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Abstrakt 

 

Název:    Marketingový výzkum vnímané hodnoty sportovní značky  

Air Jordan. 

Cíle:  Hlavním cílem bakalářské práce je pomocí marketingového 

výzkumu zjistit, jak hráči basketbalu působící v Kooperativa 

národní basketbalové lize, české nejvyšší soutěži, vnímají a znají 

sportovní značku Air Jordan.  

Metody:  Metodou práce je marketingový výzkum, který je prováděn 

formou písemného dotazování. 

Výsledky: Výsledky ze získaných informací jsou interpretovány v praktické 

části práce. Z odpovědí vyplývá, že basketbalisté v česku znají 

značku Air Jordan. Znají logo, zemi původu i první výrobek, 

s kterým značka vstoupila trh. Na druhou stranu jejich znalost 

však až tak hluboká není. Jen jedna třetina dotazovaných si je 

vědoma, že se značka Air Jordan oddělila od mateřské společnosti 

Nike, a působí samostatně. Air Jordan je vnímána basketbalisty 

jako značka kvalitní, inovativní, precizní, a v první řadě jako 

značka basketbalová. Z hlediska povědomí o značce ve spojitosti 

s basketbalem zaujímá 3. místo za značkami Nike a Adidas. 

Basketbalisté KNBL mají ke značce kladný a loajální vztah  

a většina dotazovaných by značku Air Jordan doporučila svým 

známým. Veškeré výsledky průzkumu byly využity nejenom  

pro hodnocení značky, ale také pro navržení námětu pro značku 

v oblasti propagace.   

Klíčová slova:  značka, vnímaná hodnota značky, marketingový výzkum,  

Air Jordan 

 

 

 



Abstract  

 

Title:  Marketing research of the perceived value of the sport brand  

Air Jordan. 

Objectives:  The main aim of the Bachelor thesis is using marketing research 

to determine how basketball players engaged in the highest Czech 

competition Kooperativa National Basketball League, perceive 

and know sports brand Air Jordan.  

Methods: Method of work is marketing research, which is conducted  

by written inquiries.     

Results: The results of the research are interpreted in the practical part  

of the thesis. The responses show that basketball players in Czech 

Republic know the brand, logo, country of origin and the first 

product of Air Jordan, with which the brand entered the market.  

On the other hand their knowledge is not so profound. Only  

a third of respondents is aware that the brand Air Jordan  

was separated from the parent company and operates 

independently. Air Jordan is seen as a mark of quality, 

innovation, precision and primarily as a basketball brand.  

Air Jordan occupies third place among sport brands behind Nike 

and Adidas. Basketball players have positive and loyal relations 

to the brand Air Jordan. Most of respondents would recommend 

Air Jordan to their friends. All survey results were used not only 

for rating but also to create a proposal how to use these results  

in the area of promotion the brand Air Jordan.       

Keywords: brand, perceived value, marketing research, Air Jordan   
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1 ÚVOD  

Představme si celosvětový trh jako jedno obrovské hřiště. Na tomto hřišti  

se však na místo hráčů a týmů pohybují firmy a společnosti, které chtějí dosáhnout 

vítězství. Namísto medailí, diplomů a pohárů jsou firmy oceňovány penězi. Každá 

firma, jako každý vrcholový sportovec, se snaží těchto ocenění získat co nejvíce,  

a tím dosáhnout zisku. K tomu, aby firmy v každodenních zápasech uspěly,  

je nezbytné znát svého soupeře. Ve sportu kluby studují své soupeře. Konají  

se předzápasové porady, kde se rozebírají statistiky týmů, sledují se nahraná utkání  

a vytváří se taktika hry. Firmy také studují soupeře v podobě konkurentů pomocí 

specifických analytických metod. Na základě získaných informací si firmy také 

stanovují taktiku fungování, která se nazývá firemní strategií.  

  Sportovních klubů je na celém světě ohromné množství. Aby je dokázali 

fanoušci, jakožto spotřebitelé sportovních zážitků ze hry od sebe odlišit a hlavně  

si své oblíbené kluby zapamatovat, vytvořil si každý tým svůj název a znak. Firmy  

na celosvětovém trhu dělají přesně to samé. Většina firem na světě má svůj jedinečný 

název a znak. V některých případech je název firmy i její značkou, jako například 

Coca-Cola, Google. Některé firmy si ke svému názvu vytvořily také znak, neboli 

logo, které je prezentované obrazcem souvisejícím s firmou. Existuje na světě ovšem 

i nemalá část firem, které se snaží parazitovat na velkých a dobře prosperujících 

společnostech tím, že kopírují jejich loga a názvy.  

Kluby svá loga prezentují při utkáních mnoha způsoby. Firmy dělají totéž  

při podnikání. Například logo týmu je vyobrazeno na několika místech na stadionu. 

Pro firmu může být tímto stadionem kamenná prodejna či internetový portál. Za klub 

nastupují na hřiště hráči s dresy, na kterých je znak týmu, jehož jsou součástí.  

Na druhé straně podnik dodává na hřiště (trh) výrobky a služby, které nesou dané 

logo podniku. Můžeme tedy tvrdit, že existují určité paralely mezi utkáním družstev 

na hřišti a utkáním firem na trhu. Každý tým/firma vstupuje na hřiště, respektive  

trh, s myšlenkou porazit konkurenci a stát se tím nejlepším.   
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Souboje mezi značkami a rostoucí konkurence nemají hranic. V současné 

době už není brán zřetel tolik na kvalitu výrobků, jako tomu bývalo dříve a lidé více 

upřednostňují značku produktů. Každá firma by tedy měla dbát na budování vnímané 

hodnoty značky spotřebiteli, a tím zvyšovat jejich zájem o své produkty.  
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE  

2.1 Hlavní cíl práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit pomocí marketingového 

výzkumu, jak je značka Air Jordan vnímána hráči basketbalu působícími 

v Kooperativa národní basketbalové lize, české nejvyšší soutěži.  

2.2 Dílčí úkoly 

V souvislosti s hlavním cílem práce je zapotřebí si vymezit dílčí úkoly, 

které napomohou k dosažení cíle hlavního. 

 Objasnění a definice používaných pojmů 

 Stručný vývoj historie značky 

 Výběr metody sběru dat 

 Konstrukce otázek a příprava dotazníku 

 Distribuce dotazníku a realizace sběru dat 

 Zpracování a analýza získaných dat 

 Diskuse 

 Možnosti využití vnímání značky 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Pojem značka 

Když se řekne značka, každému se pod tímto slovem vybaví jiný pojem. 

Podle slovníku spisovné češtiny se za značky považují i zkratky s ustáleným 

grafickým obrazem (např. ČEZ, IKEA). Existuje však mnoho jiných asociací 

spjatých se slovem značka: dopravní značka, SPZ (státní poznávací značka), 

matematická, chemická nebo fyzikální značka (Si, H2SO4, kg, km
2
, π, atd.),  

za značky se dají také považovat i číslice.  

V marketingu ale značka představuje jeden z nástrojů, jak pomocí názvu, 

symbolu, designu nebo jiných vlastností, odlišit výrobek nebo službu jednoho 

nabízejícího od konkurence v daném odvětví na trhu. Nejprve se značky 

používaly ke značkování zvířat, kdy jim byl znak majitele vypalován do kůže  

k odlišení od stád ostatních vlastníků dobytka. Proto také v anglickém slovníku 

můžeme nalézt slova brand (značka) nebo branding (značkování), které jsou 

odvozené od slova brand, což znamená ,,vypálit“. S postupem času, ale začalo 

značení výrobků nabývat na významu a obchodníci si začali uvědomovat,  

jak je pro ně značka důležitá. V současné době je tvorba značky jeden 

z nejdůležitějších faktorů v oblasti obchodu ve světě a samotná značka také 

rozhoduje  

o úspěchu či neúspěchu společnosti. Tomuto faktu odpovídá i výrok výkonného 

ředitele amerického obchodního portálu Amazon.com: ,,značka je to,  

co vám zůstane, když shoří celá továrna“, ve kterém chtěl poukázat na to, že firmu 

netvoří jen budovy, stroje, výrobky, zaměstnanci, ale hlavně nehmotné složky, 

jako např. dobré jméno, postavení na trhu, povědomí zákazníků, atd..  

Zamazalová interpretuje ve své knize značku jako vyjádření kombinací 

různých prvků. 

 Verbální vyjádření – jméno, které je základem značky 
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 Grafické a barevné vyjádření – tvoří neoddělitelnou součást značky 

(Zamazalová, 2010, s. 169). 

Definovat značku lze podle Americké marketingové asociace, jako jméno, 

termín, označení, symbol či design nebo kombinace těchto pojmů, které slouží 

k identifikaci výrobků a služeb jednoho či více prodejců a odlišují je na 

konkurenčním trhu (AMA, 2010). S touto definicí se, ať už celkově  

či částečně, ztotožňují autoři v řadě publikací týkajících se problematiky značky  

a její hodnoty. Například podobnou definici uvádí i Polsmacker, Geuense  

a Bergha (2003), kteří dodávají, že značka je také určitý soubor písemných  

či vizuálních sdělení, které jsou součástí produktu. 

Proto je značka a její budování v současnosti hlavním bodem zájmu každé 

firmy, pomýšlející na vytvoření významné pozice na trhu. Celý tento proces 

popisuje Keller jako proces strategického (marketingového) řízení značky  

a udává, že by tento proces měl probíhat v těchto čtyřech krocích: 

Proces strategického řízení značky: 

1. Identifikace a stanovení positioningu a hodnot značky, 

2. Plánování a implementace marketingových programů značky, 

3. Měření a interpretace výkonosti značky, 

4. Zvyšování a udržování hodnoty značky (Keller, 2007, s. 72). 

3.2 Prvky značky 

Vraťme se však k samotnému prvopočátku vytváření značky. Každá firma  

by se měla při výběru značky zabývat několika důležitými prvky, které Keller 

nazývá jako tzv. identifikátory. (Keller, 2007) Mezi tyto prvky patří například: 

 

- jména,  

- loga,  

- fráze a hesla,  
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- tvary,  

- grafiky,  

- barvy,  

- symboly,  

- design,  

- balení 

 

Identifikátory se nazývají proto, že by tyto prvky měly přesně identifikovat 

samotný výrobek a odlišit ho od konkurenčních výrobků. Dále Keller uvádí,  

že správný výběr prvků značky je následován vytvářením samotné hodnoty 

značky. Měly by se volit tak, aby tvořily co možná nejvyšší hodnotu dané značky. 

Jejich výběr by měl podpořit povědomí o ní a zjednodušit jí cestu k vytváření 

pozitivních, emočně silných asociací. V jejich výběru a aplikaci mohou  

být nápomocná všeobecná kritéria (Keller, 2007). 

 

- zapamatovatelnost  

- smysluplnost  

- obliba  

- přenosnost  

- adaptabilita  

- možnost ochrany  

 

Tato kritéria představují jednotlivé vlastnosti, které by měly veškeré prvky 

značky reprezentovat. Dají se rozdělit do dvou skupin, přičemž první tři vlastnosti 

tvoří tzv. ,,skupinu pro budování značky“ a následující tři vlastnosti se zabývají 

využitím a ochranou samotné hodnoty značky. 
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Jak naznačuje první vlastnost, je nesmírně důležité, aby jednotlivé prvky 

značky pronikly do povědomí zákazníků. Proto se klade důraz na jednoduchost  

a údernost atributů značky. Čím budou prvky složitější, tím hůře si je zákazník 

zapamatuje a s obtížemi si vybaví onu značku při druhotném rozhodování  

o koupi. Logo značky Air Jordan bylo odvozeno právě od přezdívky zakládajícího 

basketbalisty Michaela Jordana ,,Air“. Slovo ,,air“ totiž v překladu z angličtiny 

znamená vzduch, což se odrazilo později také v logu této značky, které  

je prezentováno panáčkem letícím vzduchem v pozici, která byla Jordanovi 

v basketbalu nejpřirozenější. 

 

Obrázek č. 1: Logo značky Air Jordan 

 

Zdroj: pixeltalks.net, online- 2015 

 

Prvek smysluplnosti značky znamená, že by obsah značka měla  

v co největší míře korespondovat s tím, co zákazník očekává od produktu 

 a co mu má přinést. Smysluplnost zahrnuje dva hlavní faktory, kterými jsou 

popisnost a přesvědčení. 

Obliba je úzce spjatá s asociací se značkou. Nemusí to být asociace přímo 

spojené s nějakým produktem, jde právě o tu značku. O to, jaký vztah  

si k ní vybudujeme. Co nás napadne jako první, když ji slyšíme či vidíme.  

Přesnost je prvek, který slouží k rozlišení produktů, produktových  

řad a jejich kategorií. Opět zde platí pravidlo, čím jsou prvky rozsáhlé a nejsou 

příliš přesné a jednoduché tím je složitější přenos na nové produkty. 
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Adaptabilita. Dle Kotlera a Kellera (2001) platí jasné  

heslo: ,,čím adaptabilnější a flexibilnější je prvek značky, tím snazší  

je aktualizovat jej“. Úprava prvků má být vykonávána tak, aby výsledné prvky 

byly stále moderní a byla zachována jejich aktuálnost. Tímto heslem  

je prezentována adaptabilita prvků v čase. Značka Air Jordan používala nejprve 

logo, kde byl název značky a jednoduchá kresba basketbalového míče 

vznášejícího se na mráčku. Aby však značka dostála svému názvu ,,Air“, tak bylo 

logo zjednodušeno jen na onoho letícího panáčka, které je ve výjimečných 

případech doplněno i názvem Air Jordan.  

Posledním kritériem při výběru prvků značky je možnost ochrany.  

Na ochranu je nahlíženo ze dvou pohledů:  

- Jak ochránit značku v právním ohledu, 

- Jak ochránit značku s ohledem na konkurenci. 

Z ohledu právního je důležité konstruovat a vybírat značku tak, aby byla 

možnost tuto značku ochránit na mezinárodním poli pomocí registrace. Nedílnou 

součástí je také obrana proti neautorizovaným zásahům konkurence, kterou  

lze docílit vytvořením těžce kopírovatelného loga nebo názvu. V současné době  

je firma Air Jordan celosvětově známá, takže jakékoli pokusy o napodobení  

či zkopírování loga nebo názvu značky působí spíše kontraproduktivně pro novou 

firmu. 

3.3 Funkce a positioning značky 

Značky napomáhají rychleji se zorientovat při nákupním rozhodnutí,  

což je v dnešní uspěchané době, kdy se všichni snaží jakékoliv operace 

zjednodušovat a hlavně urychlovat, velice užitečné a přínosné. K identifikaci 

výrobků s firmou slouží právě značka, které napomáhá výrobku nebýt anonymní  

a být zároveň originální či dokonce neopakovatelný. Schopnost vybavit si značku 

při uvažování a rozhodování o koupi je pak vnímáno jako silná přidaná hodnota 

značky. Řada značek byla při budování povědomí díky mnoha faktorům natolik 

úspěšná, že se usadila v povědomí zákazníků jako ekvivalent pro danou 
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produktovou kategorii, např. Xerox (kancelářský tisk), Coca-Cola (kolové nápoje) 

(Boučková, 2003). 

Povědomí o značce mohou firmy vytvářet prostřednictvím propagace  

své značky, a to sice mnoha různými způsoby. Dále je ovšem důležité uvědomit  

si fakt, který popisují Kotler a Keller: „získání nového zákazníka je pětkrát  

až dvanáctkrát dražší než udržení stávajícího zákazníka“(Kotler, Keller, 2007, s. 

195). 

Říkají, že je vždy mnohem jednodušší udržet si zákazníky stávající,  

a to obzvlášť jsou-li s nabízenými produkty spokojeni, než přilákat nebo získat 

zákazníky nové, kteří mohou být vůči produktům či službám konkrétní značky  

v počátku značně nedůvěřiví z mnoha různých důvodů. Jejich oslovení, přilákání 

a udržení se tedy stává mnohonásobně nákladnějším. Dle Aakera (2003)  

je důležité pracovat na budování loajality ke značce navíc také proto, že zákazníci 

s vysokou loajalitou ke značce u ní setrvávají dlouhodobě, utrácejí u ní větší podíl 

svých peněz a nemají potřebu měnit svou oblíbenou značku za jinou. 

3.4 Definice vnímané hodnoty značky 

Při náhledu do odborné literatury se mžeme setkat s rozdílnými přístupy 

k jasnému definování pojmu vnímané hodnoty značky. Tyto přístupy jsou  

dva. První přístup popisuje hodnotu značky jako hodnotu organizační, která  

se zabývá finančním přínosem této značky firmě. Druhý přístup vnímá hodnotu 

značky jako určitou vnímanou hodnotu zákazníkem, který se zaměřuje  

na přínos samotnému zákazníkovi.  

Příbová (2000) udává: ,,hodnota značky leží v její schopnosti generovat 

tržby. Vychází ze schopnosti průběžně přidávat výrobku hodnotu a definuje jeho 

identitu v čase a prostoru“, což odpovídá přístupu prvnímu.  

V rámci pojetí organizačního se pak tedy nezabýváme otázkou, jak hodnotu 

značky vytvořit a jak ji podporovat, ale zaměřujeme se na přesné určení  

a vyčíslení její hodnoty (Příbová, 2000). 
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 Když se zaměříme na přístup druhý, který se věnuje přínosu hodnoty 

značky pro zákazníka, vyvstávají nám zde naprosto opačné otázky, než jak tomu 

bylo u přístupu prvního. Je zde naprosto nezbytné značku podporovat, cíleně 

zvyšovat a umožnit vytvořit strategii pro efektivní řízení značky a její hodnoty 

(Příbová, 2000). 

 Keller (2007) posuzuje hodnotu značky z pohledu přínosu pro zákazníky  

a definuje ji jako efekt znalosti značky na zákaznickou reakci na marketing 

značky. Přesněji uvádí: ,,hodnota značky představuje pozitivní rozdíl, kterým  

se projeví znalost značky na odezvě zákazníka na výrobek či službu“. 

 Podporu značky, její cílené zvyšování a řízení, zajišťuje dobře vykonávaný 

marketing. Z marketingového hlediska hraje hodnota značky pro zákazníka 

mnohem větší roli než samotná finanční hodnota značky. Právě z tohoto důvodu 

je práce věnována vnímané hodnotě značky z pohledu zákazníka, která  

je pro firmy nejpřínosnější. 

3.5 Prvky vnímané hodnoty značky 

Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, vnímaná hodnota značky hraje 

podstatnou roli jak pro firmu, tak i pro její zákazníky. Abychom dokázali tuto 

hodnotu značky zvyšovat a vytvořit tak přesně cílenou strategii, je nezbytné znát 

základní prvky, které tuto značku tvoří. Tyto prvky znázorňuje obrázek níže. 

Obrázek č. 2: Prvky vnímané hodnoty značky 

 

Zdroj: Hanzelková A., Keřkovský M., Odehnalová D., Vykypěl O., Strategický 

marketing, Teorie pro praxi. (2009) 
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 Z obrázku vyplývá, že hodnota značky je převážně tvořena znalostí  

této značky, věrností, kvalitou vnímanou zákazníky a asociacemi spojenými  

se značkou. V následujících kapitolách budou jednotlivé prvky detailněji 

rozebrány a popsány k lepšímu pochopení celkové hodnoty značky. 

Mnozí autoři, jako například Polsmacker, Geuens, Bergh (2003), řadí mezi prvky 

tvořící hodnotu značky také budoucnost vyjádřenou potenciálem pro následný 

růst, schopnost adaptace na změny prostředí anebo sílu asociací. 

3.5.1 Povědomí o značce 

Povědomí o značce představuje rozpoznání značky mezi ostatními 

konkurenty a to prostřednictvím fyzických charakteristik produktu. Mezi tyto 

fyzické charakteristiky se řadí jméno značky, logo, obal a design (Polsmacker, 

Geuens, Bergh, 2003). 

Karlíček (2013) rozděluje povědomí pomocí dvou faktorů. Jedná  

se o úroveň rozpoznání a úroveň vybavení si značky. 

Úroveň rozpoznání značky, anglicky brand recognition, znamená 

schopnost cílové skupiny identifikovat značku v místě prodeje. Pokud je úroveň 

rozpoznání značky vysoká, zákazník si sám propojí určitou produktovou řadu 

s danou značkou (Karlíček, 2013). 

K tomu, aby zákazník dokázal rozpoznat správně značku, je zapotřebí určité 

nápovědy v podobě loga, obalu, názvu a barvy výrobku, které napomohou 

zákazníkovi vzpomenout si na danou značku a následně si zakoupit její výrobek 

(Polsmacker, Geuens, Bergh, 2003). 

Úroveň vybavení značky (brand recall) odráží naopak schopnost zákazníka 

si spontánně vybavit značku u dané produktová kategorie. K vybavení si značky 

není potřeba nápovědy, jak tomu bylo u úrovně rozpoznání značky. Vybavení 

značky zákazníkem může probíhat jak v místě prodeje, tak i doma při sepisování 

nákupu (Karlíček, 2013). 
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Podobnou definici interpretují i Polstmacker, Geuens a Bergh, kteří říkají, 

že úroveň vybavení bývá spojována se spontánním povědomím. Což je způsob, 

kdy si zákazník sám spontánně vybaví značky, bez potřeby nápovědy. Příkladem 

může být vyjmenování nealkoholických nápojů. První, co zákazníka může 

napadnout, jsou nápoje Kofola, Fanta či Coca-Cola, tedy značky, které sami 

přijdou zákazníkovi na mysl, aniž by na ně byl přímo dotazován. 

Aby byla značka značkou silnou, musí kombinovat vysoké úrovně jak míry 

vybavení, tak i rozpoznání značky. Navíc může také využít tzv. chybného efektu 

popularity. Této efekt vzniká, jestliže zákazníci vnímají známé značky jako 

velmi žádané a obecně oblíbené, ve skutečnosti tomu ale tak být nemusí. 

(Karlíček, 2013) 

Obecně lze tedy říci, že čím vyšší je míra povědomí o značce, tím je značka 

známější a preferovanější u zákazníků. Spotřebitelé si raději vyberou výrobky, 

které znají, než ty, které neznají. (Karlíček, 2013) 

3.5.2 Loajalita ke značce 

Slovo loajalita, z francouzského slova loyauté, znamenajícího zákonnost, 

je v slovníku cizích slov vyjádřeno spíše jako oddanost, souhlasný postoj, věrnost 

jednotlivce či skupiny osob dodržovat závazky vůči osobě nadřízené, vůči 

organizaci, instituci nebo přesvědčení. V našem případě je loajalita definována 

jako mentální pozitivní vztah nebo jako vztah mezi zákazníkem a značkou. 

(Polsmacker, Geuens, Bergh, 2003) 

Dále se však Polsmacker, Geuens a Bergh domnívají, že loajalita  

ke značce neznamená to stejné jako opakovaný nákup, v případě kdy se jedná  

o rutinu nebo zvyk. Tento fakt se velmi často objevuje převážně u výrobků 

určených k rychlé spotřebě. Tedy u výrobků, kde je míra zaujatosti nízká. 

Zákazník tedy raději sáhne znovu po stejném produktu, než aby ztrácel  

čas hodnocením alternativní značky stejného výrobku. 
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Podle Kotlera a Kellera (2009) loajalita ke značce napomáhá firmě 

k předvídavosti, přináší jí totiž určitou neměnnou poptávku po produktu. Navíc 

vytváří bariéry vstupu pro ostatní konkurenty.  

 Pokud zákazníci některé značce důvěřují, rádi nakupují její produkty  

a tvoří tak skupinu loajálních zákazníků, tato značka tím získává určitou 

konkurenční výhodu oproti jiným značkám. Silná loajalita ke značce může 

v některých případech vést i k identifikaci se značkou. Takovým příkladem může 

být značka motocyklů Harley-Davidson, která v nynější době naznačuje i určitý 

životní styl, se kterým se její zákazníci ztotožňují a dokonce si i tuto značku 

nechávají tetovat. Identifikace se značkou v tomto případě došla až tak daleko,  

že motiv loga Harley-Davidson patří v USA k nejpopulárnějším (Karlíček, 2013). 

3.5.3 Vnímaná kvalita 

Kvalita vnímaná zákazníkem představuje další významnou součást hodnoty 

značky a je definována jako: ,,vnímání celkové kvality či nadřazenosti produktu 

nebo služby spotřebitelem ve srovnání s odpovídajícími alternativami a účelem“ 

(Keller, 2007). 

Někdy může být vnímaná kvalita spojována s asociací se značkou,  

ale odděluje se od ní z tří hlavních důvodů, které Aaker (2003) definuje takto: 

 ze všech asociací má největší vliv na ekonomický vývoj 

 patří často mezi hlavní impuls podnikání 

 patří mezi další důležité aspekty ovlivňující vnímání značky 

zákazníka v čase. 

Podle Polsmackera, Geuense a Bergha (2003) ovlivňují vnímanou kvalitu 

dva faktory. Těmito faktory jsou vnitřní a vnější aspekty. Mezi vnitřní aspekty 

řadíme fyzickou podobu výrobku a jeho vlastnosti. Slouží především k tomu,  

aby vyvolaly abstraktní důvěru v kvalitu, produkt a užitek, který má zboží přinést. 

Mezi vnější aspekty patří cena zboží, reklama a podpora prodejem, jméno značky 
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a doplňkové služby (prodloužení záruční doby, bezplatný servis, poradenství, aj.). 

Vnější aspekty slouží převážně k ocenění vnitřní kvality značky zákazníkem.  

Pozitivně vnímaná kvalita zákazníkem bývá často považována  

za nejdůležitější předpoklad spokojenosti zákazníků a napomáhá značce udržet  

se v konkurenčním prostředí. Vnímaná kvalita značky úzce souvisí s vnímáním 

kvality daného zboží (Karlíček, 2013). 

3.5.4 Asociace spojené se značkou 

Poslední složkou hodnoty značky jsou asociace (brand associations), které 

značka vyvolává u zákazníků a spotřebitelů (Karlíček, 2013). 

Každá firma by měla svoji marketingovou strategii cíleně podporovat  

tak, aby asociace spojované se značkou přesně odpovídaly zaměření této strategie. 

Může se jednat o atributy individualista vs. rodina, racionalita vs. emocionalita, 

aj.. Vybrané atributy by měly být atraktivní a lákavé pro vybranou cílovou 

skupinu a v souladu se strategií firmy (Hanzelková, Keřkovský, Odehnalová, 

Vykypěl, 2009).  

Na prvním místě mezi asociacemi, které se zákazníkovi vybaví, by měla  

být asociace spojená s produktovou řadou. To znamená, pokud se řekne 

zákazníkovi značka Opavia nebo Vitana, měl by si tuto značku spojit  

se sušenkami respektive s instantními polévkami. Další významnou roli hraje 

kvalita spojena s vyšší cenou produktu. Zákazník rozhodující se při koupi 

automobilu, který si potrpí na bezpečnost a kvalitu, si raději připlatí za vůz BMW 

nebo Mercedes, které vnímá jako dražší, ale kvalitnější vozy, než ve skutečnosti 

mohou tyto vozy být. Poslední asociace vyvolává například značka Head  

and Shoulders, a to asociace spojené s funkčními charakteristikami produktu. 

Toto vnímání však nemusí pokaždé vycházet z racionálního základu. Tento fakt 

můžeme pozorovat u značky Marlboro, která vzbuzuje u zákazníka asociace jako 

mužnost, nezávislost, drsnost nebo dokonce i Divoký západ a kovboje (Karlíček, 

2013). 
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3.6 Marketingový výzkum 

Na vysvětlení a popsání tohoto pojmu, je možno v knihovně nalézt 

nespočetné množství odborné literatury. Například Keller (2007) definuje 

marketingový výzkum jako systematické plánování, shromažďování, analyzování 

a hlášení údajů a zjištění jejich důležitosti pro specifickou marketingovou situaci, 

před níž se firma ocitla. 

Juříková, Jurášková, Kocourek (2012) zase udávají, že marketingový 

výzkum, jakožto subsystém marketingového informačního systému, spočívá  

ve specifikaci, shromažďování, analýze a interpretaci informací, které slouží  

jako podklad pro rozhodování v procesu řízení. 

 Marketingový výzkum je také popisován jako určitá funkce, které spojuje 

zákazníka, spotřebitele či širokou veřejnost s marketingovým pracovníkem.  

Tyto skupiny spojuje prostřednictvím informací, které jsou používány  

k následnému zjišťování a definování příležitostí i hrozeb marketingu, k samotné 

tvorbě a zdokonalování či hodnocení marketingových akcí a celkově ke zlepšení 

chápaní marketingového procesu (Bennet, 1995). 

Bennet (1995) dále říká, že marketingový výzkum třídí dané informace 

podle vhodnosti řešení aktuálního problému. Díky němu jsou vytvářeny metody 

pro sbírání informací a samotný výzkum pak řídí a uskutečňuje proces sbírání 

těchto dat. Na závěr výsledky analyzuje a sděluje poznatky a navazující důsledky. 

Dalo by se tedy říci, že marketingový výzkum představuje systematický  

a cílevědomý proces, který směřuje ke shromáždění určitých konkrétních informací, 

které následně slouží jako prostředek zpětné vazby od zákazníků či změny, které  

se udály ve vnějším prostředí (Kozel, 2006). 

Výsledkem, který nám marketingový výzkum poskytuje, jsou tedy 

objektivní informace o situaci na trhu, které by se měli v první řadě týkat hlavně 

zákazníků. Firmy se totiž každý den utkávají mezi sebou v konkurenčním boji  

o přilákání a získání nových zákazníků. Jednou z výhod, které mohou firmy 

dosáhnout, aby předčili svého konkurenta, je získávání nových informací  

o zákaznících a následné zpětné vazby ke svým produktům. 



24 

 

 

 

Podle Kellera (2007) se dá marketingový výzkum rozdělit do následujících 

sedmi kroků, které jsou znázorněny na obrázku č. 3 a budou následně rozebrány 

v další částí práce. 

 

Obrázek č. 3: Proces marketingového výzkumu 

 

Zdroj: KELLER, K. L., Strategické řízení značky (2007) 

 

Proces marketingového výzkumu je sestaven ze sedmi postupných kroků, 

které na sebe navazují. Jednotlivé kroky by měly být splněny postupně v logické 

sekvenci tak, jak jsou znázorněny na schématu. Nedodržení posloupnosti nebo 

dokonce vynechání některého z kroků může mít za následek znehodnocení celého 

marketingového výzkumu. 
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3.6.1 Určení cíle výzkumu 

Určení definovaného problému neboli cíle výzkumu je nejdůležitější část 

celého marketingového výzkumu a je tedy zařazeno na primární místo postupu. 

Cíl prezentuje důvod, proč je výzkum realizován.  

3.6.2 Zdroje dat 

Kotler (2007) rozděluje zdroje dat podle způsobu jejich pořízení na zdroje 

primární a sekundární. 

Primární data vznikají nově v rámci řešení výzkumného problému. 

Oproti tomu sekundární data byla vytvořena za jiným čelem, k jinému výzkumu 

a tato data již existují. Jsou to například statistické přehledy, katalogy, registry, 

databáze, starší výzkumné zprávy. Mohou se ještě dále dělit na interní, kdy zdrojem 

je evidence činnosti vlastní firmy a externí, kdy zdrojem jsou většinou státní instituce 

jako například Český statistický úřad. 

V porovnání se mohou sekundární data jevit jako výhodnější, protože jsou 

finančně méně náročná, dostupná a ihned využitelná. Ale jak již bylo zmíněno, tato 

data byla vytvořena k jinému výzkumu, a tedy nemusí přesně odpovídat 

definovanému problému daného výzkumu. To se odráží ve výhodě dat primárních, 

která bývají vytvořena přesně na míru řešeného výzkumu (Kozel, 2006). 

3.6.3 Metody a techniky sběru dat 

Podle charakteru získaných informací můžeme rozdělit marketingový 

výzkum na dva typy a to výzkum kvalitativní a kvantitativní. 

Kvalitativní výzkum byl zejména v minulosti chápán pouze jako doplněk 

tradičních kvantitativních výzkumných strategií. Postupem času však získal  

v sociálních vědách rovnocenné postavení s ostatními formami výzkumu (Hendl, 

2009). 

Kotler (2007) popisuje kvalitativní výzkum informativní, který se používá 

zejména pro zjištění vnitřní motivace, postojů a chování zákazníků. Tento druh 

výzkumu se používá tehdy, je-li výzkumný problém omezen množstvím dostupných 



26 

 

 

 

informací a je tedy potřeba zjistit základní souvislosti. V tomto okamžiku se výzkum 

zabývá menším počtem respondentů, ale informace zkoumá do hloubky nebo získává 

specifická data.   

Nejčastějšími technikami kvalitativního výzkumu jsou rozhovory 

(individuální nebo skupinové) vedené moderátorem, který formuluje otázky 

respondentům podle zadaného tématu a vývoje rozhovoru. 

Synonymem pro slovo kvantita jsou slova jako četnost, mnohost, množství 

nebo počet, a právě tato synonyma popisují kvantitativní výzkum. Jedná se tedy  

o výzkum, který má za cíl oslovení velkého počtu respondentů a získání velkého 

množství informací, i když ne příliš zkoumaných do hloubky. Reprezentativní vzorek 

takového výzkumu může čítat až tisíce dotázaných respondentů a k jeho 

vyhodnocování je zapotřebí matematických a statistických metod.  

Malý (2004) interpretuje tento výzkum jako finančně a časově nenáročný. 

Velkou výhodou je jeho schopnost přinést přehledné výsledky, které se dají zobecnit 

na celý základní soubor. 

Pro kvantitativní výzkum jsou charakteristickými technikami osobní, 

elektronické, telefonické a v neposlední řadě také písemné dotazování. Všechny tyto 

techniky jsou připravovány dopředu s předstihem, takže tazatel nemá možnost 

zasáhnout do průběhu dotazování.   

3.6.4 Určení velikosti vzorku 

Jestliže předešlá část procesu marketingového výzkumu napomohla zvolit 

metodu i techniku sběru dat, je následně nezbytné zodpovědět otázku, od koho 

mají být tyto informace získány. Neboli vytvořit výběrový vzorek respondentů. 

Kozel (2006) tento výběrový vzorek rozebírá pomocí dvou aspektů.  

Jedním aspektem je rámec vzorku, který určuje tzv. cílovou skupinu, tedy 

toho, koho se na daný problém budeme ptát. Všechny osoby, které jsou vhodné 

pro náš výzkum, tvoří základní soubor, neboli ,,soubor jednotek, o kterém 

předpokládáme, že jsou pro něj naše závěry platné“ (Disman, 2011, str. 93). 

Protože je jak finančně nebo organizačně v podstatě nemožné dotazovat například 
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všechny obyvatele jednoho státu, musíme stanovit jen část základního souboru. 

Tato část musí svým složením respondentů proporcionálně odpovídat základnímu 

souboru, aby se výsledky daly zobecnit na celý základní soubor. Tím vzniká 

soubor výběrový, což je ,,skupina jednotek, které skutečně pozorujeme“ (Disman, 

2011, str. 93). 

To hlavní, co bychom měli mít ve fázi výběru výzkumného souboru  

na zřeteli, je reprezentativnost výzkumného souboru. Reprezentativní vzorek  

by měl reflektovat charakteristiky populace, ze které vzorek vybíráme, resp. 

odlišnost výzkumného souboru od populace by měla být co nejmenší. 

Reprezentativnost výběrového souboru je do značné míry nezávislá na jeho 

velikosti, ale malý soubor vzhledem k velké populaci nebude reprezentativní. 

Reprezentativnost výzkumného souboru závisí nejen na velikosti zkoumané 

populace, ale také na její homogenitě – čím je populace více heterogenní (více 

různorodá), tím více odlišných podskupin obsahuje a tím více osob je nutné  

do výběrového souboru zařadit, aby byla každá podskupina dostatečně zastoupena 

(Urbánek, Denglerová, Širůček, 2011; Shiraev, Levy, 2007). 

Aspektem druhým je velikost vzorku, neboli kolik osob má odpovědět  

na dotazování. S rostoucím počtem respondentů dochází k eliminaci škodlivých 

chyb a tedy ke zvyšování vypovídající hodnoty a spolehlivosti řešení. Na druhé 

straně však vystupuje faktor ekonomický, díky kterému se se zvyšujícím počtem 

respondentů zvyšují finanční náklady na výzkum.  

K určení velikosti vzorku výzkumu mohou sloužit tři základní koncepční 

postupy: 

 Slepý odhad – výzkumník subjektivně vychází pouze ze své intuice, svých 

zkušeností a případné tradice. Čím je výzkumník méně zkušený, tím výrazně 

klesá i spolehlivost a přesnost výběru,  

  Nákladový přístup – určení vzorku respondentů je založeno na kalkulaci 

časových a finančních nákladů na zjištění informací od jednoho respondenta,  
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 Statistický přístup – velikost vzorku je statisticky stanovena v závislosti  

na požadovaném koeficientu spolehlivosti (Kozel, 2006). 

3.6.5 Sběr dat 

V této části dochází k samotné realizaci metody sběru dat pomocí zvolené 

techniky. Sběr dat nejčastěji provádějí pozorovatelé, moderátoři, tazatelé, 

operátoři a další výzkumní pracovníci. Tyto osoby jsou seznámeni s výzkumným 

problémem a připraveni tak, aby získání informací probíhalo v co nejvyšší kvalitě 

a dosáhlo se tak nejlepších výsledků. 

3.6.6 Zpracování, analýza a prezentace dat 

Poslední fáze procesu marketingového procesu zahrnuje zpracování veškerých 

výsledků získaných při sběru dat. Následně se tato data vyhodnocují a analyzují 

pomocí matematických či statistických metod, aby mohla být nakonec 

prezentována zadavateli v srozumitelné podobě a sloužila jako podklad pro další 

podnikatelská rozhodnutí. 

3.7 Značka Air Jordan a její historie 

K výzkumu byla vybrána značka Air Jordan. Jedná se o světoznámou  

a svým způsobem luxusní sportovní značku, která nabízí široký sortiment 

sportovního zboží pro basketbal, a v současné době už i pro baseball a americký 

fotbal. Značka Air Jordan v prvopočátcích patřila společnosti Nike a na značku 

má do určité míry značný vliv bývalý hráč nejprestižnější basketbalové soutěže, 

zámořské NBA, Michael Jordan. Pochopitelně název nese značka Air Jordan 

právě po tomto hráči, který patří historicky mezi nejlepší hráče basketbalu.  

Firma Air Jordan má více než bohatou historii, jejíž kořeny sahají právě  

do doby, kdy Michael Jordan pronikl z americké univerzitní ligy do nejvyšší 

americké soutěže. V roce 1984 byl totiž draftován na třetím místě do týmu 

Chicago Bulls, v tu dobu už však získal zlatou medaili na olympijských hrách  

v Los Angeles. Současně s podpisem smlouvy s Chicagem podepsal také pětiletý 

kontrakt s firmou Nike na 2.5 milionů dolarů, aby se stal hlavním propagátorem 
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značky, která by nesla jeho jméno. Tento tah společnosti Nike byl v počátcích 

velice kritizován. Ani Michaela tato možnost zprvu úplně neoslovila, protože jeho 

touha byla stát se propagátorem odlišných značek jako Adidas nebo Converse. 

Avšak Jordanův agent David Falk dokázal Michaela přesvědčit, že se v tomto 

kontraktu skrývá obrovský potenciál, a Michael souhlasil.  

 

Obrázek č. 4: Původní logo firmy Air Jordan 

  

Zdroj: airjordanshoeshq.com – online, 2015   

 
První boty Air Jordan I navrhl Peter Moore a poprvé přišly na trh v roce 1985. 

Rok 1985 byl nejen zvratem v basketbalu díky Jordanovi, ale i zvratem v pravidlech 

ligy NBA. Do té doby mohli hráči obouvat jen bílé boty bez větších designových 

výstřelků. To Michael Jordan díky vzhledu jeho bot porušil, a tudíž David Stern 

(hlavní ředitel NBA) jeho obuv zakázal. On však zákaz nehodlal respektovat  

a rozhodl se nadále nastupovat do utkání s tímto zakázaným párem bot. Vedení NBA 

ustanovilo Jordanovi pokutu ve výši 5 000 dolarů za každý zápas, ve kterém nastoupí 

na palubovku v této obuvi. Pro společnost Nike byl Michael Jordan takovou ikonou  

a takovým propagátorem jejich značky, že bez jakýchkoliv námitek tuto pokutu 

hradili za něj. Tímto tak vznikl první kus výroby značky Air Jordan. Následovala 

dlouhá řada bot, navazujících na Air Jordan 1, která nesla název Jordan sneakers,  

a která se vyrábí dodnes.  

Rok 1987 byl pro firmu smíšený. Hlavní designér Peter Moore odešel  

za vidinou lepší prosperity s vytvořením vlastní nové značky obuvi a i Michael 

uvažoval o změně sponzora. Vedení ale angažovalo na post designéra Tinkera 

Hatfielda, který měl za úkol vyřešit nastávající krizi a úpadek prodeje. První  

co Hatfield ve své funkci učinil, byla schůzka s Michaelem a participace jeho osoby 
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na vytvoření nových bot. Výsledkem toho vznikly boty Air Jordan III, které způsobily 

boom na světovém trhu s basketbalovou obuví. Air Jordan III byly nižší, na svoji 

dobu z ultralehkého materiálu doplněného skvělým designem, a co bylo 

nejdůležitější, byla velice příznivá cena. Tento fakt zapříčinil strmý nárůst prodeje  

a prosperitu celé firmy.  

Následujících deset let firma Air Jordan vytvářela každý rok nový model 

z řady Jordan sneakers, až na konci roku 1997 společnost Nike usoudila, že značka 

Air Jordan je natolik silnou značkou, aby se mohla stát značkou samostatnou.  

Značka Jordan je všeobecně známá po celém světě a je běžné, že lidé  

bez ohledu na věk a postavení stojí dlouhé fronty na nejnovější modely Air Jordan. 

Jedna z příčin tohoto úspěchu je fakt, že od Air Jordan III až po nejnovější modely, 

jsou boty ztělesněním právě Michaela Jordana. Designéři vždy brali vážně jeho 

nápady, postřehy a životní styl, který se později promítal právě do bot (Lazenby, 

2014).   
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Cíl výzkumu 

Hlavním cílem této práce je zjistit pomocí marketingového výzkumu, 

jakou vnímanou hodnotu má sportovní značka Air Jordan v basketbalovém 

prostředí v České republice. Jakým způsobem tuto značku vnímají a znají 

basketbalisté pohybující se na nejvyšší soutěžní úrovni v České republice  

(viz 2.1). 

4.2 Metoda a technika výzkumu 

Pro zmíněný marketingový výzkum byla vybrána metoda kvantitativního 

výzkumu, který by měl zajistit reprezentativní výsledky. V rámci výzkumu  

byl využit primární sběr dat, prováděný technikou písemného dotazování. 

Dotazník byl zasílán prostřednictvím emailové pošty a sociálních sítí ve formátu 

PDF.  

Na zaslané dotazníky odpovídali respondenti písemnou formou a vyplněné 

dotazníky zasílali zpět k vyhodnocení pro tuto práci.   

4.3 Výběrový vzorek 

Protože by zjištění dané problematiky u všech hráčů basketbalu na všech 

úrovních v České republice značně překračovalo rozsah této práce, byl výzkum 

zúžen a zaměřen jen na hráče nejvyšší české basketbalové soutěže (KNBL). 

Základním souborem je tedy mužská složka KNBL, která čítá 188 hráčů. Hranice 

vypovídající schopnosti výzkumu byla stanovena na 40 respondentů.  

4.4 Sestavení dotazníku 

Vytváření dotazníku pro daný výzkum vycházelo ze 4 základních aspektů 

vnímání hodnoty značky (viz. 2.7). V dotazníku bylo použito několik druhů 

otázek. Dotazník obsahuje otázky uzavřené, kdy respondent vybírá z připravených 
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možností pro odpověď, otázky otevřené, kde je prostor pro osobní názor 

respondenta, dále také polootevřené otázky, kde jsou dvě a více možnosti 

odpovědí připravené, ale respondent má možnost tyto návrhy doplnit odpovědí 

vlastní. A v neposlední řadě jsou v dotazníku zařazeny i otázky, kde dotazovaný 

hodnotí určitý subjekt zkoumání pomocí hodnotící škály. 

4.5 Konstrukce otázek 

Otázky dotazníku byly konstruovány tak, aby informace vyplývající 

z těchto otázek korespondovaly vždy s jedním prvkem vnímání značky. 

V pojmenování dotazníku byl záměrně vynechán název značky Air Jordan, 

aby se předešlo možnosti ovlivnění respondenta před vyplněním otázek. Před 

první otázku byla zařazena předmluva, kde byli respondenti seznámeni s účelem 

použití výsledků výzkumu, byla zaručena anonymita informací a v závěru bylo 

poděkováno za jejich čas a ochotu při vyplnění dotazníku. 

Otázka č. 1 se při výzkumech zaměřených na hodnotu značky velice často 

objevuje. Má za úkol objasnit popularitu značek ve spojitosti s basketbalem  

a zjistit postavení značky Air Jordan mezi konkurenty. 

Otázka č. 2 zjišťuje preference respondentů při nákupu sportovních 

výrobků. Jednotlivé atributy jsou řazeny podle důležitosti. 

Otázka č. 3 je založena na stejném principu jako otázka první. Byl  

zde však pozměněn výběr značek, kdy musí dotazovaný vybrat tři značky 

z předem sestaveného seznamu patnácti sportovních značek. 

Otázka č. 4 je zaměřena na obecnou znalost značky Air Jordan, na kterou 

navazují postupně otázky č. 5, 6, 7 a 8, které rozšiřují dané povědomí. Tyto 

otázky jsou více zaměřeny na hlubší znalost této značky. Jsou to otázky týkající  

se historie založení samostatné značky, zemi původů značky, prodeje prvního 

produktu a sortimentu výroby. 
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Skupina otázek č. 9, 10 a 11 je asociačního charakteru. Respondenti jsou 

požádáni, aby vyjádřili, co se jim vybaví ve spojitosti se značkou Air Jordan  

a jaká slova tuto značku podle jejich názoru nejlépe charakterizují. 

Otázka č. 12 má za úkol zjistit, zda dotazovaný zná logo značky  

Air Jordan. Pokud logo nezná, přeskakuje následující otázku č. 13. V případě  

že vybere možnost ano, pokračuje otázkou č. 13, kde je znázorněno logo značky 

mezi dalšími sedmi obrázky, které se více či méně podobají originálu. 

V otázce č. 14 jsou pro respondenta připraveny vybrané vlastnosti 

výrobků, které má za úkol ohodnotit na Likertově škále od 1 do 5, kdy 1 znamená 

výborné hodnocení a 5 naopak nedostačující. 

Otázka č. 15 slouží jako otázka kontrolní a navazuje na otázku č. 2. 

Snahou této otázky je, abychom zjistili pravdivost odpovědí ve druhé otázce  

a získali tak relevantní informace. 

Otázka č. 16 zjišťuje loajálnost dotazovaného ke značce. Zda je ochoten 

doporučit značku Air Jordan svým známým ke koupi některého z produktů.  

Na aspekt loajálnosti je zaměřena i následující otázka č 17, kde má dotazovaný 

určit, zda hodlá v budoucnu zakoupit některý produkt od značky Air Jordan.  

Je zde ponechám prostor pro odůvodnění odpovědi, ať už negativní či pozitivní. 

Poslední otázka (otázka č. 18) je identifikační, ve které se respondent 

zařadí do jedné ze tří zvolených věkových kategorií.  

4.6 Pilotáž 

Pilotáž neboli předvýzkum byl proveden na vzorku pěti respondentů, kteří 

byli vybrání tak, aby odpovídali základnímu souboru výzkumu. Tito respondenti 

poskytli připomínky pro úpravu první podoby dotazníku. Odpovědi respondentů 

měly upozornit na případné chyby a nejasnosti před vyhotovením konečné verze 

dotazníku. Na základě komentářů dotazovaných k otázkám byly provedeny 

úpravy, aby byly získány validní informace.  
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Úpravy byly provedeny například u otázky č. 4. Původní znění otázky 

bylo: Máte povědomí o značce Air Jordan?. Několik respondentů označilo tuto 

otázku za nesrozumitelnou, proto byla otázka pozměněna do jasnější formy: Znáte 

značku Air Jordan?.   
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5 ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT 

Výsledky výzkumu 

V této části práce jsou interpretovány výsledky získané pomocí dotazníků.  

Pro lepší přehlednost jsou otázky rozebírány jednotlivě a po prezentaci následují 

jejich intepretace a komentáře k výsledkům v textu u každé z otázek samostatně.  

Otázka č. 1: Vyjmenujte 3 značky, které si vybavíte ve spojitosti 

s basketbalem jako první.  

Tabulka č. 1: Četnosti odpovědí 

Odpovědi 
n 

na 1. místě 
% 

n  

na 2. místě 
% 

n  

na 3. místě 
% 

Nike 38 95 1 2,5 -   

Adidas 1 2,5 38 95 -   

Air Jordan 1 2,5 -   22 55 

K1X -   1 2,5 12 30 

And1 -   -   5 13 

Molten -   -   1 2,5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 1, která prezentuje četnosti zodpovězených značek a jejich pořadí,  

lze vyčíst, že značka Nike byla v 38 případech (95%) řečena na prvním místě. 

Stejným počtem odpovědí, však na místě druhém, byla řečena značka Adidas. 

Tyto dvě značky jsou giganty na trhu se sportovními produkty a sportovce 

napadají pochopitelně nejdříve, což potvrzují i získané výsledky. V jednom 

případě si tyto značky v odpovědi respondenta prohodily pořadí a ve zbývajícím 

případě dokonce nebyly řečeny vůbec. Zde dotazovaný uvedl na prvním místě 

značku Air Jordan, následovali značky K1X a And1. Důležitý fakt však prezentují 

poslední dva sloupce tabulky, neboli četnost značek zapsaných na třetím místě 

v pořadí. Značka Air Jordan získala na tomto místě nejvíce umístění, 22 odpovědí 

(55%). Basketbalisté KNBL tedy považují značku Air Jordan jako třetí 

nejpopulárnější značku v souvislosti s basketbalem. Počet značek pohybujících  
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se v basketbalovém prostředí přesahuje dvě desítky. V tom případě je velmi 

pozitivní fakt, že si hráči KNBL vybavují značku Air Jordan na třetím místě 

v pořadí popularity.   

 

Otázka č. 2: Přiřaďte k jednotlivým faktorům čísla, podle důležitosti  

při nákupu sportovního zboží. 

Tabulka č. 2: Hodnocení faktorů při nákupu produktů 

  n 1 n 2 n 3 n 4 n 5 Body Pořadí 

Cena 0 3 7 10 20 167 5 

Kvalita 21 15 2 2 0 65 1 

Značka 1 3 12 19 5 144 4 

Design 1 9 16 11 3 126 3 

Předchozí 

zkušenost 
12 19 7 2 0 79 2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V otázce č. 2 měli dotazovaní přiřadit k jednotlivým faktorům čísla, podle 

důležitosti při nákupu sportovních produktů. Číslo 1 představovalo nejdůležitější 

faktor a naopak číslo 5 označovalo faktor nejméně důležitý při nákupu.  

Při přepočtu četností zvolených čísel na bodové hodnocení vychází, že pro hráče 

KNBL jsou nejdůležitějšími faktory při výběru sportovních produktů kvalita 

následovaná předchozí zkušeností. Není se čemu divit, protože respondenti jsou 

profesionálními hráči KNBL a basketbal představuje jejich výdělečnou činnost, 

takže je pochopitelné, že požadují pro svůj výkon, který se snaží maximalizovat, 

kvalitní a prověřené produkty.   
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Otázka č. 3: Vyberte z nabídky 3 značky, které si nejvíce spojujete 

s basketbalem. 

Tabulka č. 3: Kombinace odpovědí 

Nike Adidas K1X Air Jordan And1 n 

Nike Adidas     And1 3 

Nike Adidas K1X     1 

Nike     Air Jordan And1 6 

  Adidas   Air Jordan And1 4 

    K1X Air Jordan And1 2 

Nike   K1X Air Jordan   2 

Nike Adidas   Air Jordan   22 

34 30 5 36 15 120/40 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce č. 3 jsou vypsány veškeré kombinace značek, které  

si respondenti vybrali ze seznamu značek, a které si nejvíce spojují s basketbalem. 

Seskupení značek Nike, Adidas a Air Jordan se stalo kombinací s největší četností 

(v 55% odpovědí). Tato sestava je podle dotazovaných nejvíce spjata  

s basketbalem, jako tomu bylo ve výsledcích z otázky č. 1. Avšak poslední řádek 

tabulky ilustruje fakt, že v tomto případě značka Air Jordan předstihla obě značky 

v četnosti odpovědí jednotlivých značek, což tedy nahrává tvrzení, že značkou 

nejvíce spjatou s basketbalem je u hráčů KNBL značka Air Jordan.   

Značka Air Jordan zaujímá toto postavení také z toho důvodu,  

že v současné době jsou ostatní značky primárně inherentní s jinými sporty  

a navíc se jejich prodej zaměřuje na produkty pro volný čas.  

 

Otázka č. 4: Znalost značky Air Jordan 

Znalost značky Air Jordan prokázalo všech 40 (100%) dotázaných hráčů, 

což je zapříčiněno velkou provázaností značky Air Jordan a basketbalu, nejenom 

v České republice, ale i po celém světě.  
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Otázka č. 5: Vznik samostatné značky 

Graf č. 1: Rok vzniku značky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 1 vyplývá, že 77 procent respondentů nedokázalo určit správné 

datum vzniku samostatné značky. Z toho 26 respondentů označilo rok 1984,  

což je sice rok vzniku značky, ale otázka byla zaměřena na vznik samostatné 

značky Air Jordan, a to se objevilo při výzkumu pouze u 9 správných odpovědí 

(23%). Tato skutečnost odráží většinovou nevědomost o oddělení a osamostatnění 

značky od mateřské značky Nike. 

 

Otázka č. 6: Znáte zemi původu značky  

Správná odpověď, kterou jsou Spojené státy americké, se objevila 

v každém ze čtyřiceti obdržených dotazníků. Tento fakt můžeme na jednu stranu 

označit jako vysokou znalost země původu značky basketbalistů nejvyšší české 

basketbalové soutěže. Na druhou stranu to může být z části přikládáno názvu 

značky, který obsahuje příjmení Michaela Jordana, jakožto známého a úspěšného 

amerického basketbalisty.  
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Otázka č. 7: Víte, jaký produkt začala značka Air Jordan prodávat jako 

první? 

Graf č. 2: První prodávaný produkt 

 

Zdroj: Vlastní zpracovnání 

V této otázce mohli dotazovaní vybírat ze čtyř možností. Možnost čtvrtou: 

boty, která je správná, označilo 38 (95%) respondentů, zbylé dvě odpovědi 

označovali odpovědi odlišné. Na základě těchto výsledků můžeme tedy 

konstatovat, že basketbalisté znají produkt spojený se vznikem značky, kterým 

jsou boty Air Jordan I 
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Otázka č. 8: Produkty na jaký sport prodává značka Air Jordan? 

Graf č. 3: Sportovní zaměření prodeje značky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Do výčtu připravených odpovědí byly zařazeny tři správné odpovědi 

(basketbal, americký fotbal a baseball). Graf č. 3 prezentuje vygenerované 

výsledky, které ukazují úzké zaměření profesionálních basketbalistů, protože 

pouze 2 respondenti (5%) vybrali ze seznamu všechny tři správné sporty. Ostatní 

dotazovaní basketbalisté buď označili k basketbalu pouze baseball (8%;  

3 respondenti), ale v drtivé většině (87%; 35 respondentů) nechali označen pouze 

basketbal samotný.   
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Otázka č. 9:  Co si vybavíte jako první, když se řekne Air Jordan? 

Obrázek č. 5: Asociace se značkou Air Jordan 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek č. 5 představuje souhrn slov, která si hráči jako první spojují  

se značkou Air Jordan. Čím je velikost slova větší, tím bylo vícekrát zmíněno 

v odpovědích. Největší font písma získalo slovo basketbal, jakožto slovo 

s nejvyšší četností u odpovědí. Následují ho slova Jordan a Michael, ale jsou  

zde zastoupena i slova jako kvalita, drahý či basketbalová značka.  

Otázka č. 10: Jaký produkt vás napadne jako první, když se řekne  

Air Jordan? 

Všech čtyřicet dotázaných se shodlo na stejném produktu, který je napadl 

při zaznění značky Air Jordan jako první. Tím produktem byly boty. Boty jsou 

jednou ze základních sportovních potřeb na basketbal a značka Air Jordan má  

ve svém sortimentu nejvíce zastoupenou právě obuv. Výběr správné obuvi  

na basketbal může zabrat velké množství času, protože kvalitní obuv může 
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napomoct eliminovat případná zranění a každý profesionální basketbalista  

se snaží těmto zraněním v co nejvyšší míře vyhýbat. 

 

 Otázka č. 11: Jakými nejvýstižnějšími slovy byste charakterizovali značku 

Air Jordan? 

Obrázek č. 6: Charakteristika značky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvýstižnějším slovem, které uvedli respondenti, bylo slovo 

basketbalový. To svědčí o faktu, že hráči si tuto značku pochopitelně nejvíce 
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spojují s basketbalem. V hojné míře se u otázky č. 11. objevovala přídavné jména 

jako kvalitní, precizní, které kladně hodnotí propracovanost výrobků Air Jordan. 

Dále dotazovaní uváděli slova barevný a hezký, které svědčí o pozitivním 

hodnocení designu. I přes výskyt slova drahý, se zde nalezlo slovo žádaný,  

což poukazuje na fakt, že výrobky Air Jordan jsou mezi hráči basketbalu žádané,  

i přes vynaložení větších finančních prostředků. Tyto výsledky potvrzuje otázka  

č. 2, kde se cena umístila na posledním místě důležitosti při výběru sportovních 

výrobků.  

 

Otázka č. 12: Víte, jakým logem se prezentuje značka Air Jordan? 

V této otázce prokázali všichni respondenti znalost loga, kterým se značka 

Air Jordan prezentuje. To potvrzuje fakt, že tato značka se velkou mírou zaměřuje 

na basketbal po celém světě a tak není pochyb, že i čeští profesionální 

basketbalisté přichází s touto značkou každý den do kontaktu a toto logo  

si pamatují velmi dobře.  

 

Otázka č. 13: Výběr loga 

Výsledky dat získané z předešlé otázky potvrzuje otázka č. 13, která byla 

v částečné míře kontrolní k otázce č. 12. Všech 40 zúčastněných označilo 

pravdivé logo značky Air Jordan mezi dalšími sedmi nepravdivými a upravenými.   
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Otázka č. 14: Ohodnoťte vlastnosti výrobků Air Jordan. 

Graf č. 4: Hodnocení vlastností 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Do zpracování grafu byly zaneseny všechny hodnoty známek, které 

k jednotlivým vlastnostem přiřadili respondenti. Graf následně vygeneroval 

průměrné známky získané v hodnocení. Jak můžeme vidět, tři vlastnosti týkající 

se kvality produktů dopadly v hodnocení respondentů nejlépe. Získali průměrně 

známky blížící se výbornému hodnocení, což vypovídá o vysokém stupni 

vnímané kvality produktů. Naopak v průměrném hodnocení se ocitla vlastnost 

dostupnosti produktů. Tento fakt však není způsoben nedostatkem prodejen, 

protože produkty značky Air Jordan jsou k dispozici v několika kamenných 

prodejnách a internetových obchodech se sportovním zbožím. Příčinou této 

průměrné známky je nedostatek velikostí větších rozměrů. Největším problémem 

jsou hlavně velikosti obuvi, protože většina hráčů basketbalu disponuje většími 

rozměry bot, než jsou nabízené komerční velikosti.   
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Otázka č. 15: Co je u Vás č. 1 při výběru značkového produktu? 

Graf č. 5: Prioritní faktor při výběru produktu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Souhrn informací získaných z otázky č. 15 demonstruje graf č. 5. 

Výsledky do značné míry korespondují s hodnocení otázky č. 2. Avšak v tomto 

případě se značně projevil význam kvality (67%) u sportovních produktů pro 

vrcholové sportovce. Na druhém místě se zde umístil faktor předchozí zkušenosti 

s produktem. V této otázce byl však označen na prvním místě pouze  

v 10 případech, na rozdíl od otázky č. 2, kde byl za prioritní faktor vybrán 

dvanáctkrát.   
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Otázka č. 16: Doporučení značky Air Jordan  

Graf č. 6: Doporučení značky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

K otázce č. 16 se v podstatě všichni respondenti vyjádřili pozitivně,  

až na jednu výjimku. Dotyčný se v následném doplňujícím rozhovoru k této 

otázce vyjádřil, že označil možnost nedoporučení značky, protože pokaždé  

při výběru produktů od značky Air Jordan nebyla jeho požadovaná velikost 

produktu k dispozici.   
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Otázka č. 17: Hodláte si v budoucnu zakoupit další výrobek značky  

Air Jordan? 

Graf č. 7: Zakoupení výrobku Air Jordan v budoucnu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Spíše než počty respondentů generované na grafu č. 7, jsou důležitější 

názory a důvody, kterými mohli respondenti doplnit své rozhodnutí.  

Tři dotazovaní, kteří označili možnost, že nehodlají v budoucnu zakoupit další 

výrobky značky Air Jordan, uvedli jako důvod stávající kontrakty jejich klubů  

se sponzory, od kterých mají veškeré sportovní oblečení a doplňky.  

Naopak ostatní, kteří uvedli, že si hodlají v budoucnu zakoupit produkt 

této značky, komentovali svá rozhodnutí výroky jako kvalitní výrobky, kvalitní 

zpracování, vyzkoušená kvalita, designově originální, originální zpracování 

barevná pestrost, přijatelná cena, basketbalový design, ale i že není nic moc jiného 

nebo dokonce sběratelská posedlost. 
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Otázka č. 18: Věkové kategorie 

Graf č. 8: Věkové kategorie 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Složení účastníků podle věkových kategorií znázorňuje graf č. 8. Největší 

zastoupení oslovených tvoří skupina 21-30 let. Tento výsledek je dán skutečností, 

že daná věková skupina je i mou věkovou skupinou a logicky jsem se tedy obracel 

především na své vrstevníky. Další skupina do 20 let, tvoří téměř třetinu 

dotazovaných a byla vybrána z toho důvodu, že takto mladí hráči teprve pronikají 

do nejvyšší profesionální soutěže a nemuseli tedy být do velké míry ovlivněni 

smlouvami týmů se sponzory. 
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6 DISKUZE 

Základním úkolem pro splnění účelů této práce bylo vytvoření dotazníku, 

který měl přinést dostatečné množství informací, aby bylo dosaženo všech cílů 

práce. Tvorba dotazníku se inspirovala vytvořenými dotazníky s podobnými 

tématy. Konstrukce otázek a následná tvorba dotazníku byla konzultována  

s vedoucím práce a jeho kolegy v daném oboru. Všechny otázky byly sestaveny 

tak, aby z nich dosažené informace vedli ke zjištění vnímané hodnoty zvolené 

sportovní značky.     

 Případné nesrovnalosti a chyby v dotazníku měl za úkol objasnit 

předvýzkum, který byl proveden pomocí 10 respondentů z blízkého okolí. Tito 

zúčastnění poskytli komentáře a rady na zlepšení obsahu dotazníku.  

Jak už bylo zmíněno dříve, mužská nejvyšší basketbalová soutěž disponuje 

188 členy, ze kterých se výzkumu zúčastnilo 40 hráčů. Všichni zúčastnění spadají 

do cílové skupiny, tj. hrají nejvyšší mužskou basketbalovou ligu. Hráči byli 

osloveni elektronickou poštou, kterou jim byl zaslán i samotný dotazník. Sběr  

dat byl sice prováděn elektronicky, ale vyplnění dotazníků probíhalo písemnou 

formou. U zvolené metody dotazování může nastat problém s nejasným 

pochopením otázky, což bylo minimalizováno možností konzultace 

prostřednictvím elektronické pošty.  

Samotné vyhodnocení získaných dat proběhlo po konzultacích s vedoucím 

práce bez větších obtíží. Informace získané z dotazování napomohly popsat,  

jak značku Air Jordan vnímají a znají profesionální basketbalisté v České 

republice. Výzkum pomohl odhalit silná a slabá místa značky Air Jordan  

a výsledky mohou sloužit marketingovému oddělení firmy jako podklady  

pro návrhy na zlepšení své strategie.   

 Při možnosti opětovného provádění výzkumu, by bylo vhodné zaměřit 

otázky dotazníku více na srovnávání s konkurencí. Dále do dotazníku zařadit větší 

prostor pro vyjádření vlastního názoru respondentů, protože tato forma může 
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přinést druhotné informace a v určitých případech dokonce informace důležitější. 

Například respondent uvede fakt, že si daný výrobek již nezakoupí, ale pro firmu 

je mnohem důležitější informace z jakého důvodu se respondent rozhodl právě 

takto.  
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7 NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ 

Získané výsledky z výzkumu posloužily nejenom pro samotné hodnocení 

vnímání a vztahu ke značce Air Jordan, ale také pro vytvoření různých námětů  

na zlepšení, například v propagaci značky Air Jordan. 

7.1 Znalost značky 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že firma Air Jordan by se mohla 

zaměřit na účelnou propagaci svých výrobků. Propagací se rozumí cílené oslovení 

kupujícího pomocí určitého sdělení. Je to forma komunikace mezi prodávajícím  

a nakupujícím. Má za účel ovlivnění chování nakupujícího, a tím zvýšit prodej 

výrobků a služeb. Firma Air Jordan by všechny své druhy propagace měla zaměřit 

na prohloubení znalosti značky. Zaměřit se jak na historii, tak na současné 

působení firmy. Prezentovat značku nejenom ve spojitosti s basketbalem, ale také 

s ostatními sporty. Dopomoct by tomu také mohlo zapojení úspěšných sportovců, 

kteří jsou sponzorováni značkou Air Jordan. Zapojení sportovců do reklamy  

je trendem současné doby a ze strany pozorovatelů je vnímáno velmi pozitivně.  

7.2 Kvalita  

 Když firma Air Jordan vyjde z faktu, že jsou její produkty vnímány jako 

kvalitní a precizní, v kombinaci s tím, že je pro profesionální basketbalisty  

na prvním místě při výběru sportovních produktů kvalita a předešlá zkušenost, 

může správně zvolená propagační kampaň zaměřená právě na kvalitu výrobků 

účelně ovlivnit chování spotřebitelů. Marketingová komunikace by měla  

být zaměřena na kvalitu výrobků a prezentovat její vlastnosti v extrémní sportovní 

zátěži, které je v profesionálním běžná. Důraz na materiál a kvalitu zpracování, 

může mít za důsledek zvýšení poptávky po produktech značky Air Jordan.  

A to i v případech, kdy bude cena výrobků vyšší než u konkurence, protože 

basketbalisté nemají problém zaplatit více peněz, když se jedná o kvalitní 

sportovní produkt. Musejí být však s touto informací o kvalitě seznámeni. 
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Veškeré náměty na zlepšení vnímané hodnoty musejí být schváleny 

z hlediska financí, časových možností a dlouhodobé strategie firmy, aby mohly 

být posléze realizovány. 
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8 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak profesionální basketbalisté 

nejvyšší české soutěže, Kooperativa národní basketbalové ligy, znají a vnímají 

značku Air Jordan. Pro splnění daného cíle byl použit marketingový výzkum 

reprezentovaný kvantitativní metodou dotazování. Hráči KNBL  

se prostřednictvím jednotlivých otázek vyjádřili, jak vnímají hodnotu značky  

Air Jordan a jaký si k této značce vytvořili vztah. 

Když se vrátíme zpět k výsledkům výzkumu, zjistíme, že basketbalisté 

v česku znají značku Air Jordan. Znají logo, zemi původu i první výrobek, 

s kterým značka vstoupila trh. Na druhou stranu jejich znalost však až tak hluboká 

není. Jen jedna třetina dotazovaných si je vědoma, že se značka Air Jordan 

oddělila od mateřské společnosti Nike, a působí samostatně. Pouhých 8 % 

dotazovaných dokázalo uvést, pro které sporty firma Air Jordan své výrobky 

vyrábí a následně prodává.  

Samotná značka je v očích respondentů vnímána samozřejmě v první řadě 

jako basketbalová značka. S tím souvisí fakt, že hráči uvedli značku Air Jordan  

na 3. místě za giganty jako je Nike a Adidas. Označení basketbalová značka  

se také nejvíce objevovalo u charakteristiky značky nebo u prvotní asociace  

se značkou Air Jordan. Objevovala se zde ale také v početném množství slova 

jako kvalitní, precizní a inovativní, s čímž koresponduje i hodnocení vlastností 

výrobků, kde prvky kvality získaly nejlepší ohodnocení.  

Basketbalisté KNBL mají ke značce Air Jordan kladný vztah. V podstatě 

většina dotazovaných by výrobky značky Air Jordan doporučila svým známým. 

Také se většina vyjádřila pozitivně k budoucímu nákupu výrobků této značky. 

Tyto údaje svědčí o určitém stupni loajality hráčů ke značce Air Jordan. 

 Jak bylo řečeno, značka Air Jordan zaujímá ve spojitosti s basketbalem 

třetí místo v povědomí basketbalistů. Pro Air Jordan je do budoucna důležité 

minimálně udržení současné pozice, to znamená udržení určitého náskoku před 
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zbývajícími sportovními značkami, a v ideálním případě srovnání pozice 

s prvními dvěma velkými hráči na trhu se sportovními produkty (Nike, Adidas). 

 Závěrem je třeba vzít v úvahu, že výsledky výzkumu mohly být ovlivněny 

smluvními závazky hráčů nejvyšší české basketbalové soutěže, které jim do jisté 

míry určují používání určené sportovní značky. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Dotazník 

Vážený respondente,  

dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká výzkumu 

vnímané hodnoty sportovní značky. Vámi vyplněný dotazník je zcela anonymní  

a informace od Vás získané považuji za důvěrné a pravdivé. Vaše odpovědi použiji  

na zpracování mé bakalářské práce. Předem děkuji za Vaše odpovědi a za Váš čas. 

 

1. Vyjmenujte 3 značky, které si vybavíte v souvislosti s basketbalem jako první. 

Prosím, seřaďte je dle popularity. (první nejpopulárnější, druhá méně, třetí nejméně 

populární ze tří uvedených):  

________________________ 

________________________ 

________________________ 

2. Přiřaďte k jednotlivým faktorům čísla, podle důležitosti při nákupu 

sportovního zboží? (Přiřaďte čísla 1-5, 1= nejdůležitější, 5= nejméně důležité) 

Cena  
Kvalita  
Značka  
Design  
Předchozí zkušenost  

 

3. Vyberte z nabídky 3 značky, které si nejvíce spojujete s basketbalem. 

a) Adidas  

b) Air Jordan 

c) And1 

d) Asics 

e) Diadora 

f) Fila 

g) Hummel 

h) K1X 

i) Legea 

j) McDavid 



 

 

 

 

k) Nike 

l) Puma 

m) Reebok 

n) Under Armour 

o) Umbro 

4. Znáte značku Air Jordan?  

a) Ano  

b) Ne  

 

5. Víte, v jakém roce vznikla samostatná značka Air Jordan?  

a) 1984 

b) 1987  

c) 1994 

d) 1997 

 

6. Znáte zemi původu značky Air Jordan?  

a) Ano, Uveďte:_______________________________________________________  

b) Ne  

 

 

7. Víte, jaký produkt začala značka Air Jordan prodávat jako první? 

a) Dresy 

b) Míče 

c) Čepice 

d) Boty 

 

8. Produkty na jaký sport prodává značka Air Jordan? 

a) Americký fotbal 

b) Basketbal 

c) Box 

d) Florbal 

e) Fotbal 



 

 

 

 

f) Basebal 

g) Volejbal 

 

9. Co si vybavíte jako první, když se řekne Air Jordan?  
_____________________________________________________________________  

 

 

10. Jaký produkt vás napadne jako první, když se řekne Air Jordan? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

11. Jakými nejvýstižnějšími slovy byste charakterizovali značku Air Jordan? 

(napište prosím max. tři slova)  

_____________________________________________________________________  

 

12. Víte, jakým logem se prezentuje značka Air Jordan? (Pokud ano, odpovězte 
prosím na otázku č. 13. Pokud ne, postupte na otázku č. 14) :  

a) Ano (13)  

b) Ne  

 

13. Vyberte logo značky Air Jordan. 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

h)

 

 



 

 

 

 

14. Ohodnoťte vlastnosti výrobků Air Jordan. (Jako ve škole, 1-5) 

 

 Materiál     1 2 3 4 5 

 Kvalita zpracování    1 2 3 4 5  

 Životnost produktů   1 2 3 4 5 

 Dostupnost     1 2 3 4 5 

 Cena     1 2 3 4 5 

 Originalita designu   1 2 3 4 5 

15. Co je u Vás č. 1 při výběru značkového produktu?  

a) Design  

b) Kvalita produktu  

c) Cena produktu  

d) Předchozí zkušenost 

e) Značka  

f) Jiné: ____________________  

 

 

16. Doporučil byste značku Air Jordan spoluhráčům/ kamarádům? 

a) Ano 

b)Ne 

 

17. Hodláte si v budoucnu zakoupit další výrobek značky Air Jordan? 

a) Ano - Proč? ________________________________________________________ 

b) Ne – Proč? _________________________________________________________ 

 

18. Do jaké věkové kategorie spadáte? 

a) Do 20 let 

b) 21-30 let 

c) 31 a více let 

 


