a patří mezi nejstarší techniky 

marketingového průzkumu. Je určen především pro získávání údajů od velkého počtu 
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respondentů. Proto je považován za ekonomický výzkumný nástroj, jehož pomocí je 

možné získat velké množství informací za relativně krátkou dobu (CHRÁSTKA, 2010, s. 

13). Samotná příprava dotazníku však trvá delší dobu a neměla by se podcenit. Dále je 

v rámci identifikace nedostatků dotazníku důležité, aby byl předem vyzkoušen na 

pilotní skupině. (MALÝ, 2009, s. 65)  

4.1.1.2 Vlastní metodika dotazníkového šetření  

 Pro učely této práce byl jako výzkumný nástroj zvolen tištěný dotazník, 

jehož účelem byl sběr primárních informací od návštěvníků partnerských fitness center 

firmy adidas. Marketingový průzkum probíhal v březnu roku 2014. Celkem se 

dotazníkového šetření účastnilo 371 respondentů, kteří byli osloveni přímo v 

partnerských fitness centrech. Z těchto 371 rozdaných dotazníků bylo vyhodnoceno 

364 dotazníků, jelikož zbylých 7 nebylo možné vyhodnotit. Sběr dotazníků proběhl za 

přítomnosti autorky práce s pomocí několika kolegů, čímž byl zajištěný rychlý sběr 

spolehlivých informací. Vzorek populace byl tedy jasně definovaný v souladu s tím, že 

návštěvníci daných fitness byli schopni poskytnou informace týkající se toho, zda 

zaregistrovali adidas jako sponzora a zároveň mohli navrhnout případné změny v 

marketingové komunikaci. Právě jejich názory byly pro účely této diplomové práce 

relevantní. Za vyplněný dotazník obdržel každý respondent marchendesignovou 

pozornost (nebo-li giveaways) v podobě klíčenky, bloku, propisky atd. s logem adidas. 

Na obrázku 5 je uvedeno schéma operacionalizace, které nám shrnuje strukturu celého 

dotazníku. Dotazník obsahuje 22 otázek se skládá ze 4 částí, které mají za cíl zjistit - 

povědomí a náhled na značku adidas, působení komunikace dané firmy na cílové 

zákazníky ve fitness centru, zhodnocení kvality služeb v daném fitness centru a 

segmenzaci zákazníků. Dotazníkový průzkum byl zaměřen především na preference 

sportovního zboží do fitness a komunikaci sponzora v rámci fitness center. Výzkum 

proběhl konkrétně v těchto sponzorovaných fitness centrech: Beck Box Club Praha, 

OMEGA fitness Olomouc a BIG 1 fitness Brno. Zároveň bylo do dotazníkového šetření 

zahrnuto fitness centrum Kotva v Praze, kde společnost adidas do budoucna plánuje 

rozšířit spolupráci. Respondenti dotazníkového šetření byli návštěvníci těchto fitness 

center, kteří byli osloveni náhodně a vypňovali tištěný dotazník za přítomnosti autorky 

této diplomové práce.  
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“Marketingová komunikace firmy adidas v rámci partnerských fitness center.” 

1) Povědomí o sponzorovi 

2) Uvedení sponzora 

3) Podle čeho si toho všimli 

4) Oblečení preferované návštěvníky fitness 

5) Obuv preferovaná návštěvníky fitness 

6) Preferovaná značka oblečení 

7) Preferovaná značka obuvi 

8) Motivace ke koupi sportovního vybavení 

9) Rozhodování při koupi 

10) Vnímání značky adidas 

11) Vnímání značky adidas ve spojení s fitness 

12) Vnímání značky Nike ve spojení s fitness 

13) Preference výhod plynoucí ze spolupráce adidas s daným fitness 

14) Další preferované výhody 

15) Hodnocení fitness 

16) Častost navštěvování fitness 

17) Preferované denní rozmezí návštev 

18) Preferovaný sport 

19) Pracovní status 

20) Hrubý měsíční příjem 

21) Pohlaví 

22) Věk 

 Na závěr dotazníku byla použita řada identifikačních otázek, které nám umožní 

zjistit závislosti na věku, přijmu, pohlaví atd. Výsledkem daných konstruktů je návrh 

implementace marketingové strategie se zahrnutím SWOT analýzy. 
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Obrázek 5 Operacionalizace konstruktu marketingové komunikace 
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4.1.1.3 Konstrukce dotazníku  

 Na počátku tvorby dotazníku je důležité si stanovit cíl průzkumu, na který se 

zaměříme. Pokud není přesně definován, může se stát, že průzkum nesplní očekávání. 

Cíl musí být především zjistitelný a srozumitelný. Dotazník má mít promyšlenou 

strukturu. Měl by na první pohled upoutat pozornost, nesmí však respondenta ze 

začátku odradit. Je potřeba se zaměřit především na: 

 srozumitelnost 

 přehlednost a snadnou orientaci 

 jednoduchost vyplňování 

 jazykovou korektnost 

 typografickou úpravu 

 grafickou úpravu 

Dotazník je obvykle strukturován do tří částí (GAVORA, 2007).  

a) Vstupní část obvykle uvede respondenta do tématu. Informuje ho o cílech 

výzkumu, může mu dát pokyny, jak dotazník vyplňovat.Také by měla zdůrazna 

důležitost jeho odpovědí, což by ho mělo motivovat k pečlivému vyplňování 

dotazníku. Dále je dobré uvést dobu vyplňování, jméno autora či instituce a 

zdůraznit právní aspekty, jako je anonymita respondentů apod. 

 Vstupní část dotazníku byla pojmuta tak, aby v ní byly zahrnuty všechny výše 

zmíněné informace. Zároveň ale respondent neměl poznat o jakou firmu se 

jedná, aby nedošlo k ovlivnění respondenta ve vazbě na odpovědi. 

b) Část druhá obsahuje vlastní otázky. Zpočátku bývají lehčí a přitažlivější otázky, 

které respondenta neodradí. Uprostřed bývají otázky těžší, či nepříliš zajímavé. 

Nakonec jsou zařazeny otázky, které nabývají důvěrnějšího charakteru a blíže 

nám specifikují respondenta. Tyto faktografické otázky řazeny jako poslední, 

jelikož většinou nejsou tak náročné na vyplňování jako otázky předešlé. 

Otázky byly konstruovány tak, aby na ně bylo lehké a rychlé odpovídat. Z 

počátku bylo pro respondenta videtelných pár úvodních otázek. Po otevření 

dotazníku (přeložená stránka A4) na něj čekala řada škálování. Na konci byly 

zařazeny identifikační otázky. 
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c) Na závěr dotazníku je dobré poděkovat respondentovi za spolupráci. V tomto 

případě navíc obdržel malou pozornost jako poděkování za vyplnění dotazníku. 

PŘÍBOVÁ (2008) uvádí následující kroky při tvorbě dotazníku: 

 Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést. 

 Dříve než začneme s tvorbou otázek je nutné, abychom si stanovali základní 

informace, které chceme pomocí dotazníku vyzkoumat. Je tedy dobré vytvořit si jejich 

písemný seznam. Pro učely práce a dosažení stanovených cílů bylo třeba zjistit 

následující informace. 

 Povědomí o propagací naší značky v daných fitness. 

  Jaké benefity z tohoto partnerství by zákazníci rádi čerpali.  

 Cítí se zákazníci být nějak spřízněni s naší značkou-věrnost značce. 

 Asociace spojené se značkou adidas. 

 Typ oblečení užívaný ve fitness. 

 Typ sportovců navštěvující fitness. 

 Hodnocení kvality daného fitness. 

 

 Určení způsobu dotazování 

 Dotazování může probíhat ve čtyřech základních podobách- písemné, 

elektronické, osobní, nebo telefonické. Výhodou osobního dotazování je vysoká 

návratnost odpovědí. Toto dotazování je však časově a finančně náročné, a tak v této 

době převládá dotazování elektronické a písemné. 

Pro tyto účely byl zvolen písemný dotazník, který byl z obou stran vytištěn na papír 

velikosti A4 a přehnutý v polovině, čímž se získal format A5, který na respondenty hned 

neodradil svým rozsahem. Pro lepší kontrolu se autorka práce (za pomoci dalších 

kolegů) přímo účastnila sběru dat v zájmu získání co nejvěrohodnějších informací. 

Původně bylo zamýšleno použít elektoronický dotazník, který by se vyplňoval do 

tabletů. Po konzultaci se sociologem byl však výzkum pojat tradičním způsobem 

písemného dotazování v rámci urychlení sběru a získaní složitějších vztahů 

promněných, které byly zpracovány v programu SPSS. 

 Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr 
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 Zde je nutné charakterizovat cílovou skupinu respondentů a další demografické 

údaje jejich sběru. Může se tedy jednat o studenty jistých vysokých škol, nebo o starší 

generace. Dále se může jednat o lidi které se věnují určité profesi, nebo koníčkům. 

Může se jednat o úzce specifickou skupinu, nebo může být naopak výběr vzorku široký. 

Podle dané skupiny lidí se můžeme rozhodnout, zda  pojmeme dotazník více formálně i 

neformálně, popřípadě můžeme zvolit odborný jazyk a podobně. 

Pro tento výzkum byla skupina respondentů jasně definovaná. Jednalo se o 

zákazníky sponzorovaných fitness center, kteří dané fitness znají a měli možnost 

zaregistrovat partnerství. Zároveň je to skupina lidí, která mohla poskytnou informace 

ohledně preference oblečení určeného na fitness. 

 Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace 

 Některé otázky se vytvářejí velice jednoduše, především jsou to faktografické 

otázky (věk, pohlaví atd.). Obtížněji se oproti tomu formulují otázky, které zjišťují 

nějaký názor, osobní postoj apod. „Zde je potřeba formulovat otázky tak, aby 

respondent byl ochoten odpovídat, a když odpovídá, aby odpovídal nezkresleně.“ 

(GAVORA,2007). Pro tvorbu otázek platí několik základních pravidel. 

 Formulace jednoduchých a stručných otázek 

 Vyhnout se dvojitým otázkám-klást otázky jednoznačné 

 Klást smysluplné otázky 

 Vyhýbat se záporným výrazům 

 Nepoužívat sugestivní otázky 

 Vyvarovat se haló-efektu 

 Validnost 

 Reliabilita 

Dle CHRÁSTKY (2007) dělíme otázky na tři základní typy (dle otevřenosti): 

 otázky otevřené – jsou to takové, které umožňují volnou tvorbu odpovědi. Maji 

výhodu v tom, že neomezují respondenta ve volbě odpovědi a mohou být 
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zdrojem nových poznatků. Je však obtížnější na tyto otázky odpovídat a 

vyplňování zabere více času. Zároveň se tyto otázky také složitěji zpracovávají.  

 V dotazníku bylo užito tří otevřených otázek, přičemž na otázky č. 2 a 3 (viz 

příloha č. 1) bylo relativně jednoduché odpovědět. Otázkou č. 14 bylo možné 

získat kreativní návrh od respondenta, který se týkal zlepšení komunikace s 

cílovou skupinou. 

 otázky uzavřené – respondenti mohou vybírat jednu, čí více možností z předem 

nabídnutých odpovědí. Otázky se mohou dělit na dichotomické (respondent 

volí mezi dvěma protikladnými odpověďmi, např. ANO x NE) a polytomické 

(respondent volí z více možností). V rámci urychlení sběru informací a jejich 

vyhodnocování byly v dotazníku převážně užity uzavřené otázky. 

 otázky polouzavřené – jsou kombinací dvou výše zmíněných typů. Respondent 

má možnost výběru z předem nabídnutých možností, pokud mu nabídka 

nevyhovuje, může zvolit variantu vlastní odpovědi. 

  

 Otázky byly podrobně konzultovány s několika experty z oblasti marketingu a 

marketingového výzkumu. V první řadě s manažery z firmy adidas, kteří se věnují brand 

aktivaci a sportovnímu marketingu. Dále s profesory z Fakulty tělesné výchovy a sportu 

v Praze, kteří se věnují marketingovému výzkumu a sociologii.  

Škálování 

Škála poskytuje odstupňované hodnocení jevu, pomáhá tedy zjistit míru 

vlastnosti jevu, nebo jeho intenzitu. Posuzovací škály mají nejčastěji 3, 5, 7 či 9 stupňů, 

v praxi je totiž upřednostněno užití lichých počtů stupňů před sudými. S růstem počtu 

stupňů narůstá také jemnost posouzení (BÁRTOVÁ, 2011). Škaly byly v dotazníku užity 

ve velkém množství, čímž bylo získáno velké množství informací ohledně preference 

oblečení. 

Pilotáž 

Posledním krokem tvorby dotazníku je pilotáž. Ta nám umožní zjištění nedostatků 

dotazníku v praxi. Předtím než je tedy rozdán dotazník cílové skupině je nutné vybrat 
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menší testovací skupinu, která nás na tyto nedostatky upozorní. Mnoho slabin se zjistí 

právě tím, když se autor v předvýzkumu dané skupiny zeptá, jak otázky chápou. 

4.1.2 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum pomáhá zjistit individuální subjektivní hodnocení 

respondenta na zkoumaný jev. Díky tomu bývá kvalitativní výzkum používán jako 

doplněk pro prohloubení výsledků kvantitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum 

využívá tyto metody a techniky: 

 hloubkové interview 

 skupinové rozhovory 

 panel 

 pozorování 

 projekt 

 experiment 

 

V případě této práce bude kvalitativní metodou forma hloubkového rozhovoru, 

interview s manažery. Jehož cílem je získat informace od partnerů. Rozhovory budou 

probíhat s manažery jednotlivých fitness center. 

4.1.2.1 Hloubkové interview 

Neboli hloubkový rozhovor je rozhovor tazatele pouze s jedním respondentem. 

V konkrétních situacích může podle FORETA (2003) probíhat rozhovor dvěma způsoby, 

buďto jako standardizovaný nebo jako volný nestrukturovaný rozhovor. 

 

U standardizovaného rozhovoru má tazatel dopředu připravenou strukturu 

rozhovoru a jasně položené otázky a jejich pořadí, které musí tazatel dodržet. Velký 

důraz je kladen na formulaci otázek. Nestrukturovaný rozhovor bývá dopředu 

připravován, ale je veden tak, aby se co nejvíce přiblížil volnému rozhovoru. Takovýto 

rozhovor může být buďto neřízený, tedy s co nejmenším vstupováním a usměrňováním 

ze strany tazatele, nebo řízený, kdy se tazatel snaží usměrnit respondenta a zabránit 

odbočování od tématu. KOTLER (2005) ovšem i přesto vidí problém v důvěryhodnosti 
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odpovědí, jelikož velkou roli stále hraje lidský faktor. Lidé mohou zamlčet či pozměňIT 

své odpovědi a nemusÍ sdělit informace, které tazatel potřebuje. 

 

4.1.3 Situační analýza – SWOT 

 SWOT analýza patří mezi základní nástroje marketingové analýzy. Je to situační 

analýza, která shromažďuje data z vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Cílem je podle 

JAKUBÍKOVÉ (2009) „identifikovat to, do jaké míry je současná strategie firmy a její 

specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které 

nastávají v prostředí“. BLAŽKOVÁ (2007) rozděluje dvě části, z nichž se SWOT analýza 

skládá. Je to interní a externí analýza. Zkratka SWOT je složena z anglických názvů 

jednotlivých částí analýzy: silné stránky (strenghts), slabé stránky (weeknesses), 

příležitosti (opportunities), hrozby (threats).  

 Příležitosti – „možnosti, s jejichž realizací stoupají vyhlídky na růst či lepší využití 

disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů“ (BLAŽKOVÁ, 2007). Firma je musí 

nejdříve identifikovat, aby je mohla využít jako cestu ke konkurenční výhodě. 

 Hrozby – situace, trendy, události či změny, které můžou působit jako překážky 

dalšího rozvoje firmy. Hrozby se mohou změnit ve slabé stránky a tak je nutné je 

minimalizovat. 

 

Interní analýza je prováděna za pomoci vnitropodnikových analýz a hodnotících 

systémů. JAKUBÍKOVÁ (2009) doporučuje použít jako výchozí základnu vyjádření 

aktuálního stavu marketingového mixu společnosti. Výsledkem interní analýzy jsou 

silné a slabé stránky firmy: 

 

 Silné stránky – skutečnosti, které přinášejí výhody nejen firmě, ale i zákazníkům. 

 Slabé stránky – faktory, jejichž úroveň je nízká. Věci, které nedělá firma dobře 

nebo v nich zaostává za konkurencí.  
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5 ANALYTICKÁ ČÁST – VÝSLEDKY VÝZKUMU 

 V této kapitole budou prezentovány výsledky získané kvantitavním sběrem dat. 

Tyto informace budou doplněny daty, které byly získány rozborem sekundárních dat, 

prostřednictvím hloubkového interview s manažery fitness center a dalšími 

informacemi získanými vlastním pozorováním. Dříve než budou prezentovány výsledky 

dotazníkového šetření, je důležité uvést základní informace o společnosti adidas 

získané analýzou interních materialů této společnosti. 

5.1 Globální marketingová strategie adidas AG 

 Značka adidas patří pod skupinu adidas Group, která pod sebou zahrnuje značky 

Reebok, Taylor Made a Rockport. Tím, že adidas Group sdružuje více značek, dává 

skupině větší tržní sílu a patří mezi lídry v oblasti výroby sportovního zboží. Tuto výsadu 

si společnost zachovává téměř 70 let. Adidas Group zastává šest základních 

strategických cílů, které charakterizují smysl celého podnikání. 

1. Různorodost portfolia značky 

Jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci, adidas Group pod sebou 

zahrnuje více značek, čímž se snaží uspokojit rozmanitou poptávku 

sportovců. Proto existuje možnost, oslovit širší spektrum sportovců a 

zároveň lépe reagovat na trendy trhu.  

2. Investice do trhů s největším potencionálem 

Tím, že se adidas zaměřuje na vedoucí tržní pozici na většině kontinentech, 

zaměřuje logicky své investice do nejsilnějších trhů s potenciálem 

dlouhodobého růstu a ziskovosti. Hlavní důraz expandování je kladen 

hlavně na trh Číny, Ruska a USA. Jelikož je každý z těchto trhů velmi 

jedinečný, musí se jim přizpůsobit I komunikační strategie. Silnou roli hraje 

obchod pomocí e-commerce, tedy prodeje přes internet. 

3. Tvorba flexibilního dodavatelského řetězce 

Tato oblast si klade za cíl zkrátit dobu dodací lhůty a zlepšovat 

infrastruktury a procesy distribuce v závislosti na požadavcích rychle se 

měnících trendů ať už v maloobchodních či velkoobchodních kanálech. 
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4. Vedoucí pozice na základě inovací 

Smysl této strategie nespočívá jen v inovativní výrobě produktů, jde o 

celkovou firemní kulturu, která je schopna se přizpůsobit náhlým změnám a 

generovat nové a smysluplné nápady a tím vytvářet inspirativní prostředí. 

5. Tým vytvořený na dědictví 

Základem je firemní kultura, která byla formována na vlivech minulosti a 

cílevědomě následuje své aspirace. Pracovní prostředí je založené na 

týmovém duchu, kvalitě, lásce ke sportu a otevřené komunikaci. 

6. Udržitelný rozvoj 

Tento význam je celosvětově znám pod pojmem “sustainability 

management” překládaný jako management udržitelnosti. Nebo-li program 

pro firmy snaží se najít rovnováhu mezi zájmy všech zůčastněných stran a 

jednat v souladu se sociální odpovědností a uvědoměním si dopadu svého 

podnikání na životní prostředí. 

 

Značka adidas, jako hlavní složka adidas Group je globální standardizovanou 

značkou. Základní marketingová strategie si drží na všech trzích stejnou podobu. 

Marketingový mix se však uzpůsobuje dané kultuře, prostředí a dalším narokům 

daného trhu. Značka s historií jako má adidas odolává nátlakům konkurenčního okolí 

už značná léta a musela se přizpůsobit mnoha vnějším podmínkám. Přesto si zachovává 

svoji jedinečnost a styl a je hrdá na dědictví, kterým disponuje a bere ho jako svou 

výhodu.  

Tím, že se adidas už po dlouho dobu udržuje ve špičce sportovního průmyslu, má 

také vysoké nároky k vytváření hodnotného odkazu. Zároveň si za své partnery vybírá 

experty ve svém oboru a jako assety nejúspěšnější sportovce světa, kteří jsou vzorem 

pro mnoho mladých talentů. Adidas v globálním hledisku sponzoruje na jedné straně 

sportovce jako je Lionel Messi, David Beckham, Andy Murray a mnoho dalších 

zvučných jmen. Také je partnerem nejznámějších fotbalových klubů jako Real Madrid, 

Bayern Munich  nebo AC Milan. Na druhé straně si pro svou life – stylovou kolekci 

vybírá hvězdy z prostředí show businesu. V současné době je to např. nově uzavřené 

partnerství se zpěvačkou Rita Ora. Globálně činí marketingové výdaje firmy více než 

10% celého obratu. 
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5.2 Komunikační politika firmy adidas ČR 

Firma adidas ČR s.r.o. byla založena v roce 1991 a sídlí v Praze v ulici Pekařská 16. 

Společnost patří pod skupinu EAST (značící pobočky ve východní Evropě), která má 

centrální sídlo v Bratislavě na Slovensku a je řízena z hlavní centrály v Německu v 

Herzogenaurach. Adidas ČR s.r.o je výhradním dovozcem a distributorem zboží této 

značky na území české republiky. Předmětem podnikání je konkrétně dovoz sportovní 

obuvi, oblečení, tašek, jiného sportovního zboží a dalších věcí potřebných k 

zabezpečení hospodářské činnosti organizace. Produkty adidas jsou děleny do těchto 

hlavních kategorií: běh, fotbal, plavání, tenis, basketball, outdoor, děti, trénink ženy, 

trénink muži.  

V českých podmínkách je komunikační politika firmy adidas mírně odlišná, než na 

jiných zahraničních trzích. Co se týče reklamy, tak se zde setkáváme s mnohem nižším 

počtem televizních spotů, než například na severo - americkém kontinentě. Poslední 

televizní kampaň představovala v roce 2013 novu technologii Boost, která je 

aplikovaná v podrážce bot a umožňuje lepší odraz. Důvodem k tomu, proč jsou 

televizní reklamy využívány v tak malé míře, je nízký rozpočet v porovnání s vysokými 

cenami reklam. Proto adidas využívá hlavně jiných komunikačních kanálů. 

Jedním z nich je product placement, kdy je adidas partnerem několika webových 

portálů a časopisů. Je to nenásilná propagace produktů, kdy se danému partnerovi 

poskytne k otestování, nebo k nafocení určitá řada produktů. Zákazník si poté může 

přečíst recenzi a prohlédnout si daný produkt prostřednictvím internetového nebo 

tištěného media. Adidas navázal spolupráci například s internetovým portálem Rungo, 

nebo Běhej.cz. 

Další důležitou složku marketingové komunikace hraje pro adidas event marketing. 

Ačkoliv je tento komunikační nástroj velmi nákladný a časově náročný, je nezbytný pro 

představení nové řady produktů či pro posílení určité kategorie. V minulém roce 2013 

byla hlavní akcí adidas Outdoor tour, která se konala v areálu loděnice v pražské Troji a 

kladla si zacíl posílit kategorii outdoorových produktů. Při této akci se divákům 

představila řada sponzorovaných sportovců z řad lezců a slacklinistů a zároveň si mohli 

vyzkoušet řadu outdoorových aktivit, jimž dominovala ledová stěna. Další akcí byl 
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výběr mladého talentovaného fotbalisty. Cílem této akce byla podpora nové fotbalové 

řady Nitrocharge. 

V neposladní řadě je jedním z hlavním pilířu marketingové komunikace nástroj 

sponzoringu. Adidas sponzoruje ve všech svých kategoriích řadu známých českých 

sportovců, jako například Petra Čecha, Kiky a Maki, Lukáše Bauera a řadu dalších. 

Výhodou sponzoringu je, že tyto známé osobnosti se objevují v řadě soutěží a mnoha 

dalších událostech a to produktům dodá větší hodnotu u zákazníků. Lidé si tak mohou 

daný produkt spojit se svým idolem - známou osobností. 

 

 Pokud přejdeme konkrétně ke kategorii fitness (zahrnuta v kategorii trénink) a 

propagaci v rámci tohoto odvětví, je komunikační politika v této oblasti lehce 

popsatelná. Fitness totiž v současné době není klíčovou kategorií pro adidas, jelikož 

zaměření a tudíž i většina peněz na propagaci putuje především do kategorií běh, 

fotbal a outdoorové sporty. Propagace adidas fitness kategorie probíhá především jen 

prostřednictvím sponzoringu fitness center uvedených v kapitole 5.3. Přesto chce firma 

adidas ČR v budoucnu dosáhnout zlepšení v oblasti propagace ve fitness za využití 

dalších komunikačních kanálů jako jsou reklama, event marketing, či podpora prodeje. 

 Proto je třeba se zaměřit na tyto tři základní aspekty: 

 posílení komunikace, 

 porozumění cílové skupině, 

 trendy a produkty. 

 Co se týče aktuální výrobkové řady, v současné době chce adidas ve fitness 

propagovat následující sortiment. K nejnovějším technologiím patří například climachill 

nebo-li “nejchladnější technologie”, která zchladí ty části těla, které se nejvíce potí. 

Tato technologie zaručuje maximální pohodlí, ventilaci a chlazení. Dále jsou v současné 

koleci znázorněny zvířecí motivy. Tyto produkty je možné si prohlédnou v příloze č. 6. 

Produkty adidas je možné v hojné míře vídat u mnoha návštěvníků fitness (jak je dále 

patrné i z dotazníkového šetření). Zvláště v posledních letech je možné pozorovat, že 

produkty adidas prošly velkou změnou designu. Lidé byli často zvyklí na tradiční vzhled 

výrobků se třemi pruhy a nevýraznými barvami. Naopak v posledních letech jsou 

kolekce velmi barevné a na řadu přicházejí nové technologie, které nahrazují typickou 

bavlnu. Během dotazníkového šetření padly při konzultaci s některými z respondentů 
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názory, že preferovali dřívější výrobky a nové kolekce jim zcela nevyhovují. Je to však 

otázka vkusu, kdy tradičnější výrobky preferují především starší generace. 

5.2.1 Preference návštěvníků fitness ve volbě sportovního zboží 

 Tato část obsahuje výsledky z dotazníkového šetření, které se týkají preference 

oblečení do fitness. Tyto informace je důležité zhodnotit z hlediska identifikace 

zákazníků, na které by se měla marketingová komunikace zaměřovat. S tím 

samozřejmě souvisí zjištění požadavků daných skupin na sportovní vybavení a 

dosavadní vnímání produktů adidas, jak bylo zmíněno v předešlé podkapitole. Fitness 

řada firmy adidas je orientována jak na muže, tak i na ženy. Přesto se předpokládá, že 

je tato kategorie oblíbena více u žen. Stejně tak to potvrdilo i dotazníkové šetření, kde 

je v grafu 1 a 2 zobrazena preference oblečení a obuvi do fitness ve smyslu 

specializace. Zákazníci v otázce “Jaký typ oblečení a obuvi nejčastěji užíváte do fitness?” 

volili z možností: určené přímo do fitness, určené na jiné sportovní odvětví, je mi to 

jedno.  

Graf 1 a 2 Typ oblečení a obuvi užívané do fitness 

 

 

Zdroj: Bártová 2014 
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 Z grafu 2 je patrné, že téměř 75% žen nosí a obuv přímo určenou na fitness, u 

mužů tuto skupinu tvoří necelých 50%. Dále je možné zaznamenat, že větší procento 

lidí neřeší typ oblečení do fitness, kdežto typ bot se snaží vybírat buďto přímo určené 

na fitness, nebo alespoň na jiné sportovní odvětví. Ve většině případů je to běžecká 

obuv, popřípadě sálová. V obou případech (oblečení i obuv) je znatelné, že mužům je 

spíše než ženám jedno, co si do fitness oblékají. 

5.2.2 Adidas a konkurence 

 Účinnost komunikace firmy je závislá také na vztahu ke konkurenci. Podobně jako 

v oblasti výroby sportovní zboží celkově, jsou v oblasti sportovního vybavení do fitness 

největšími konkurenty značky adidas tyto následující značky: Nike, Reebok a Puma. 

Tato konkurence plyne hlavně v orientaci na stejnou cílovou skupinu a z řady výrobků, 

které mají mnohdy podobný vzhled, technologie a hlavně cenu. Pokud hovoříme o 

oblasti fitness, je cílem těchto značek uzavřít partneství s prémiovými a perspektivními 

fitness centry. V českých podmínkách, především v oblasti Prahy, se nachází několik 

výběrových fitness center. Většina z nich už však partnera má, a tak není lehké najít 

prémiové fitness, které by zároveň splňovalo požadavky na velikost, různorodost 

sportovní nabídky a potřebnou fluktuaci lidí. 

 Největším konkurentem z výše zmíněných je americká značka Nike, která je 

současně světovou jedničkou na trhu se sportovním zbožím. Nike globálně uzavřel 

smlouvu s fitness centry Holmes Place a World Class, čímž samozřejmě i v českých 

podmínkách odpadá možnost spolupráce s těmito kluby. V prostředí ryze českých 

fitness je Nike dále sponzorem prémiových fitness center, jako Balance club 

Brumlovka, nebo fitness Olgy Šípkové. V dotazníku byl k porovnání vnímání značek v 

oblasti fitness vybrán Nike, jako největšího konkurenta adidas. Graf 3 prezentuje 

výsledky, které se týkají vnímání těchto dvou značek ve spojení s fitness. Respondenti 

hodnotili vlastnosti zobrazené na ose x na stupnici od 1 do 5, přičemž 1 označovala 

zcela odpovídá a 5 vůbec neodpovídá. Z výsledků jasně plyne, že značka Nike se ve 

všech kategoriích umístila lépe než značka adidas. Nejznatelněji je to možné pozorovat 

na oblíbenosti a designu značky. Známost a cenovou dostupnost vnímají respondenti u 

obou značek téměř shodně.  Zároveň je z grafu 3 patrné, že nejlépe u obou značek 
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ohodnotili respondenti aspekt známosti. Naproti tomu nejhůře ohodnotili cenovou 

dostupnost značek. 

 

Graf 3 Vnímání značky adidas a Nike ve spojení s oblastí fitness 

 

Zdroj: Bártová 2014 
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pohlaví poroste. Dále se Reebok začal specializovat v oblasti jógy, kam vkládá většinu 

svých finančních prostředků a sklízí tím úspěchy. 

 Hodnocení značek Puma a Reebok ve vztahu k adidas nebylo zařazeno do 

dotazníkového šetření z důvodu rozsáhlosti dotazníku. Dále to bylo dáno tím, že adidas 

nevnímá tyto dvě značky, narozdíl od Nike jako hlavní konkurenty.  

Tabulka 5 Preference značek obuvi do fitness 

  

věk 

Celkem mladší střední starší 

Značka 
obuvi 

adidas četnost 14 50 24 88 

  
 

% mezi adidas obuví 15,9% 56,8% 27,3% 100,0% 

  
 

% mezi věkovou 
skupinou respondenta 

18,9% 28,9% 36,4% 28,1% 

  Nike četnost 35 58 17 110 

  
 

% mezi Nike obuví 31,8% 52,7% 15,5% 100,0% 

  
 

% mezi věkovou 
skupinou respondenta 

47,3% 33,5% 25,8% 35,1% 

  Puma četnost 2 9 2 13 

  
 

% mezi Puma obuví 15,4% 69,2% 15,4% 100,0% 

  

 
% mezi vekovou 

skupinou respondenta 
2,7% 5,2% 3,0% 4,2% 

  Reebok četnost 11 23 3 37 

  
 

% mezi Reebok obuví 29,7% 62,2% 8,1% 100,0% 

  

 
% mezi vekovou 

skupinou respondenta 
14,9% 13,3% 4,5% 11,8% 

  
jiné četnost 5 6 3 14 

  
 

% mezi jiné obuví 35,7% 42,9% 21,4% 100,0% 

  

 
% mezi vekovou 

skupinou respondenta 
6,8% 3,5% 4,5% 4,5% 

  je mi to 
jedno 

četnost 7 27 17 51 

  

 
% mezi je mi to jedno 

obuví 
13,7% 52,9% 33,3% 100,0% 

  

 
% mezi vekovou 

skupinou respondenta 
9,5% 15,6% 25,8% 16,3% 

    četnost 74 173 66 313 

Total   % mezi značkou obuvi 23,6% 55,3% 21,1% 100,0% 

    % mezi věkem 
respondenta 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Zdroj: Bártová 2014 

Další zajímavý výsledek v oblasti konkurence značek nabízí tabulka 5. Z ní je 

patrná jasná zavislost věkové kategorie na volbě produktů zmíněných značek (též 

označováno pojmem “shoe counting”). Nejprve je možné pozorovat, že lidé do fitness 
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nejvíce preferují obuv Nike. poté adidas a na třetím místě Reebok. Z procentuálních 

výsledků je dále možné zaznamenat, že s přibývajícím věkem klesá u zákazníků zájem 

kupovat produkty Nike a naopak se zvyšuje zájem o produkty adidas.  

 

Tabulka 6 Preference značek oblečení do fitness 

  

věk 

Celkem mladší středni starší 

Značka 
oblečení 

adidas četnost 22 49 25 96 

% mezi adidas oblečením 22,9% 51,0% 26,0% 100,0% 

% mezi vekovou skupinou 
respondenta 

29,7% 28,3% 37,9% 30,7% 

Nike četnost 27 49 14 90 

% mezi Nike oblečením 30,0% 54,4% 15,6% 100,0% 

% mezi vekovou skupinou 
respondenta 

36,5% 28,3% 21,2% 28,8% 

Puma četnost 1 10 1 12 

% mezi Puma oblečením 8,3% 83,3% 8,3% 100,0% 

% mezi vekovou skupinou 
respondenta 

1,4% 5,8% 1,5% 3,8% 

Reebok četnost 6 16 2 24 

% mezi Reebok oblečením 25,0% 66,7% 8,3% 100,0% 

% mezi vekovou skupinou 
respondenta 

8,1% 9,2% 3,0% 7,7% 

jiné četnost 3 13 4 20 

% mezi jiné oblečením 15,0% 65,0% 20,0% 100,0% 

% mezi vekovou skupinou 
respondenta 

4,1% 7,5% 6,1% 6,4% 

je mi to 
jedno 

četnost 15 36 20 71 

% mezi je mi to jedno 
oblečením 

21,1% 50,7% 28,2% 100,0% 

% mezi vekovou skupinou 
respondenta 

20,3% 20,8% 30,3% 22,7% 

Celkem četnost 74 173 66 313 

% mezi značkou oblečení 23,6% 55,3% 21,1% 100,0% 

% mezi věkem 
respondenta 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Zdroj: Bártová 2014 

Pokud ale preference zaměříme na oblečení, přebírá vedoucí úlohu adidas, jak je 

možné zaznamenat v tabulce 6. Dalším důležitým aspektem je fakt, že více lidem je 

jedno, jaké oblečení si vezmou do fitness, kdežto obuv se snaží vybírat spíše 

značkovou. 
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5.3 Analýza marketingové komunikace firmy adidas v 

partnerských fitness 

 Do tohoto výzkumu byla zahrnuta fitness centra, která již po nějkou dobu 

spolupracují se společností adidas. Partnerství bylo navázáno na základě toho, že daná 

fitness centra svou nabídkou jak sportovních, tak doplňkových služeb patří mezi 

prémiová a zároveň disponují dostatečně velkou návštěvností. Adidas konkrétně 

sponzoruje na území hlavního města Prahy síť fitness center BBC, v Brně BIG 1 fitness a 

v Olomouci multifunkční centrum Omega fitness. Do výzkumu bylo zahrnuto také 

fitness centrum Kotva, kde momentálně spolupráce není tak rozsáhla. Umožní to však 

rozpoznat rozdíly v působení propagace na zákazníky. Adidas se v daných fitness 

centrech propaguje formou hmotného sponzoringu, kdy jsou materiálně (v podobě 

oblečení a obuvi) zajištěni zaměstnanci daných fitness. Dále je v daných fitness 

centrech možno partnerství pozorovat na grafikách, které jsou umístěny na bannerech, 

plakátech a dalších doplňcích. 

5.3.1 Základní charakteristika Beck Box Club Praha 

 Celým názvem Solárium Fitness Beck Box Club Praha, dále uváděn pod zkratkou 

BBC, je pražský řetězec, který tvoří celkem osm poboček. Každý z klubů se mírně 

odlišuje svou nabídkou. Nejširší nabídku poskytuje pobočka BBC Vinohradská, která 

svou rozlohou patří k jedné z největších v ČR. Na této centrální pobočce také proběhlo 

dotazníkové šetření, kterého se zůčastnilo 98 lidí. Z toho 45% žen a 55% procent mužů, 

kdy 48% z dotazovaných bylo ve věkové kategorii 21-30 let. 

5.3.1.1 Nabídka služeb 

 Jak již vyplývá z názvu tohoto klubu k dispozici je mimo fitness služeb také řada 

luxusních solárií. V oblasti fitness nabízí klub posilovnu a cvičební lekce jako aerobic, 

zumba, cycling, box či floating. Vzhledem k velikosti centra je však překvapivě floating 

jedinou relaxační aktivitou, které centrum nabízí. Za zmínku stojí lekce s názvem adidas 

jóga, která je specifická některými cvičebními prvky. Dále nabízí novinky na trhu, stejně 

jako tým kvalifikovaných trenérů, mezi které patří i známější tváře z oblasti fitness. V 

dotazníkovém průzkumu návštěvníci ohodnotili fitness centrum podle následujích 

kritérií viz graf 4. Známkování bylo odstupňováno od 1 do 5, přičemž 1 znamená 
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výborný a 5 špatný. Čím je tedy bod na ose blíže středu, tím bylo hodnocení lepší. 

Obsah pavučinových grafů všech sponzorovaných fitness center je možné porovnat na 

str. 57. 

Graf 4 Hodnocení fitness centra BBC 

 

Zdroj: Bártová 2014 

 Z grafu 4 plyne, že návštěvníci BBC Vinohradská nejlépe hodnotí dostupnost 

fitness centra, které se nachází přímo u metra Želivského. Dalšími nejlépe 

hodnocenými aspekty byla čistota a cenová dostupnost. Nejhůře byly ohodnocena 

nabídka doplňkových služeb. U tohoto fitness centra byla v dotazníkovém šetření 

přidána jedna otázka, jelikož zvláště u toho fitness centra nás zajímalo, co je hlavním 

motivem zákazníků k návštěvě daného fitness. Původní domněnka byla, že je to hlavně 

nízká cena za vstup, jelikož fitness BBC je jako mnoho jiných fitness center, nuceno 

snižovat vstupné v zájmu udržení konkurence schopnosti. Tím však vyvstává riziko, že 

by fitness centrum mohlo ztratit na své kvalitě a vyjímečnosti a stalo se jedním z fitness 

center, které svůj obchod zakládá spíše na kvantitě, než na kvalitě.  
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Výsledky na otázku “Co je hlavním důvodem využívání služeb tohoto fitness centra?” 

zákazníci odpověděli následovně: 

Tabulka 7 Hlavní důvod využívání služeb BBC Vinohradská 

prestiž klubu 
cenově výhodná 

nabídka klubu 
kvalita služeb 

a prostředí 
dobrá lokalita 

blízká osoba 
využívá také 
tento klub 

jiné 

5,1%  25,5% 20,4% 33,7% 11,2% 4,1% 

Zdroj: Bártová 2014 

5.3.1.2 Analýza marketingové komunikace ve spojení s BBC 

 Adidas je partnerem BBC od roku 2006 se smlouvou do konce roku 2014. Za tu 

dobu je sponzoring na prostředí fitness velmi patrný. Návštěvníky hned při příchodu 

upoutají grafiky s vyobrazením sportovců v oblečení adidas. Dále je možné si 

povšimnout personálu (od recepčních až po instruktory), kteří jsou od hlavy k patě 

oblečeni v adidas kolekci. Grafiku je dále možné pozorovat na zrcadlech a dalších 

doplňcích. Z vyhodnocení 98 vzorků vyplývá, že 41% dotazovaných si všimlo adidas jako 

sponzora a zbylých 59% tuto spolupráci nezaznamenalo. Ty zákazníky, kteří o adidasu, 

jako sponzorovi vědí, nejvíce zaujaly grafiky umístěné v prostorách fitness, které téměř 

ve stejném poměru následovalo oblečení zaměstnanců (graf 6). 

Graf 6 Zaregistrování marketingové komunikace v rámci BBC  

 

Zdroj: Bártová 2014 
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5.3.2 Základní charakteristika BIG 1 fitness Brno 

 Je bezesporu nejvyhlášenějším brněnských fitness centrem, které se nachází 

přímo v centru města. Má dvě pobočky, které nabízí dvě nadstandartně vybavené  

posilovny. Tato fitness byla založena v roce 2005 jako akciová společnost pod 

obchodním jménem GESTE, a.s. a zaujímá velikostí první místo na Moravě. 

5.3.2.1 Nabídka služeb 

 Společnost nabízí služby wellness a fitness pro širokou veřejnost. Pobočka v ulici 

Benešova je zaměřena výhradně na klubové členství a mimo jiné nabízí také wellness 

zónu. Fitness centrum působí svěže a barevně a je laděné do futuristického stylu. 

Pobočku na Václavské 6, kde probíhal sběr dotazníků, tvoří 3 základní části: 

 CROSS WORKOUT + zónou pro funkční tréninky 

 Kardio zónou 

 Posilovacími stroji a jednoručními činkami 

 Kapicita fitness je plně využíváná, což je spojeno i s doplňkovými akcemi, které 

centrum nabízí. Za zmínku stojí především tzv. happy hours, které jsou ve všední dny, 

vždy mezi 10 - 14 hodinou. V těchto hodinách si lidé mohou přijít zacvičit za akční cenu. 

Tato strategie naplnění fitness centra v kritických hodinách zabírá, jelikož zákaznící v 

tuto dobu hojně navštěvují fitness. Mimo posilovnu fitness disponuje velkým sálem, ve 

kterém probíhají skupinové lekce jako aeronic, Schwinn, rowing, boojvé sporty, či 

taneční hodiny. Klub v Benešově ulici také nově nábízí lekce pole dancingu. Také jsou 

plánovány sportovní akce, při nichž by se adidas mohl více zviditelnit. Toto fitness 

centrum rovněž nabízí dětský koutek a parkování přímo před fitness. Dále na internetu 

umožňuje pohled virtuální kamerou. 

Zákazníci BIG 1 nejlépe hodnotili tyto tři aspekty: čistotu, technickou vybavenost 

a ochotu personal (graf 7). Naproti tomu nejhůř dopadlo hodnocení doplňkových 

služeb a cenové dostupnosti, které hodnotili známkou 2. 
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Graf 7 Hodnocení fitness centra BIG 1 

 

Zdroj: Bártová 2014 

5.3.2.2  Analýza marketingové komunikace ve spojení s  BIG 1 

 Adidas sponzoruje BIG1 fitness od roku 2009. Stejně jako v BBC je i zde možno 

zaznamenat partnerství na oblečení recepčních a instruktorů, či na grafikách 

umístěných na zdech, či doplňcích fitness centra. Za zmínku stojí také velké “adidas 

hodiny”. BIG1 fitness plánuje ve spolupráci s adidas víkendové sportovní akce v okolí 

brna. Dotazníkového šetření se zůčastnilo 35% žen a 65% můžů. Jak je podle věkového 

rozdělení vidět, skupinu dotazovaných tvořili z velké části studenti, kteří mají možnost 

zvýhodněného vstupu. V BIG1 fitness 46% respondentů spolupráci zaregistrovalo 

především na grafikách. Pouhých 11% uvedlo obečení zaměstnanců. 

Graf 8 Zaregistrování marketingové komunikace v rámci BIG 1  

 

Zdroj: Bártová 2014 
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5.3.3 Základní charakteristika OMEGA fitness Olomouc 

 Toto multifunkční centrum bylo založeno roku 2007 blízko od centra Olomouce. 

Funkčně a zároveň elegantně řešený interiér fitness zóny doplňuje prostorná venkovní 

terasa, která je estetickým doplňkem celého centra. Adidas sponzoruje toto moderní 

multifunkční centrum od roku 2009. 

5.3.3.1 Nabízené služby 

 Mimo fitness centra nabízí další sportovní vyžití na jednom místě. Jedná se 

především o tenisové, squashové a badmintonové kurty. Dále o sály určené na hot 

jogu, či novinku milon cyrcle, při které se cvičí na strojích rozmístěných do kruhu. 

Samotné fitness s kardio zónou patří k nejmenším ze sponzorovaných klubů, nicméně 

různorodost sportovní nabídky patří k nejširší. Fitness centrum se nechází ve velké 

modrně zrekonstruované budově, hned vedle plaveckého stadionu. Fitness zóna nabízí 

klientům možnost aktivně trávit čas v nadstandardně vybavené posilovně, navštívit 

lekce různých druhů skupinových cvičení, dát si do těla při H.E.A.T. programu nebo 

zjistit stav své kondice v diagnostické místnosti. Dále je pro sportovce připraven fitness 

nápojový bar, kde si mohou zakoupit fitness doplňky a zdravou výživu. K dispozici jsou 

k zapůjčení sporttestery na měření tepové frekvence. 

Graf 9 Hodnocení fitness centra OMEGA 

 

Zdroj: Bártová 2014 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

technická
vybavenost

cenová
dostupnost

dopravní
dostupnost

čistota

sportovní služby

doplňkové
služby

ochota
personálu

profesionalita
cvičitelů

OMEGA 

OMEGA



59 
 

 OMEGA centrum získalo od respondent veli dobré ohodnocení. Vesměs jsou 

zákaznící s nabízeným servisem velmi spokojeni. Přeci jen jeden aspekt nebyl dobře 

ohodnocen a to je cenová dostupnost. Ta dostala z daleka nejhorší hodnocení i přes to, 

že cenová dostupnost tohoto fitness je na úrovni všech hodnocených fitness. Vnímání 

ceny se nejspíš odvíjí od lokality. 

5.3.3.2 Analýza marketingové komunikace ve spojení s OMEGA 

 Adidas sponzoruje sport centrum OMEGA od roku 2009. Toto fitness centrum 

bezesporu splňuje všechny požadavky co se týče návštěvnosti a požadavků na 

prostředí. Omega má stejně jako předešlá fitness centra budget na odběr sportovního 

zboží na zápočet. V prostorách fitness centra jsou velé grafiky umístěné ve vstupní 

hale, stejně jako v jednotlivých cvičebních sálech. Dále je celý personál vybaven 

oblečením z posledních kolekcí. 

Graf 10 Zaregistrování marketingové komunikace v rámci OMEGA  

 

Zdroj: Bártová 2014 
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5.3.4 Základní charakteristika fitness Kotva Praha 

 Tento unikátní koncept spojuje fitness a relaxační zóny v jednom na ploše 1 100 

m2 ve 4. patře obchodního domu Kotva na Náměstí Republiky. Fitness mimo jiné nabízí 

moderní vybavení a atraktivní prostředí přímo v centru Prahy s výhledem na prašnou 

bránu. Fitness centrum navíc majitelé plánují v blízké době rozšířit o další aktivity. 

5.3.4.1 Nabízené služby 

 Aerobní sál nabízí širokou nabídku cvičení, ať už se jedná o tradiční hodiny 

aerobiku, nebo o novinky v podobě piloxingu či GO UP. Kardiozóna disponuje řadou 

posilovacích strojů značky Cybex. Dále se v prostorách fitness nachází solárium, 

privátní sauna a samozřejmostí stejně jako u ostatních fitness je dětský koutek a 

bezplatné parkování. Centrum v podstatě disponuje vším, jako ostatní fitness, jen je 

svou velikostí o něco menší. Majitelé se proto rozhodli rozšířit prostory o dva taneční 

sály a sál na skupinové lekce. K tomu v rámci rozšíření služeb nechají vystvět solnou 

jeskyně a kryokomoru. V rámci tohoto velkolepého konceptu si slibují přilákat více lidi 

z firem z centra Prahy, stejně jako sportovce, kteří v českých podmínkách stále ještě 

unikátní kryokomoru zajisté uvítají. 

Graf 11 Hodnocení fitness centra Kotva 

 

Zdroj: Bártová 2014 
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5.3.4.2  Analýza marketingové komunikace ve spojení s Kotva 

 Jak již bylo na na s. 53 zmíněno, adidas s tímto fitness centrem teprve plánuje 

navázat širší spolupráci. V minulých letech sice už jistá forma sponzoringu proběhla, ta 

však byla po určitou dobu z nedostatku financí omezena. Recepce a někteří trenéři 

ovšem stále chodí oblečeni v adidas produktech. Toto je však jediná forma propagace, 

která v rámci fitness centra Kotva probíhá. Prostory jsou bez jiného viditelného 

sponzora. Stejně tak tomu vypovídají i výsledky dotazníkového hodnocení, kdy si 

pouhých 10% respondentů všimlo produktů adidas na zaměstnancích. 

Graf 12 Zaregistrování marketingové komunikace v rámci Kotva  

 

Zdroj: Bártová 2014 

5.3.5 Celkové hodnocení fitness center a komunikace adidas v rámci nich 

 V závěru této podkapitoly je znázorněna mapka hodnocení všech fitness v 

jednom grafu. Jak již bylo řečeno, čím menší obsah pavučina zaujímá, tím lépe fitness 

centrum obstálo v hodnocení návštěvníků. Jak je možno si povšimnout, nejlépe se v 

celkového hodnocení umístilo fitness OMEGA Olomouc. To se téměř ve všech 
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Graf 13 Celkové hodnocení fitness center 

 

Zdroj: Bártová 2014 

 Dále je zajímavé porovnat fitness centra BBC, BIG1 a OMEGA, která jsou 

adidasem sponzorovaná již delší dobu a fitness centrum Kotva, kde je partnerství na 

počátku rozvoje a spolupráce zatím probíhala jen kratší dobu ve formě zajišťování 

oblečení pro trenéry a recepci. Jak je vidět z grafu 14, partnerství adidas a fitness Kotva 

návštěvníci zaznamenali jen v 10-ti procentech, přestože personál chodí oblečen v 

adidas kolekci. Naproti tomu ve zbylých třech fitness centrech zaznamenalo téměř 50% 

zákazníků adidas jako sponzora daného fitness. Zákazníci si totiž ze 79% všímají 

především grafiky na zdech a vybavení. 12% ze všech dotazovaných si všimlo 

sponzorství jak na oblečení, tak na grafikách, zbylých 9% si povšimlo sponzorství jen 

podle oblečení personálu. Rozdíl mezi modrými čarami na grafu 9 otevírá velké pole 

působnosti, kde se adidas na základě rozšíření spolupráce s fitness Kotva může do 

budoucna realizovat a dostat vice do povědomí zákazníků. 
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Graf 14 Vliv sponzorství na povědomí zákazníků 

 

Zdroj: Bártová 2014 

 Dalším důležitým aspektem zjištění byla preference případných výhod plynoucích 

z partnerství adidas a daného fitness centra. Návštěvníkům bylo nabídnuto k 

ohodnocení několik druhů výhod, které by jako členi jednoho z partnerských fitness 

center mohli čerpat. Tyto výhody byly navrženy na základě toho, zda by byly do 

budoucna realizovatelné.  

Tabulka 8 Zájem o výhody plynoucí ze spolupráce adidas a fitness centra 

    Nehodno-
ceno 

1 2 3 4 5 Celkem 

zakoupení produktů 
přímo ve fitness 

četnost 14 73 88 84 54 51 364 

  procenta 3,8 20,1 24,2 23,1 14,8 14,0 100,0 

otestovat si produkty četnost 12 138 97 69 27 21 364 

  procenta 3,3 37,9 26,6 19,0 7,4 5,8 100,0 

celoroční slevová 
karta 

četnost 14 185 88 52 11 14 364 

 
procenta 3,8 50,8 24,2 14,3 3,0 3,8 100,0 

sezónní slevová karta četnost 15 177 97 47 17 11 364 

  procenta 4,1 48,6 26,6 12,9 4,7 3,0 100,0 

soutěže o věcné ceny četnost 15 105 77 91 48 28 364 

  procenta 4,1 28,8 21,2 25,0 13,2 7,7 100,0 

akce četnost 14 83 69 90 55 53 364 

  procenta 3,8 22,8 19,0 24,7 15,1 14,6 100,0 

speciální cvičební 
lekce 

četnost 15 98 77 84 50 40 364 

 
procenta 4,1 26,9 21,2 23,1 13,7 11,0 100,0 

Zdroj: Bártová 2014 
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Na základě odpovědí v tabulce 8 je možné identifikovat o jaké benefity by 

návštěvníci nejvíce stáli. Hodnocení je stejné jako u předešlých grafů. Jak je možné dále 

zaznamenat, zákazníci by z uvedných výhod nejraději čerpali slevové kartičky. Mírně 

lepší hodnocení získala celoroční slevová kartička s nižší slevou, než sezónní kartička na 

vybrané produkty s vyšším procentem slevy. Jako druhý benefit se umístilo testování 

adidas produktů zapůjčených přímo ve fitness. Dále následují soutěže o věcné ceny, 

které byly preferovány především mladší věkovou kategorií. Téměř se stejným 

hodnocením se umístily speciální cvičební lekce, které by plynuly z partnerství adidas a 

fitness. Nejmenší ohlas sklidilo zakoupení produktů a akce v podobě módních 

přehlídek či dalších sportovních akcí. 

Graf 15 Preference výhod plynoucích ze spolupráce adidas s partnerskými fitness 

Zdroj: Bártová 2014 

  V otázce č. 14, která je otevřená, byl dále respondent vyzván, aby uvedl vlastní 

návrh na zlepšení propagace. Nejčastěji lidé uváděli požadavek na znatelnější 

internetovou komunikaci v podobě zasílání newsleterů či na distribuci letáků s 

informacemi o novinkách. Dále byl ve velkém počtu projeven zájem o propagační akce, 

ve smyslu návštěvy fitness freelancery, kteří by propagovali nejnovější kolekce a 

technologie a zároveň poradili s výběrem ideálního oblečení. Mnoho lidí také stálo o 

drobné incentivy.   
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5.4 SWOT analýza marketingové komunikace firmy adidas v 

partnerských fitness centrech 

 Dle výsledků dotazníkového průzkumu, rozhovoru s manažery a zkoumáním 

sekundárních informací, byla sestrojena tabulka 9 znázorňující současné silné a slabé 

stránky marketingové komunikace firmy adidas vrámci partnerských fitness na území 

české republiky. Dále jsou v této tabulce uvedeny potencionální příležitosti, jejichž 

směrem by se měla propagační strategie ubírat a zároveň je poukázáno na 

potencionální hrozby na které je třeba dávat pozor a snažit se jim předcházet.  

 Silnou stránkou marketingové komunikace je bezesporu známé jméno značky a 

dlouholetá tradice. Neustále je poukázováno na dlouhodobý vývoj v kategorii fitness a 

na široké portfólio výrobků této kategorii. Propagaci těchto kolekcí umožňuje 

prezentace nejnovějších kolekcí na instruktorech a dalším popřípadě personálu. To s 

sebou také nese výhodu toho, že výrobky jsou prezentovány na aktivně sportujících 

lidech. Dále stojí za zmínku dlouhodobé a přátelské vztahy, které adidas udržuje s 

danými fitness centry. Tyto fitness centra si stále udržují svou prestiž a výjimečnost i 

přes velký nátlak konkurenčních fitness klubů. Zároveň disponují vysokou návštěvností, 

několika stovek lidí za den. Navíc se adidas zaměřil na sponzorování fitness center i 

mimo Prahu, čímž rozšířil možnosti propagace za hranice hlavního města. V neposlední 

řadě je silnou stránkou nový design grafik umístěných ve fitness centrech.  

 Ve sloupci slabých stránek jsou identifikovány nedostatky v oblasti propagace. Za 

prvé je to absence globálního partnerství s nějakým mezinárodním prémiovým fitness 

centrem. Dalším velkým nedostatkem je, že adidas nepokrývá komunikaci s 

návštěvníky fitness přes internetové stránky. Logo ani produkty adidas nejsou téměř 

vůbec k zaznamenání na webových stránkách partnera, ani není rozesílán žádný 

newsletter, který by zákazníky odkazoval na novinky a informoval je o jiných 

kategoriích či akcích adidas. Slabou stránkou je dále to, že komunikace přes fitness 

centra dostatečně neodkazuje cílového zákazníka na obchody, kde si může zakoupit 

adidas produkty, popřípadě mu nejsou ani nabízené žádné slevy či speciální akce.  

 



66 
 

Tabulka 9 SWOT analýza marketingové komunikace adidas v rámci fitness 

Silné stránky Slabé stránky 

 Známé jméno značky 

 Široká a dlouhodobá nabídka fitness 
produktů značky adidas 

 Nejaktuálnější kolekce k vidění přímo 
na zaměstnancích fitness 

 Dlouhodobé kontakty ve 
sponzorovaných fitness 

 Pokrytí fitness center i mimo Prahu 

 Spolupráce s top fitness centry 

 Vysoká návštěvnost klubů 

 Graficky vyvedé upoutávky ve fitness 
centrech 

 Dobrý servis pro fitness ze strany 
adidas 

 Absence globálních partnerství s top 
fitness centry 

 Nedostatečná reklama na webu 
fitness center 

 Ve fitness centru chybí komunikace, 
která by zákazníka odkázala na adidas 
obchody 

 Nižší budget na kategorii fitness 

 Slabá podpora řady fitness oblečení 
pro muže 

 Mírně horší celkové hodnocení, než u 
největšího konkurenta Nike 

 Ve oblasti českého fitness nyní 
neexistuje žádná ikona 

Příležitosti Hrozby 

 Nové formy propagace-product 
placem 

 Nalezení nového atraktivního 
partnera 

 Inspirace ze zahraničních zdrojů 

 Chuť a otevřenost partnerských 
fitness center k rozšíření spolupráce 

 Event promotion 

 Vyšší podpora od managementu z 
centrály 

 Zaměření na populaci s 
vyššímpříjmem  

 Orientace na ženy 

 Fitness jako stálý trend 

 Konkurence ze strany jiných značek, 
především Nike 

 Spíše sezónní odvětví 

 Úplné zastínění fitness jinými 
kategoriemi jako fotbal, či běh 

 Vstoupení jiných značek do tohoto 
odvětví 

 Zhoršení prestiže fitness center  s 
vlivem na pověst adidas 

Zdroj: Bártová 2014 

 Celková propagace ve fitness centrech je slabá a je to dáno tím, že adidas do ní 

nevkládá dostatečné finanční prostředky. Nike si oproti adidas více tuto kategorii hlídá. 

To také může souviset s tím, že jsou pro kategorii fitness výrobky od Nike o trochu 

oblíbenější. Navíc není ze strany adidas vůbec podporovaná řada fitness oblečení pro 

muže. Poslední slabinou nejen pro adidas je, že ve fitness nyní neexistuje žádná ikona, 

kterou by se lidé mohli inspirovat (např. Olga Šípková před 20-ti lety). 
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K největším příležitostem patří zrealizování nových forem propagace, přičemž 

návrhy na tuto implementaci budou uvedeny v další kapitole. Pro snahu vylepšení 

propagace je velmi důležitým aspektem to, že manažeři sponzorovaných fitness jsou 

otevřeni témeř pro jakékoliv rozšíření spolupráce. Dobrou příležitostí ke zlepšení 

propagace je také inspirování se ze zahraničních zdrojů a z příkladu konkurence. Co se 

týče zahraničí, největší podporu pro zlepšení komunikace ve fitness by mohl dát 

management z centrály v Německu. Dále je třeba zaměřit se na dvě skupiny s nejvyšší 

koupěschopností v této sféře a to jsou lidé s vyššími příjmy  a ženy. Fitness je navíc 

stálým trendem. To znamená, že lidé tam budou chodit pořád. 

 Hrozby plynou především ze strany konkurence, kdy některé značky vkládají více 

prostředků a mají lepší marketingové strategie ve sponzorovaných fitness centrech. 

Firma adidas musí dávat pozor na to, aby alespoň část prostředků dávala i do kategorie 

fitness, jinak by ji mohly další sportovní kategorie úplně zastínit. V úvahu musí být také 

brán fakt, že fitness je spíše sezónní záležitostí, kdy ho velká skupina lidí využívá hlavně 

přes zimu. V neposlední řadě musí být pohlídány standarty a kvalita sponzorovaných 

fitness, aby popřípadě neškodily jménu značky. 
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6 SYNTETICKÁ ČÁST 

 V této části budou prezentovány návrhy na implemetnaci marketingové strategie 

firmy adidas ve fitness centrech BBC, BIG1, OMEGA a Kotva. Tyto návrhy vycházejí z 

výsledků předchozích analýz a na základě těchto podkladů je zpracován návrh dalších 

možných forem propagace v této oblasti. Firma adidas je schopna na aktivaci a 

branding ve fitness uvolnit méně prostředků, než do jiných kategorií. Přesto je třeba 

aby do budoucna v prostředí fitness, mimo současné formy propagace, využila také 

další komunikační kanály jako je reklama, event marketing, či podpora prodeje. 

Marketingová strategie je navržena tak, aby mohla být aplikovatelná v období dalších 

dvou let, tedy v letech 2014-1016 a slouží marketingovým manažerům, kteří dané 

navrhy mohou nasadit v různých obdobích v závislosti na rozpočtu a momentální 

potřebě.  

6.1 Zpracování výsledků SWOT analýzy pro návrhy 

marketingové strategie 

Silné stránky 

Jelikož jsou výrobky této firmy všeobecně známé, je třeba toho využít a zaměřit 

se zvláště na propagaci nových kolekcí a inovací. Vstřícnost a otevřenost manažerů 

napomáhá zavedení účinnější formy komunikace a využití různorodých komunikačních 

kanálů. Výhodou je, že adidas se zaměřil na sponzorování fitness center i mimo Prahu, 

čímž rozšířil možnosti propagace za hranice hlavního města. Tím dosáhl lepšího 

geografického pokrytí cílové skupiny. Samotná fitness centra si navíc stále udržují svou 

prestiž a výjimečnost i přes velký nátlak konkurenčních fitness klubů. Zároveň disponují 

vysokou návštěvností, několika stovek lidí za den.  

Slabé stránky 

 Pro vylepšení slabých stránek by bylo žádoucí, aby adidas navázal globální 

partnerství s nějakým mezinárodním prémiovým fitness centrem. V malé zemi, jakou 

jsou Čechy, totiž není snadné vyhledat fitness centra s požadovanými vlastnostmi a 

především taková, která ještě nemají uzavřenou smlouvu s jinou sportovní značkou v 
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oblasti výroby sportovního zboží. Tudíž pak musí sponzorovat fitness, která nemají tak 

rozsáhlé řetězce. Jako tomu je v případě fitness Kotva a BIG 1, které mají jen jednu, 

nebo dvě pobočky. Dalším velkým nedostatkem který je třeba začít řešit, je 

nekomunikace s návštěvníky fitness přes internet. Logo ani produkty adidas nejsou 

téměř vůbec k zaznamenání na webových stránkách partnera, ani není rozesílán žádný 

newsletter, který by zákazníky odkazoval na novinky a informoval je o jiných 

kategoriích či akcích adidas. Hlavně by se měla zlepšit i nabídka fitness produktů pro 

muže. Slabou stránkou je dále to, že komunikace přes fitness centra dostatečně 

neodkazuje cílového zákazníka na obchody, kde si může zakoupit adidas produkty, 

popřípadě mu nejsou ani nabízené žádné slevy či speciální akce. Na všechny tyto 

aspekty je nutné při navrhování plánu myslet. 

Příležitosti 

Primární stránkou jsou zde příležitosti, kterých musí firma plně využít, aby dosáhla 

požadovaných cílů a prosperity v této oblasti. Směr příležitostí může záviset buďto jen 

na schopnosti podniku, nebo může být ovlivněn okolnostmi přicházejících z vnějšího 

prostředí. K největším příležitostem patří zrealizování nových forem propagace, a 

využití nových komunikačních kanálů. Návrhy na využítí těchto kanálů jsou uvedeny a 

podrobně rozebrány v podkapitole 6.2. Dále je pro snahu vylepšení propagace velmi 

důležitým aspektem to, že manažeři sponzorovaných fitness jsou otevřeni témeř pro 

jakékoliv rozšíření komunikace. Ochoty rozšířit spolupráce je třeba využít a najít 

společné preferované kanály. Dobrou příležitostí ke zlepšení propagace je také 

inspirování se ze zahraničních zdrojů a z příkladu konkurence. Co se týče zahraničí, 

největší podporu pro zlepšení komunikace ve fitness by mohl poskytnout management 

z centraly v Německu. Pobočky menších státu vždy plní požadavky zacílení z řídících 

míst, to tedy znamená, že své budgety rozdělují na základě preference globálu. Dále je 

třeba zaměřit se na dvě skupiny s nejvyšší koupeschopností v této sféře a to jsou lidé s 

vyššími příjmy ženy. Fitness je navíc stálým trendem a ne chvilkou záležitostí. To 

znamená, že lidé tam budou chodit pořád. 
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Hrozby 

Hrozbám plynoucí ze strany konkurence se firma musí postavit čelem. A to tak, že 

pozorně sleduje aktivity konkurenta. Pokud by adidas dále omezoval prostředky na 

propagaci ve fitness na úkor jiných sportovních odvětvích, může se stát, že tuto 

kategorii úplně zastíní a ztratí tak velkou část potencionálních zákazníků, kteří mají 

kupní sílu. Navíc se může stát, že jim tyto zákazníky odláká konkurenční značka. Dále je 

neustále nutné kontrolovat kvalitu a loajálnost sponzorovaného fitness centra 

neohlášenými kontrolami. V úvahu musí být také brán fakt, že fitness je spíše sezónní 

záležitostí, kdy ho velká skupina lidí využívá spíše jen přes zimu, proto je třeba zaměřit 

propagační akce zvláště na zimní sezónu. Ačkoliv se fitness centra snaží přilákat 

zákazníky i v létě, rozdíl v návštěvnosti je stále markantní. 

6.2  Návrh strategie rozvoje marketingové komunikace 

 Návrhy jsou rozděleny na branding a aktivaci, podle formy propagace. Zároveň 

tyto návrhy budou seřazeny v závislosti na vhodnosti využití této formy komunikace. 

Jak bylo na s. 42 zmíněno, jelikož fitness není pro adidas hlavní cílovou kategorií, 

prostředky na propagaci v rámci fitness jsou o proti jiným kategoriím velmi omezené. 

Proto je třeba hledat cesty propagace s nižšími náklady. 

Hlavním cílem aktivace ve fitness centrech by mělo být: 

 Zvýšit povědomí o aktuálních novinkách v oblasti fitness. 

 Upozornit návštěvníky na výhody nošení vhodného oblečení a obuvy do fitness. 

 Rozšířit dosah na potencionální zákazníky ve chvíli, kdy jsou nejvíce ochotni ke 

konverzaci. 

 Nastavit spojení k lokálním obchodům a e-komerci. 

 Podpořit výše zmíněné aktivity nabídnutím slev. 

6.2.1 Aktivace 

 Nabídka slevových karet do retailových (kterých má adidas 7) a franchisových 

prodejen, jako jsou A3 sport, Sportisimo, nebo Lion Sport. Hodnocení této výhody 

se u respondentů umístilo na nejlepším místě. Je to tedy známka toho, že zákazníci 
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o slevové karty stojí a spíše preferují celoroční slevové karty s nižší slevou, než 

sezónní slevy na vybrané produkty s mírně vyšší slevou. Tento rozdíl je však 

minilmální. Tato forma propagace je zároveň nenáročná na finanční náklady. Je 

potřeba jen zadat do výroby větší množství slevových karet, které by byly vytištěny 

na tvrdý křídový či lesklý papír bez fólie (příloha č. IX), čímž by se dále mohly 

ušetřit náklady místo laminátových karet. Další výhodou je, že touto formou je 

možné oslovit velké množství návštěvníků, jelikož fitness centra disponují vysokou 

členskou základnou. Například BBC má aktivních 20.000 členů. Kartičku by lidé 

mohli obdržet při vstupu na recepci a při nové registraci.  

 Rozesílání měsíčního Newsletteru, který by informoval o aktuálních novinkách v 

oblasti fitness s odkazem na nejnovější produkty adidas. Zároveň by tento 

newsleter mohl informovat i o jiných kategoriích a sportovních akcích, nejen o 

oblasti fitness. Přesto by tato kategorie byla primární. V případě, že by adidas 

nechtěl newsletter vytvářet sám, je také možnost zapojit informace o produktech 

adidas do newsletteru samotných fitness center. Stejně jako to dělá například Nike 

ve spolupráci s fitness centrem Brumlovka. 

 Navázání spolupráce s pražskými prodejnami. Základní informace o prodejnách 

ve fitness centru by přímo odkazovali na pobočky adidas. Odkazy by mohly být 

umístěné přímo na grafikách, nebo na internetové stránce každého fitness. Dále 

by mohly být uvedeny na letácích, které by byly k dispozici na recepci fitness. Na 

oplátku by zase na prodejnách adidas mohly být přidávány do nákupních tašek 

letáky s nabídkou cvičebních hodin v partnerském fitness. Při určité sumě nákupu 

by například návštěvník mohl získat volný vstup do fitness. 

 Využit product placement. Nejnovější kolekce by měly být v prostoru, kde je 

největší fluktuace zákazníků fitness centra. Nejlepší prostor se nachází v blízkosti 

recepce, kdy navíc přítomnost recepčních bude bránit odcizení produktů, které by 

byly umístěny na figurínách, nebo bustách (viz příloha č. IX). Produkty by se 

obměňovaly každého čtvrt roku. 

 Propagační akce realizované v prostorách fitness centra.  Tyto akce by měly 

povahu výstav, seminářů, či módních přehlídek. Nejvíce by zákazníci preferovali 

takové akce, při kterých mohou získat informace o novinkách na trhu, nebo si 

mohou vyzkoušet produkty. Zároveň by k těmto akcí bylo třeba přítomnosti 
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kvalifikovaných freelancerů, kteří mají znalosti ohledně adidas produktů a jejich 

technologií. Propagační akce by mohly být využity v rámci souvisejících kampaní, 

tedy nárazově, dle potřeby. 

 Víkendové sportovní akce, které by byly realizovány za pomoci instruktorů fitness 

center. Tyto akce by umožnily navázání hlubšího vztahu se zákazníkem a zároveň 

dostatek času k jeho oslovení v příjemném prostředí obohaceném o sportovní 

lekce. Inspiraci by adidas mohl nabrat například z joga Reebok víkendu, který je 

realizovaný každý měsíc v rezortu Svatá Kateřina v jižních Čechách. 

 Dárkové předměty, které by byly poskytnuty výběrovým zákazníkům. 

Nejefektivnějším způsobem by bylo darovat drobný předmět při registraci nového 

zákazníka ve fitness. Tím by si adidas zajistil to, že by zákazník měl hned z počátku 

povědomí o tomto sponzorovi. Zároveň by měl být tento předmět praktickou 

podobu např. klíčenky, na kterou si zákazník může dát kartu do fitness. 

 Podpora známé tváře ve fitness, vytvořit cvičební tým. Nalezení mladého 

sportovně talentovaného člověka, který by představoval idol pro zákazníky. 

Popřípadě nějaká známá osoba provozující aktivně fitness. Tato nově vytvořená 

ikona by mohla vest speciální cvičební hodiny ve spolupráci s adidas. 

6.2.2 Branding 

 Zapůjčení adidas produktů ve fitness. Tento marketingový nástroj by se sice 

zákazníkům zamlouval, ale zde nastává jistý problém v tom, že není mnoho 

produktů, které by mohly být zapůjčeny několika zákazníkům za den. V tomto 

smyslu by to mohly být produkty jako hodinky se sporttesterem, nebo jiné cvičící 

pomůcky. Dále by na recepci mohly být k zapůjčení poskytnuty ručníky s adidas 

logem, nebo karimatky, které už jsou takto poskytovány například ve fitness 

centru BBC. 

 Využití interní televize prostorách fitness. Zde by se mohly promítat sestřihy  

upoutávek na nejnovější technologie adidas. Tyto upoutávky by mohly být použity 

i v angličtině, jelikož zákazníci většinou tyto spoty jen sledují na obrazovkách bez 

zvuku. 

 Využití dalších prostor fitness k instalaci banerů a dalších grafických materialů. 

Jelikož je veškerá grafika instalována pouze u vstupních vchodů a v prosterech 
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cvičící zóny je třeba se zaměřit i na další prostory fitness, kde zákazníci tráví delší 

dobu a těmi jsou prostory šaten. Zde se nabízí hned několik možností, kam by 

mohl být branding umístěn. Prvních z nich jsou skříňky, které často vlastní mediální 

agentura. Jelikož jsou ve všech fitness tyto plochy nevyužity, nabízí se zde možnost 

pronájmu skříněk pro reklamu. Příklad viz. příloha č. IIIV. 

 Update grafiky. Popis lidí na našich grafikách, aby si je lidé mohli zařadit, kam daný 

sportovec patří. S tím souvisí také update grafiky na tištěných materiálech a 

internetu.  
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6.2.3 Finanční plán a harmonogram aktivit pro období 2014-2016 

Budget na podporu marketingové komunikace ve fitness ve výši 2 500 000 Kč na 

rok, je optimální volbou vzhledem k požadavku nižších výdajů na tuto kategorii.  Z této 

částky bude více než polovina prostředků užita na standartní sponzoring 

prostřednictvím hmotných prostředků. Tato forma komunikace tvoří základ spolupráce 

s fitness centry a je tedy podstatné, aby byla užívána po celou dobu s tím, že tyto 

komunikační kanály budou rozšířeny o finančné méně náročné aktivity, vybrané 

z návrhů v kapitole 6.2.1 a 6.2.2. Jak již bylo zmíněné tyto návrhy by měly být 

aplikované pro období 2014-2016. Přičemž tento rok budou nějaké aktivity nasazeny 

se zpožděním. Návrh uvedený v tabulce 10 by tedy pohl být v daném časovém sledu 

aplikován v roce 2015.  

Tabulka 10 Finanční plán a harmonogram aktivit 

Období Popis činnosti Cena 
Leden-duben Objednávka věcí BBC  650 000,- 

Leden-duben Objednávka věcí BIG 1  400 000,- 

Leden-duben Objednávka věcí OMEGA  500 000,- 

Leden-duben Objednávka věcí Kotva  300 000,- 

Leden Product placement všechna 
fitness ½ roku 

80 000,- 

Leden-únor Slevové karty BBC    70 000,- 

Leden-únor Slevové karty BIG 1    50 000,- 

Leden-únor Slevové karty OMEGA    60 000,- 

Leden-únor Slevové karty Kotva    50 000,- 

Březen Instalace grafik Kotva    80 000,- 

Červenec- srpen Sportovní akce BIG 1   80 000,- 

Červenec Product placement všechna 
fitness 2/2 roku 

60 000,- 

Zimní sezóna Propagační akce  200 000,- 

Po celý rok Začlenění do newsletteru/ 
webu všech fitness 

80 000,- 

 Celkem 2 500 000,- 
Zdroj: Bártová 2014 

6.2.4 Kontrola implementace marketingové strategie 

Kontrolu vlivu implementace doporučení na rozvoj marketingové komunikace 

bych doporučovala v zadání stejného, nebo doplněného dotazníky, který byl použit 

v této diplomové práci. Tato kontrola by měla proběhnout po delší době, například ke 

konci roku 2016, v důledku toho, aby měli zákazníci šansi reagovat na změnu 

komunikace. 
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7 DISKUZE 

Tato část poukazuje na činitelé, které mohly ovlivnit výsledky získaných dat. Dále 

shrnuje zajímavé body průzkumu a postřehy na vylepšení.  

 K vyhodnocování dotazníku jsem použila program SPSS 10, který umožnil 

pokročilé zpracování dat a vytvoření složitějších vztahů dvou proměnných do 

kontingenčních tabulek. Zároveň je vyhodnocování výsledků v tomto program velmi 

přesné. V dotazníku v příloze č. 1 je možné vidět, jak byla každá možnost odpovědi 

očíslovaná. To sloužilo k rychlému přepisu odpovědí do excelu. Respondent připsaný 

do excelovské matice byl sice zpětně námátkově kontrolován s tištěným dotazníkem, je 

však možné, že při přepisu dat mohlo dojít k drobnému překlepu. Přepisování dat bylo 

zdlouhavé, jelikož střední část dotazníku se skládala z pěti - stupňových škál, které 

umožnily získat velké množství informací.  

Co se týče struktury dotazníku, původně jsem zamýšlela vytvořit kratší výstižný 

dotazník. V průběhu však přibylo tolik otázek, že je bylo těžké zredukovat alespoň na 

finální podobu dotazníku. Dotazník mohl obsahovat řadu dalších otázek, kde by bylo 

možné zjistit podrobnější názor na konkurenci. Dotazník už byl však tak dlouhý, že bylo 

třeba pečlivě zvážit, jaké informace jsou relevantní pro účely diplomové práce. 

Konstrukce otázek byla jasně daná a srozumitelná. Na počátku jsem zvolila středně 

náročné otázky, ve střední části dotazníku bylo škálování, které bylo velmi podrobné. 

Do budoucna bych výběr možností ve škálování volila s větší rozvahou, aby zpracování 

nebylo tak zdlouhavé jak pro respondenta, tak pro vyhodnocovatele. Na závěr 

dotazníku nebylo nutné zjišťovat až tolik identifikačních otázek. V otázce č. 8 dále 

nebylo za potřebí uvádět možnost g) jiné, jelikož ani ne 1% procento lidí doplnilo a 

ohodnotilo nějaký jiný motiv, který nebyl v možnostech uveden. Otevřené otázky 

splnily svůj účel. Především tedy otázka č. 14. V podstatě se nedělala žádná větší 

úpravu ve struktuře po pilotáži. 

Faktorů, které mohly nějakým způsobem ovlivnit výsledky dotazníkového šetření, 

vyvstává hned několik. Dotazníkový průzkum byl zaměřen pouze na zákazníky 

sponzorovaných fitness center, který probíhal pouze v prostorách vybraných 



76 
 

sportovních zařízení. Vzorek respondentů tedy nezahrnoval zákazníky jiných fitness 

center, které mají navázanou spolupráci s jinou sportovní značkou. Proto mohly být 

odpovědi týkající se preference oblečení mírně ovlivněny ve prospěch značky adidas, 

jakožto sponzora těchto fitness. Dalším faktorem, který mohl mírně ovlivnit výsledky 

šetření, je denní doba, ve které byly dotazníky sbírány. Jednalo se především o 

odpolední hodiny.  Zcela jistě mohl výsledky ovlivnit i nedostatek času některých 

zákazníků. Většinou si respondenti dávali čas, aby na odpovědi v klidu a s rozvahou 

odpověděli. Je však těžké odhadnout, jak moc si daný respondent práci zlehčil. Někteří 

respondenti byli schopni odpovídat rychle i na otevřené otázky. Některým bylo naopak 

třeba strukturu otázek podrobněji popsat či asistovat při odpovídání. Avšak asistování 

při vyplňování dotazníku s sebou přinášelo velkou výhodu v tom, že zákazník poskytl 

informace nad rámec dotazníkového šetření a podrobnější názor na tuto oblast. 

 Celkově bych zpracování dotazníku ohodnotila jako povedené, jelikož se povedlo 

upravit dotazník do takové podoby, aby na první pohled respondenta neodradil svou 

rozsáhlostí. Dále bylo možné pozorovat, že respondenti většinou snadno vyplnili otázky 

a nedělalo jim problém pochopit jejich smysl. Vyhodnocování dotazníku bylo 

přehledné a bez problemů. Za to vděčím především spolupráci sociologa, který metodu 

vyhodnocování pomocí SPSS a požadovaný formát dotazníku navrhl. 
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8 ZÁVĚR  

Cílem práce bylo navržení implementace marketingové komunikace firmy adidas v 

partnerských fitness centrech. Na základě analýzy dat získaných v marketingovém 

výzkumu, interview s manažery a rozborem sekundárních dat byla navržena vylepšení v 

oblastni brandingu a aktivace pro období 2014 - 2016. Dílčí návrhy v každé z těchto 

oblastí jsou různorodé, ať už svými požadavky na finanční stránku, tak na druhy 

komunikačních médií. Zároveň byl na základě SWOT analýzy identifikován směr, 

kterým se má tato komunikace ubírat.  

Ačkoliv adidas v oblasti fitness v současné době není schopen vydat dostatek 

finančních prostředků na propagaci, nabízí se řada finančně méně náročných cest, jak 

zákazníky oslovit. Tyto cesty se mnohdy shodují také s představami samotných 

návštěvníků fitness. Toho je třeba využít a navázat intenzivní komunikaci pomocí 

těchto kanálů. Za nejdůležitější aspekt z výše zmíněných považuji oblast aktivace, kdy 

je třeba více propojovat nové kampaně s prostředím fitness center. To lze uskutečnit 

hned několika způsoby, jako je například product placement nebo propagační akce. 

Tímto způsobem se zvýší povědomí zákazníků o nové produktové řadě a zároveň se 

poukáže na nutnost nošení vhodného oblečení na sport. Zároveň je nutné odkazovat 

zákazníky sponzorovaných fitness přímo na kamenné a internetové obchody adidas. 

Toho lze dosáhnout poskytnutím slevových karet aktivní členské základně fitness 

zařízení nebo pomocí letáků umístěných v prostorách klubu. 

Dalším důležitým aspektem je důsledné sledování loajality trénérů a dalších 

zaměstnanců fitness center celkově, ve smyslu výhradního užívání produktů 

poskytnutých od adidas. To lze provádět například neohlášenými kontolami. Na tento 

fakt je sice poukázáno ve smlouvě, přesto v nějakých případech zaměstnanci 

nedodržují toto pravidlo. Je třeba také apelovat na vedení fitness. Mimo to je žádoucí 

kontrolovat celkovou kvalitu sponzorovaného fitness centra. V současné době se však 

kvalita uvedených fitness jeví jako dobrá a proto je třeba v první řadě využít 

dlouhodobé spolupráce s těmito partnery a navázat intenzivní spojení i za cenu nízkých 

výdajů.  
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