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1   ÚVOD

Je spjata s několika sportovci, kteří posouvali či stále posouvají limity ve svých 

sportovních odvětvích. Vytvořila několik reklam, jež se staly inspirací pro ostatní. 

V civilizovaném světě byste dnes stěží našli někoho, kdo nezná její název, nebo 

přinejmenším logo. Řeč je o značce, která již dávno překročila hranice svého vlastního 

odvětví, o pojmu, který má ambici stát se definicí.

Řeč je o Nike, jedné z nejznámějších a nejúspěšnějších značek světa vůbec. Její 

v současnosti prominentní pozice na trhu se sportovním vybavením je dána několika

faktory. Tím pravděpodobně nejdůležitějším je produkt a právě skrz něj je na značku Nike 

v práci nahlíženo. Jednotlivá hlediska, prostřednictvím kterých lze značku jako produkt 

vnímat, jsou blíže specifikována v teoretických východiscích.

Jak si Nike stojí v našich podmínkách je zjišťováno pomocí výzkumu. 

Respondenty jsou v Praze žijící zástupci generace Y. Později si tuto generaci přiblížíme, 

nicméně na úvod je nutné alespoň zmínit, v jakém věkovém rozmezí se tato skupina 

obyvatel pohybuje. Prvními členy spadajícími do této generace jsou lidé narozeni

na začátku 80. let 20. století. Posledními členy poté lidé narozeni na konci let 90. (přelom 

tisíciletí). Někdy se jí také proto říká generace tisíciletí.

Výsledek výzkumu pomůže lokálnímu zastoupení značky Nike pochopit, jak je 

na její produkt nahlíženo. Praha byla vybrána kvůli svému postavení v hierarchii českých 

měst, neboť představuje nekorunované centrum veškerého dění, tedy i toho sportovního. 

Generace Y potom ztělesňuje současnou, ale hlavně budoucí významnou část 

produktivního obyvatelstva, tudíž je pro Nike více než žádoucí znát její postoje 

a preference. Odpovědi respondentů mohou také částečně predikovat vývoj lokálního trhu.

Nike je totiž na trhu globálním jedním z tzv. trend-setterů, neboli těch, kteří určují trendy.

Zdali je tomu tak i na lokálním trhu, nebo se vývoj sportovního vybavení a sportovní módy 

bude v Praze ubírat spíše jiným než Nike směrem, napovědí sami dotazovaní.
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2   CÍLE A ÚKOLY PRÁCE

2.1   Hlavní cíl

Pomocí marketingového výzkumu zjistit hodnotu značky Nike z hlediska vnímání 

jednotlivých atributů produktu jeho současnými či potenciálními uživateli. Těmi jsou 

v rámci práce členové generace Y žijící v Praze.

2.2   Dílčí úkoly

1. Příprava dotazníku:

 Vytvoření otázek pro respondenty na základě rozdělení značky jako 

produktu do 6 dimenzí: sortiment, atributy produktu, kvalita/hodnota, 

využití, uživatelé, země původu.

 Rozpracováním uvedených dimenzí vznikne konkrétní znění jednotlivých 

otázek.

 Pilotáž (generace Y) a z ní vycházející korekce otázek.

2. Distribuce dotazníku mezi členy generace Y:

 Částečně ovlivněný náhodný výběr – využití internetové stránky 

www.vyplnto.cz, na kterou má přístup prakticky kdokoliv; zaslání dotazníku

těm členům generace Y, kteří se vyskytují v blízkém okolí (rodina, 

spolužáci a přátelé) autora výzkumu.

3. Zpracování, analýza a vyhodnocení získaných dat:

 Statistické ukazatele (krajní extrémy, modus, průměr a rozptyl), grafy

a tabulky.

4. Diskuse:

 Srovnání s již provedenými výzkumy na téma hodnota (sportovní) značky.

 Validita a reliabilita výzkumu/dotazníku.

5. Shrnutí marketingové hodnoty značky Nike v očích pražské generace Y.
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3   TEORETICKÁ VÝCHODISKA

3.1   Značka (brand)

V současné době v češtině již etablované slovo, jehož význam si však mnoho lidí 

neinterpretuje zcela správně. Co tedy brand (neboli značka) přesně znamená? Jeho kořeny

jsou v germánském jazyce, konkrétně ve staroangličtině, kde měl více významů – oheň, 

plamen, pochodeň nebo také meč (poeticky). Pokud se na něj podíváme jako na sloveso, 

dostaneme pálit, vypálit či ocejchovat, z nichž to poslední je v kontextu marketingu

nejpřiléhavější. V roce 1550 znamenalo „jen“ cejch, v roce 1827 již konkrétní výrobu

zboží a v roce 1922 získalo význam značka, který si uchovává dodnes (Etymonline-online, 

2001). Vraťme se však k jednomu z jeho původních významů, tedy k cejchu. Americká 

marketingová asociace in Marketing Management (Kotler & Keller, 2006, str. 274)

definuje brand jako: „jméno, název, značka, symbol, design či jejich kombinace, jejíž 

účelem je identifikovat zboží nebo služby jednoho či skupiny prodejců, a tím je odlišit 

od konkurence.“ Tato odlišnost ale nemusí být vždy pozitivní, neboť některé produkty 

zkrátka kvalitní nejsou. V tu chvíli je brand spíše cejchem, jenž chápeme v drtivé většině 

případů jako negativní.

Značka Nike cejch nepředstavuje, ba naopak. V dnešním světě je v myslích 

sportovců (a často i nesportovců) zakódována jako synonymum pohybu, sportovního 

výrobku či vrcholového sportovce (Nike-online, 2014). Automatické spojení značky 

s produktem (či jinými prvky daného odvětví), který vyrábí, je cílem každé firmy, přičemž 

snahou je logicky vytvářet asociace pozitivní. Ty vznikají ve chvíli, kdy je produkt, 

marketing nebo jejich kombinace opravdu kvalitní. Nejspolehlivěji samozřejmě funguje

varianta třetí, tedy kvalitní produkt doplněný vhodnou marketingovou strategií. Bez ní totiž 

v dnešní konkurenci obvykle mnoha firem produkt neprodáte, i kdyby byl sebelepší. Nike

obě tyto „disciplíny“ ovládá bravurně, což také dokládá fakt, že splňuje deset základních 

atributů nejsilnějších světových značek (Kotler & Keller, 2006):
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1. Vyniká v poskytování benefitů, které zákazníci opravdu chtějí – maximalizace 

kvality produktu a poskytovaných služeb.

2. Je relevantní, drží se v obraze – rozumí vkusu zákazníků, dokáže se přizpůsobit

podmínkám trhu, určuje či následuje trendy.

3. Její cenová strategie se odvíjí od vnímání hodnoty spotřebitelem – optimalizace 

ceny, nákladů a kvality k uspokojení či dokonce předčení očekávání zákazníků.

4. Na trhu zaujímá vhodnou pozici – především s ohledem na konkurenci, od které 

se odlišuje (pozitivně) schopností dosáhnout zákazníky požadovaných kvalit.

5. Je stálá – cíle marketingových programů jsou jasné a zřetelné.

6. Její portfolio a hierarchie jsou promyšlené – firemní značka dokáže jednolitě

zastřešit individuální značky portfolia a také je odpovídajícím způsobem

hierarchicky uspořádat.

7. Koordinuje a využívá kompletní repertoár marketingových aktivit směřujících 

k výstavbě hodnoty – snaží se vytěžit co nejvíce z možností jednotlivých složek 

komunikačního mixu s neustálým akcentem na význam značky.

8. Manažeři značky rozumí jejímu významu pro spotřebitele – co se spotřebitelům 

na značce líbí či nelíbí a kdo vlastně tito spotřebitelé jsou (specifika cílové 

skupiny).

9. Dostává se jí patřičné a nepřetržité podpory – disponuje vyspělým oddělením 

výzkumu a vývoje; úspěchy i neúspěchy marketingových programů jsou detailně 

rozebrány ještě předtím, než dojde k jejich změně.

10. Firma monitoruje zdroje vytvářející její hodnotu – (firma) určí stanovy, které 

definují význam a hodnotu značky, a také to, jak by s ní mělo být nakládáno 

a kdo bude za její monitoring a výstavbu hodnoty zodpovědný.

Značka zobecňuje dlouhodobé zkušenosti spotřebitelů s výrobkem, můžeme ji tedy 

považovat za jakési dědictví firmy (Zamazalová, a další, 2010), které je třeba uchovávat,

nebo dále rozšiřovat. Zamazalová a další (2010) také uvádějí, že značka může dojít 

dokonce tak daleko, až se stane obecným pojmenováním určitého produktu (Lux, Maggi, 

Jar apod.). Z vlastní zkušenosti mohu přidat příklad papírových kapesníků Tempo, které 

jsou minimálně v Německu natolik známé, že si nemusíte lámat hlavu nad tím, jak 

se vlastně papírový kapesník německy řekne.
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3.1.1   Značka Nike

Phil Knight vytvořil značku Nike jakožto alternativu ke značce Adidas, která byla 

tehdejším leaderem trhu sportovního vybavení (konec 60. let 20. století). Zatímco Adidas 

se profilovala jako sponsor atletiky (sportu), Nike se pasovala do role sponsora samotných 

atletů (sportovců). Během následujících let se role obou značek vyměnily, což kulminovalo 

v 90. letech, kdy se Nike stala silně dominantní. Zapříčinily to dvě věci vyplývající jedna 

z druhé. Právě zaměření se na jednotlivé sportovce, spolu s vytvořením dnes již 

legendárního sloganu „Just do it“ (nezáleží na tom, co si kdo myslí, prostě buď svým 

nejlepším já), přineslo značce Nike Michaela Jordana (Irwin, Sutton, & McCarthy, 2008). 

Tento bývalý fenomenální basketbalista a jeden z nejznámějších sportovců světa měl 

původně nakročeno k Adidas, respektive ke Converse, aby nakonec skončil u Nike, 

se kterou podepsal kontrakt 24.10. 1984 (Bengtson, 2013). V únoru téhož roku vykázala 

Nike poprvé od svého vzniku ztrátu (čtvrtletně – konec 1983 a záčatek 1984) (Rovell, 

2013) a byl to právě Jordan, kdo měl přinést zisky zpět. 

Píše se rok 1997 a Chicago Bulls, za které Jordan tehdy hrál, jsou v Paříži na turnaji. 

Jordan je evropskými novináři nazýván „His Airness“ („jeho vzduchovost“ jakožto 

basketbalová parafráze His Highness – jeho výsost), „Divine“ (božský) či dokonce „God“

(bůh). David Stern, prezident americké NBA (National Basketball League – Národní 

basketbalová liga), k tomu tehdy jen dodal, že Michael Jordan je zcela jistě nejznámějším 

sportovcem své doby a možná, společně s Muhammadem Alim, také všech dob. Tak či tak, 

z pohledu Nike se jednalo o geniální marketingový tah, neboť Michael Jordan se stal 

sportovním produktem netušených možností. Hlavně díky němu (publicitě s ním spojené) 

značka Nike předčila všechny své konkurenty a získala výsadní postavení na poli 

sportovního vybavení (Mullin, Hardy, & Sutton, 2000).

Tuto pozici si udržuje i v současnosti a nadále ji posiluje. V posledním čtvrtletí roku 

2014 její příjmy vzrostly o 5% v porovnání s rokem předchozím. Způsobeno to bylo 

především uvedením nových produktů na trh. Další růst je očekáván i v roce 2015, mimo 

jiné díky lukrativním kontraktům s NBA a FIFA (jako sponsor ženského světového 

fotbalového šampionátu) (Cherpelis, 2015). Na evropském trhu je jejím největším 

konkurentem již tradičně značka Adidas, která však zaznamenala citelnou ztrátu na trhu 

americkém, kde ji na druhém místě předběhla značka Under Armour. Ta je momentálně 
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největší „kometou“ mezi sportovními značkami, avšak úrovně Nike ještě zdaleka 

nedosahuje, na čemž by se v blízké budoucnosti nemělo nic měnit. Obě firmy investují 

mnoho peněz do vývoje nových technologií a na trhu se snaží hledat mezery, které 

by mohly vyplnit-opanovat (např. vstup značky Under Armour na golfový trh). Způsobem 

fungování tedy Under Armour vytváří na Nike tlak, což pozitivně ovlivňuje celý sportovní 

trh (Goodkind, 2014).

Realitou trhu se sportovním vybavením je tedy dominance Nike. Nejlépe ji můžeme

ilustrovat na segmentu sportovní obuvi, kde tato značka pokrývá 60% trhu amerického 

(Under Armour 3%) a 25% trhu celosvětového (Seth, 2015). Dá se říci, že Nike 

je momentálně ve stejné pozici, ve které byl Adidas v roce, kdy Nike vznikala. Nezaměřuje 

se však zdaleka jen na sport (konkrétní sporty a sportovní události) jako takový, ale také 

na jednotlivé sportovce. Právě sportovci (či sportovní týmy) jsou v dnešní době „terno“, 

neboť věhlas a úspěch značky často záleží právě na tom, koho značka má ve své „stáji“, 

respektive jak moc je tento atlet (tým) úspěšný (či alespoň viditelný např. na sociálních 

sítích). Souboje Cristiana Ronalda (Nike) a Lionela Messiho (Adidas) ve fotbalu nebo

Lebrona Jamese (Nike) a Dericka Rose (Adidas) v basketbalu jsou prakticky souboji dvou 

sportovních značek o to, kdo bude více vidět. Značka si tedy musí umět „pouze“ dobře 

vybrat, aby se jí nestalo to samé, co Adidas v roce 1984, kdy Michael Jordan nakonec 

podepsal Nike.                   

3.1.2   Branding 

Opatříme-li produkt či službu značkou, předáme jim tím její sílu. Děláme to proto, 

abychom vytvořili tolik kýžený rozdíl, neboť věříme, že právě naše značka je ta nejlepší. 

Nejprve však musíme potenciální spotřebitele seznámit s tím, „kdo“ ten produkt je, „co“ 

dělá/umí a „proč“ by je měl zajímat (Kotler & Keller, 2006). Tím se dostáváme ke třem

základním funkcím značky podle Vysekalové a Mikeše (2009): 

 Funkce identifikace – značka strukturuje nabídku; umožňuje rozpoznat produkt 

na základě specifických charakteristik; usnadňuje rozpoznání produktu.

 Funkce garance – značka představuje kvalitu, kterou zákazník očekává; dává 

jistotu při nemožnosti posoudit objektivně kvalitu produktu.
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 Funkce personalizace – značka komunikuje zařazení v určitém sociálním 

prostředí, přispívá na jedné straně k integraci, nebo na druhé straně 

k diferenciaci vůči němu.

Kotler a Keller (2006) uvádějí, že v současné době můžeme značkou opatřit 

v podstatě cokoliv – fyzické zboží (Campbell’s Soup, Pantene shampoo, Ford Mustang 

automobiles), služba (Singapore Airlines, Bank of America), obchod (Nordstrom 

deparment store, Foot locker specialty store), osoba (Britney Spears, Andre Agassi), místo 

(město Sydney, stát Texas, Španělsko), organizace (UNICEF, The Rolling Stones) nebo 

třeba nápad (právo na potrat, volný obchod).

3.1.3 Logo

S pojmem značka ho často zaměňujeme, což není přesné, neboť se jedná pouze

o jednu z jeho částí. Spolu se jménem, stylem nápisu a barvou patří k jednomu ze dvou 

prvků definujících značku, jak ukazuje následující obrázek 1:

Obrázek 1: Logo jako součást značky

Zdroj: Vysekalová a Mikeš (2009, str. 49)

Definice značky

Značka se skládá ze dvou prvků

Symbolismus značky Význam značky

- logo

- jméno

- styl nápisu

- barva

Umožňuje spotřebiteli značku 

identifikovat.

Způsob, jak značku chápou 

spotřebitelé ve smyslu jejích 

racionálních a emocionálních 

výhod.

Představuje spotřebiteli výhody 

značky.
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V kapitole 3.1.2 (str. 14-15) uvedenou funkci identifikace tedy můžeme chápat jako 

symbolismus značky. U Nike hraje klíčovou roli právě logo, a to proto, že její dnes 

už notoricky známé křídlo řecké bohyně vítězství Niké vzniklo jako vůbec první obchodní 

značka bez slovního názvu. Evidentně to byla trefa do černého, neboť je natolik originální, 

že si ho (téměř) všichni snadno vybavíme.

3.2   Brand Equity x Brand Value

Budeme-li se snažit tyto dva pojmy přeložit pomocí slovníku, dostaneme stejný 

význam, a to hodnotu značky. Při jejich bližším zkoumání v rámci textů týkajících 

se marketingu však dostáváme významy poněkud odlišné. Primárně je v tomto případě 

nutné rozlišovat britskou (brand value) a americkou (brand equity) angličtinu. Na základní 

úrovni vnímají oba národy tyto pojmy stejně, tudíž se musíme dostat o úroveň dále. Brand 

equity představuje takovou hodnotu značky, která je viditelná, respektive měřitelná 

finančními ukazately. Jedná se tedy o finanční vyjádření hodnoty značky. Brand value 

zahrnuje finanční stránku také, ale přidává k ní ještě aspekty nehmatatelné (Knihová, 

2010). Příkladem takového aspektu je goodwill, který značce přináší výhodu v podobě 

neustálé propagace, vytváření a udržování silných vazeb se zákazníky a dodavateli, vysoké 

kvality zboží a služeb, odpovídajícího vedení zaměstnanců atd. (Businessdictionary-online, 

2015), jinými slovy formování renomé firmy. Potřebám této práce tak odpovídá spíše

výklad britský (brand value), neboť hodnota značky je vnímána skrze neekonomické 

aspekty produktu. Pro další průběh práce však bude nejjednodušší přeložit oba anglické 

výrazy do jednoho českého, tedy hodnoty značky.

Ta je podle Kotlera s Kellerem (2006, str. 276) „přidanou hodnotou, kterou si daný 

produkt či služba nesou. Tato hodnota se může odrážet ve způsobu myšlení, cítění 

či chování spotřebitelů směrem ke značce, nebo v cenách, tržních podílech či výnosnosti, 

které je značka pro firmu schopna dosáhnout.“ Na měření či zjišťování hodnoty značky lze 

pohlížet z různých úhlů, pro nás je však nejdůležitější vnímání zákazníka (customer-based 

brand equity), kterým může být pro Nike prakticky kdokoliv. Proto je nutné si uvědomit, 

že potenciál značky se nachází v myslích samotných zákazníků (současných či budoucích)

a je rozhodujícím způsobem ovlivňován tím, jak je značka zobchodňována. Pokud není 

v reakcích zákazníků na značky patrná rozdílnost, stává se produkt pouhou komoditou, 
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u které bude pravděpodobně rozhodovat cena. Stejně tak tomu bude i ve chvíli, kdy značka 

nedokáže zasít do povědomí zákazníků žádnou konkrétní asociaci – Volvo (bezpečnost), 

Harley-Davidson (dobrodružství). Jestliže však značka zaujme specifickou odlišností, musí 

ji následně prostřednictvím produktu/služby umět také prodat, což souvisí s pojmem brand 

promise, neboli příslib značky (Kotler & Keller, 2006).

Jako zářný příklad můžeme uvést firmu Apple, která je mistrem v budování silné 

značky. Za vše hovoří sice poněkud troufalý, avšak realitou potvrzený výrok jejího již 

zesnulého zakladatele Steva Jobse (1998): „Lidé často nevědí, co chtějí, dokud jim 

to neukážete.“ I proto se dnes mezi běžci setkáte s otázkou, zda běháte s „iPodem“, čímž 

není myšlen konkrétní výrobek firmy Apple, nýbrž jakýkoliv MP3 přehrávač. Tento fakt 

jen potvrzuje výše uvedenou skutečnost, tedy že i firmě Apple se již podařilo proniknout

tak hluboko v myslích zákazníků, že v tomto případě elektronické přístroje pojmenovávají

samotnou značkou.

3.2.1   Modely hodnoty značky

Představením těchto modelů se pomalu ale jistě dostáváme k meritu věci, tedy 

k hodnotě značky vnímané skrz produkt. Než se však dobereme jeho jednotlivých aspektů, 

které je následným výzkumem třeba „změřit“ a které jsou součástí jednoho z modelů, 

ukážeme si i ty ostatní a vysvětlíme si, jak takovou hodnotu značky budovat.

Kotler s Kellerem (2006) uvádějí čtyři nejzavedenější, z nichž prvním v pořadí 

je model BAV (Brand Asset Valuator; viz obrázek 2, str. 18) vyvinutý reklamní agenturou 

Young and Rubicam (www.yr.com). Měření provádí prostřednictvím téměř 200 000 

spotřebitelů ze 40 zemí. Výsledkem je srovnání hodnot tisíce značek napříč stovkami 

různých kategorií, přičemž v potaz jsou brány čtyři základní komponenty:

 Odlišení (Differentiation; D) – v porovnání s ostatními značkami

 Relevantnost/význam (Relevance; R) – síla vlivu značky

 Úcta (Esteem; E) – vnímání značky a respekt vůči ní

 Povědomí/znalost (Knowledge; K) – jak hluboce zákazníci danou značku znají
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Obrázek 2: BAV mřížka síly

Zdroj: Kotler a Keller (2006, str. 279)

První dvě jmenované, odlišení a relevantnost/význam, se vztahují k síle značky a určují 

spíše hodnotu budoucí. Úcta a povědomí/znalost naproti tomu odkazují spíše na její 

minulost, neboť se týkají postavení značky.
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Druhý model, který byl vytvořen firmami WPP a Millward Brown in Kotler a Keller 

(2006), se nazývá BRANDZ. Říká, že aby se značka stala silnou, musí splnit pět kroků, 

a to v následujícím pořadí:

 Přítomnost (Presence) – Znám ji?

 Relevantnost/význam (Relevance) – Dává mi něco?

 Výkon (Performance) – Splní, co slíbila?

 Výhoda (Advantage) – Nabízí více než ostatní?

 Spojení (Bonding) – Lepší značka není.

Z výsledků výzkumů (logicky) výplývá, že pokud se značce povedlo realizovat 

poslední krok, tzv. „spojení“, budou zákaznící za její produkty utrácet více a jejich vztah 

k ní bude silný. Pokud si však zákaznící stále kladou otázky (kroky předcházející spojení), 

je jasné, že ke značce nepřilnuli. V tom případě musí firma udělat krok (či pár) zpět

a zamyslet se, co provedla špatně.

Třetí model (Kotler & Keller, 2006), jehož název je Zvučnost/Ozvěna značky (Brand 

Resonance; viz obrázek 3, str. 20), funguje podobně jako ten druhý, neboť každý krok 

je podmíněn úspěšně splněným krokem předchozím. V první fázi dochází k identifikaci 

značky s jejími zákazníky a vytvoření asociací s určitou produktovou třídou, nebo

se samotnými potřebami těchto zákazníků. V následující fázi je třeba značku v myslích 

zákazníků rozvibrovat, čehož firma dosahuje zkompletováním jejího významu skrz spojení 

velkého množství hmatatelných i nehmatatelných podnětů. Reakce, kterou tyto podněty 

vyvolají, by měla být samozřejmě pozitivní, neboť ovlivní pocity či dokonce soudy 

zákazníka směrem ke značce. V poslední fázi (pokud byly úspěšně provedeny předchozí) 

pak dochází k přeměně této reakce na intenzivní a loajální vztah.

Kromě výše uvedených fází souvisí s tímto modelem také šest tzv. bloků, které lze 

uspořádat do pyramidy. Ta je ještě doplněna tabulkou zachycující racionální (levá strana) 

a emocionální (pravá strana) přístup k výstavbě hodnoty značky, čímž model zdůrazňuje

její dualitu. Příkladem duální značky je firma MasterCard, protože zdůrazňuje jak 

racionální výhody své kreditní karty (lze ji využít kdekoliv na světě), tak i emocionální 

(prostřednictvím svých reklam prezentuje svou kartu jako kartu k „nezaplacení“). 

K „nezaplacení“ proto, že koupí produktů (kartou) lidé dosahují svých cílů, tedy uspokojují 
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své potřeby. Za vše hovoří samotný reklamní slogan MasterCard in Kotler a Keller (2006, 

str. 280): „Jsou věci, které si za peníze nekoupíte, na všechno ostatní je tady MasterCard.“

Obrázek 3: Pyramida rezonance značky

Zdroj: Kotler a Keller (2006, str. 281)

Poslední, a pro tuto práci zároveň určující model, který si vysvětlíme, se nazývá 

Aakerův. Tento bývalý profesor marketingu na univerzitě v Berkeley (USA, California)

nahlíží na značku skrz pět kategorií – Aaker in Kotler a Keller (2006):

 Věrnost značce (Brand loyalty)

 Povědomí o značce (Brand awareness)

 Vnímaná kvalita (Perceived quality)

 Asociace spojené se značkou (Brand associations)

 Patenty, ochranné známky atd. (Patents, trademarks etc.)

Podstatným je podle něho také koncept identity značky, neboť právě identita vytváří onu 

hodnotu. Aaker vytvořil 12 dimenzí orientovaných do 4 perspektiv, z nichž nejdůležitější 

je pro tuto práci hned ta první. Produkt totiž rozděluje na jednotlivá kritéria (dimenze), 

která pomohou s vytvořením otázek pro dotazník – Aaker in Kotler a Keller (2006):
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1. Značka jako produkt (Brand-as-product)

 Sortiment (Product scope)

 Atributy produktu (Product attributes)

 Kvalita/hodnota (Quality/value)

 Využití (Uses)

 Uživatelé (Users)

 Země původu (Country of origin)

2. Značka jako organizace (Brand-as-organization)

 Organizační atributy (Organizational attributes)

 Místní versus globální (Local versus global)

3. Značka jako osoba (Brand-as-person)

 Osobnost značky (Brand personality)

 Vztah značka-zákazník (Brand-customer relationships)

4. Značka jako symbol (Brand-as-symbol)

 Vizuální představivost/metaforičnost (Visual imagery/metaphors)

 Dědictví značky (Brand heritage)

3.2.2   Tvorba hodnoty značky

Kotler a Keller (2006) říkají, že pro hodnotu značky je nejdůležitější vytváření 

správných znalostí (správného povědomí) o značce u správných zákazníků. Hlavními 

hnacími mechanismy tohoto procesu jsou:

1. Úvodní výběr prvků, které značku utvářejí – jména, loga, symboly, slogany, 

balení atd.

2. Produkt, služba a jejich doprovodné marketingové aktivity a podpůrné 

programy.

3. Jiné asociace nepřímo odkazující na značku vznikající jejím spojováním 

s různými subjekty (osoby, místa, věci).

V souvislosti s bodem číslo jedna by firma Nike mohla sloužit jako vzorový příklad. 

Snad ani sami tvůrci tehdy netušili, jak dobrou práci odvedli. Mytologické (okřídlená 

bohyně vítězství), zároveň krátké a pěkně znějící jméno Nike ve spojení s logem „swoosh“
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(svist, zasvištění) a později vytvořeným sloganem „Just Do It“ (prostě to udělej) bodují 

díky své nadčasovosti i dnes.

I sebeoriginálnější a sebetrefnější úvodní prvky však musejí být podpořeny kvalitním 

produktem a dalšími asociacemi spojenými se značkou. Tím se dostáváme k šesti 

základním kritériím výběru prvků značky (Kotler & Keller, 2006). První tři jsou tzv. 

„značku vytvářející“, neboť se skrz vhodně zvolené prvky podílejí na její výstavbě. Druhé 

tři, tzv. „defensivní“, slouží k udržování/zlepšování vytvářené hodnoty:

1. Zapamatovatelný (Memorable) – Lze si na prvek značky jednoduše 

vzpomenout? Dá se jednoduše rozpoznat?

2. Smysluplný (Meaningful) – Do jaké míry prvek značky odpovídá příslušné 

kategorii? Týká se části produktu nebo osoby, která by značku mohla využívat?

3. Oblíbenost/sympatie (Likeability) – Jak prvek značky působí esteticky? Líbí 

se vizuálně, slovně či jinak?

4. Převoditelný (Transferable) – Může být prvek značky použit k představení 

nových produktů ve stejných nebo odlišných kategoriích?

5. Přizpůsobivý (Adaptable) – Jak přizpůsobivý a vylepšitelný je prvek značky?

6. Ochranitelný (Protectible) – Jak legálně ochranitelný je prvek značky (vůči 

konkurenci atd.)? Lze ho snadno kopírovat?

O tom, jak vytvořit opravdu kvalitní a hodnotnou značku, ví muž jménem Scott 

Bedbury. Ten sehrál klíčovou roli nejen při růstu značky Nike, ale také při růstu značky

Starbucks, která je v současnosti jedním z hlavních světových hráčů na poli kaváren.

Ve své knize s názvem A New Brand World (Bedbury, 2002) uvádí osm principů dosažení 

vedoucího postavení mezi značkami v 21. století:

1. Spoléhání se na známost značky se stalo kočičím zlatem marketingu – chytré 

značky se více soustřeďují na svůj význam a rezonanci.

2. Musíte vědět, abyste mohli růst – většina značek neví, kdo jsou, kde byly a kam 

jdou.

3. Vždy pamatujte na Spandex pravidlo rozmachu značky – jen proto, že můžete, 

neznamená, že byste měli.

4. Velké značky si se svými zákazníky budují trvalé vztahy – ty se týkají spíše 

emocí a důvěry než konkrétních prvků produktu/služby.
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5. Na všem záleží – dokonce i na vašem záchodě.

6. Všechny značky potřebují dobré rodiče – většina značek bohužel pochází 

z problémových domácností.

7. Býti velkým není žádná omluva pro to býti špatným – opravdu velké značky 

využívají své nadlidské síly pro dobro. Lidi a principy řadí před profit.

8. Význam, jednoduchost a lidskost – spíše než technologie – odliší značky 

v budoucnosti.

3.3   Značka jako produkt

Určitá značka může evokovat mnoho jak konkrétních, tak i abstraktních věcí. 

Obvykle si lidé představí logo (viz kapitola 3.1.3, str. 15-16) a/nebo název firmy, napadne 

je také reklama, celebrita, obor či odvětví, kamarád, zápach atp. Všechny asociace však 

směřují nebo se odvíjejí od jednoho, a tím je produkt. Z pohledu marketingu je chápán jako 

„jakýkoliv objekt podnikatelské i nepodnikatelské aktivity, tj. cokoliv, co lze prodat 

a koupit.“ (Zamazalová, a další, 2010, str. 165). Kotler a další (Moderní marketing, 2012, 

str. 615) uvádějí, že je to „cokoli, co lze nabídnout na trhu k upoutání pozornosti, ke koupi, 

k použití nebo ke spotřebě, co může uspokojit touhy, přání nebo potřeby.“ Stejně jako 

hmotný statek (prací prášek, automobil, hodinky) může vaši potřebu či přání uspokojit 

i statek nehmotný, kterým bývají velmi často služby (Zamazalová, a další, 2010). 

Ty Kotler a další (Moderní marketing, 2012, str. 615) definují jako „aktivity, výhody nebo 

uspokojení, které jsou na prodej.“ Z jejich nehmotné povahy vyplývá, že nepřinášejí žádné 

vlastnictví, tudíž se jedná například o bankovní či hotelové služby, kadeřnictví, nebo 

opravy. Zamazalová a další (2010) ještě pro úplnost dodávají, že existují také statky 

nominální, mezi které řadí peníze, cenné papíry, telefonní karty atd. U Nike se až 

na výjimky, kterými jsou například celosvětově využívaná aplikace pro běžce Nike+ 

(měření uběhnuté vzdálenosti, spálených kalorií atd.) nebo v našich podmínkách

organizovaný We Run Prague (závod na 10 kilometrů ulicemi Prahy), jedná o produkt 

hmotný. Ten se ještě několik let zpět dal nazvat čistě sportovním – „Veškeré hmotné 

a nehmotné statky nabízené k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících se 

v oblasti tělesné výchovy a sportu.“ (Čáslavová, 2009, str. 116) – což se dnes při aktivitě, 

kterou Nike vyvíjí v oblasti volnočasové módy, již jednoznačně říci nedá.
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Produkt představuje první a zároveň nejdůležitější P marketingového mixu. Tento 

fakt velmi dobře vystihuje Morden (1991, str. 237), který říká: „Žádný produkt, žádný 

prodej. Špatný produkt, žádný prodej. Mizerná podpora, žádný prodej.“ Je samozřejmé, 

že bez produktu není co prodávat. S nekvalitním produktem to bude velice podobné, ne-li 

úplně stejné. Pokud je však nabízen kvalitní produkt, který je ještě podpořen promyšleným 

marketing-managementem, prodávat se bude, a to pravděpodobně velmi úspěšně.

3.3.1   Sortiment – produktový mix

První dimenzí, kterou Aaker v rámci produktu jako značky vymezil, je sortiment 

(produktový/výrobkový mix). Jedná se o kompletní sadu všech produktů (viz obrázek 4), 

které firma nabízí k prodeji (Solomon, Marshall, & Stuart, 2011).

Obrázek 4: Základní pojmy sortimentní politiky

Výrobce - sortiment Výrobková řada Výrobková linie Model

Beiersdorf – Nivea Péče o pleť ..........
Péče o vlasy
Výrobky pro muže
Výrobky dekorativní     
kosmetiky

Pěstící
Čistící .......... NiveaVisage

Citroën - automobily Užitkové
Osobní .......... Saxo

Xsara
C5 .......... X

SX
Exclusive

Zdroj: Zamazalová a další (2010, str. 193)

Výrobkový (produktový) mix je tvořen výrobkovými (produktovými) řadami, které 

se nejčastěji vyznačují určitou technologií, specifickou potřebou, typem produktu, 

eventuálně segmentem. Tyto řady sestávají z výrobkových (produktových) linií, jež 

obsahují konkrétní modely. Modely mohou být ještě specifikovány v položce, a to 

například barvou, velikostí, materiálem atd.

Šíře výrobkového mixu je určena počtem výrobkových řad. Úspěšný příklad toho, 

jak jej rozšířit (tedy přidat výrobkovou řadu), lze dokumentovat právě u firmy Nike, 

šíře

hloubka
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konkrétně u jejího výraznějšího vstupu na golfový trh. Ve chvíli, kdy Tiger Woods začal 

používat golfové míčky Nike Tour Accuracy, se její podíl na tomto trhu zvýšil z 0,9% 

na 3,9%. Také díky tomuto úspěchu poté Nike navázalo prodejem Tiger Woods holí 

(Solomon, Marshall, & Stuart, 2011).

Hloubka výrobkového mixu je dána počtem linií v řadě, délka poté celkovým počtem

položek. Konzistence vyjadřuje vetší či menší těsnost vzájemných vztahů a souvislostí 

mezi jednotlivými řadami (Zamazalová, a další, 2010).

Kvalitní produkt je klíčovým faktorem úspěchu firmy. Ve většině případů však

firma nenabízí pouze jeden, ale třeba pět, dvacet, padesát či více. Musí tedy jasně vymezit, 

jakou funkci bude v rámci sortimentu každý/á z nich (produkt či služba) plnit, a pravidelně 

sledovat/hodnotit, jestli tomu tak opravdu je. Zda si například daný produkt zaslouží 

podporu v podobě reklamy, či by bylo lepší jej ze sortimentu úplně vyřadit, nám podle 

Zamazalové a dalších (2010) pomohou vyřešit následující kritéria, která by se při 

objektivním posuzování měla vzájemně kombinovat:

 Zisk

 Výše prodeje (obrat)

 Podíl na trhu a jeho vývoj

 Stáří výrobku a jeho pozice na křivce životního cyklu

 Funkce, kterou výrobek plní v rámci sortimentu

 Náročnost na zdroje

 Ekologické důsledky výroby či spotřeby

 Teritoriální aspekty (např. snaha proniknout a uplatnit se na perspektivních 

trzích)

U prvních dvou kritérií, tedy u zisku a výše prodeje (obratu), jde hlavně o odpověď 

na otázku, jaký podíl výrobků přináší firmě určité procento zisku či obratu z těchto 

celkových ukazatelů. Podíl na trhu se poté týká dynamiky, respektive tendence vývoje 

daného obratu či zisku. Stáří výrobku (průměrné stáří výrobků v sortimentu) určuje, zda 

je sortiment „mladý“, „starý“ či „vyvážený“, přičemž jako ukazatel asi nejlépe slouží 

životní cyklus výrobku/produktu. Funkce, kterou výrobek plní v rámci sortimentu, 

je různá. Může to být například „leader“, tedy takový výrobek, který firmě v daném období 
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přináší nejvýhodnější zisk. Nebo to může být třeba „výrobek na startu“, jenž je určen 

k postupné náhradě výrobků stávajících. Náročnost na zdroje souvisí s náklady, které 

je třeba vynaložit, aby byl daný výrobek uveden na svět. S tím je úzce spjato i kritérium 

následující, tedy ekologické důsledky výroby či spotřeby. U teritoriálních aspektů se, dle 

popisku v závorce, jedná především o snahu proniknout a uplatnit se na perspektivních 

trzích (Zamazalová, a další, 2010).

3.3.2   Atributy produktu

Produkt/výrobek si lidé nekupují jen kvůli jeho základní funkci (lampa svítí), ale také 

kvůli jeho značce, vzhledu, službám spojeným s prodejem či třeba prestiži, kterou 

vlastnictví daného produktu přináší (Zamazalová, a další, 2010).

V případě základní funkce jde o tzv. jádro produktu, neboli o produkt základní. Ten 

řeší primární problém spotřebitele – „Výrobce možná vyrábí a prodejce možná prodává 

pětku vrták, ale zákazník si kupuje pětku díru.“ (Solomon, Marshall, & Stuart, 2011, str. 

226) – v tomto případě vyvrtat díru. Značka, vzhled a další aspekty už jsou součástí 

produktu vlastního (skutečného). Podle Solomona a dalších (2011) zahrnuje pět 

charakteristik: úroveň kvality, funkci výrobku či služby, design, název značky a balení.

Zmíněné charakteristiky se pak dle různých kritérií dělí dále. Produkt vlastní by měl

přinášet žádanou výhodu, tedy to, čím se jedna značka (pozitivně) odlišuje od druhé. 

Tuto odlišnost ještě podtrhuje třetí vrstva, kterou je produkt rozšířený. Sem patří 

veškeré doplňkové služby a přínosy (podmínky dodávky a úvěrování, instalace, poprodejní 

služby, záruky) spojené s pořízením výrobku (viz obrázek 5, str. 27).
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Obrázek 5: Jednotlivé vrstvy produktu

Zdroj: Solomon a další (2011, str. 226)

Dalším příkladem, na kterém Solomon a další (2011) demonstrují fungování všech 
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by platili jakýkoli poplatek či pokutu. Neplatí žádné poštovné a mohou si vybírat z 20 000 

titulů, což je oproti „kamenným“ prodejnám nesrovnatelně více. Svůj rozšířený produkt 

firma ještě doplnila o doporučené tituly vznikající na základě hodnocení již zhlédnutých 

filmů jednotlivými zákazníky. V roce 2005 činily tržby Netflix miliardu dolarů a firma 

byla téměř bezkonkurenční. V současnosti je však podobných firem na trhu více, což 

nejenže snižuje příjmy (potažmo zisky) každé z nich, ale také je to nutí všechny tři vsrtvy 

produktu neustále inovovat a vyvíjet.

Stejným způsobem se (ostatně jako velká většina všech firem světa) musí chovat 

i firma Nike, která vyrábí a prodává (hmotný) sportovní produkt. U něho jde hlavně 

o fyzickou dostupnost, design (elegance, ergonomie, estetika a funkčnost)

odolnost/trvanlivost, obal, poprodejní služby a záruky (Zamazalová, a další, 2010).

3.3.3   Kvalita/hodnota

Velice často tvoří některé pojmy spojené nádoby, avšak v případě těchto dvou

je nutná určitá remodelace tohoto tvaru. Hodnota, v kontextu značky jako produktu, je totiž

kvalitě nadřazena. Představuje nádobu velkou obsahující nádobky různých (menších) 

velikostí, z nichž jednou je kvalita. Právě v té se nachází nejvzácnější a zároveň 

nejnebezpečnější látka, která by mohla při nešetrném zácházení vytéct a sklo velké nádoby 

(hodnoty) rozežrat.

Z pohledu spotřebitele nahlíží Keller (2007) na kvalitu jako na nadřazenost určitého 

produktu či služby při srovnání s odpovídajícími alternativami a účelem. Nadřazenost je 

v tomto v případě nejvýstižnějším pojmem, neboť ani sebelepší propagace či super-

výhodná cena nedokáží zakrýt nedokonalosti v kvalitě samotného produktu. Kotler a další

(2012, str. 623) ve svém díle uvádějí definici pocházející od firmy Siemens: „Kvalita

je, když se k nám vracejí zákazníci a ne produkty.“ Nemůže být pouze jednou, dvakrát 

či trikrát. Kvalita musí být neustále, musí se stát rostoucí veličinou pružně 

se přizpůsobující potřebám zákazníků. V případě většiny firem/značek (včetně Nike) totiž 

není cílem zákazník jednorázový, ale loajální.

Obecně tedy můžeme kvalitu produktu vnímat skrz dvě dimenze (viz obrázek 6, 

str. 29), a to úroveň a konzistentnost (Keller, 2007). První z nich zahrnuje celkovou 

trvanlivost, spolehlivost, přesnost, snadné ovládání, opravy atd. Druhá poté určitý standard
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(kvality), který by měla být značka schopná u svého produktu dlouhodobě udržet. Jen tak 

lze docílit pevných a odolných skel nádobky zvané kvalita, respektive nádoby zvané 

hodnota.

Obrázek 6: Kvalita produktu

Zdroj: Solomon a další (2011, str. 265)

3.3.4   Využití

Značka v dnešní době představuje nedílnou součást produktu, a to jak v abstraktní, 
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si vybere ten druhý. Učiní tak proto, že značkový produkt bere jako kvalitnější, a to 
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způsobem balení a nižšími náklady na propagaci. Popularita těchto produktů je velmi malá, 

což je ovlivněno hlavně klady, které značka přináší (Kotler, Wong, Saunders, & 

Armstrong, 2012):

1. Pro kupující:

 Měřítko kvality – zákazníci, kteří kupují stále stejnou značku, vědí, 

že dostanou při každém nákupu stejnou kvalitu.

 Zvýšení efektivity nákupů – značky spotřebitelům usnadňují orientaci při 

výběru produktů.

 Informace o nových produktech, které by mohly být spotřebitelům 

prospěšné.

2. Pro dodavatele:

 Řešení objednávek (a případných souvisejících problémů) – s pomocí 

značek se lze snadno dostat až ke zdroji.

 Právní ochrana jedinečných funkcí produktu – ochranná známka a značka 

dodavatele.

 Možnost získat loajální a výnosnou klientelu.

 Segmentace trhů – různé druhy produktů pro různé spotřebitele.

3. Pro spotřebitele a společnost:

 Vyšší a konzistentnější kvalita produktů.

 Zvyšování míry inovací – rozšíření sortimentu.

 Pomoc při nákupech – větší množství informací o produktech a o tom, kde 

jsou k dostání.

Manipulace se značkami představuje hlavní náplň práce marketingových oddělení –

značky totiž fungují jako základní komunikační nástroj mezi firmami a spotřebiteli (Kotler, 

Wong, Saunders, & Armstrong, 2012). Obecně lze tedy říci, že ať už v podobě konkrétní 

(jako grafická/hmotná součást produktu), či abstraktní (propagace například služby), mají

značky na produkt pozitivní vliv, neboť demonstrují filozofii a směr dané firmy.

Značku jako produkt z hlediska využití lze chápat také jiným způsobem. Lidé mohou 

produkt jedné značky upřednostňovat před jiným proto, že kromě své primární funkce 

(běžecké boty na běhaní) poskytuje také funkci/e další. Takové produkty lze nazvat
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multifunkčními a právě pro tuto jejich vlastnost je mohou spotřebitelé preferovat. Nic 

na tom nemění ani fakt, že ona multifunkčnost je často spojena s vynalézavostí samotných 

spotřebitelů.

3.3.5   Uživatelé

Téměř každý z nás představuje v dnešním světě spotřebitele/uživatele. Jak se svět 

mění, mění se i lidé (spotřebitelé), přičemž ti, kteří se těmto změnám musí co nejrychleji 

přizpůsobovat, jsou značky/výrobci. Jejich úkolem je tedy neustálé důkladné mapování 

terénu za účelem získání co největšího množství informací o potenciálních spotřebitelích.

Toto mapování se obvykle provádí pomocí výzkumu (kvantitativního, kvalitativního 

či kombinací obou dvou). Výsledkem výzkumu je segmentace trhu, neboli rozdělení trhu 

na jednotlivé části, ke kterým je třeba přistupovat dle jejich specifických rysů (Wikisofia-

online, 2015). Ty jsou ztělesněny právě spotřebitelským chováním, které lze klasifikovat 

několika způsoby. 

Jedním z nich je kvalitativní výzkum zvaný VALS (Values and Life Style) vytvořený 

Arnoldem Mitchellem (Wikisofia-online, 2015) za prvotním účelem popsat a analyzovat 

hodnotovou přeměnu americké společnosti na konci 70. let 20. Století (viz obrázek 7, str. 

32). V současnosti je oblíbeným nástrojem marketingového výzkumu.

Pro Českou republiku vytvořila v roce 1994 podobnou typologii reklamní agentura 

Leo Burnett ve spolupráci s agenturou AISA (Havelka, 2005). Studie zachycovala českou 

společnost v doznívání revoluční euforie, v době, kdy byla okouzlena nabídkou světových 

značek, které dříve znala pouze z obrázků. Ze studie vzešlo těchto jedenáct životních stylů:

 Zastánci starých pořádků

 Autoritativní hlava rodiny

 Skromná babička

 Novákovi z paneláku

 Alibisté

 Věčně mladí

 Podnikavec

 Dobrá rodina

 Emancipovaná moderní žena
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 Manažer

 Mladí

Obrázek 7: VALS: Hodnoty a životní styl

Zdroj: (Wikisofia-online, 2015)

V kontextu práce je nutné zmínit také klasifikaci ABCDE a klasifikaci 
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je specifikována v metodické části (viz kapitola 4.2.6, str. 42), zde je tudíž uvedeno pouze

rozdělení klasifikace demografické (Demografie-online, 2004):

 Věk

 Pohlaví

 Vzdělání

 Sociální status – typ zaměstnání

 Pracovní zařazení – zaměstnanec, podnikatel atd.

 Velikost domácnosti (počet členů)

 Fáze životního cyklu (mladí, svobodní atd.)

 Příjem

 Vlastnictví vybraných předmětů – automobil, chata, pračka apod.

 Typ bydlení – panelák, rodinný dům apod.

 Vlastnictví bytu/baráku (vybavení, úprava – případné investice atd.).

3.3.6   Země původu

COO či COE (country of origin effect) neboli efekt země původu je definován jako 

„jakýkoliv vliv, který země výroby, montáže nebo designu má na pozitivní či negativní 

vnímání produktu zákazníkem.“ (Rao, 2012). Anglické čaje, francouzské parfémy, čínské 

hedvábí, italská kůže, japonská elektronika, německé automobily, švýcarské hodinky, 

české pivo atd. jsou již vžitými spojeními zemí a produktů (značek). Činitelů, které tato 

spojení v myslích spotřebitelů utvářejí, je hned několik (Roll, 2008):

a) Ekonomika – úroveň ekonomické vyspělosti; většina zemí s pozitivním COO 

je vysoce industrializovaná a rozvinutá.

b) Technologie – míra technologické vyspělosti; čím kvalitnější technologie, tím 

pozitivnější COO efekt.

c) Index bohatství – vnímané/aktuální celkové bohatství dané země (úroveň 

spotřeby, počet milionářů a miliardářů, velikost odvětví luxusního zboží, 

vyspělost odvětví volnočasových aktivit aj.); tento index spotřebitelům pomáhá 

zhodnotit kvalitu, sortiment a důvěryhodnost produktů/značek. Opět platí, 

že čím vyšších hodnot daná země/ekonomika dosahuje, tím pozitivnější COO 

efekt je.
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d) Regulační mechanismy – zákon na ochranu duševního vlastnictví, zákon proti 

internetovému pirátsví, regulace finanční sféry jakožto prevence proti finančním 

podvodům atd. vytvářejí v myslích podnikatelů a zákazníků pocit ne/bezpečí, 

který daná země vyvolává. Z pohledu COO efektu vycházejí z tohoto druhu 

srovnání lépe země s vyšším stupněm ochrany.

e) Vláda – vládnoucí režim, kapitalismus x socialismus, reputace vlády dané země

(stupeň byrokracie, transparentnosti, korupce atd.); příznačný je v tomto směru 

úspěch kapitalismu související s celkovým vývojem světového hospodářství.

Ty země, které kapitalismus nenásledují, jsou vnímány obvykle negativně. 

Stejně negativně působí na COO také absence demokracie.

f) Obchodní historie – minulost, současnost i budoucnost podnikání země; přestože 

se zvyšuje specializace jednotlivých ekonomik související s celkovým vývojem 

světového hospodářství, některé země se stále nemohou zbavit nálepek 

z minulosti, což jejich COO efekt ovlivňuje pochopitelně nepříznivě.

Pokud je tedy země ekonomicky vyspělá, technologicky pokročilá, má vysoký index 

bohatství, přísný regulační mechnismus, následuje tržní fungování a demokracii a má 

pozitivní obchodní historii, její COO efekt bude pro značky působící v jejím teritoriu

v drtivé většině případů výhodou. Naopak pro země (jejich značky) z opačné strany tohoto 

spektra bude COO efekt silně negativním prvkem.

3.3.7   Generace Y

Vznik termínu generace Y (rok narození 1980-2000), v současnosti známější spíše 

jako tzv. „Millennial Generation“ či „Millennials“ (generace tisíciletí), je datován 

na srpen roku 1993. Tehdy s ním údajně jako první přišel magazín Advertising Age, 

v současnosti jeden z globálních leaderů-zdrojů novinek, analýz a inspirace ze světa 

marketingu a médií (Main, 2013). Kromě generace Y či generace tisíciletí bývá mimo jiné 

nazývána také tzv. „Boomerang Generation“ (bumerangová generace). Toto pojmenování 

již odkazuje na jeden z jejích charakteristických rysů, a sice na tendenci jejích členů 

stěhovat se zpět ke svým rodičům. Příčinou je obvykle nedostatek financí, či odkládání 

typicky dospělých rozhodnutí jako je volba kariéry nebo vstup do manželství (Main, 2013). 

Sanburn (2013) šel ještě dále a tuto generaci nazval tzv. „The Me Me Me Generation“
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(generace já já já), protože její členové jsou podle něj narcisistní, líní, zhýčkaní a žijí 

v mylné představě. Main (2013) však uvádí také pozitiva, mezi která patří otevřenost 

novým názorům či nápadům, podpora práv menšin, sebevědomí, schopnost sebevyjádření 

a celkově vyšší vnímavost vůči novým podnětům a způsobům žití.

Nike přirozeně nejvíce zajímá, jak tuto generaci správně oslovit, respektive jaký 

způsob brandingu směrem k ní zvolit. Jednou z možností je model CRUSH (viz obrázek 8, 

str. 36) vytvořený Joerim Van den Berghem a Mattiasem Behrerem (Bartoníčková, 2013). 

Tento model se poprvé objevil v jejich publikaci nazvané How Cool Brands Stay Hot?

a představuje zkratku slov Coolness (být in/být módní), Realness

(opravdovost/skutečnost), Uniqueness (jedinečnost/originalita), Self-Identification

(ztotožnění se) a Happiness (štěstí/spokojenost). Je také podložen studií, jež probíhala 

online v roce 2009 v Belgii, Nizozemí, Francii, Německu, Španělsku, Švédsku a Velké 

Británii (vzorek sestával z 6 994 respondentů), stojí tedy na reálných základech.  

Důvodem, proč byla vybrána ke zkoumání právě generace Y, je její současná, ale 

hlavně budoucí aktuálnost. Právě tito lidé totiž jsou a budou hlavním hnacím motorem 

jednotlivých ekonomik, což se projeví nejen v tvorbě bohatství, ale také v jeho spotřebě. 

S ohledem na vývoj nových produktů je tedy pro Nike nutné znát jejich preference 

a naladění.
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Obrázek 8: Model CRUSH

Zdroj: Bartoníčková (2013)
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4   METODIKA PRÁCE

Ke zjištění hodnoty značky Nike byl použit marketingový výzkum – dotazník.

Konkrétně jde o výzkum kvantitativní, který se zabývá výzkumem a registrací existujících, 

respektive realizovaných prvků tržního chování. Jeho podstata spočívá v kvantitativním 

charakteru jevu, který zkoumá. Zpravidla vyžaduje metodiku výběru s akcentem 

na reprezentativnost populace, což znamená buď výběr náhodný (každá jednotka 

základního souboru – generace Y žijící v České republice – má stejnou pravděpodobnost, 

že se dostane do výběru), nebo výběr plošný kvótní (Zamazalová, a další, 2010). Pro 

potřeby práce byl zvolen výběr náhodný (pravděpodobnostní). Ten byl však ještě částečně 

ovlivněn, neboť mezi respondenty výzkumu byli zařazeni také ti členové generace Y, kteří 

se vyskytují v blízkém okolí (rodina, spolužáci a přátelé) autora výzkumu. 

4.1   Popis sledovaného/výzkumného souboru

4.1.1   Soubor základní

„Soubor jednotek, o kterém předpokládáme, že jsou pro něj naše závěry platné.“

(Disman, 2011, str. 93). Základním souborem marketingového výzkumu je česká generace 

Y, tedy kdokoliv z celé populace České republiky, kdo věkově spadá do rozmezí 15-35 let 

(datum narození 1980-2000).

Dle údajů českého statistického úřadu (www.czso.cz) žilo v České republice k 31.12. 

2014 10 538 000 obyvatel. Generace Y se na tomto množství podílela cca 25%, tedy 2 640 

000 obyvateli (muži – 1 360 000, ženy – 1 280 000).

4.1.2   Soubor výběrový

„Skupina jednotek, které skutečně pozorujeme.“ (Disman, 2011, str. 93). S ohledem 

na vypovídací hodnotu výběrového souboru (vzorku) výzkumu byla stanovena pouze 

spodní (minimální) hranice, a to 150 respondentů. 
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4.2   Postup při konstrukci dotazníku

Otázky vycházely z jednotlivých dimenzí (6) značky jako produktu. Pilotáž čítající 

35 respondentů však ukázala, že některé nejsou zcela srozumitelné, tudíž bylo nutné 

je přeformulovat (ot. č. 8 a 9, str. 40; ot. č. 11, str. 41).

4.2.1   Úvodní otázky

Aaker (viz kapitola 3.2.1, str. 17-21) rozdělil značku jako produkt do 6 dimenzí –

sortiment, atributy produktu, kvalita/hodnota, využití, uživatelé a země původu – které

se staly východiskem pro tvorbu otázek. Neplatí to však pro všechny z nich, výjimkami 

jsou otázky č. 1, 2, 3 a závěrečné otázky identifikační.

Otázka č. 1: Která sportovní značka Vás napadne jako první?

 V dotaznících týkajících se hodnoty značky velmi populární otázka. Odpovědi

na ni demonstrují, do jaké míry jsou značky vryty do paměti jejich potenciálních 

či současných uživatelů.

Otázka č. 2: Který produkt od této sportovní značky Vás napadne jako první?

 Navazuje na otázku číslo 1. Pokud ne značku, vybaví si lidé aspoň produkt, 

který pro ně je (či byl) něčím specifický. Obvykle svou funkcí či vzhledem 

(barva, tvar apod.). Svou roli zde samozřejmě může hrát také propagace 

(reklama).

Cílem prvních dvou dotazů je zjistit, jak si značka Nike stojí ve srovnání s ostatními 

sportovními značkami. Zda ona sama či její produkty přicházejí generaci Y na mysl dříve 

než například Adidas, Under Armour nebo jiné značky.

Otázka č. 3: Koupili jste si někdy produkt značky Nike?

 Zde se již dostáváme přímo ke značce Nike, konkrétně k jejím produktům. 

Respondent odpovídá ano – uvádí 1-5 produktů, které si kdy od Nike zakoupil 

(je pouze na něm, zda uvede konkrétní model, nebo jen triko, trenýrky apod.), 

či ne. Následně je nutné analyzovat, proč je nejčastější odpovědí právě ten a ten 

produkt.
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4.2.2   Sortiment

Otázka č. 4: Doplňte názvy kolekcí Nike: A_ _   M_x ; F_y_n_ t; a další.

 Hlavně pro sportovce otázka zábavně-vědomostního charakteru. Jde o první část 

týkající se sortimentu (produktového mixu) značky Nike, kdy cílem je zjistit, 

nakolik povědomé jsou pro uživatele jednotlivé kolekce.

Otázka č. 5: Dokáže současná šířka sortimentu značky Nike uspokojit Vaše potřeby?

 Respondenti vybírají ze čtyř možných odpovědí pohybujících se od sortimentu 

širšího, než vyžadují jejich potřeby, až k možnosti zcela nedostačujícího

sortimentu.

Otázka č. 6: Co Vám v současném sortimentu značky Nike chybí?

 Navazuje na otázku č. 5. Respondenti na ni odpovídají pouze v případě, že je pro 

ně sortiment značky Nike nedostačující. Cílem je pochopitelně zjistit, 

co uživatelům v sortimentu chybí, jinými slovy, o co by se měla (případně)

značka Nike v budoucnu snažit svou nabídku rozšířit.

Otázka č. 7: Která část sortimentu značky Nike se podle Vás nejvíce prodává?

 Respondenti odhadují, ať už na základě vlastní zkušenosti s určitými produkty, 

nebo podle toho, co vidí, která část sortimentu se nejvíce prodává. Tato asociace 

může potenciálního uživatele vést k nákupu například běžeckých bot Nike, 

protože je používají lidé kolem něj.

 V rámci pilotáže jeden respondent uvedl, že není schopen rozlišit sportovní 

a volnočasové doplňky. Nike, podobně jako jiné sportovní značky, již nějakou 

dobu vyrábí také volnočasové doplňky (a oblečení), které primárně nejsou 

určeny na sport. S ohledem na kvantitu (1) a fakt, že tento respondent nejspíše 

detailně nezná sortiment značky Nike, byla připomínka vyhodnocena jako 

nerelevantní a otázka ponechána v původním znění.

4.2.3   Atributy produktu

Otázka č. 8: Ohodnoťte jednotlivé atributy produktů značky Nike. Důležitost (1-

nejméně důležité, 7-nejvíce důležité) tohoto atributu pro Vás osobně; 

úroveň (1-nejhorší, 7-nejlepší) tohoto atributu produktu Nike:
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 K hodnocení jednotlivých atributů produktu byl použit FED faktor (funkčnost, 

účinnost a design) zkombinovaný s dalšími prvky z jednotlivých vrstev produktu

– obalem, poprodejními službami a zárukou (Zamazalová, a další, 2010).

 Výchozími atributy sportovního produktu Nike, které respondenti hodnotili, tedy 

jsou: fyzická dostupnost, elegance, ergonomie (tvar a rozměry), estetika, 

funkčnost, odolnost/trvanlivost, obal, poprodejní služby a záruka.

 Nejdříve respondenti hodnotí důležitost daného atributu produktu pro 

ně samotné, a to na škále od 1 do 7 (1-nejméně důležité, 7-nejvíce důležité). 

V druhé části poté hodnotí úroveň tohoto atributu produktu Nike (znovu na škále 

1-7; 1-nejhorší, 7-nejlepší), přičemž zde mají možnost odpovědět nevím, protože

třeba nikdy nevlastnili produkt Nike.

 Pilotáž ukázala, že 21 respondentů požaduje u úrovně možnost odpovědi 

„nevím“, neboť produkt značky Nike buď nikdy nevlastnili, nebo ho třeba 

nemuseli nikdy reklamovat. 18 respondentů poté v rámci pilotáže nedokázalo 

rozlišit, zda se jedná o dostupnost cenovou či fyzickou. S ohledem na kvantitu 

a relevantnost těchto připomínek byla otázka doplněna.

4.2.4   Kvalita/hodnota

Otázka č. 9: Vlastnictví produktu značky Nike pro mě představuje:

 Cílem otázky je zjistit, co konkrétně přináší vlastnictví produktu Nike jeho 

uživatelům, jinými slovy, co je vede k nákupu produktu právě této značky. Zda 

je to prestiž, či pouze uspokojení materiální potřeby, nebo třeba úplně jiný 

důvod, který by respondenti, v případě, že zvolí tuto variantu, měli uvést.

 20 respondentů v pilotáži uvedlo, že chybí možnost odpovědi „jiné“. Po zvážení 

byla tato možnost vyhodnocena jako relevantní a otázka doplněna.

Otázka č. 10: Ohodnotťe, s jakou pravděpodobností byste svému příteli/přítelkyni 

či kolegovi/kolegyni doporučili produkt značky Nike; bodová škála 0-

10 (0-nejnižší, 10 – nejvyšší):

 Zde byl využit tzv. „Net Promoter“ (Reichheld, 2006) vyvinutý firmami 

Satmetrix a Bain & Company spolu s Fredem Reichheldem, v jehož knize The 

Ultimate Question byl tento koncept poprvé propagován. Jedná se o metodologii 
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měření loajality zákazníků značky (na bodové škále od 0 do 10). Současně slouží 

jako metoda pro získání a použití jejich zpětné vazby za účelem zvýšení 

výkonnosti značky/firmy. Výsledkem měření je Net Promoter Score založené 

na rozdělení zákazníků do 3 kategorií: propagátoři (skóre 9-10) – loajální 

nadšenci, kteří nakupují a zároveň značku rádi doporučí svému okolí; pasivní 

spokojení (skóre 7-8) – loajální, ale ne nadšenci, tudíž snadno odejdou 

za výhodnější nabídkou; kritici (skóre 0-6) – nespokojení zákazníci, kteří mluví 

o značce negativně, čímž poškozují její pověst a tím i celkový progres.

 Výsledek Net Promoter Score se vypočítá jako rozdíl mezi počtem propagátorů 

(vyjádřeným v procentech) a počtem kritiků (též vyjádřeným v procentech).

4.2.5   Využití

Otázka č. 11: Za jakým účelem využíváte produkt značky Nike?

 Zda využívají zákazníci produkty Nike také za jiným účelem, než za jakým byly 

vyrobeny, je obsahem této otázky. Předpokládat se to jistě dá, ale realita bude 

poznána až podle jednotlivých odpovědí.

 Nosí lidé běžecké boty na denní bázi například do práce? Využívají ženy 

sportovní tašky jako módní doplňky? Využívají muži produkty Nike jako 

pracovní nástroje?

 Původní znění otázky bylo: „Využíváte někdy produkt značky Nike za jiným 

účelem, než za jakým byl vyroben?“. Nike je primárně sportovní značka, neboť 

vyrábí hlavně produkty na sport. Cílem bylo zjistit, zda lidé tyto sportovní 

produkty (u možností odpovědí bylo vždy uvedeno přídavné jméno „sportovní“) 

využívají také jinak než jen na sport. I přesto v pilotáži 15 respondentů uvedlo, 

že chybí možnost odpovědi „sport“. Po zvážení byla otázka přeformulována

a doplněna o možnost odpovědi „sport“, čímž vznikne obecné srovnání 

jednotlivých využití produktu značky Nike.
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4.2.6   Uživatelé

Otázka č. 12: Kdo je podle Vás typický uživatel produktu značky Nike?

 Odpověd sestává z celkem pěti kritérií (pohlaví, věk, sportovní aktivita, nejvyšší 

dosažené vzdělání a zaměstnání) a má určit, koho vidí generace Y jako 

typického uživatele produktu Nike.

 Dvě z pěti vybraných kritérií vycházejí z ABCDE klasifikace (respektive z jejích 

hodnotících kritérií), jejímž základem je tzv. „socioekonomické skóre 

domácnosti“. Jedná se o „agregaci vstupních informací o domácnosti do podoby 

spojitého skóre (indexu), který vyjadřuje očekávanou (na základě zmíněných 

vstupních informací) úroveň příjmu domácnosti (ve vztahu k její velikosti).“

(MEDIARESEARCH-online, 2012). Jednotlivá písmena představují 

odstupňování domácností dle příjmů, zaměstnání a dosaženého vzdělaní (A jsou 

domácnosti nejlépe postavené, E nejhůře). Kompletní ABCDE klasifikace 

nebyla použita z toho důvodu, že je aplikována na domácnosti, ne na jednotlivce.

Převzata tedy byla pouze hodnotící kritéria nejvyšší dosažené vzdělání 

a zaměstnání.

 Věková rozmezí jsou určena jednotlivými generacemi – generace „baby 

boomers“ (1950-1964), generace X (1965-1979), generace Y (1980-2000) 

a generace Z (2001-současnost). Důvodem výběru těchto věkových rozmezí 

je souvislost se vzorkem populace, který je dotazován, tedy generací Y. 

Ta ostatně také představuje jednu z možných odpovědí.

 Sportovní aktivita byla vybrána s ohledem na fakt, že Nike je značka sportovní.

Cílem je pochopitelně zjistit, jestli je typický uživatel produktu Nike sportovec 

(aktivní či méně aktivní), nebo není.

4.2.7   Země původu

Otázka č. 13: Víte, ze které země značka Nike pochází?

 Již v předchozí kapitole (viz 3.3.6 Země původu) bylo uvedeno, že země původu

značky může ovlivňovat rozhodování spotřebitele o koupi či nekoupi jejího 

produktu. Prvním krokem ke zjištění této skutečnosti je otázka, zda spotřebitelé 

vůbec tuší, odkud značka, kterou kupují, pochází.
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Otázka č. 14: Na škále 1-7 (1-nejméně, 7-nejvíce) ohodnoťte, jak Vás při koupi 

produktu značky Nike ovlivňuje země původu této značky:

 Specifikuje otázku předchozí, neboť zjišťuje, do jaké míry jsou spotřebitelé 

COO efektem (country of origin effect – efekt země původu) ovlivněni. Dle 

odpovědí lze následně usuzovat, jakým způsobem ovlivňuje značku Nike fakt, 

že pochází ze Spojených států amerických.

4.2.8   Otázky identifikační

Otázka č. 15: Jsem: Muž x žena

Otázka č. 16: Ve věku: 15-19 let x 20-24 let x 25-30 let x 31-35 let

 Zvolené věkové rozpětí generace Y v této práci odpovídá nejširšímu možnému 

rozpětí udávanému v praxi (rok narození 1980-2000, 15-35 let)

Otázka č. 17: Žiju v Praze: Ano x ne

4.3   Sběr dat

Sběr dat byl proveden prostřednictvím internetové stránky www.vyplnto.cz, kam byl 

dotazník umístěn. Na tuto stránku má přístup kdokoliv bez omezení (samozřejmě 

za předpokladu, že disponuje připojením k Internetu), čímž je naplněna podmínka 

náhodného (pravděpodobnostního) výběru. Jeho částečné ovlivnění způsobilo zaslání 

dotazníku těm členům generace Y, kteří se pohybují v blízkém okolí (rodina, spolužáci 

a přátelé) autora výzkumu. Možnost vyplnit dotazník měli potenciální respondenti

od 01.07. 2015 do 21.07. 2015, poté byl sběr dat ukončen.
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5   VÝSLEDKY VÝZKUMU

Dotazník vyplnilo celkem 202 respondentů (návratnost 51,4%), z nichž 180 žilo v té 

době v Praze. Od dodatečného záměru srovnávat pražskou a mimopražskou generaci Y tak 

bylo upuštěno, neboť vzorek 22 respondentů by neměl dostatečnou vypovídací hodnotu.

Zkoumaný vzorek tedy představují pouze ti respondenti (180), kteří žili během procesu 

sběru dat v Praze.

Otázka č. 1: Která sportovní značka Vás napadne jako první? (Odpověd)

Graf 1: Sportovní značka

Graf 1: Respondenty nejčastěji napadla značka Nike, konkrétně ve 107 případech, 

což bylo o téměř polovinu více než Adidas (56). Třetí v pořadí byla Puma (6) následována 

Reebok (2). Ostatní značky (9) byly zmíněny každá pouze jednou.

Hlavní důvody, proč právě Nike, jsou dva. Značka je v současnosti vůdcem trhu 

sportovního vybavení (viz kapitola 3.1.1, str. 13). Na prvním místě vystřídala již před více

dvěma desetiletími značku Adidas, která je však stále jejím největším konkurentem (i přes 

narůstající tlak Under Armour). Tato skutečnost spolu s vhodně cílenou propagací – hlavně 

spojením značky se známými tvářemi (nejen) světa sportu – působí na lidi nejvíce 

a nejinak je tomu i u generace Y. 86 (ze 107) členů této generace (viz tabulka 2, str. 45), 
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kteří uvedli značku Nike jako první, bylo ve věku od 20 do 29 let (ti, jejichž povahové rysy 

generaci Y charakterizují nejpřesněji). Nike tedy evidentně ví, jak účinně oslovit/ovlivnit 

stěžejní členy této generace. Nemusí to být nutně za účelem okamžité koupě, stačí, že 

do svých současných/potenciálních klientů hustě zasívá informaci, že je v případě potřeby 

kdykoliv k dispozici.

Tabulka 1: Sportovní značka

Značka n n (%)

Nike 107 59,44
Adidas 56 31,11
Puma 6   3,33
Reebok 2   1,11
Air Jordan (Nike) 1   0,56
Asics 1   0,56
Craft 1   0,56
Gemma 1   0,56
Hannah 1   0,56
Nord Blanc 1   0,56
Ocún 1   0,56
Sea to Summit 1   0,56
Sensor 1   0,56

13 N = 180 100%

Tabulka 2: Sportovní značka Nike (muži x ženy)

Věk Muži Ženy n
20-24 24 34 58
25-29 12 16 28
30-35 6 6 12
15-19 1 8 9

4 43 64 107
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Otázka č. 2: Který produkt od této sportovní značky Vás napadne jako první? (Odpověď)

Graf 2: Boty/obuv:   

Graf 3: Oblečení:
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Graf 4: Sportovní, volnočasové a jiné doplňky:

Graf 5: Konkrétní kolekce/produkty značek:

Viz tabulka 3, str. 48: Suverénně nejčastěji zmiňovaným produktem od dané 

sportovní značky se staly boty/obuv (132), jimž opět vévodí značka Nike (86) o více než 

polovinu před Adidas (39). S velkým odstupem následuje oblečení (20), u něhož se Adidas 

Nike vyrovnala (7:7), aby ji následně předčila v doplňcích (5:2). V případě konkrétních 

kolekcí/produktů se situace vrátila zpět do zajetých kolejí – Nike v porovnání s Adidas
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dominuje (12:4), a to hlavně díky své kolekci nazvané Air Max. Konkrétní 

kolekce/produkty jiných značek než Nike nebo Adidas nikdo z respondentů neuvedl.

Sportovní oblečení si lidé berou většinou pouze na sport, kdežto sportovní boty 

používají denně bez ohledu na to, co dělají. V posledních letech je módní nosit boty 

od sportovních značek dokonce i k obleku či kostýmu, neboť jsou pohodlné a společensky 

(relativně) přijatelné. Pravděpodobně proto respondenty nejčastěji napadají právě boty, 

konkrétně boty Nike, které jsou díky dominanci této značky na poli sportovního vybavení

nejrozšířenější. Známá je především kolekce bot Air Max (viz graf 5, str. 47), kterou Nike 

produkuje již od roku 1987 (www.nike.com) a která je neustále inovována a znovu 

propagována – Air od vzduchového polštáře na patě, kterým tyto sportovní boty (oficiálně)

disponovaly jako vůbec první na světě. V jejím případě mohl respondenty ovlivnit také tzv.

„Air Max Day“ (www.airmax.footshop.cz), který se v Praze letos na jaře konal při 

příležitosti uvedení nového modelu Air Max 2015 na trh.

Tabulka 3: Produkty zmíněných sportovních značek

Značka Boty/obuv Oblečení Doplňky Kolekce/prod. ∑

Nike 86 7 2 12 107

Adidas 39 7 5 4 55

Puma 4 1 - - 5

Reebok 1 - 1 - 2

Air Jordan 
(Nike)

1 - - - 1

Asics 1 - - - 1

Craft - 1 - - 1

Gemma - - 1 - 1

Hannah - 1 - - 1

Nordblanc - 1 - - 1

Ocún - 1 - - 1

Sea to Summit - - 1 - 1

Sensor - 1 - - 1

13 značek
29 produktů

132
(74,16%)

20
(11,24%)

10
(5,62%)

16
(8,99%)

N = 178 (180)1

(100%/98,89%)

                                                            
1 Kvůli technickým problémům se nepovedlo získat odpovědi dvou respondentů.
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Tabulka 4: Produkty Nike (+ jako první respondenta napadne značka Nike, ale její 

produkt si nikdy nekoupil)

Typ produktu Muži Ženy

Air - 1
Air Max 4 4
Běžecké boty/obuv 2 7
Boty/obuv 22 (+4) 36 (+1)
Free 4.0 1 -
Heels - (1)
Kabelka - 1
Kalhoty - 2
Kecky 1 -
Kopačky 5 2
Kšiltovka - 1
Oblečení 1 -
Sneakers 1 -
Sportovní boty/obuv 1 -
Sportovní podprsenka - 1
Tenisky - 4
Tílko/triko - 3
Nic 1 -

18 39 (+4) = 43 62 (+2) = 64

Otázka č. 3: Koupili jste si někdy produkt značky Nike?

a) Ano  otázka č. 4

b) Ne  otázka č. 5

Z 28 respondentů, kteří si nikdy nekoupili produkt značky Nike, uvedlo šest, že je 

Nike napadne jako první (viz tabulka 4; graf 6, str. 50). Produktem, jež přijde těmto šesti 

členům na mysl jako první, jsou boty, přičemž jedna respondentka uvedla konkrétní model 

„Heels“ – podpatky Nike – pravděpodobně kvůli nezvyklému spojení této sportovní

značky s podpatky.
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Graf 6: Koupě produktu značky Nike

Otázka č. 4: Jaké produkty to byly (1-5 příkladů)? (Odpověď)

Tabulka 5: Oblečení

Produkt n n (%)

Triko/tílko 84 33,07
Trenýrky/kraťasy/šortky 34 13,39
Mikina 32 12,60
Ponožky 19   7,48
Tepláky 19   7,48
Kalhoty 15   5,91
Legíny 12   4,72
Oblečení 12   4,72
Sportovní podprsenka 9   3,54
Bunda 8   3,15
Dres 3   1,18
Sukně 2   0,79
Funkční prádlo 1   0,39
Podkolenky 1   0,39
Spodní prádlo 1   0,39
Sportovní souprava 1   0,39
Stulpny/Štulpny 1   0,39

17 254 100%

84,44%

15,56%

Ano (152) x Ne (28)

Ano

Ne
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Tabulka 6: Boty/obuv

Produkt n n (%)

Boty/obuv 101 65,58
Kopačky 21 13,64
Běžecké boty 11   7,14
Tenisky 10   6,49
Sálové boty 3   1,95
Atletické tretry 2   1,30
Air Max 1   0,65
Boty do posilovny 1   0,65
Boty na baseball 1   0,65
Golfové boty 1   0,65
Módní obuv 1   0,65
Sneakers 1   0,65

12 154 100%

Tabulka 7: Sportovní, volnočasové a jiné doplňky

Produkt n n (%) 
Taška 12 30
Čepice 6 15
Batoh 5   12,5
Potítko 5   12,5
Kabelka 3    7,5
Kšiltovka 3    7,5
Rukavice 2 5
Doplňky 1   2,5
Pásek 1   2,5
Peněženka 1   2,5
Plavky 1   2,5

11 40 100%

Tabulka 8: Nářadí a náčiní

Produkt n n (%)

Míč (míč, fotbalový míč, 
basketbalový míč)

4 50

Chrániče 2 25
Drobné vybavení na golf 
(míčky atd.)

1   12,5

Švihadlo se závažím 1   12,5

6 8 100%

Nejčastějším nákupem respondentů z generace Y bylo oblečení (254, 55,7%; viz 

tabulka 5, str. 50) – jeho jednotlivé kousky jsou totiž oproti obuvi cenově dostupnější –

nejvíce triko/tílko (84). Následují boty/obuv (154, 33,77%; viz tabulka 6), které byly 

uvedeny jakožto stejně se jmenující podskupina ze všech produktů (46) vůbec nejvícekrát 
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(101). Z doplňků (40, 8,77%; viz tabulka 7, str. 51) stojí za zmínku tašky (12), z nichž 

některé lze v současné době díky svému širšímu než jen sportovně-užitkovému záběru (a to 

nejen v případě žen) zcela právoplatně považovat za módní doplněk. Z nářadí a náčiní (8,

1,75%; viz tabulka 8, str. 51) byl vybrán míč (4) – fotbalový (1) a basketbalový (1) –

jakožto symbol obvykle masově oblíbených sportů, pomocí kterých se mohou sportovní 

značky (Nike lze v tomto případě nazvat pionýrem) velmi efektivně realizovat.

Otázka č. 5: Doplňte názvy kolekcí Nike: 

A_ _  M_x ; F_y_n_ t ; Fr_ _ ; M_r_u_ _ a_ ; P_o  C_m_a_ ; R_s_e

Tabulka 9: Kolekce Nike

Air Max Flyknit Free Mercurial Pro Combat Roshe n

Air Max - - - - - 73
- - - - - - 48

Air Max - Free - - - 11
Air Max - - Mercurial - - 9
Air Max Flyknit Free Mercurial Pro Combat Roshe 7
Air Max Flyknit Free - - - 6
Air Max Flyknit - - - - 4
Air Max Flyknit Free Mercurial - - 3

- - Free - - - 3
Air Max - Free Mercurial - - 2
Air Max - Free - Pro Combat Roshe 2
Air Max Flyknit - Mercurial - - 2
Air Max Flyknit Free - Pro Combat - 2
Air Max - - - - Roshe 2
Air Max Flyknit - Mercurial Pro Combat - 1
Air Max - - Mercurial Pro Combat - 1
Air Max - Free - Pro Combat - 1
Air Max Flyknit Free - - Roshe 1
Air Max Flyknit Free Mercurial Pro Combat - 1
Air Max - Free Mercurial Pro Combat Roshe 1

129 27 40 27 16 13 252/180

51,19% 10,71% 15,87% 10,71% 6,35% 5,16%
100%/
100%

Odpovědi na otázku číslo pět potvrzují ty na otázku číslo dvě, tedy že kolekce Air 

Max (129) je mezi generací Y nejznámější (viz tabulka 9). Hlavním důvodem 

je pravděpodobně její „výdrž“ (viz otázka č. 2, str. 48), která je neustále živena novými 

a novými produkty s tímto modelovým označením. Sekundárně je nutné poznamenat, 

že název není nijak složitý (což bylo také cílem značky), tudíž se respondentům při 
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nápovědě snadno vybaví. Totéž lze říci o kolekci Free (40), která na trh přišla poprvé 

v roce 2004. Boty se daly srolovat do kuličky (jakožto demonstrace flexibility a měkkosti

vhodných pro běh), a tak znovu vyčnívaly něčím výjimečným-zapamatovatelným. Kolekce 

Mercurial (27), která je z uvedených druhou nejstarší (r. 1998), je spojena především 

s fotbalem, neboť byla původně navržena pro konkrétního fotbalistu (na začátku se jednalo 

opět pouze o boty-kopačky). Od té doby se však v tomto prostředí velmi rychle rozvinula, 

tudíž zainteresovaní obvykle vědí. Nepřekvapí, že Flyknit (27) z roku 2012 je opět 

kolekce/technologie spojená s botami, hlavně běžeckými. Jelikož běh zažívá v posledních 

letech velký boom, lze očekávat, že známost Flyknit nadále poroste. Pro Combat (16; 

r. 2009) je jedinou kolekcí v tomto výběru, která nemá s botami nic společného. 

Na odpovědích je tento fakt zřetelný. Paradoxně nejméně známou kolekcí, a to i přesto, 

že se jedná znovu primárně o obuv, je Roshe (13; r. 2011). Důvodem je však nejspíše její 

„čerstvost“, která by se, pokud bude kolekce stabilně obnovována, mohla též změnit 

v určitou jistotu značky Nike.

Zajímavostí je, že plných 48 respondentů (viz tabulka 9, str. 52) neznalo ani jednu 

z uvedených kolekcí, což dělá hned po kolekci Air Max druhé nejvyšší číslo. Tito jedinci 

často ještě přidávali komentář, a to zpravidla „vůbec nevím/nemám tušení“, který hovoří 

za vše – název a „historie“ kolekce, kterou nosí, je nezajímá. 

Otázka č. 6: Dokáže současná šířka sortimentu značky Nike uspokojit Vaše potřeby?

a) Nabízí více, než vyžadují mé potřeby.

b) Je dostatečně široký na to, aby uspokojil mé potřeby.

c) K tomu, aby uspokojil mé potřeby, mu něco chybí.  otázka č. 7

d) Ani zčásti nedokáže uspokojit mé potřeby.  otázka č. 7
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Graf 7: Šíře sortimentu značky Nike

Otázka č. 7: Co Vám v současném sortimentu značky Nike chybí? (Odpověď)

Graf 7: Více než tři čtvrtiny (76,67%) respondentů jsou se současným sortimentem 

značky Nike spokojeni. Zbylých 23,33% v něm něco buď zčásti, nebo dokonce zcela 

postrádá. Viz tabulka 10, str. 55: Některým chybí více kreativity/originality/diverzity, což 

na jednu stranu souvisí s vkusem, na druhou poté s (určitou) rigiditou sortimentu Nike 

v ČR. Někteří zase pravděpodobně její sortiment dostatečně neznají, takže postrádají něco, 

co Nike normálně nabízí. Opačným extrémem jsou produkty (outdoorové – expediční 

a horolozecké), které Nike ve své nabídce primárně nemá, avšak respondenti by je nejspíše 

uvítali. Jako problém se pro nespokojené členy generace Y jeví také příliš vysoká cena 

některých produktů.

Otázka č. 8: Která část sortimentu značky Nike se podle Vás nejvíce prodává (1.-5.; 1.-

nejvíce, 5.-nejméně)?

...  Sportovní oblečení (funkční prádlo, dresy, šortky, trika, tepláky atd.)

...  Volnočasové oblečení (bundy, mikiny, trika, kalhoty atd.)

...  Boty (sportovní – běžecké, fotbalové, tenisové atd.; volnočasové)

...  Sportovní doplňky (lahve, rukavice, čelenky, nářadí a náčiní – švihadlo, míč atd.)

...  Volnočasové doplňky (šátky, šály, čepice/kšiltovky, náramky, batohy, tašky atd.)

14 (7,78%)

28 (15,56%)

74 (41,11%)

64 (35,56%)

0 20 40 60 80

Ani zčásti nedokáže uspokojit mé potřeby.

K tomu, aby uspokojil mé potřeby, mu něco 
chybí.

Je dostatečně široký na to, aby uspokojil mé 
potřeby.

Nabízí více, než vyžadují mé potřeby.
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Tabulka 10: Odpovědi c) + d) na otázku č. 6

K tomu, aby uspokojil mé potřeby, mu něco 
chybí.

Ani zčásti nedokáže uspokojit mé potřeby.

Boty jsem koupil jednou, rychle se rozpadly. 
Nikdy více. (M)

Diverzita – v rámci distribuce je málo stylů, 
málo zajímavých kolekcí. V rámci Nike je v 

ČR totálním leaderem Footshop, kam se hrabe 
oficiální zastoupení. (M)

Jednobarevné věci (Ž) Tašky (Ž)
Kreativita (Ž) U Nike sleduji pouze běžeckou obuv a již 

dlouho jsem nenarazila na vhodné boty na 
svou úzkou dámskou nohu v nadměrné 

velikosti. (Ž)
Kvalita (M) Vhodný vzhled produktů (M)

Kvalitnější sálová obuv (M)

Levnější možnosti (produkty) (Ž) Rozumná cenová hladina (Ž)

Levnější volnočasová obuv (M)

Moc velké přiklánění se k módě (spíše než ke 
sportu) (Ž)

Méně výrazné produkty pro aktivity prováděné 
mimo volný čas (M)

Originalita (M) Originalita (Ž)

Outdoor kolekce/produkty (M,Ž) Outdoor kolekce/produkty (expediční a 
horolezecké) (M)

Pevná běžecká obuv s kvalitním odpružením
(M)

Sandále (Ž)
Technické oblečení, které  zároveň zahřeje.

(M)
Větší sortiment kraťasů (Ž)

Větší výběr sportovního prádla (Ž)
Volnočasové produkty (M)

Vyloženě sportovní značka, líbilo by se mi i 
něco trochu formálnějšího. (M)

Tabulka 11: Prodej částí sortimentu značky Nike

Část sortimentu Průměrné pořadí Rozptyl

Boty (sportovní, volnočasové) 1,694 1,079
Sportovní oblečení 2,211 0,967
Volnočasové oblečení 2,744 0,879
Volnočasové doplňky                  4,1 0,957
Sportovní doplňky                  4,25 0,954
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Tabulka 12: Přehled odpovědí respondentů (prodej částí sortimentu značky Nike)

Část sortimentu 1. 2. 3. 4. 5.

Boty (sportovní, volnočasové)
108
60%

38
21,1%

21
11,7%

7
3,9%

6
3,3%

Sportovní oblečení
47

26,1%
70

38,9%
44

24,4%
16

8,9%
3

1,7%

Volnočasové oblečení
17

9,4%
50

27,8%
82

45,6%
24

13,3%
7

3,9%

Volnočasové doplňky
3

1,7%
15

8,3%
15

8,3%
75

41,7%
72

40%

Sportovní doplňky
5

2,8%
7

3,9%
18

10%
58

32,2%
92

51,1%

Viz tabulka 11, str. 55: Respondenti nejenže boty sami nejvíce nakupují (viz otázky 

č. 2, 4 a 5; str. 48, 51, 52), ale také vědí, že je o ně největší zájem (průměrné pořadí 1,694).

Bez většího překvapení následuje sportovní oblečení (p.p. 2,211) a oblečení volnočasové 

(p.p. 2,744). Rozdíl mezi volnočasovými (p.p. 4,1) a sportovními (p.p. 4,25) doplňky není 

tak velký z toho důvodu, že respondenti tyto dvě skupiny pravděpodobně nejsou schopni 

zcela rozlišit (více viz kapitola 6 – diskuse, str. 74).

Otázka č. 9: Ohodnoťte důležitost (1-7; 1-nejméně důležitý, 7-nejvíce důležitý) 

jednotlivých atributů produktu pro Vás osobně:

Tabulka 13: Důležitost atributů produktu

Atribut Průměr Rozptyl

Funkčnost 5,2 5,104
Odolnost/trvanlivost    5,167 4,017
Ergonomie (tvar a rozměry)    4,933                  3,64
Estetika    4,811 3,709
Dostupnost (fyzická)    4,433 3,59
Záruky    4,346 3,02
Elegance    4,233   3,268
Poprodejní služby    3,822   3,391
Obal    3,278   4,723
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Tabulka 14: Přehled odpovědí respondentů (důležitost atributů produktu)

Atribut 1 2 3 4 5 6 7

Funkčnost
29

16,1%
8

4,4%
5

2,8%
9

5%
17

9,4%
29

16,1%
83

46,1%
Odolnost/
trvanlivost

17 
9,4%

11
6,1%

12
6,7%

13
7,2%

23 
12,8%

40
22,2%

64
35,6%

Ergonomie 
(tvar/rozměry)

13
7,2%

16
8,9%

17
9,4%

14
7,8%

27
15%

50
27,8%

43
23,9%

Estetika
14

7,8%
21

11,7%
10

5,6%
17

9,4%
37

20,6%
40

22,2%
41

22,8%
Dostupnost 
(fyzická)

18
10%

16
8,9%

22
12,2%

31
17,2%

30
16,7%

33
18,3%

30
16,7%

Záruky
12

6,7%
21

11,7%
20

11,2%
38

21,2%
39

21,8%
26

14,5%
23

12,8%

Elegance
15

8,3%
25

13,9%
24

13,3%
26

14,4%
37

20,6%
35

19,4%
18

10%

Poprodejní služby
23

12,8%
30

16,7%
23

12,8%
38

21,1%
31

17,2%
16

8,9%
19

10,6%

Obal
59

32,8%
23

12,8%
24

13,3%
21

11,7%
15

8,3%
12

6,7%
26

14,4%

Viz tabulka 13, str. 56: Atributem s nejvyšším průměrem (5,2) je funkčnost, avšak 

pouze o 0,033 před odolností/trvanlivostí (5,167). Pro respondenty je tedy primárně 

důležité, aby produkt dokázal co nejdéle a co nejlépe plnit svou funkci. Následují 

ergonomie (4,933) a estetika (4,811), které lze nazvat spojenými nádobami, neboť společně 

vykreslují celkový vzhled produktu. Pro respondenty jsou tedy s ohledem na hodnoty 

průměrů jen o trochu méně důležité než první dva zmíněné atributy. S menším odstupem 

jsou uvedeny fyzická dostupnost (4,433), záruky (4,346) a elegance (4,233). Poprodejní 

služby (3,822) a hlavně obal (3,278) jsou pro respondenty z uvedených atributů důležité 

vůbec nejméně.
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Otázka č. 10: Ohodnoťte úroveň (1-7; 1-nejhorší, 7-nejlepší) jednotlivých atributů 

produktu značky Nike:

Tabulka 15: Úroveň atributů produktu značky Nike

Atribut Průměr (1-7) Nevím – 8 (n;%)

Dostupnost (fyzická) 4,930 24; 13,3%
Estetika 4,879 15; 8,30%
Funkčnost 4,867 22; 12,2%
Ergonomie (tvar a rozměry) 4,775 29; 16,1%
Odolnost/trvanlivost 4,523 25; 13,9%
Obal 4,504 49; 27,2%
Poprodejní služby 4,472 74; 41,1%
Elegance 4,450 20; 11,1%
Záruky 4,425 67; 37,2%

Tabulka 16: Přehled odpovědí respondentů (úroveň atributů produktu značky Nike)

Atribut 1 2 3 4 5 6 7

Dostupnost 
(fyzická)

15
8,3%

7
3,9%

8
4,4%

19
10,6%

33
18,3%

43
23,9%

31
17,2%

Estetika
15

8,3%
11

6,1%
8

4,4%
18

10%
34

18,9%
51

28,3%
28

15,6%

Funkčnost
17

9,4%
4 

2,2%
14

7,8%
20

11,1%
26

14,4%
47

26,1%
30

16,7%
Ergonomie 
(tvar/rozměry)

10
5,6%

8
4,4%

16
8,9%

16
8,9%

42
23,3%

40
22,2%

19
10,6%

Odolnost/
trvanlivost

8 
4,4%

13
7,2%

20 
11,1%

29 
16,1%

38 
21,1%

28
15,6%

19
10,6%

Obal
7

3,9%
13

7,2%
12

6,7%
27

15%
34

18,9%
23

12,8%
15

8,3%

Poprodejní služby
8

4,4%
9

5%
13

7,2%
27

15%
21

11,7%
20

11,1%
8

4,4%

Elegance
18

10%
15

8,3%
11

6,1%
20

11,1%
40

22,2%
41

22,8%
15

8,3%

Záruky
7

3,9%
6

3,3%
18

10%
28

15,6%
22

12,2%
19

10,6%
13

7,2%

Tabulky 15 a 16: Průměr ukazuje, že respondenti si u produktů Nike nejvýše cení 

jejich fyzické dostupnosti (4,93), což dokládají i jednotlivé hodnoty u čísel 5, 6 a 7. Velice 

podobné hodnoty lze nalézt i u estetiky, avšak její průměr je o něco nižší (4,879). Jen 

nepatrný rozdíl v průměru oproti estetice a znovu velice podobné hodnoty u nejvyšších 

čísel (5, 6 a 7) zaznamenala funkčnost (4,867). Velice solidně hodnotí respondenti také 

ergonomii (4,775), která získala 42-krát číslo pět a 40-krát číslo šest. Poměrně vyšší 

hodnoty u čísel 3 a 4 získala odolnost/trvanlivost, jejíž průměr je však i tak stále 

„nadprůměrný“ (4,523). Totéž lze říci i o zbylých atributech, z nichž první je obal (4,504). 
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U něho plných 49 respondentů odpovědělo „nevím“, což nejspíše souvisí s tím, že nevědí, 

co si pod pojmem obal v tomto případě představit, nebo si produkt Nike prostě nikdy 

nekoupili. Ještě více takových respondentů (74) se objevilo u poprodejních služeb (4,472), 

pro které však platí to samé jako pro obal. Trochu rozporuplným atributem je elegance 

(4,45), která sice dostala 40-krát pět a 41-krát šest, avšak stejně tak měla poměrně vysoké 

hodnoty i u čísel nižších (18-krát jedna, 15-krát dva a 11-krát tři). Nejnižší průměr

a zároveň druhou nejvyšší hodnotu „nevím“ (67) mají záruky (4,425), což může být 

způsobeno třemi faktory. Produkty Nike jsou buďto natolik kvalitní-trvanlivé/odolné, že je 

respondenti nemusejí reklamovat, nebo je reklamovat nechtějí/nemohou (záruky u Nike 

nefungují, jak by měly, či třeba klienti rovnou přecházejí k jiné značce), anebo si její 

produkt nikdy nekoupili.

Obecně lze říci, že všechny atributy produktu značky Nike jsou hodnoceny 

nadprůměrně, ale žádný z nich svou kvalitou nevyčnívá nad ostatní. Výsadní postavení této 

značky tak pravděpodobně lze odůvodnit právě vyrovnaností-konzistentností.    

Otázka č. 11: Vlastnictví produktu značky Nike pro mě představuje:

a) Prestiž

b) Ztotožnění se s filozofií/hesly této značky

c) Ztotožnění se s celebritami/sportovci propagujícími tuto značku

d) Pouze uspokojení materiální potřeby

e) Jiné  uveďte: 

Viz tabulka 17, str. 60: Pro většinu respondentů (112) představuje vlastnictví 

produktu Nike pouze uspokojení materiální potřeby, je jim tedy prakticky jedno, jakou 

značku kupují. Rozhodují se na základě kvality (která může být vnímána prostřednictvím 

různých atributů – viz otázka č. 9, str. 56), či propagace. 33 z nich se ztotožňuje 

s filozofií/hesly této značky („Just Do it“ – viz kapitola 3.1.1, str. 13-14). Již svým logem 

Nike demonstrovala obsažnost skrytou v jednoduchosti. Na tom se nic nemění ani u jejích 

hesel, která jsou obvykle krátká, avšak interpretovatelná mnoha způsoby, což se (nejen) 

členům generace Y líbí. 30 respondentů uvedlo, že koupě produktu Nike pro 

ně představuje prestiž. Ta může souviset s cenou, která je (jak někteří uvádějí) u této 

značky občas příliš vysoká, či s prominentními celebritami/sportovci (Michael Jordan, 

Lebron James, Cristiano Ronaldo a další), které Nike sponzoruje. Pro druhou možnost 
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(ztotožnění se s celebritami/sportovci) se kladně vyjádřilo pouze 17 respondentů, evidentně 

tedy není tak důležité, koho Nike ve své „stáji“ má. 27 respondentů zvolilo možnost „jiné“

– jako pozitivní obvykle uváděli kombinaci pohodlí, funkčnosti a estetičnosti; jako 

negativní produkty, jejichž kvalita neodpovídá (vysoké) ceně; a jako neutrální fakt, že jim 

nesejde na značce, ale na produktu jako takovém.

Tabulka 17: Vlastnictví produktu značky Nike

Prestiž
Filozofie/

hesla
Celebrity/
sportovci

Materiální 
potřeba

Jiné n

- - -
Materiální 

potřeba
- 92

- - - - Jiné 21
- Filozofie/hesla - - - 18

Prestiž - - - - 12

- - Celebrity/sportovci - - 6

Prestiž Filozofie/hesla - - - 5

- Filozofie/hesla -
Materiální 

potřeba
- 4

- - -
Materiální

potřeba
Jiné 4

Prestiž - -
Materiální 

potřeba
- 3

Prestiž - Celebrity/sportovci - - 3

- - Celebrity/sportovci
Materiální 

potřeba
- 3

Prestiž Filozofie/hesla Celebrity/sportovci
Materiální 

potřeba
- 2

Prestiž - - - Jiné 2

Prestiž Filozofie/hesla -
Materiální 

potřeba
- 2

- Filozofie/hesla Celebrity/sportovci
Materiální 

potřeba
- 1

- Filozofie/hesla Celebrity/sportovci - - 1

Prestiž - Celebrity/sportovci
Materiální 

potřeba
- 1

30 33 17 112 27 219/180

13,7% 15,07% 7,76% 51,14% 12,33%
100%/
100%
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Jiné:

+ Módu (Ž)

+ Bezkonkurenčně nejpohodlnější sportovní produkty (M)

+ Pohodlí (Ž)

+ Pohodlnost a funkčnost v kombinaci s dobrým vzhledem (Ž)

+ Sázku na kvalitní značku, co navíc skvěle vypadá. (Ž)

+ Sedí mi do stylu oblékání barvami. (M)

+ Spojení estetičnosti a funkčnosti produktu (M)

+ Vlastnictví kvalitní věci, která vydrží a dobře vypadá. (Ž)

- Kre****, který nosí značky. (M)

- Máničkovství (M)

- Prezentaci pokleslosti a materialismu současné společnosti. (M)

- Snobství, neoriginalitu (Ž)

- Šunt (M)

- Ubohou image (M)

- V mnoha případech jen přílišné placení za zmedializovanou prestižní značku, jejíž 

kvalita nedosahuje ceny, za kterou se prodává. (M)

+/- Nekupuji kvůli značce. Kupuji jen to, co naplní mou potřebu, a to i od jiných

sportovních značek, než je Nike. (M,Ž)

+/- Nevybírám dle značky, ale potřeby, takže mi nesejde na tom, zda je to nike, či xxx. (Ž)

+/- Nic (5). (M,Ž)

+/- Vědomí, že tentýž produkt budou mít pravděpodobně i tisíce dalších. (Ž)
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Otázka č. 12: Ohodnotťe (0-10; 0-nejnižší, 10 – nejvyšší), s jakou pravděpodobností byste 

svému příteli/přítelkyni či kolegovi/kolegyni doporučili produkt značky 

Nike:

Tabulka 18: Net Promoter Score (produkty značky Nike)

Kritici 0-6 Pasivní spokojení 7-8 Propagátoři 9-10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 3 10 5 5 26 8 27 39 20 23
39,44% (71) 36,67% (66) 23,89% (43)

NPS = % propagátorů (9 a 10) - % kritiků (0-6); NPS = 23,89% - 39,44% = -15,59%

Graf 8: Net Promoter Score (produkty značky Nike)

Tabulka 18, graf 8: Respondenti by produkt značky Nike lidem ze svého nejbližšího 

okolí nedoporučili, o čemž svědčí záporné skóre -15,59% (viz výše). Nike podle něho 

svým přístupem vytváří více kritiků než propagátorů, čímž by (teoreticky) mělo 

zpomalovat svůj růst. Realita je však přesně opačná (viz kapitola 3.1.1, str. 13-14), neboť 

Nike je na tom stále lépe a lépe. Nezbývá tedy než poznamenat, že metoda NPS 

nezafungovala tak, jak se očekávalo (více o této problematice viz kapitola 6 – diskuse, str. 

74). 

Otázka č. 13: Za jakým účelem využíváte produkt značky Nike?

a) Běžné denní používání

b) Pracovní používání

c) Módní doplněk

d) Sport

e) Jiné  uveďte:

39,44%
36,67%

23,89% Propagátoři

Pasivní spokojení

Kritici
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Tabulka 19: Využití produktu značky Nike

Běžné denní 
používání

Pracovní 
používání

Módní 
doplněk

Sport Jiné n

- - - Sport - 81
Běžné denní 

používání
- - Sport - 25

Běžné denní 
používání

- - - - 19

- - - - Jiné 19
Běžné denní 

používání
-

Módní 
doplněk

Sport - 16

Běžné denní 
používání

-
Módní 
doplněk

- - 4

Běžné denní 
používání

Pracovní 
používání

Módní 
doplněk

Sport - 3

-
Pracovní 
používání

- - - 3

- -
Módní 
doplněk

- - 3

- -
Módní 
doplněk

Sport - 3

Běžné denní 
používání

Pracovní 
používání

- Sport - 2

-
Pracovní 
používání

- Sport - 1

- - - Sport Jiné 1

69 9 29 132 20 259/180

26,64% 3,48% 11,2% 50,97% 7,72% 100%/100%

Tabulka 19: Nike, jakožto sportovní značka, je přirozeně nejvíce využívána při

sportu (132). Jen na něj její produkt používá 81 respondentů, v kombinaci s ostatními 

možnostmi není pozorována žádná výjimečnost. Na běžné denní bázi používá produkt 

Nike 69 respondentů, což mimo jiné vyplývá z jeho podstaty, která není jen a pouze 

sportovní. Některé produkty této značky lze použít třeba jako neformální oděv do práce, 

přičemž následně se dají využít například při běhu. Jak sportovní, tak i běžné denní použití

bezprostředně souvisejí s produktem Nike jakožto módním doplňkem (29 respondentů). 

Sportovní značky dnes již zdaleka neslibují pouze funkci, ale také „design“. V tomto 

duchu se nenesou jen kolekce, které jsou primárně určené na volný čas, ale také samotné

sportovní produkty (viz odpovědi na otázku č. 7, str. 55), jež by si na společenskou akci

ještě pár let zpět nikdo ani nedovolil vzít. Odpověď „jiné“ (20) nejčastěji volili 

ti respondenti, kteří produkt Nike nepoužívají (17).
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Otázka č. 14: Jaké je podle Vás pohlaví typického uživatele produktu značky Nike?

Graf 9: Pohlaví typického uživatele produktu značky Nike

Tabulka 20: Muži o ženách x ženy o mužích (pohlaví typického uživatele produktu

značky Nike)

Co říkají muži Co říkají ženy

M Ž M Ž
46 38 43 53

89 (49,44%)91 (50,56%)

Muži

Ženy
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Otázka č. 15: Jaký je podle Vás věk typického uživatele produktu značky Nike?

Graf 10: Věk typického uživatele produktu značky Nike

Otázka č. 16: Jak intenzivní je podle Vás sportovní aktivita typického uživatele produktu 

značky Nike?

Graf 11: Intenzita sportovní aktivity typického uživatele produktu značky Nike

4 (2,22%)

170 (94,44%)

4 (2,22%)
2 (1,11%)

14 let a mladší

15-35 let

36-50 let

51-65 let

66 let a starší

8 (4,44%)

81 (45%)87 (48,33%)

4 (2,22%)

0x týdně

1-2x týdně

3-4x týdně

5x a vícekrát týdně
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Otázka č. 17: Jaký/é sport/y podle Vás typický uživatel produktu značky Nike nejčastěji 

provozuje?

Tabulka 21: Sporty typického uživatele produktu značky Nike

Atletika Basketbal Běh Fitness Fotbal Tanec Tenis n

- - Běh - - - - 86
- - - - Fotbal - - 20
- - Běh - Fotbal - - 11
- - Běh Fitness - - - 8
- - Běh - Fotbal - Tenis 8
- - - Fitness - - - 6
- - Běh - - - Tenis 3
- - Běh Fitness Fotbal - - 3
- - Běh Fitness - - Tenis 3
- - - Fitness Fotbal - - 2
- Basketbal Běh - Fotbal - - 2
- - Běh - - - - 1
- Basketbal Běh - - - - 1

Atletika - - - Fotbal - Tenis 1
- Basketbal - - Fotbal - Tenis 1

Atletika - Běh - - - - 1
Atletika - - - Fotbal - - 1

- - - - - - Tenis 1
- - Běh - Fotbal Tanec - 1
- - Běh Fitness - Tanec - 1
- Basketbal Běh - Fotbal - Tenis 1

Atletika - Běh Fitness - - - 1
- Basketbal - - Fotbal - - 1

Atletika - Běh Fitness Fotbal - Tenis 1
- Basketbal Běh Fitness - - - 1
- - - Fitness Fotbal - Tenis 1
- Basketbal Běh Fitness Fotbal - - 1

5 8 134 28 55 2 20 252/1682

1,98% 3,18% 53,18% 11,11% 21,83% 0,79% 7,94%
100%/
93,33%

                                                            
2 Ze zbylých 12 respondentů uvedl každý vždy jiný sport.
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Otázka č. 18: Jaké je podle Vás nejvyšší dosažené vzdělání typického uživatele produktu 

značky Nike?

Graf 12: Nejvyšší dosažené vzdělání typického uživatele produktu značky Nike

Otázka č. 19: Jaké je podle Vás zaměstnání typického uživatele produktu značky Nike?

Graf 13: Zaměstnání typického uživatele produktu značky Nike

6 (3,33%) 21 (11,67%)

3 (1,67%)

108 (60%)

42 (23,33%)

Základní

Středoškolské

Středoškolské s výučním 
listem

Středoškolské s maturitou

Vysokoškolské

24 (13,33%)

2 (1,11%)

74 (41,11%)

24 (13,33%)

8 (4,44%)

48 (26,67%)

Vedoucí pracovník, 
manažer či podnikatel

Specialista (vědec, 
architekt, lékař atd.)

Technické profese 
(elektrotechnik atd.)

Řadový firemní 
zaměstnanec

Práce v obchodě a 
službách

Manuální práce

Student
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Viz grafy 9-13, str. 64-67; tabulka 21, str. 66: Respondenti říkají, že typickým 

uživatelem produktu značky Nike je: muž (89)/žena (91), ve věku generace Y 15-35 let 

(170), se středoškolským vzděláním s maturitou (108), zastávající pozici řadového 

firemního zaměstnance (74), provozující sport 1-2x (81)/3-4x týdně (87) – nejčastěji běh 

(134).

Pokud budou brány v potaz pouze nejvyšší hodnoty, je typickým uživatelem 

produktu Nike žena ve věku 15-35 let se středoškolským vzděláním s maturitou, která 

zastává pozici řadového firemního zaměstnance a 3-4x týdně běhá.   

S malým odstupem jím ale může být také muž ve stejném věku se stejným vzděláním 

(případně ještě student), který s největší pravděpodobností 1-2x či 3-4x týdně běhá 

(či místo běhu hraje fotbal). S velkým odstupem potom muž/žena ve věku 15-35 let 

s vysokoškolským vzděláním, jenž/jež je vedoucím pracovníkem, manažerem 

či podnikatelem/pracuje v obchodě a službách a který/á 1-2x/3-4 týdně běhá nebo hraje 

fotbal (či v nejzazším možném případě provozuje fitness). 

Otázka č. 20: Víte, ze které země značka Nike pochází?

a) Ano  otázka č. 21

b) Ne  otázka č. 23

Graf 14: Povědomí o zemi původu značky Nike

81 (45%)

99 (55%)
Ano

Ne
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Otázka č. 21: Napište název této země:

Tabulka 22: Název země původu značky Nike

Země (stát, město) n n (%)

USA/Spojené státy americké 67 85,9%
USA/Amerika (Oregon) 7     8,97%
Amerika 4     5,13%

3 78 100%

Otázka č. 22: Ohodnoťte (1-7; 1-nejméně, 7-nejvíce), jak Vás při koupi produktu značky 

Nike ovlivňuje země původu této značky:

Tabulka 23: Vliv země původu při koupi produktu značky Nike

Atribut 1 2 3 4 5 6 7 n

Vliv země 
původu

29
37,18%

16
20,51%

12
15,39%

8
10,26%

6
7,96%

2
2,56%

5
6,41%

78
100%

 = 206/78 = 2,641

Graf 15: Vliv země původu při koupi produktu značky Nike

Viz graf 14, str. 68: Více než polovina (99) respondentů uvedla, že neví, odkud 

značka Nike pochází. Jejich nezájem je nejspíše způsoben faktem, že prakticky všechny 

velké výrobní firmy/značky (včetně Nike) přesouvají svoji výrobu do nákladově 

výhodnějších (levnějších) oblastí, čímž může vznikat zdání, že jsou tam dané produkty 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7

Vliv země původu



70

i vyvíjeny. Snadno lze tedy říci, že je to stejně všechno z „Číny“. V dnešním 

globalizovaném a neustále se integrujícím světě to v případě některých firem již může být 

pravda, avšak ne u Nike, jejíž výzkumné a vývojové středisko je stále ve firemní centrále 

v Beavertonu (Oregon, USA – www.nike.com).

Viz tabulka 22, str. 69: Z 81 respondentů, kteří uvedli, že vědí, odkud značka Nike 

pochází, se zmýlili pouze 3 (Anglie, Čína a Německo). 67 respondentů odpovědělo 

USA/Spojené státy americké, 7 poté přidalo ještě stát (Oregon). Za správnou odpověď byla 

uznána také „Amerika“ (4), byť nebylo specifikováno, zda jde o severní, či jižní.

Viz graf 15, tabulka 23; str. 69: V případě oněch 78 respondentů, kteří zemi původu 

značky Nike znají, nehraje COO efekt (viz kapitola 3.3.6, str. 33-34) nijak zásadní roli. 

Křivka vlivu země původu má klesající tendenci, přičemž maxima (29) dosahuje hned 

na svém počátku (číslo jedna), tedy prakticky žádném vlivu. Minima (2) dosahuje na čísle 

šest (velmi silný vliv země původu značky), aby následně o tři respondenty (5) vzrostla 

na čísle sedm (zcela zásadní vliv země původu značky). Celkový průměr pak činí 2,641, 

tedy silně podprůměrnou hodnotu. 

Otázka č. 23: Jsem:

Graf 16: Pohlaví respondentů

84 (46,67%)

96 (53,33%)

Muži

Ženy
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Otázka č. 24: Ve věku:

Graf 17: Věk respondentů

Otázka č. 25: Žiju v Praze:

Graf 18: Žiju v Praze (ano x ne)

13 (7,22%)

87 (48,33%)

59 (31,67%)

23 (12,78%)

15-19 let

20-24 let

25-29 let

30-35 let

180 (89,11%)

22 (10,89%)

Ano

Ne
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Viz grafy 16-18, str. 70-71: Již v úvodu páté kapitoly je řečeno, že celkový počet 202 

respondentů byl zredukován na 180, a to za účelem vyloučení respondentů 

mimopražských. Na základě dat získaných od 22 respondentů nelze vyvozovat závěry, jež 

by se daly vztáhnout na celou mimopražskou generaci Y, proto bylo od dodatečného 

záměru zahrnout i tyto členy upuštěno. Ze zmíněných 180 se výzkumu zúčastnilo 96 žen 

a 84 mužů, kteří se nejčastěji pohybovali ve věku 20-24 let (87) a 25-29 let (59). Tento fakt 

je pozitivní, neboť i přesto, že se do generace Y dají zahrnout všichni lidé narozeni mezi 

roky 1980 až 2000 (maximální možné rozpětí), je skupina 20-29 let pro tuto generaci 

nejcharakterističtější. Rozdíly mezi odpověďmi žen a mužů nebyly brány v potaz, jelikož 

se po jejich vyhodnocení zjistilo, že se od sebe žádným zaznamenáníhodným způsobem 

neliší. U některých výsledků však byly jako jejich součást (či jako demonstrativní příklad) 

ponechány (viz otázky 1, 2, 7, 11 a 14; str. 45, 49, 55, 61 a 64).
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6   DISKUSE

Přestože je Nike ve svém oboru dlouhodobě nejúspěšnější na trhu (viz kapitola 3.1.1, 

str. 13-14; příloha 2, str. 87), mnoho výzkumů týkajících se této značky dostupných

(či vůbec realizovaných) není. Pokud se povede výsledky některého z nich získat, jedná 

se obvykle buď o téma příliš široké (hodnota značky Nike), kdy se autor snaží pokrýt 

všechno a nic, nebo o osobnost/známost značky Nike (tedy atributy onu hodnotu 

vytvářející), které s produktem sice souvisejí, ale jen povrchně (pokud tedy nejsou 

zkoumány přímo skrz něj). Příkladem příliš širokého tématu je výzkum z prosince roku 

2010 nazvaný Hodnota a známost značky Nike (Žofák, 2010), v němž autor dohromady

spojil známost značky, image značky, spokojenost s produkty (cena, design, kvalita, 

sortiment), dostupnost prodejen, reklamní aktivity atd. Povrchně tedy řešil prakticky 

všechny 4P marketingového mixu, avšak každý pouze jednou či dvěma otázkami. Podobný 

problém nastává při snaze srovnávat výzkum této práce s výzkumem z dubna 2013 

nazvaným Výzkum spotřebitelského vnímání značek Adidas a Nike (Shaibakov, 2013). 

Znovu je v něm nedostatek otázek týkajících se produktu jako takového, navíc byl vyplněn 

pouhými 99 respondenty, tudíž jeho výsledky nemají moc velkou vypovídací hodnotu.

Nejen v souvislosti s Nike však bylo obtížné najít výzkum na téma značka skrz 

produkt. S výjimkou první otázky, která se ve výzkumech spojených se značkou objevuje 

velmi často, byl tedy dotazník sestaven zcela nanovo. Některé otázky jsou proto (i přes 

provedenou pilotáž) nedotažené/nevyzkoušené, což se projevuje na odpovědích 

respondentů. 

První z nich je otázka číslo 6 (viz str. 53-54), týkající se spokojenosti respondentů se 

sortimentem značky Nike. Počítá se u ní s tím, že respondent zná sortiment značky Nike, a 

to i přesto, že tuto značku nenakupuje (třeba právě proto, že mu/jí její sortiment 

nestačí/nevyhovuje). Ti (17), kteří sortiment Nike neznali, označili odpověď c) nebo d), jež 

je odkázala na otázku otevřenou (co Vám v současném sortimentu Nike chybí), u níž poté 

napsali „nevím/neznám sortiment značky Nike“. Zanesením možnosti „nevím“ rovnou 

do uzavřené otázky číslo 6 se dalo předejít částečnému zkreslení výsledku, avšak 

na druhou stranu nutno poznamenat, že i neznalost sortimentu (navíc tak velké značky jako 
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je Nike) může teoreticky vypovídat o jeho neschopnosti uspokojit něčí potřebu (například 

špatná zkušenost z minulosti – dále se o Nike nezajímá).

U některých odpovědí na otázky číslo 7, 8, 11 a 13 (viz str. 54-62) je patrná nejasnost

při rozlišování sportovních a volnočasových/módních produktů Nike. Zcela zásadní roli 

zde hraje subjektivita, neboť někdo může víceméně všechny produkty Nike považovat za 

sportovní, někdo je bude rozdělovat na sportovní a volnočasové a někdo je bude brát zase 

pouze jako volnočasové. Tato subjektivita je nepochybně uznatelná u sportovních kontra 

volnočasových doplňků, které si, byť jsou v otázce číslo 8 (viz str. 54-56) zcela jasně 

rozdělené, mohou respondenti interpretovat různě. Již méně akceptovatelná je však 

subjektivita u oblečení a ještě méně u bot Nike. Značka dvě výše zmíněné skupiny (sport 

a volný čas/móda) už několik let poměrně jasně vymezuje, a to nejen popisem produktu, 

ale přirozeně také materiály použitými na jeho výrobu, tvarem, barvou atd. Není to však 

tak jednoznačné jako třeba u Adidas, která sport a módu rozlišuje striktně pomocí 

jednotlivých divizí (Adidas Originals, Adidas performance atd. – www.adidas.com). Ona 

nejednoznačnost je tedy pravděpodobně důvodem, proč někteří respondenti/lidé nejsou

schopni zmíněné skupiny oddělit jednu od druhé. Svou roli navíc sehrává také rozdílnost 

sortimentu Nike v jednotlivých městech/zemích světa – v Praze je oproti například Berlínu, 

Londýnu či New Yorku nabídka nesrovnatelně slabší, neboť se sem některé produkty ani 

nedostanou.

U otázek číslo 9 a 10 (viz str. 54-57) nepřinesla pilotáž žádné dotazy týkající se 

jednotlivých atributů produktu (co znamenají apod.), tudíž nebylo uznáno za vhodné je 

v dotazníku jakkoli specifikovat. Příště by však, i s ohledem na validitu dat, mělo být 

alespoň pod čarou uvedeno, co si pod těmito pojmy představit.

Použití metody NPS (Net Promoter Score) v otázce číslo 12 (viz str. 62) se pro 

značku Nike jeví zpětně jako trochu přísné. Drtivá většina respondentů pravděpodobně 

netušila, že bude použita právě tato metoda. Kdyby ano, (možná) 

by značce Nike přisoudili místo čísla 8 (39 – nejvíce respondentů) více čísel 9 (20), která

by již měnila výsledek k lepšímu. Poměrně hluboce záporné skóre (-15,56%) totiž říká, 

že Nike si svým fungováním akorát škodí, což neodpovídá realitě. Na druhou stranu 

je nutné vzít v potaz, že metoda NPS byla takto navržena a svoji vypovídací hodnotu tedy
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nepochybně má. Nike v tom případě nezískává lidi na doporučení, ale skrz své pokrytí 

(kdy si lidé Nike prakticky nemůžou nekoupit, neboť na ní narazí téměř všude) spolu 

se správně cílenou propagací.

Věk typického uživatele produktu značky Nike (viz otázka č. 15, str. 65) nabízel pět 

možných odpovědí, které byly odstupňované dle jednotlivých generací (X, Y a Z). Tato 

varianta zvítězila hlavně kvůli spojení práce s generací Y, avšak zpětně je vidět, 

že možnosti 14 let a mladší, 51-65 let a 66 let a starší byly spíše symbolické/doplňující.

Příště by možná stála za pokus druhá zamýšlená varianta, kterou bylo konkrétní číslo, 

neboť použitím statistických ukazatelů (krajní extrémy, průměr, rozptyl aj.) by mohly 

vzniknout zajímavé výsledky.

Poslední otázka (viz str. 71), i přesto, že byla promýšlena několikrát, mohla některé 

respondenty zmást. „Žiju v Praze“ bylo míněno tak, že daný respondent pravidelně 

(většinu týdne) tráví svůj studentský, pracovní či jiný čas v Praze (ať už zde má, či nemá 

trvalé bydliště). Pokud by tedy příště byla použita stejná otázka, je záhodno uvést alespoň 

toto vysvětlení.

Na závěr diskuse je nutné zmínit, že provedený výzkum se ukázal býti validním, 

neboť respodenti svými odpověďmi, které, byť nejsou sumarizovány do jednoho slova či

číslice, opravdu vytvořili hodnotu značky Nike (skrz produkt). V souvislosti s reliabilitou,

tedy spolehlivostí či přesností měřicího nástroje (v tomto případě dotazníku), lze říci, že 

díky charakteru otázek a přesnosti odpovědí může být daný dotazník použit zcela jistě 

znovu, a to nejen ve spojení s Nike a generací Y. S několika drobnými úpravami (neboť je 

zaměřen právě na Nike a generaci Y) by se dal aplikovat prakticky na jakoukoli (nejen) 

sportovní značku.
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7   ZÁVĚRY

Pro pražskou generaci Y je dnes nejdůležitější, aby produkt fungoval tak, jak má, a 

aby vydržel, což jsou preference praktické. Následují preference subjektivní, a to 

ergonomie (tvar a rozměry) a estetika. Při srovnání s hodnocením jednotlivých atributů 

produktu Nike se ale pořadí (a jeden atribut) liší. Nejvýše si generace Y cení u Nike její 

fyzické dostupnosti, kterou však titíž lidé ve svém osobním žebříčku zařadili až na páté 

místo. V těsném závěsu poté následují estetika (v osobním žebříčku 4.), funkčnost (1.) a 

ergonomie (3.). Nike tedy pro generaci Y evidentně představuje vhodný kompromis. Její 

produkty jsou pěkné-designové, vyhovují tvarově i rozměrově a solidně fungují. Hlavně 

jsou však snadno k dostání, což se generaci Y zamlouvá vůbec nejvíce. Speciálně v případě 

sportovních značek dnes kvalitní distribuce spolu s propagací vytvářejí cestu k produktům.

Na jejich výrobu jsou totiž obvykle využívány velmi podobné (ne-li úplně stejné) materiály 

a technologie (které jsou získávány buď vlastním vývojem, nebo pouhým kopírováním), 

tudíž musejí sportovní značky hledat jiné cesty, jak zákazníka zaujmout. Propagaci Nike se 

díky tomu téměř nelze vyhnout, takže v momentě, kdy člověk potřebuje něco (nejen)

sportovního na sebe a má obchod při ruce (kvalita a kvantita distribuce), zvolí právě tuto 

značku. Potvrzují to ostatně i výzkum v rámci této práce (ze 180 napadne Nike jako první 

107 respondentů) a výzkum výše zmíněný (Hodnota a známost značky Nike), v němž na 

otázku „Znáte značku Nike?“ odpověděl z 210 respondentů záporně pouze jeden.

Dostatečně širokým sortimentem obsahujícím nadprůměrně kvalitní produkty dnes 

disponuje nejedna sportovní značka. Žádná z nich však nedokáže své produkty zviditelnit 

a následně prodat v takovém množství jako Nike, která je díky těmto schopnostem, jež 

evidentně působí i na pražskou generaci Y, už několik let číslem jedna. Potvrzením 

objektivity uvedených závěrů je skutečnost, že věkově uvedla generace Y jako typického 

uživatele produktu značky Nike zcela jednoznačně sebe sama (170 ze 180 respondentů!).
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