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Abstrakt 
Tato práce se zabývá zkoumáním, zhodnocením a optimalizací online komunikace 

společnosti Prague International Marathon, potažmo největším českým seriálem 

běžeckých závodů RunCzech. Cíle této práce jsou naplňovány za pomoci provedeného 

dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 158 běžců a běžkyň. V teoretické části jsou 

zmíněny základy marketingu, brandingu a nákupního chování spotřebitelů. Velká 

pozornost je pak věnována marketingu v online prostředí, zejména na sociálních sítích. 

Pro závěry své práce dále využívám interních dat RunCzech, které mi byly společností 

poskytnuty. Kromě interních dat a rozhovoru s marketingovými pracovníky RunCzech 

jsem provedl i obsahovou analýzu profilů značky na Facebooku a Instagramu s cílem najít 

jejich nedostatky. Závody RunCzech jsou dále porovnány s významnými zahraničními 

závody jako jsou Virgin Money London Marathon a Boston Marathon. 

 

Abstract 
The main object of this thesis is to examine, evaluate and suggest improvements for online 

communication of Prague International Marathon together with the largest Czech series 

of road races, RunCzech. In order to pursue this goal, I have conducted a survey among 

158 runners. In the theoretical part, the basics of marketing, branding and consumer 

buying behaviour are mentioned. Great attention is paid to marketing in the online 

environment, especially on social networks. For the conclusions of my work, I also use 

internal data of RunCzech, which was provided to me by the company. In addition to 

internal data and interviews with RunCzech marketers, I also conducted a content analysis 

of RunCzech profiles on Facebook and Instagram to find their shortcomings. RunCzech 

races are also compared to major international races such as the Virgin Money London 

Marathon and the Boston Marathon. 
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Úvod 

Běhání zažívá celosvětově boom a Česká republika není výjimkou. Naopak. Běh je u nás 

hned za cyklistikou druhým nejoblíbenějším sportem. Dá se i říct, že Čechům běhání jde. 

Podle průzkumu máme šesté nejrychlejší amatérské maratonce na světě s průměrným 

časem čtyři hodiny a tři minuty. (ČTK, 2015)  

 

Se vzrůstající oblibou běhání každoročně roste i počet závodů pro širokou veřejnost a 

účast na nich stoupá v řádech desítek procent. Protože už se nejedná o uzavřenou partu 

nadšenců, nýbrž statisíce pravidelně běhajících Čechů, rozhodl jsem se ve své bakalářské 

práci zabývat společností, která má na stále větší popularitě běhání zásluhu. Prague 

International Marathon s.r.o. (PIM) organizuje maraton v hlavním městě ČR již od roku 

1995. Za 20 let narostla z necelé tisícovky účastníků v jednom závodě do série 7 podniků 

pod značkou RunCzech s více než 80 tisíci běžci na startu. Sám se v běžecké komunitě 

pohybuji, a tak mě zajímalo, jak jsou závody RunCzech vnímány. 

 

Cílem této práce je tedy především analýza komunikace PIM, potažmo značky RunCzech 

v online prostředí. Budu se zabývat jejich webovými stránkami, vlastní mobilní aplikací 

RunCzech i profily na Facebooku a Instagramu. Ve své tezi jsem ještě počítal s analýzou 

Twitteru, jeho význam jsem však přehodnotil – v ČR se jedná o síť se zhruba 300 tisíci 

uživateli a dosah RunCzechu je zde malý (krátce se o něm přesto zmiňuji v kapitole šest). 

Na základě vlastního dotazníkového šetření i porovnání se zahraničními podniky (Virgin 

Money London Marathon, Boston Marathon) pak přináším poznatky a doporučení, jak v 

online prostředí efektivněji budovat značku, zlepšovat zákaznickou zkušenost a další 

rady. 

 

Oproti tezi jsem rovněž poupravil vymezení zpracovávaného materiálu. Původně jsem 

počítal s analýzou sociálních sítí za rok 2014. Své studium jsem však prodloužil a věnuji 

se tedy především období od prosince 2016 do dubna až května 2017. Důvody, proč jsem 

vybral právě tento časový rámec, jsou popsány ve čtvrté kapitole. Mírně jsem upravil i 

strukturu práce a rozdělení kapitol, aby vše bylo pro čtenáře srozumitelnější. Především 

jsem prohodil pátou a šestou kapitolu.
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1. Značka, branding a marketing 
Každá lidská bytost má svá přání a potřeby. Jejich nenaplnění vede k frustraci a 

nespokojenosti. Cílem marketingu je tyto přání identifikovat a vytvořit hodnotu či 

nabídku, která je uspokojí. Druhým cílem je, v rámci tohoto procesu, generovat zisk. 

Společná charakteristika všech dlouhodobě úspěšných podniků je, že znají potřeby svých 

zákazníků a dokáží je uspokojit lépe než konkurence. (Přikrylová, a další, 2010) 

 

Firmy potřebují efektivně vést marketingovou komunikaci, aby se cílové skupiny 

dozvěděly o jejich nabídce. Ze všeho nejdříve si však musí samy ujasnit, jak bude jejich 

značka vystupovat. 

 

Brand je souhrnem všech atributů produktu, služby, organizace, míst či lidí, které 

zanechávají v mysli zákazníka trvalou představu. Jméno značky může spadat do jednoho 

ze čtyř typů. Buď je „funkční“, čili doslovně popisuje, co společnost nabízí (BBC News, 

General Motors), nebo je „vymyšlené“ (Exxon, Samsung, Miele), případně „empirické“, 

kladoucí důraz na zkušenost (Land Rover) či „evokativní“, snažící se vzbuzovat důvěru 

nebo sílu (Jaguar). (Healey, 2008) 

 

Značka zhmotňuje závazek mezi firmou a spotřebitelem. Zákazník totiž předpokládá, že 

svým nákupem získá službu odpovídající jeho představám o zvolené značce. Branding je 

pak procesem, který tento závazek posilňuje a upravuje jeho obsah. (Healey, 2008) 

 

Branding v dnešní moderní podobě zpravidla zahrnuje pět částí: 

 

• Positioning – definuje obsah značky a její pozici na trhu ve srovnání s konkurencí. 

• Příběh – potřebu vyprávět příběhy má lidstvo od nepaměti. Silné značky dokáží 

tvořit příběhy, jejichž aktérem se zákazník s radostí stane. 

• Design – nesdružuje pouze vlastnosti a vzhled produktu či služby, ale celý 

vizuální styl značky včetně webových stránek, uniforem prodejců, propagačních 

materiálů a dalších. 

• Cena – cenová hladina je pro vnímání značky klíčová. Nesoulad mezi 

proklamovanými hodnotami značky a cenou vede k nedůvěře či poškození image. 
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• Posilování vztahu se zákazníkem – značka musí zákazníka přesvědčit, že je pro 

ni důležitý a zajímají ji zákazníkovi přání a potřeby. 

 

Cílem brandingu tedy je: 

 

• Šířit a potvrdit dobrou pověst značky. 

• Zvýšit loajalitu zákazníků. 

• Zajistit odpovídající kvalitu. 

• Podpořit v mysli zákazníka vyšší hodnotu značky, aby její produkty mohly být 

prodávány s cenovou prémií. 

• Psychologicky ujistit zákazníka, že nákupem značky se rozhodl správně a vstoupil 

do pomyslného světa vyznávajícího stejné myšlenky. 

 

1.1. Identita značky 

Identita značky je soubor hodnot a vlastností, které jsou pro daný brand charakteristické. 

Identitu tvoří management firmy a jedná se o řízený proces. Naopak image značky je 

soubor představ, jaké o značce mají zákazníci. 

 

Aakerův model 

Podle Davida A. Aakera (Aaker, 2001) se identita značky tvoří kolem čtyř hlavních bodů: 

 

• Značka jako produkt – sem spadají užitné vlastnosti výrobku (služby), poměr 

cena/výkon, rozsah značky, typická spotřební příležitost a typický spotřebitel, 

země původu. 

• Značka jako organizace – zda je značka lokální nebo globální, jaké vlastnosti 

má firma, která za ní stojí, jak se stará o společenskou odpovědnost. 

• Značka jako osobnost – kdyby značka vystupovala jako člověk, jaké by měla 

vlastnosti a charakter? Může být zábavná, přesvědčivá, poctivá apod. 

• Značka jako symbol – jak se značka prezentuje, jaká je její dominantní barva, 

logo, vizuální styl. 
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1.2. Motivace spotřebitelů a nákupní chování 

Jak jsem napsal výše, za každým nákupním rozhodnutím je touha uspokojit své potřeby 

a přání. Motivace každého spotřebitele je jiná. Právě rozpoznání této motivace má zásadní 

dopad na efektivitu marketingové komunikace. Uběhnout maraton není naší 

fyziologickou potřebou, bez které nepřežijeme. Přesto jej ročně uběhnou miliony lidí. 

 

Motivaci můžeme definovat jako sílu vytvořenou napětím vzniklým z nenaplněné 

potřeby. Toto napětí se snažíme vědomě i nevědomě snížit chováním, o kterém se 

domníváme, že povede k satisfakci – dosažení stanoveného cíle. (Schiffman, a další, 

2004) Zároveň platí, že lidské potřeby nejsou nikdy zcela uspokojeny a po uspokojení 

potřeb nižšího řádu vznikají potřeby vyšší. Na následujícím obrázku jsem dle modelu 

Richarda Bagozziho (Bagozzi, a další, 1998) rozvrhl příklad cílů jedince, který se rozhodl 

uběhnout maraton. 

 
Obrázek 1 

1.2.1. Vliv životního stylu, hodnot a koncept Marketingu 3.0 

O cíleně vedených marketingových aktivitách se začíná mluvit od dob průmyslové 

revoluce, kdy pokrok v technologiích umožnil výrazně rozšířit výrobní kapacity. Phillip 

Kotler v knize Marketing 3.0 (Kotler, a další, 2010) označuje tuto industriální éru jako 

první marketingové období (Marketing 1.0). Cílem této doby byla orientace na produkt a 

s ní spojená maximální optimalizace výrobních nákladů, což umožnilo snížit cenu a 

produkt plošně nabídnout širokému spektru zákazníků. Druhé období (Marketing 2.0) je 

spojeno s informační érou a přesunem zákazníka do centra pozornosti. Společnosti již 
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mnohem lépe chápou spotřebitelovy preference, přesto zákazník zůstává pasivním 

příjemcem marketingových kampaní. Propozice Marketingu 3.0 tkví ve vnímání 

zákazníka nejen jako „chodící peněženky“, ale jako komplexní lidské bytosti s duší a 

systémem hodnot. 

 

Životní hodnoty definuje Henry Assael (Assael, 1984) následovně: 

 

• Hodnoty získáváme socializací a inkulturací. 

• Systém hodnot zahrnuje soubory pravidel řídící naše chování. 

• Některé hodnoty jsou stabilní, jiné dynamické. Vývoj hodnot je dlouhý proces. 

• Hodnoty sdílíme v rámci stejné sociální skupiny. 

 

Aby firma ve stále rostoucí konkurenci uspěla, musí potenciálním zákazníkům a 

příznivcům srozumitelně předat svou misi, vybudovat kolem ní poutavé příběhy a chtít 

po zákaznících, aby vizi společnosti pomohli naplnit. 

 

1.3. Komunikační proces 

Abychom mohli efektivně komunikovat s cílovou skupinou zákazníků, je dobré si 

uvědomit, jak komunikační proces vlastně probíhá. Lze jej rozdělit do několika kroků 

(Přikrylová, a další, 2010): 

 

• Zdroj komunikace – subjektem marketingové komunikace je zpravidla firma, 

organizace nebo jednotlivec, který chce s příjemcem navázat komunikační vztah. 

Původ zdroje zásadně ovlivňuje, jakou pozornost mu příjemce bude věnovat.  

• Sdělení – souhrn informací, které se zdroj snaží příjemci předat. Každé sdělení je 

zdrojem zakódováno pomocí použitých slov, obrazů, hudby a podobně. Příjemce 

ho tedy musí rozšifrovat. V tomto procesu se otevírá prostor pro nedorozumění, 

kdy příjemce sdělení pochopí jinak, než zdroj zamýšlel. Cílem každého sdělení je 

pak vyvolat určitou reakci příjemce. 

• Komunikační kanály – přenos sdělení probíhá skrze komunikační kanály. 

Nejjednodušeji je lze rozdělit na kanály řízené a neřízené. V řízených má zdroj 

nad sdělením v průběhu času kontrolu, v neřízených nikoliv. 
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• Příjemce komunikace – objektem marketingové komunikace jsou především 

spotřebitelé. Z širšího pohledu jsou to však všichni, kteří se sdělením nějakým 

způsobem přišli do styku. Případně se může jednat o specifické skupiny jako jsou 

zaměstnanci, akcionáři, influenceři apod. 

 

Do komunikačního procesu vstupuje celá řada rušivých vlivů (šumů) znesnadňujících 

přenos informací. 

 

1.4. Základní marketingový mix 

Marketingových mix obsahující 4P je jednou z nejznámějších pouček marketingu, která 

se rozšířila i mimo obor. Kotler a Armstrong ho definují jako soubor taktických 

marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které 

firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu. (Kotler, 2007) 

Základními prvky mixu tedy jsou: 

 

• Produkt (myslí se i služba) – zahrnuje fyzické vlastnosti produktu jako je obal, 

design, zpracování i abstraktní atributy jako užitnou hodnotu, image značky. 

• Cena (price) – pojednává o nákladech pro kupujícího a cenové politice, kam patří 

i možnost splátek, náklady na servis, slevy. 

• Místo (place) – jak je produkt prodáván, jaká je jeho dostupnost, zda jsou při 

distribuci využívány mezičlánky. 

• Propagace (promotion) – všechny prvky komerční komunikace, které jsou 

vedeny s cílem seznámit zákazníka s produktem. 

 

Propagace 

Vzhledem k povaze mé práce mě nejvíce ze 4P zajímá propagace. Propagace je 

uskutečňována skrze několik základních nástrojů: 

 

• Reklama – reklama je zpravidla placená propagace služby nebo výrobku. Lze u 

ní snadno vysledovat jejího autora a komunikace především v tradičních médiích 

probíhá jednosměrně. Od inzerenta (zdroje komunikace) k potenciálnímu 

zákazníkovi (příjemce komunikace). 
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• Přímý marketing – je formou propagace, kdy je zákazník oslovován na přímo. 

Typickým příkladem je telemarketing, e-mail marketing nebo podomní prodej. 

Dnes sem můžeme řadit i automatické chatovací roboty, které na internetu 

například skrze Facebook Messenger komunikují s uživateli. 

• Podpora prodeje – zpravidla krátkodobá aktivita snažící se přimět zákazníka ke 

koupi či jiné zamýšlené akci. Typicky se jedná o akce „1+1“, dárky, ochutnávky 

a další k produktu relevantní aktivity. 

• Public relations – budování pozitivního vztahu s veřejností a médii. Na rozdíl od 

reklamy je public relations více o oboustranné komunikaci, kdy na sebe jednotlivé 

subjekty reagují. 

 

Kritika marketingového mixu 

V diskuzi se objevuje nejedna kritika marketingového mixu. (Robert Němec, 2005) 

Některé připomínky míří k ošoupanosti a rigidnosti konceptu, jiné ke špatnému používání 

tohoto nástroje: 

 

• Marketingový mix je taktický, nikoliv strategický nástroj – tato kritika poukazuje 

na fakt, že marketingový mix není možné brát jako středobod marketingu a 

marketingového řízení. Společnost proto musí nejprve provést strategická 

rozhodnutí typu stanovení cílové skupiny a positioningu a až poté může použít 

taktické nástroje k dosažení strategických cílů. 

• Marketingový mix je příliš zjednodušující – proto se objevila řada modelů, které 

základní 4P rozvádí a doplňují o další substance jako people, personnel, process, 

physical evidence, politics, public opinion apod.  

• Marketingový mix nezohledňuje chování zákazníka – nahlíží na zákazníka jako 

pasivní objekt, neumí zahrnout interakce a vztahy.
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2. Marketingová komunikace v online prostředí 
Neexistuje médium, které by v posledních letech proměnilo svět tolik jako internet. Jeho 

dopad na obchod, marketing i běžnou mezilidskou komunikaci je obrovský. Bez nadsázky 

lze internet označit jako fenomén, který změnil životní styl velké části společnosti. V této 

kapitole se budu věnovat jeho výhodám i nástrojům. 

2.1. Základní charakteristika marketingové komunikace na 
internetu 

Zdroj uvádí, že již v roce 2014 v ČR internet nějakým způsobem používalo 96 % osob ve 

věku mezi 18 až 69 rokem. (Gemius, 2015) To je masa lidí, kterou marketéři nemohou 

ignorovat. Stejný trend vidíme i v jiných zemích. Podle online statistik dosáhly v roce 

2015 celosvětově investice do digitálního marketingu 161 miliard amerických dolarů. Do 

roku 2020 se tato částka má více než zdvojnásobit na 335,5 miliardy amerických dolarů. 

(Statista, 2017) 

 

Podle Přikrylové a Jahodové (Přikrylová, a další, 2010) internet jako médium 

charakterizují následující vlastnosti: 

 

• Internet nabízí takřka neomezenou šíři obsahu a možnost rychlé aktualizace. 

• Je nepřetržitý – stále se na něm něco děje i bez ohledu, zda jsem jako uživatel 

zrovna připojen, či ne. 

• Je multimediální – video, animace a fotografie hrají na moderním webu stále 

důležitější roli. 

• Umožňuje velmi přesně zacílit na uživatele a přizpůsobit mu reklamní sdělení na 

míru. 

• Díky významně nižším nákladům mohou na internetu inzerovat i subjekty, které 

by si například televizní reklamu nemohly dovolit. 

2.1.1. Cíle internetového marketingu 

Zdroj (Janouch, 2010) dělí cíle firmy na internetu podle směru komunikace. 

 

Ve směru k zákazníkovi: 
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• Informovat. 

• Ovlivňovat. 

• Přimět k akci. 

• Udržovat vztah. 

 

Ve směru od zákazníka: 

 

• Získat informace vztahující se k nákupu (leads). 

• Informace o požadavcích, potřebách, spokojenosti. 

• Informace o zákazníkovi samotném. 

 

Internet generování těchto informací umožňuje za mnohem menší náklady, než je třeba 

tradiční offline průzkum trhu pořádaný výzkumnou agenturou. Tyto informace by firmy 

měly dále použít k optimalizaci své komunikace i portfolia produktů. 

2.1.2. Chytrý a emancipovaný zákazník 

Internet dal spotřebitelům nástroje, díky kterým jsou při nákupním rozhodování chytřejší 

a obezřetnější než dřív. Klíčem k jakémukoliv kvalifikovanému rozhodnutí je dostatek 

informací. Na internetu jsou všechny na dosah kliknutí. Zákazník si snadno ověří, zda 

kvalita nabízeného produktu odpovídá tvrzení prodávajícího, případně v jakém obchodě 

se dá zboží sehnat za nejlepší cenu. Díky tomu, že internet „má pořád otevřeno“ zákazník 

kontroluje i celou transakci. Je na něm, kdy, kde a zda ji dokončí. 

2.1.3. Internetový komunikační mix 

Úspěšné působení značky na internetu zahrnuje následující činnosti. Jedná se o soubor 

snah vedoucích k prosazení se v placeném i získaném mediálním prostoru: 

 

• Reklamní kampaně. 

• Online PR aktivity. 

• Prezentace na webových stránkách a microsites. 

• Virální a buzz marketing. 

• Udržování vztahu s komunitami. 
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2.2. Web 2.0 a Word-of-Mouth 

Pro internet je typická komunikace many to many. V tomto systému se každá informace 

může šířit z více zdrojů naráz a oslovit potenciálně neomezený okruh uživatelů. Zdroj 

komunikace, její nositel i příjemce mají stejný vliv na obsah a vyznění. Web 2.0 (poměrně 

zastaralá koncepce z roku 2004) reflektuje aktivní zapojení uživatelů, kdy se z kohokoliv 

může stát tvůrce a vysílatel obsahu. Tento obsah nazýváme consumer generated media, 

případně user generated content. Procento uživatelů generujících svůj vlastní obsah 

neustále stoupá.  

 

Spolu s ním roste i význam Word-of-Mouth (WOM) marketingu. Kotler (Kotler, 2007 

str. 829) jej definuje jako: „Formu osobní komunikace zahrnující výměnu informací o 

produktu mezi cílovými zákazníky a sousedy, přáteli, příbuznými a kolegy.“ Význam této 

neformální komunikace je velký, protože na rozdíl od otevřeně komerčního sdělení je 

důvěryhodnější. WOM můžeme rozdělit do dvou typů: 

 

• Spontánní (organic) – probíhá samovolně bez podpory. 

• Umělý (amplified) – probíhá cíleně jako výsledek kampaní a aktivací 

zaměřených na podporu WOM. 

 

Svým způsobem nás internet vrací do doby před masovou výrobou a masmédii, kdy došlo 

k odcizení prodávajícího a kupujícího a spotřebitel se stal pouze pasivním hráčem. Nyní 

se zákazník opět mnohem aktivněji zapojuje do komunikačního procesu. 

2.3. Nevýhody online marketingu a nakupování 

Jak jsem popsal výše, internet má pro zákazníka i prodejce celou řadu výhod. Zákazník 

má větší kontrolu nad nákupním procesem, prodejce může na spotřebitele dobře cílit a 

prodávat své služby rychleji i snadněji. Přesto bych rád zmínil i několik nevýhod, které 

komunikace a prodej na internetu skýtají: 

 

• Nižší důvěra – zákazník je nucen poskytnout obchodníkovi násobně více údajů o 

své osobě než v kamenném obchodě. Pro dokončení transakce je třeba přes 

internet i zaplatit, což s sebou nese riziko zneužití informací o kartě, bankovním 

účtu apod. 
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• Technická nezpůsobilost uživatele – zákazník musí mít alespoň základní znalost 

práce s počítačem a internetem, aby byl schopný provést požadovanou akci.  

• Zahlcenost obsahem a široká konkurence – díky nižším nákladům je online 

marketing dostupnější pro více společností. To vede k vyšší konkurenci a boj o 

pozornost uživatele. 

• Chybí osobní zkušenost – Zákazník si nemůže produkt před zakoupením osahat, 

což ho zvláště u specifických typů zboží (boty, oblečení) může odradit. 

• Náklady na neustálý vývoj – internet se vyvíjí velmi dynamicky. Sebelepší 

webové řešení tak nemůže být konečné, neboť rychle zastarává. Výborné stránky 

vytvořené kolem roku 2005 pravděpodobně nebudou fungovat v roce 2017, 

protože jejich technické řešení nebude odpovídat dnešním trendům. 

2.4. Další typy reklamy v internetovém prostředí 

Na webu se setkáme se spoustou dalších forem reklam. Tady je jejich přehled. 
 

2.4.1. Displayová reklama 

Prvním typem je displayová reklama. Jejím cílem je budování povědomí o značce, 

předávání sdělení a vytváření pozice značky v mysli zákazníka. Zároveň se snaží 

zasáhnout co největší počet uživatelů. K nástrojům displayové reklamy především patří: 

 

• Webové bannery: Nejběžnější formát. S bannery se setkáme na webových 

stránkách. Aby se zjednodušil proces zadávání a vytváření bannerové reklamy, 

mají standardizované rozměry udávané v pixelech. 

 

• Rich media: Rich media jsou typem reklamy používající pokročilejší prvky, než 

jen text nebo obrázek. Jedná se například o videa, zvuky, animace a další 

komponenty, které nutí uživatele k interakci. Může se jednat i o jednoduché hry. 

Rich media často využívá poslední dostupné technologie jako je standard 

HTML5. 

2.4.1.1. Bannerová slepota 

S displayovou reklamou se také pojí pojem „bannerová slepota“ (banner blindness), který 

představuje podvědomé ignorování grafické reklamy. Uživatel obvyklým místům, kde je 

banner umístěn, automaticky věnuje menší pozornost než zbytku webu. To vede k 
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nižšímu zapojení uživatelů a nižšímu CTR (click-through rate = míra prokliku). 

Zadavatelé a tvůrci reklam zároveň přicházejí se stále agresivnějšími formáty, které mají 

za cíl bannerovou slepotu narušit. Typickými příklady jsou vyskakovací okna, nebo 

reklama rozbalující se přes celou webovou stránku. 

 

2.4.2. Výkonová reklama 

Cílem výkonové reklamy je přimět uživatele ke konkrétní akci. Může se jednat o nákup 

produktu, registraci, zanechání kontaktních údajů pro pozdější dovolání a podobně. 

Vykonání požadované akce označujeme jako konverzi. Konverzní poměr je pak metrika, 

která ukazuje úspěšnost reklamy. Pro výkonovou reklamu je charakteristická její 

měřitelnost. Jejími nástroji jsou především: 

 

• PPC reklamy: PPC reklamy (pay per click) jsou rozšířeným druhem reklam, 

které se zobrazují především ve vyhledávačích a obsahových sítích vedle či nad 

nesponzorovanými výsledky. Zadavatel platí nikoliv za zobrazení, nýbrž za 

kliknutí na odkaz. Již neplatí, že PPC reklama je pouze textová. Může obsahovat 

i obrázky či video. Nejpoužívanější PPC služby jsou AdWords od Googlu, v ČR 

pak Sklik od Seznamu. 

 

• Affiliate programy: Affiliate marketing je založen na provizích z konverze. 

Funguje na provázanosti stránek, podobných služeb či produktů. Například na e-

shopu se sportovním oblečením umístí, po vzájemné dohodě, pořadatel běžeckých 

závodů odkaz na registraci. Pokud se návštěvník obchodu skrze specifický link 

dostane na stránky závodu a registruje se, e-shop získá domluvenou provizi. 

 

• Search Engine Optimalization (SEO): Optimalizace ve vyhledávačích má v 

rámci výkonové reklamy specifickou pozici. Na rozdíl od PPC zde zadavatel 

neplatí za konkrétní proklik či konverzi, ale díky kvalitnější stavbě webu a dobře 

poskládaným klíčovým slovům se jeho web ve vyhledávání automaticky 

zobrazuje lépe i bez dodatečné placené inzerce. Zatímco PPC kampaň může být 

jasně časově orámována, tvorba SEO je kontinuální proces, který probíhá neustále 

s vývojem celého webu. 
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2.4.3. E-mail marketing 

E-mail marketing je vhodným nástrojem přímého marketingu pro komunikaci s příznivci 

a zákazníky značky, na které již máme kontakt. Jeho výhodou jsou nízké náklady i snadná 

exekuce. E-maily lze také snadno personalizovat a přizpůsobit jejich obsah zájmům 

zákazníka, čímž lze dosáhnout lepších výsledků. Úspěšnost kampaně je měřena mírou 

prokliku, případně konverzí. 

2.4.4. Influencer marketing 

Marketing založený na influencerech neprobíhá pouze v online prostředí, přesto zde 

nemůže chybět. Influencer marketing pracuje s vybranými, klíčovými osobami, které jsou 

relevantní pro cílovou skupinu, v níž šíří povědomí o značce. Názoroví lídři jsou často 

zapojeni do kampaní značek na sociálních sítích nebo značky propagují na svých 

vlastních profilech. 

2.4.5. Virální a buzz marketing 

Princip virálního marketingu úzce souvisí s WOM marketingem. I on je založen na 

samovolném šíření informace mezi lidmi. Jeho ústřední myšlenkou je vytvořit natolik 

zajímavý obsah, že jej uživatelé budou samovolně šířit dál, případně ho upravovat a 

„remixovat“. Vysílatel tak po vypuštění z velké části ztrácí nad sdělením kontrolu. 

 

Poučka praví, že náklady na virální marketing jsou nízké díky absenci nákladů na nákup 

mediálního prostoru. To však platí jen v ideální situaci. V praxi se málokdy obsah rozšíří 

zcela sám a náklady na tradiční mediální prostor mohou přebrat náklady na zapojení 

influencerů, ambasadorů a dalších subjektů, které sdělení pomohou alespoň v počátku 

šířit. 

2.5. Webové stránky – základna značky v online světě 

Vlastní doména a web mají ve srovnání se sociálními sítěmi několik důležitých předností. 

Především záleží pouze na značce a najatém vývojáři, jak budou stránky vypadat. Oproti 

tomu Facebook, Instagram i další sítě mají předdefinovaný vzhled, který lze měnit jen do 

určité míry. Originálně řešený web tak značce pomáhá odlišit se. 
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Vlastní web má i psychologickou váhu a vliv na důvěryhodnost online prezentace. Tato 

důvěryhodnost pramení z toho, že tvorba webu vyžaduje čas i zdroje. Firma, která si je 

může dovolit investovat, působí důvěryhodněji. 

 

Web také poskytuje více prostoru a nástrojů, jak zákazníka posunout od představení 

nabídky až k vytvoření objednávky a jejímu zaplacení. 

 

Z definice můžeme říci, že webová stránka je dokument složený z textových a 

multimediálních prvků a odkazů, které si můžeme prohlížet díky webovému prohlížeči. 

Tvorbu webových stránek můžeme rozdělit do dvou, vzájemně propojených, dílů: 

 

• Frontend – Soubor všech prvků, které uživatel na webu vidí, a které mají zásadní 

dopad na uživatelskou zkušenost. I když se tento pojem používá především ve 

vztahu k vývojářům, pro zjednodušení bych do něj zařadil i další činnosti jako 

jsou UX a UI design, tvorba grafiky, textů, animací. 

 

• Backend – Soubor všech prvků, které slouží ke správě a administraci webu a 

zároveň zajišťují, že je web funkční. Zpravidla se jedná o redakční systémy, či 

aplikace běžící ne na monitorech uživatele, ale na vzdálených serverech. I 

backend má vliv na uživatelskou zkušenost, neboť ovlivňuje rychlost načítání 

stránek a jejich dostupnost. 

2.5.1. Trendy v tvorbě webových stránek 

Vývoj webových stránek je dynamicky se měnící odvětví. Web v roce 2017 vypadá zcela 

jinak než před deseti lety. Zde jsou některé z klíčových trendů: 

 

• Mobilní web a responzivita – S nástupem chytrých telefonů a tabletů se 

optimalizace webu pro mobilní zařízení stala velkým tématem. Důvodem je, že 

prvky vhodné pro velké monitory stolních počítačů často nevyhovují malým 4 až 

6 palcovým displejům telefonů či 7 až 10 palcovým tabletům. Řešením se stal 

responzivní webdesign, který obsah stránky zobrazuje a skládá podle koncového 

zařízení. Responzivita se ukázala jako lepší přístup, než vytvářet samostatně web 

pro stolní počítače a pro mobilní zařízení. Potřebu optimalizace webu pro chytré 

telefony podporuje i fakt, že na konci roku 2016 lidé poprvé celosvětově používali 
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k prohlížení internetu častěji tablet či smartphone než běžný počítač. (Titcomb, 

2016) 

 

• Konec Adobe Flash a nástup HTML5 – Flash byl na počátku tisíciletí důležitým 

pluginem, který umožňoval zobrazení interaktivního obsahu jako jsou videa, hry 

či prezentace na webových stránkách. Během let ale jeho obliba klesala a v 

současnosti je ve velkém vytlačován novým standardem HTML5. Nevýhoda 

Flashe spočívá především v množství bezpečnostních rizik, které Adobe muselo 

zpětně záplatovat pomocí aktualizací a špatnou podporou mobilních zařízení. 

Flash například nikdy přímo nefungoval na zařízeních iPhone a iPad s operačním 

systémem iOS. HTML5 zvládne vše, co zvládl Flash a funguje v chytrých 

telefonech i tabletech, takže se stává hlavním proudem při tvorbě webu. (Harris, 

2017) 

 

• Přechod na zabezpečený protokol HTTPS – Ve snaze lépe zabezpečit 

internetovou komunikaci čím dál tím víc webů přechází z nezabezpečeného 

protokolu HTTP na zabezpečený HTTPS. Z něj je mnohem těžší ukrást osobní 

data, jako jsou platební údaje, protože přenos mezi serverem a koncovým 

zařízením probíhá šifrovaně. Google tento přechod podporuje zvýhodňováním 

stránek používajících HTTPS ve vyhledávání. 

2.6. Sociální sítě 

Sociální sítě v podobě, jak je známe dnes, začaly vznikat po roce 2000. Jejich předchůdci 

byla různá diskuzní fóra, místa pro nahrávání fotografií a tak dále. Samotný termín 

„sociální sít“ však existoval mnohem dřív. Pochází ze sociologie a označuje množinu 

prvků (osob), které jsou propojeny vzájemnými vazbami. Přirozenou sociální sítí je třeba 

rodina, tréninková skupina, kolektiv ve škole nebo v práci. (Molnár, 2012)  

 

V této práci se budu věnovat výhradně sociálním sítím v prostředí internetu. Tedy 

webovým aplikacím, které byly vyvinuty tak, aby uživateli umožnily vytvářet a sdílet 

vlastní obsah a zároveň se propojit s ostatními členy. Všechny níže uvedené sociální sítě 

stojí na profilech jednotlivých uživatelů a jejich provázanosti s dalšími uživateli. Další 

charakteristikou je, že vlastník sociální sítě pouze nepatrně zasahuje do jejího obsahu 

(nastavuje pravidla) a drtivá většina příspěvků je vytvářena samotnými uživateli.  
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Rozdělení sociálních sítí 

Sociální sítě můžeme dělit podle toho, co je jejich hlavním posláním a obsahem: 

 

• Profilově orientované – Takovéto sítě staví do středu zájmu uživatelský profil a 

uživatelova propojení či „přátelství“. Je pravděpodobné, že při zakládání profilu 

začnete nejprve sledovat uživatele, které znáte v reálném životě, nebo se z 

nějakého důvodu (třeba pracovního) zajímáte o jejich osobu. Typickým příkladem 

je Facebook nebo, již ne moc populární, Google Plus. Můžeme sem ale řadit i 

LinkedIn, kde si budujeme svou sbírku profesních kontaktů. 

 

• Obsahově orientované – Zde je nejdůležitější obsah. Na YouTube většina 

uživatelů odebírá kanály, za kterými stojí lidé, které nikdy nepotkali, ale jejich 

videa jsou natolik zajímavá, že je sledují. Dalšími příklady může být třeba 

SoundCloud sloužící ke sdílení hudby. 

 

Dle mého názoru někde uprostřed mezi oběma přístupy stojí sítě jako Instagram a 

Snapchat. 

2.6.1. Facebook 

Facebook má díky své velikosti mezi sociálními sítěmi výsadní postavení. Ve třetím 

čtvrtletí roku 2016 jej každý měsíc používalo přes 1,75 miliardy lidí. Každý den pak 1,18 

mld. uživatelů. (Statista.com, 2017) Založen byl již v roce 2004 Markem Zugerbergem 

jako komunikační nástroj pro studenty Harvardu. Světu se otevřel o 2 roky později a od 

té doby se skrze doménu www.facebook.com může zaregistrovat úplně každý. 

 

Většina uživatelů se na Facebook registruje pod svým skutečným jménem, nebo jeho 

zkratkou či obměnou. Jde ale o reálné lidi, kteří na síti sdílí obsah. To je důležité pro 

marketingové využití Facebooku. Každý uživatel si pomocí označování stránek jako „To 

se mi líbí“ buduje unikátní profil svých koníčků a zájmů. Díky tomu je reklama na 

Facebooku dobře zaměřitelná, protože sociální síť má podrobný přehled činností, které 

vás zajímají. 
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Podle statistiky na této síti v září 2016 existovalo zhruba 83 milionů falešných profilů. 

(Zephoria.com, 2017)  

 

V květnu roku 2012 Facebook vstoupil na americkou burzu NASDAQ a pod tickerem 

(NASDAQ: FB) se stal veřejně obchodovanou společností. Tím pádem je společnost 

povinna zveřejňovat své hospodářské výsledky. Ve třetím čtvrtletí roku 2016 činily 

příjmy Facebooku 7,01 miliard amerických dolarů. Hlavním zdrojem příjmu firmy je 

reklama, která ve stejném čtvrtletí přinesla 6,816 miliard USD. Tuto statistiku uvádím 

pro lepší porozumění, jak závislý Facebook na příjmech z inzerce je. 

2.6.1.1. Algoritmus EdgeRank 

Obsahu je na modré sociální síti již tolik, že chronologické řazení příspěvků přestalo být 

vhodným řešením. Facebook tak vyvinul EdgeRank, který rozhoduje o úspěchu či 

neúspěchu příspěvku a také o tom, kdo jej uvidí. Pro marketéry má tento algoritmus 

zásadní význam – v praxi totiž omezuje dosah příspěvků jen na „věrné sledující“. 

Organický růst vzniká až ve chvíli, kdy uživatelé na příspěvek reagují. EdgeRank při 

výpočtu koeficientu příspěvku vychází z následujících parametrů (Widman, 2017): 

 

• Vztah ke stránce – pokud uživatel na příspěvky stránky často reaguje, je 

pravděpodobné, že uvidí i další. 

• Váha příspěvku – měří se pomocí interakcí. Čím více komentářů, „To se mi líbí“ 

a sdílení příspěvek získá, tím více lidem ho Facebook ukáže. 

• Čas od vydání – nové příspěvky dostávají více prostoru než staré. 

 

EdgeRank vznikl jednak jako prevence zahlcení uživatelů obsahem, jednak jako motivace 

k investování do placené inzerce. Obojí je logické. Počet aktivních podnikových stránek 

se během let exponenciálně zvýšil na více než 60 milionů. Tím pádem Facebook uživateli 

nabízí jen zlomek toho nejrelevantnějšího pro něj. 

2.6.2. Instagram 

Instagram je online sociální síť zaměřená na fotografie a videa. Svým uživatelům 

umožňuje pořízené snímky sdílet veřejně, nebo soukromě. Spuštěna byla v roce 2010. O 

dva roky později ji koupil Facebook. Zatímco k plnohodnotnému prohlížení Facebooku 
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můžete využít internetový prohlížeč klasického počítače nebo chytrý telefon, Instagram 

byl od začátku sociální sítí především pro mobilní zařízení. 

 

Příjmy z Instagramu plynou rovněž hlavně z reklamy. Tu Instagram umožňuje od roku 

2015. Díky provázání s Facebookem je snadné z jednoho místa spravovat kampaně pro 

obě sociální sítě. 

 

V roce 2016 síť představila zatím poslední velkou funkci, kterou jsou Instagram Stories. 

Uživatelé pomocí Stories sdílí foto a video momentky, které za 24 hodin automaticky 

zmizí. Instagram tak reaguje na další úspěšnou síť Snapchat. 

2.6.3. Twitter 

Twitter je známý jako microblogovací sociální síť, která nutí své uživatele vyjadřovat se 

maximálně ve 140 znacích. Výborně se hodí pro sledování zpráv a získání rychlých 

novinek. Twitter podobně jako Facebook vstoupil v roce 2013 na burzu (NASDAQ: 

TWTR). Jeho akcie jsou ale dosud pro investory zklamáním. V průběhu ledna 2017 se 

obchodovaly kolem 17 $ za kus. Cena při IPO (initial public offering – vstup na burzu) 

byla ale 26 $. (NASDAQ.com, 2017) 

 

Důvodem pro takový vývoj je fakt, že Twitter stagnuje. Nebo přinejmenším neroste 

tempem jako jeho soupeři. V prvním čtvrtletí roku 2015 překonal Twitter 300 milionovou 

hranici měsíčních aktivních uživatelů. O rok a půl později ve třetím kvartále 2016 Twitter 

ohlašuje 317 milionů měsíčních aktivních uživatelů, což představuje nárůst o pouhých 17 

milionů. (Statista.com, 2017) 

 

I v příjmech Twitter výrazně zaostává za Facebookem. Ve třetím čtvrtletí 2016 vykázal 

příjem 616 milionů amerických dolarů. (Twitter, 2016) 
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3. Představení běžecké ligy RunCzech 
RunCzech je nejvýznamnější běžecký seriál pořádaný v České republice s bohatou 

mezinárodní účastí a špičkovými atlety ve startovním poli. Značka RunCzech vzniká v 

roce 2012 a od roku 2013 do ní patří celkem 7 silničních závodů, které se konají 

každoročně: 

 

• Sportisimo 1/2Maraton Praha 

• Volkswagen Maraton Praha 

• Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 

• Mattoni 1/2Maraton České Budějovice 

• Mattoni 1/2Maraton Olomouc 

• Birell Grand Prix Praha 

• Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 

3.1. Společnost Prague International Marathon 

Za sérií závodů RunCzech stojí společnost Prague International Marathon s. r. o. Tu 

založil Ital Carlo Capalbo. Díky němu se Pražský mezinárodní maraton koná nepřetržitě 

již od roku 1995. Zajímavostí je, že pro svou myšlenku pořádat v centru metropole 

běžeckou událost, získal Carlo Capalbo i českou běžeckou legendu, Emila Zátopka. Ten 

osobně pomáhal s organizací prvních ročníků. Prvního maratonu se v roce 1995 účastnilo 

958 běžců. V roce 2016 se všech soutěžních i doprovodných běhů zúčastnilo 82 840 lidí. 

(Souhrn aktivit 2016, 2017) 

 

Carlo Capalbo je dodnes jednatelem společnosti a zároveň předsedou organizačního 

výboru. 

3.2. Ocenění běžecké ligy RunCzech 

Závody patřící do RunCzech lze bez nadsázky prohlásit za nejlepší na světě. Je naprosto 

unikátní, že všech sedm zastávek disponuje zlatou známkou kvality od Mezinárodní 

asociace atletických federací (IAAF). Českou republiku tak můžeme označit za běžeckou 

velmoc, protože žádná jiná země se na svém území nemůže chlubit větším počtem 

„zlatých závodů“. (RunCzech, 2016) Zlatou známku v roce 2016 drželo celosvětově 42 
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závodů. Celá šestina se tedy koná v ČR. To vše vypovídá o špičkové sportovní i 

organizační kvalitě, která přitahuje vrcholové i rekreační sportovce. 

 

Výsadní pozici závodů potvrdil v prosinci 2016 i Český atletický svaz, když RunCzech 

zvolil běžeckým seriálem roku. 

 

Závodů RunCzech se každoročně účastní i špičkový světoví vytrvalci a vytrvalkyně. 

Dosažené časy zejména z pražského a olomouckého půlmaratonu pravidelně patří k 

celosvětově nejkvalitnějším. Při Sportisimo 1/2Maraton Praha 2017 dokonce padl ženský 

světový rekord na této distanci. Postarala se o něj keňská závodnice Joyciline Jepkosgei 

v čase 1:04:52. Každý podobný úspěch je pro RunCzech obrovským úspěchem, neboť 

zvětšuje jeho věhlas i reputaci a láká další vrcholové závodníky. 

3.3. Pozice na trhu a cena startovného 

Závody běžecké série RunCzech lze v kontextu českého trhu vnímat jako prémiový 

produkt. V porovnání s dalšími závody na srovnatelné distance patří k nejdražším v ČR. 

Přesto se jednotlivé podniky pravidelně vyprodávají s několikaměsíčním předstihem. 

Největší zájem je tradičně o tři pražské závody. Tomu odpovídají i ceny rozepsané v 

tabulce níže. Výše startovného je odstupňována podle počtu účastníků, kteří se přihlásili 

před vámi. Zároveň je nabízena sleva pro členy Českého maratonského klubu (ČMK), o 

kterém se zmiňuji níže. 

 

Výše zápisného na závody RunCzech v roce 2017 

 První vlna 

startovních čísel 

Druhá vlna 

startovních čísel 

Poslední vlna 

startovních čísel 

Sportisimo 

1/2Maraton Praha 

700 Kč (1400 Kč) 1200 Kč (1800 Kč) 1600 Kč (2400 Kč) 

Volkswagen 

Maraton Praha 

800 Kč (1700 Kč) 1500 Kč (2400 Kč) 2200 Kč (2900 Kč) 

Mattoni 1/2Maraton 

Karlovy Vary 

500 Kč (850 Kč) 700 Kč (1100 Kč) 900 Kč (1250 Kč) 

Mattoni 1/2Maraton 

České Budějovice 

500 Kč (850 Kč) 700 Kč (1100 Kč) 900 Kč (1250 Kč) 
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Mattoni 1/2Maraton 

Olomouc 

500 Kč (850 Kč) 700 Kč (1100 Kč) 900 Kč (1250 Kč) 

Birell Grand Prix 

Praha 

500 Kč (700 Kč) 600 Kč (1000 Kč) 700 Kč (1100 Kč) 

Mattoni 1/2Maraton 

Ústí nad Labem 

500 Kč (850 Kč) 700 Kč (1100 Kč) 900 Kč (1250 Kč) 

 *Cena v závorce představuje částku bez členství v ČMK. 

Tabulka 1 

Přestože v ČR patří závody RunCzech k nejdražším, zahraniční závody disponující zlatou 

známkou IAAF zpravidla stojí ještě víc. 

3.3.1. Český maratonský klub 

Český maratonský klub (ČMK) je věrnostní klub RunCzechu, jehož členem se může stát 

každý obyvatel České republiky (nebo cizinec s trvalým pobytem), který se zúčastní 

alespoň jednoho RunCzech závodu. Členství je zdarma a k ničemu uživatele nezavazuje. 

Naopak přináší slevy na startovné i produkty a služby dalších partnerů, mezi které patří 

Adidas, Sportisimo, Volkswagen a mnoho dalších. 

 

Význam klubu spočívá ve zvýhodnění domácích závodníků oproti zahraničním a udržení 

akceptovatelné cenové hladiny pro účastníky z České republiky. 

3.3.2. Startovné přes neziskové organizace 

Díky projektu „Běž pro dobrou věc“ Runczech nabízí možnost zakoupit startovné přes 

charitativní organizace. Zájemce zaplatí standardní cenu startovného pořadateli a k ní 

přidá libovolnou částku (je stanoven minimální limit) pro vybranou neziskovku. 

RunCzech takto uvolňuje tisíce startovních čísel ročně a obliba kombinace pohybu a 

pomoci druhým každoročně roste. V roce 2015 běželo přes neziskové organizace 4620 

běžců, o rok později již 5287 běžců. To je zhruba 6,5 % všech zúčastněných. (Souhrn 

aktivit 2016, 2017) Spolupráci s neziskovými organizacemi se věnuji podrobněji ve čtvrté 

kapitole. 
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3.4. Další aktivity PIM 

V posledních letech se společnost Prague International Marathon s.r.o. výrazně rozkročila 

a přišla s projekty, které prvoplánově nesouvisí se samotnými závody, ale snaží se 

propagovat aktivní životní styl pro každého. 

3.4.1. Mattoni FreeRun 

Tento projekt vznikl ve spolupráci s firmou Mattoni a pomocí chytrých technologií 

(mobilní aplikace RunCzech) se snaží propojit běžce a vytvářet komunity, které 

pravidelně běhají na více než 80 certifikovaných trasách v ČR. Běhy pořádají FreeRun 

kouči, což jsou nadšení (nemusí být profesionální) běžci a trenéři. Uživatelé v rámci 

aplikace mohou využít i vyhledávání běžeckých partnerů, nebo se přidávat do skupin. 

(Mattoni, 2017) Více o aplikaci hovořím ve čtvrté kapitole. 

3.4.2. RunningMall 

RunningMall je běžecký dům, který v roce 2013 vznikl v ulici Milady Horákové. Pro své 

členy organizuje celou řadu aktivit. Od vedených běžeckých tréninků, po přednášky a 

setkání se špičkovými sportovci. Součástí je tréninkové zázemí i specializovaný běžecký 

obchod. Členství je placené a vytváří tak další příjmy společnosti. (Prague International 

Marathon, 2013) 

3.4.3. Prague Digital Marathon 

Prague Digital Marathon je dalším příkladem spojení běhu a technologií. Hlavní 

myšlenkou je přinést zážitek z absolvování pražského maratonu komukoliv na světě. To 

je možné díky speciální aplikaci, která simuluje trasu celého závodu na displeji, ať běžíte 

kdekoliv. Start digitálního závodu je ve stejnou hodinu a den jako start toho skutečného. 

Tím pádem se jedná o alternativu, pokud zájemce nezískal startovní číslo, nebo nechtěl 

do Prahy cestovat. Služba byla představena loni a podle Carla Capalba ji hned využilo 

několik stovek lidí z celého světa. Licence k proběhnutí celé maratonské trati stojí 9,99 €. 

(Prague International Marathon, 2017) 

3.4.4. Women’s Challenge 

Women’s Challenge si každoročně klade za cíl vybrat a podpořit několik žen na cestě k 

jejich běžeckým úspěchům. Ty si každá účastnice stanovuje sama, může se jednat o snahu 

poprvé v životě zdolat maraton nebo si jen zlepšit kondici. Do projektu se v roce 2016 
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přihlásilo více než 550 žen, přičemž finalistek zůstalo 13. Partnerem výzvy je společnost 

Johnson & Johnson (dříve jím byl Adidas). (Prague International Marathon, 2017) 

3.4.5. RunCzech Story 

RunCzech Story formou blogových příspěvků a delších článků opatřených kvalitními 

fotografiemi představuje příběhy předních českých atletů i pozadí organizace RunCzech 

závodů. Do dubna 2017 se na stránkách objevilo 5 dílů. (Prague International Marathon, 

2017) O využití RunCzech Story při budování značky se více zmiňuji v páté kapitole. 

3.4.6. RunBlue. Spoluběžci 

RunBlue. je projekt RunCzech ve spolupráci s automobilkou Wolkswagen. Webová 

prezentace existuje na samostatných stránkách www.runblue.cz. Hlavní funkcí stránek je 

„běžecká seznamka“, kde uživatelé mohou vkládat inzeráty a reagovat na ně. Spíše, než 

o hledání partnerského vztahu tu jde o nalezení „spoluběžce“ pro pravidelný trénink, 

případně domluvení společné účasti na závodech. Kromě toho je k dispozici běžecká 

poradna, kde na dotazy odpovídají trenéři RunCzech, nebo online chaty se známými 

osobnostmi. Z rozhovoru v RunCzech (Martinec, a další, 2017) jsem se dozvěděl, že 

projekt bude v současné podobě ukončen. V dubnu 2017 ale stále běžel. (Volkswagen. 

Think Blue, 2014) 

3.4.7. RunCzech Racing 

RunCzech Racing sdružuje a podporuje špičkové světové i české vytrvalostní běžce a 

dále rozvíjí jejich výkonnost. Podle informací na webu chce projekt upevnit spojení mezi 

elitou a příležitostnými běžci. Proto se členové Racing týmu pravidelně účastní přednášek 

a workshopů v Running Mallu, kde sdílí své zkušenosti. Důležitou součástí je i propagace 

RunCzech v zahraničí. Týmoví běžci se často účastní prestižních závodů po celém světě, 

umisťují se na předních příčkách a tím dále podporují značku RunCzech. Členka Racing 

týmu Joyciline Jepkosgei při Sportisimo 1/2Maraton Praha 2017 pokořila světový rekord 

na této vzdálenosti, což logicky oblétlo svět. (ČTK, iDnes.cz, 2017) 

3.5. Konkurence v České republice 

Díky stále probíhajícímu běžeckému boomu se v minulých letech objevilo několik dalších 

běžeckých seriálů, které nyní bojují o přízeň účastníků. Do mého srovnání se dostaly 

pouze seriály s více než pěti zastávkami a celorepublikovým významem. Ve výběru se 



   

 

26 

  

objevují závody silniční i „trailové“, jejichž trasa vede z větší části po nezpevněných 

cestách či zcela volným terénem. Přesto jsou vhodné pro širokou veřejnost. 

3.5.1. Kilpi Trail Running Cup 

Jak vyplývá z názvu, Kilpi Trail Running Cup se řadí mezi závody vedoucí především 

terénem. V roce 2017 bude do tohoto seriálu patřit hned 9 závodů rozmístěných po celé 

republice. 

 

Startovné činí 400 Kč při registraci předem a 500 Kč při registraci na místě. 

3.5.2. Běhej lesy 

Běhej lesy v roce 2017 vstupují do třetí sezóny. V prvním roce seriál nabídl čtyři závody. 

Loni pět a letos jich v kalendáři leží hned sedm. Jak naznačuje rychlá expanze, seriál je 

velmi úspěšný a populární.  V roce 2015 se zúčastnilo 2838 běžců o rok později již 7625. 

Pořadatelem je sportovně marketingová agentura RAUL, která velmi dobře zvládá jak 

komunikaci, tak organizaci závodů.  

 

Cenově patří k jedněm z dražších. Startovné se pohybuje od 500 do 1000 Kč. Slevu lze 

získat při hromadné registraci a při brzkém přihlášení. 

3.5.3. Craft RUNGO závody  

Rungo závody načínají v roce 2017 čtvrtou sezónu. Za podniky nestojí žádná agentura, 

ale redaktoři a příznivci běžeckého webu Rungo.cz, který funguje v rámci iDnes.cz. 

Během času se rozrostly až na šest zastávek v pěti velkých městech po republice. Celková 

kapacita letošních závodů je 3300 běžců. Závody spíše než na výkonnostní běžce, cílí na 

ryzí amatéry a začátečníky. Tomu odpovídá délka tras i přídomek „závody od běžců pro 

běžce“. 

 

Startovné vyjde na 350 až 400 Kč. 

3.5.4. Night Run 

Série Night Run vznikla v roce 2014 a jejím základem je osm závodů v osmi městech. 

Zajímavostí je, že všechny běhy startují až ve večerních hodinách a běží se tak za světla 
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čelovek. Celková účast v roce 2016 čítala 4452 běžců, což seriál řadí do první velikostní 

kategorie. Pořadatelem je agentura EVENT media. 

 

Startovné lze pořídit za 350 až 500 Kč. Pokud má účastník zájem o dárek nebo tričko, 

cena vzroste až na 800-900 Kč. 

3.5.5. Run Tour 

Run Tour je počtem účastníků druhou největší sérií po RunCzech, v roce 2016 přivítala 

přes 15 000 běžců hned v deseti městech. Pro letošní rok se počet zastávek zúžil na osm, 

avšak kapacita zůstala stále vysoká – 14 tisíc lidí. Organizačně za závody stojí společnost 

Geometry Global. 

 

Zápisné stojí od 400 do 600 Kč podle toho, jak rychle se závodník přihlásí. 

3.5.6. Agrofert Run 

Posledním zařazeným závodem je Agrofert Run konající se od roku 2015. Jeho série 

zahrnuje 5 závodů. Trasa vede pěti městy, pokaždé v těsné blízkosti průmyslového 

komplexu firmy patřící do holdingu Agrofert. Po trase se tak běžci podívají třeba do 

areálu chemiček Lovochemie nebo Synthesie. 

 

Startovné je nastavené velmi nízko na 100 až 150 Kč. Cílem tak evidentně není zisk, spíše 

kladné PR.
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4. Analýza komunikace společnosti Prague 
International Marathon a značky RunCzech 
V této kapitole se budu věnovat online komunikaci značky RunCzech. Popíši jejich 

webovou prezentaci a zanalyzuji dvě hlavní sociální sítě Facebook a Instagram. 

Zamyslím se nad přínosem jejich vlastní mobilní aplikace a vysvětlím způsoby, jakým 

RunCzech komunikuje se specifickými cílovými skupinami, jako jsou dobrovolníci, bez 

kterých by se závody neobešly.  

 

Pro argumentaci použiji části mnou realizovaného dotazníkového šetření, jehož se 

zúčastnilo 191 respondentů (158 relevantních). Jeho podrobné výsledky včetně 

doporučeních jsou pak prezentovány v páté kapitole. 

4.1. Komunikace RunCzech v online prostředí 

V této podkapitole se zaměřím na webové stránky společnosti a také aplikaci 
RunCzech. 
 

4.1.1. Web RunCzech.com 

Stránky RunCzech slouží jako základní kámen online prezentace společnosti. Design a 

vzhled jsou individuálně vnímané hodnoty, ale objektivně lze říct, že web je poskládaný 

dobře a splňuje všechny trendy zmíněné v druhé kapitole. Stránky návštěvníkovi poslouží 

v následujících oblastech: 

 

• Přehled akcí – návštěvník se dozví podrobné informace o nadcházejících akcích. 

• Registrace na závod – všechny registrace probíhají výhradně přes webové 

stránky. 

• Zjištění výsledků – oficiální výsledkové listiny najde účastník rovněž na webu. 

• Představení ostatních projektů – samotná záložka je věnována ostatním 

projektům, které Prague International Marathon pořádá. 

• Historie a úspěchy společnosti. 

• Charita. 

 



   

 

29 

  

V roce 2016 stránky navštívilo 2,21 mil. unikátních uživatelů. (Souhrn aktivit 2016, 2017) 

Vzhledem k tomu, že závodů se účastní běžci 116 národností, je webová prezentace (nebo 

její důležitá část) připravena hned v 11 jazycích. 

 

Primární úkol, kterým je provádění registrací na závod, web plní dobře. Z odpovědí 

respondentů v mém šetření vyplynulo, že 35 % z nich hodnotí proces registrací jako velmi 

snadný a 34 % jako spíše snadný. 

 

Zároveň jsou na webových stránkách či v zasílaných newsletterech dostatečně 

prezentovány předstartovní informace a pokyny pro závodníky. 65 % dotázaných uvedlo, 

že všechny instrukce se dozvěděli včas. 

4.1.2. Mobilní aplikace RunCzech 

Běžeckých a dalších fitness aplikací je na trhu velká spousta. Některé jsou vyvíjeny 

nezávisle, jiné úzce spolupracují s vybranou sportovní značkou a další zpracovávají běhy 

z chytrých hodinek určitého výrobce. Zde je seznam nejznámějších. 

 

Nezávislé aplikace pro chytrý telefon: 

 

• STRAVA 

• RunKeeper 

• Endomondo 

• Runtastic 

 

Aplikace pro chytrý telefon spojené s oděvní značkou: 

 

• Nike+ RunClub 

• PumaTrac 

• Adidas Train & Run 

 

Aplikace pro propojení sporttesterů s chytrým telefonem: 

 

• Garmin Connect 

• TomTom Sports 
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• Polar Flow 

• Suunto Movescout 

 

Aplikace RunCzech se svou podobou nejvíc podobá běžeckým programům spojených s 

oděvní značkou. Kromě základní funkce, kterou je měření uběhnuté vzdálenosti, času, 

rychlosti nebo tempa za pomoci senzorů a hlavně GPS, v sobě zahrnuje i obsahovou část 

propagující aktivity RunCzech. Nejvíce propojena je s projektem Mattoni FreeRun, kde 

běžce naviguje po certifikovaných pětikilometrových tratích a zároveň skládá jejich 

výkony do tabulky. Další funkcí je vyhledávání „běžeckých parťáků“ skrze RunBlue. 

Spoluběžci.  

 

Přestože v aplikaci najdeme záložku „Události“, která představuje nadcházející závody, 

tréninky i další akce, přímo z aplikace se na žádnou z nich nedá registrovat – uživatele 

pouze odkáže na webové stránky. 

 

Z mého výzkumu vyplývá, že účastníci závodů RunCzech nemají o aplikaci příliš velký 

zájem, ani ji moc neznají. Pouze 10 % z nich ji má ve svém telefonu nainstalovanou. 36 

% ji sice zná, ale používat ji nechce a hned 54 % ani neví, že aplikace dostupná pro 

operační systémy Android a iOS existuje. Těmto výsledkům odpovídají i statistiky z 

obchodu Google Play, kde aplikace zaznamenala 5 až 10 tisíc stažení. 

 

I proto RunCzech zkouší vstoupit na pole mobilních aplikací ještě jednou – formou 

partnerství s českou službou SuperLife. Ta se podobá nezávislým aplikacím pro chytrý 

telefon z výčtu výše. V Google Play nasbírala od 10 to 50 tisíc stažení. Partnerství spočívá 

v pořádání různých výzev, kde soutěžící mohou získat například startovné či jiné odměny. 

Za aplikací SuperLife stojí společnost Czech News Center vydávající tituly jako Blesk a 

Sport. Součástí dohody tak může být i pomoc při komunikaci s veřejností. (Martinec, a 

další, 2017) 

4.2. Komunikace RunCzech na sociálních sítích 

K popsání obsahové strategie společnosti na sociálních sítích jsem u Facebookového a 

Instagramového účtu RunCzech provedl obsahovou analýzu příspěvků přidaných od 

prosince 2016 do dubna 2017. Tento interval byl zvolen záměrně, protože z hlediska 

běžecké sezóny je velmi zajímavý. Závody sice ještě z velké části neprobíhají (pouze 
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Sportisimo 1/2Maraton Praha), ale naopak registrace jsou v plném proudu. Mnoho 

závodníků se kvůli brzkému naplnění kapacit rozhoduje již v zimě, jaké podniky 

absolvují. 

 

Zároveň jsem využil data získaná z Facebook Insights, kam mi zaměstnanci RunCzech 

nastavili analytický přístup. 

4.2.1. Facebook 

Facebooková stránka RunCzech měla ke 20. dubnu 2017 26 081 označení „To se mi líbí“. 

Ze všech sociálních sítí je právě Facebook pro RunCzech nejdůležitější. Z dotazníku 

vyplynulo, že stránku sleduje 84 % respondentů.  

 

Obsahová analýza facebookového profilu RunCzech 

Téma příspěvku V kolika procentech příspěvků bylo téma 

zmíněno (100 % = 115 příspěvků) 

Propagace závodů RunCzech 40 % 

Charita a dobrá věc 22 % 

Čeští elitní sportovci 12 % 

Třetí strany (partneři, sponzoři RunCzech) 12 % 

Zahraniční elitní sportovci 8,7 % 

Amatérští běžci 5,8 % 

Organizační tým / zákulisí RunCzech 

(Prague International Marathon) 

5 % 

Running Mall 5 % 

Známé české osobnosti mimo atletů 3,6 % 

RunCzech Story 2,2 % 

RunCzech Racing 1,4 % 

Mattoni FreeRun 1,4 % 

Women’s Challenge 1,4 % 

Tabulka 2 
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Původ obsahu na facebookovém profilu RunCzech 

Vlastní obsah 65 % 

Cizí / sdílený obsah 35 % 

Tabulka 3 

 
Typ obsahu na facebookovém profilu RunCzech 

Odkaz na webové stránky 38 % 

Fotografie / galerie fotografií 46 % 

Video 15 % 

Pouze textový příspěvek 0,7 % 

Tabulka 4 

Kromě hlavního profilu RunCzech mají na Facebooku samostatné profily i další projekty 

společnosti: 

 

• RunCzech Racing – 783 „To se mi líbí“ 

• Běž pro dobrou věc – 1120 „To se mi líbí“ 

• Running Mall – 3106 „To se mi líbí“ 

 

4.2.1.1. Facebook Insights 

Facebook Insights je základní analytický nástroj sloužící k měření a vyhodnocování 

úspěšnosti jednotlivých příspěvků, sledování počtu reakcí i stanovení celkového dosahu. 

V těchto oblastech bych profil RunCzech rád zhodnotil. 

 

Dosah 

Dosah je definován jako počet osob, které získali zobrazení určitého příspěvku. Dělí se 

na dva základní typy: 

 

• Organický dosah – celkový počet osob, kterým byl příspěvek zobrazen 

prostřednictvím neplacené distribuce. 

• Placený dosah – celkový počet osob, který byl příspěvek zobrazen jako výsledek 

placených reklam. 
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Přes 80 % příspěvků na stránce RunCzech není nijak sponzorováno. Útrata na jednotlivé 

reklamní příspěvky je ale poměrně velká – přes 1000 Kč.  

 
Obrázek 2 

Z grafu je vidět, že ve sledovaných měsících nastaly dva vrcholy, oproti kterým je dosah 

ve zbytku období zanedbatelný. V podstatě jen v těchto vrcholech dosah výrazně překonal 

okruh příznivců RunCzech. 

 

Prvním vrcholem byla série vánočních přání, která pro RunCzech připravili známé české 

osobnosti jak z oblasti sportu, tak showbusinessu. Nejúspěšnější bylo tři čtvrtě minutové 

video Leoše Mareše, které nasbíralo statisícový organický dosah. 

 

Druhým vrcholem je příspěvek o padnutí ženského světového rekordu na Sportisimo 

1/2Maraton Praha. Do tohoto příspěvku byla zároveň investována největší částka na 

reklamu – 10 000 Kč. Vysokému dosahu na přelomu března a dubna pomohl i 

videosestřih z půlmaratonu a rozsáhlé fotogalerie. 

 

Reakce 

Reakce zahrnují počet „To se mi líbí“, komentářů i sdílení a tedy ukazují, jak moc obsah 

stránky fanoušky motivuje k nějaké aktivitě. Graf počtu reakcí se velmi podobá grafu 

celkového dosahu, opět jsou zde patrné dva vrcholy. Tato podobnost je zcela logická, 

protože každá reakce má pozitivní dopad i na dosah. Tato provázanost byla popsána v 

druhé kapitole u algoritmu EdgeRank. 
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Obrázek 3 

4.2.1.2. Zhodnocení Facebookové stránky RunCzech  

Z obsahové analýzy vyplynulo, že více než třetinu obsahu nepřipravuje samotný 

RunCzech, ale pouze sdílí odkazy a příspěvky cizích stránek. Také třetí strany jako jsou 

partnerské společnosti dostávají na stránkách velký prostor. Pouze 15 % příspěvků 

obsahuje video, což považuji za nedostatečné. Vytvářet kvalitní videa dá nejvíce práce, 

ale zároveň je průměrný dosah u videa násobně větší než u fotek nebo odkazů. (MediaKix, 

2016) 

 

Prostor pro zlepšení vidím i u sponzorovaných příspěvků a reklamy. V první řadě není 

šťastné sponzorovat menšinu příspěvků vyššími částkami. Výrazně lepší je tyto částky 

snížit, ale rozdělit mezi více postů. I malý placený dosah totiž pozitivně ovlivňuje dosah 

organický.  

 

Zároveň Facebook ve snaze zvýšit svou atraktivitu pro inzerenty neustále představuje 

nové reklamní formáty a způsoby, jak uživatele oslovit. Novinky, které ještě nejsou 

okoukané a nepoužívají je všichni, mají potenciál lépe oslovit cílovou skupinu. Proto by 

je RunCzech měl zkoušet. 
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4.2.2. Instagram 

Na sociální síti Instagram sleduje profil RunCzech k datu 22. 4. 2017 6234 lidí. Všechny 

popisky jsou psané zároveň v češtině i angličtině. Popis profilu je kompletně v angličtině. 

Instagramový profil společnosti sleduje 37 % respondentů. 

 

Obsahová analýza instagramového profilu RunCzech 

Téma příspěvku V kolika procentech příspěvků bylo téma 

zmíněno (100 % = 115 příspěvků) 

Propagace závodů RunCzech 37 % 

Organizační tým / zákulisí RunCzech 

(Prague International Marathon) 

14 % 

Čeští elitní sportovci 12 % 

Zahraniční elitní sportovci 9,5 % 

Running Mall 9,5 % 

Třetí strany (partneři, sponzoři RunCzech) 6,1 % 

Charita a dobrá věc 5,2 % 

Amatérští běžci 5,2 % 

RunCzech Racing 4,3 % 

Známé české osobnosti mimo atletů 3,5 % 

Mattoni FreeRun 1,7 % 

RunCzech Story 1,7 % 

Women’s Challenge 1,7 % 

Tabulka 5 

Většinu ze 115 zkoumaných příspěvků tvoří fotografie. Pouze 6 příspěvků zahrnovalo 

video. Jednotlivá témata dávají dohromady více než 100 %, protože v některém příspěvku 

se například zmiňují hned dvě naráz. 

 

Kromě hlavního profilu RunCzech mají na Instagramu samostatné profily i další projekty 

společnosti: 
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• Running Mall – 587 sledujících 

• RunCzech Racing – 111 sledujících 

4.2.2.1. Zhodnocení obsahu na Instagramu 

Ve využívání Instagramu společností RunCzech spatřuji velký potenciál ke zlepšení. 

Pozitivně hodnotím dostatečné množství přidávaných příspěvků, negativně naopak jejich 

kvalitu, a především nejednotný styl. Na profilu se objevují jednak profesionálně 

vyfocené a upravené fotografie, tak rozmazané „momentky z telefonu“. Jak vyplynulo z 

dotazníkového šetření, uživatelé příspěvky obsahující líbivý vizuální prvek hodnotí jako 

atraktivnější. 

 

Nepříliš srozumitelný je i samotný popis profilu, který obsahuje velké množství hashtagů 

a odkazů na další profily. Ty však nejsou klikatelné, přínos pro uživatele je tak minimální. 

Pokud například návštěvník účtu neví, co znamená zkratka IAAF, dost možná se ani 

nedovtípí, že RunCzech je seriál běžeckých závodů. Instagram povoluje popis profilu 

různě formátovat, aby byl atraktivnější a srozumitelnější. RunCzech však tuto možnost 

nevyužívá. 

 

Popis RunCzech profilu: 

7 Gold IAAF Labels and @running.mall. #PragueHalf #PragueMarathon #CBhalf 

#PragueRelay #KVhalf #OLhalf #PragueGrandPrix #ULhalf. More on 

www.runczech.com 

 

Pro 14 % respondentů, kteří v průzkumu uvedli, že existenci výše uvedených hashtagů 

dosud nezaznamenali, bude popis těžko pochopitelný. Další doporučení prezentuji v páté 

kapitole. 

4.3. Získávání dobrovolníků a komunikace s nimi 

Dobrovolníci jsou pro hladký průběh závodů RunCzech naprosto nepostradatelní. V roce 

2016 jich společnost využila 6545. (Souhrn aktivit 2016, 2017) Bežec se s nimi prvně 

setká při vyzvednutí startovního čísla a následně jej dobrovolníci provází celým závodním 

dnem. Starají se totiž o: 
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• Řazení závodníků do startovních koridorů. 

• Občerstvování běžců na trati. 

• Dohled na trati. 

• Úschovu zavazadel a cenností. 

• Předávání medailí v cíli a další servis. 

 

Oslovit a získat dostatek dobrovolníků je pro celkový výsledek závodů velmi důležité. 

4.3.1. Definice dobrovolníků a jejich motivace 

Cambridge Dictionary definuje dobrovolníky jako osoby vykonávající z vlastní vůle 

činnost, za kterou nejsou placeni. Zdroj (Stebbins, a další, 2004) vidí dobrovolníky jako 

„postavy, které se sami rozhodnou věnovat čas a práci zvolené věci bez finančního 

přínosu“. 

 

Keunsu Han ve své diplomové práci na The Florida State University (Han, 2007) 

zkoumal, jaké pohnutky vedou dobrovolníky k zapojení se do organizace silničních běhů. 

Z jeho práce vyšlo pět hlavních zdrojů motivace: 

 

• Sociální / volnočasové – Tento typ motivace zahrnuje přání jako poznat nové 

přátele mezi dobrovolníky, být součástí dobrovolnické komunity, vyzkoušet nové 

věci, vystoupit z každodenní rutiny a další. 

• Materiální – U této motivace dobrovolník předpokládá, že ze své účasti něco 

získá. Mohou to být nové kontakty, které pomohou dobrovolníkově kariéře, 

získání prestiže, snaha vylepšit si životopis, ocenění zaměstnavatelem/školou za 

dobrovolnictví, získané nefinanční předměty a další. 

• Egoistické – Sem patří pohnutky jako získání dobrého pocitu ze sebe sama, 

vylepšení vlastních dovedností skrz dobrovolnickou práci, otestování schopností 

či radost a zábava ze spolupořádání sportovní akce. 

• Účelové – Podle tohoto typu motivace se dobrovolník rozhodl zapojit z důvodů, 

že se osobně zajímá o tento typ sportu a závodu, nebo chtěl vrátit něco komunitě, 

jejíž součástí se sám cítí být členem. 

• Vnější vliv – Vnější faktory zahrnují faktory jako účast přátel, rodiny nebo členů 

komunity v dobrovolnických aktivitách. 
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4.3.2. Dobrovolníci v RunCzech 

Přesně na výše uvedené typy motivací cílí i RunCzech, když dobrovolníkům nabízí 

následující: 

 

• Neopakovatelnou atmosféru světových běžeckých závodů. 

• Zkušenost s organizací velkých sportovních událostí. 

• Nová přátelství a užitečné kontakty. 

• Členství v týmu podobně naladěných lidí. 

• Možnost další spolupráce s RunCzech. 

• Přínos ke kvalitě a oblíbenosti závodů. 

 

Z materiálních přínosů pak dobrovolníci obdrží oficiální tričko, batoh nebo bundu a další 

propagační materiály. Zároveň se mohou zúčastnit pravidelných schůzek dobrovolníků 

nebo závěrečné pozávodní oslavy. V Running Mallu jsou pro ně připraveny i vedené 

běžecké tréninky, na které mají vstup zdarma. 

 

Dobrovolníci se na jednotlivé akce přihlašují online. Komunikace pak velkou měrou 

probíhá ve Facebook skupině „Dobrovolníci RunCzech“.  

4.4. Běž pro dobrou věc a charita 

V roce 2016 proběhla rozsáhlá studie Millennial Running Study (RacePartner, Running 

USA, 2016) zkoumající přístup lidí narozených mezi rokem 1980 až 2000 k běžeckým 

závodům. Právě millennials neboli Generace Y tvoří velkou část startovního pole závodů 

RunCzech. (Souhrn aktivit 2016, 2017) 

 

Z výzkumu vyplynulo několik důležitých závěrů: 

 

• 86 % dotázaných se někdy zúčastnilo běžecké události na podporu charity nebo 

dobré věci. 

• Charita ale u 58 % respondentů nesehrála při výběru události hlavní roli. 

Nadpoloviční většina si závod vybrala primárně kvůli závodu samotnému. 

Podpora dané věci byla nejdůležitější jen pro 34 % účastníků. 
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• Nejčastějším způsobem (93 %), jak charitu podpořit, je přispěním prostřednictvím 

hodnoty startovního čísla nebo jeho části. Pouze 21 % účastníků někdy 

zorganizovalo vlastní fundraisingovou aktivitu, při které se snažili peníze vybrat 

od známých a rodiny. 13 % se alespoň jednou zkusilo zavázat vybrat předem 

stanovenou částku, aby se mohli postavit na start. 

 

Charitativní projekt RunCzech se jmenuje „Běž pro dobrou věc“ a v roce 2016 se do něj 

zapojilo 5287 běžců a 45 neziskových organizací. K dispozici jsou stejné způsoby 

pomoci, jaké byly popsány ve výzkumu Millennial Running Study. I zde je nejběžnější 

přispět prostřednictvím startovního čísla. Vlastní fundraisingovou kampaň zorganizovala 

necelá padesátka běžců. Dohromady se vybralo 10 milionů Kč. (Souhrn aktivit 2016, 

2017) 

4.4.1. Proces přispívání skrze startovné 

RunCzech na každý závod prodá určitý počet startovních čísel partnerským charitám, 

které dále tato čísla prodávají jednotlivým běžcům. V kapitole pět rozebírám, proč 

RunCzech za tento přístup sklidil kritiku. Z pohledu běžce probíhá registrace přes charitu 

následovně: 

 

• Zájemce se na stránkách vybrané organizace registruje, stanoví částku, jakou chce 

přispět, a odešle platbu. 

• Charita mu na oplátku pošle speciální kód, se kterým se registruje na stránkách 

www.runczech.com. 

4.4.2. Proces organizování vlastní fundraisingové kampaně 

Tento způsob je na českých závodech stále velkou vzácností. Vidět je to zvláště v 

porovnání se zahraničím. Většina činností spojených s kampaní probíhá online: 

 

• Zájemce si vybere organizaci a projekt, který chce podpořit a domluví se na cílové 

částce. 

• Vybírání darů probíhá skrze službu darujme.cz, kde si „Dobroběžec“ vytvoří 

vlastní profil, popíše svou motivaci a pokusí se přesvědčit okolí k přispění. 
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RunCzech fundraisingové kampaně podporuje na svých sociálních sítích. Nedělá to však 

příliš kreativně, jednoduše zasdílí odkaz na stránku darujme.cz, někdy ani nepřidá popis. 

Počet reakcí na takovéto příspěvky je podle Facebook Insights malý. Chybí jim totiž větší 

emoční náboj a příběh, proč by lidé na fundraisingovou kampaň měli přispět. 

 

Prostoru jim ale především na Facebooku věnuje poměrně hodně. Celých 22 % příspěvků 

ve zkoumaném období o charitě a dobročinných projektech referovalo. Navíc existuje i 

samostatná stránka „Běž pro dobrou věc“, která má k 22. 4. 2017 1132 „To se mi líbí“.
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5. Dotazníkové šetření a komunikační doporučení 
Tuto kapitolu zahájím prezentací svého výzkumu. Následně představím konkrétní 

doporučení, jak zlepšit komunikaci RunCzech v online prostředí. 

5.1. Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření jsem provedl za pomoci online anketového nástroje 

www.typeform.com. Ve své tezi jsem se zavázal získat alespoň 150 respondentů, kteří se 

někdy účastnili závodu RunCzech, což se mi podařilo. Pro svůj výzkum jsem nakonec 

získal 158 relevantních odpovědí. 

5.1.1. Soubor otázek 

Dotazovaným jsem položil 18 otázek mířících k cíli výzkumu, přičemž dvě z nich se dále 

dělily na podotázky. Všechny otázky, kromě jedné, byly uzavřené. 

 

1. Zúčastnil/a jste se alespoň jednoho závodu RunCzech? (při záporné odpovědi byl 

dotazník ukončen) 

2. Když sečtete organizaci, trasu, zázemí – jak závod celkově hodnotíte? 

3. Na základě své zkušenosti, doporučil/a byste závody RunCzech i ostatním běžcům? 

4. Jak moc vás značka RunCzech zajímá? 

5. Na jakých sociálních sítích RunCzech sledujete?�(uzavřená otázka s možností výběru 

několika položek) 

6. Jaký obsah na profilech RunCzech by vás zajímal a jaký naopak ne. 

6.1. Příspěvky o zahraničních elitních běžcích a jejich výkonech. 

6.2. Příspěvky o českých elitních běžcích a jejich výkonech. 

6.3. Příspěvky o amatérských běžcích, jejich příběhy a motivace. 

6.4. Příspěvky s tréninkovými tipy, plány a dalšími radami, jak se v běhu zlepšit. 

6.5. Příspěvky o tom, jak běh pomáhá a má pozitivní vliv na společnost. 

7. Ohodnoťte prosím atraktivitu následujících příspěvků. 

7.1. 1. příspěvek 

7.2. 2. příspěvek 

7.3. 3. příspěvek 

7.4. 4. příspěvek 
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7.5. 5. příspěvek 

7.6. 6. příspěvek 

8. Zaznamenal jste účast slavné české osobnosti v závodě RunCzech? 

9. Sdílíte své zážitky ze závodů na sociálních sítích?�(při záporné odpovědi respondent 

pokračoval rovnou na otázku číslo 12) 

10. Používáte ve svých příspěvcích ze závodů RunCzech hashtagy používané 

organizátorem? 

11. Kdyby vám pořadatel zdarma zaslal povedenou fotku ze závodu, kde běžíte, sdílel/a 

byste ji? 

12. Jaké další projekty od RunCzechu znáte? 

13. Máte nainstalovanou aplikaci RunCzech? 

14. Jak hodnotíte proces registrace na závody přes web runczech.com? 

15. Dostaly se k vám před závodem všechny potřebné informace? 

16. Věděl/a jste, že při #PragueHalf 2017 padl světový ženský rekord na půlmaratonské 

vzdálenosti? 

17. Jaké je vaše pohlaví? 

18. Kolik vám je let? 

5.1.2. Vyhodnocení dotazníku 

Demografické údaje respondentů 

55 % respondentů tvořily ženy a 45 % muži. Toto číslo je zajímavé, protože ve startovním 

poli podle statistik RunCzech výrazně převažují muži (65 % ku 35 %). (Souhrn aktivit 

2016, 2017) 

Nejvíce dotázaných spadá věkově do kategorie 30 až 39 let. Takřka stejně účastníků bylo 

ve věku 18 až 24 let a 25 až 29 let. Méně odpovědí jsem získal od skupiny 40 až 49 let a 

běžců starších 50 let. Ze statistik RunCzechu vyplývá, že necelá polovina závodníků, 

47 %, je mladší 35 let.   
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  Graf 1 
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5.1.3. Odpovědi 

Otázka číslo 1 

Uzavřená otázka. Lze vybrat pouze jednu možnost. 

Zúčastnil/a jste se alespoň jednoho závodu RunCzech? 

ANO 81 % 

NE 19 % 

Tabulka 6 

Otázka číslo 2 a 3 je prezentována níže v podkapitole Zapojení modelu Net Promoter 

Score. 

 

Otázka číslo 4 

Uzavřená otázka, stupnice od jedné do pěti. Lze vybrat pouze jednu možnost. 

• 1 = Kromě závodů mě nezajímá 

• 5 = Sleduji ji celoročně 

• Výsledný průměr = 2,88 

 
  Graf 2 
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Otázka číslo 5 

Uzavřená otázka. Lze vybrat několik možností zároveň.  

 
Otázka číslo 6 

Otázka číslo 6 

Soubor uzavřených otázek, stupnice od jedné do pěti. Lze vybrat pouze jednu možnost. 

• 1 = Tento obsah mě vůbec nezajímá 

• 5 = Tento obsah mě velmi zajímá 

 
Graf 4 

  

Graf 3 
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Otázka číslo 7 

Soubor uzavřených otázek, stupnice od jedné do pěti. 

• 1 = Tento příspěvek není vůbec atraktivní 

• 5 = Tento příspěvek je velmi atraktivní 

 
Graf 5 

 

 
Obrázek 4 – Náhled prvního zkoumaného příspěvku. 
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Obrázek 5 – Náhled druhého zkoumaného příspěvku. 

 

 
Obrázek 6 – Náhled třetího zkoumaného příspěvku. 
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Obrázek 7 – Náhled čtvrtého zkoumaného příspěvku. 

 

 
Obrázek 8 – Náhled pátého zkoumaného příspěvku. 
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Obrázek 9 – Náhled šestého zkoumaného příspěvku. 
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Otázka číslo 8 je prezentována níže v podkapitole Využívání influencerů.  

 

Otázka číslo 9 

Uzavřená otázka. Lze vybrat pouze jednu možnost. 

 

Sdílíte své zážitky ze závodů na sociálních sítích? 

ANO 85 % 

NE 15 % 

Tabulka 7 

Otázka číslo 10 

Uzavřená otázka. Lze vybrat pouze jednu možnost. 

 

Používáte ve svých příspěvcích ze závodů RunCzech hashtagy používané 

organizátorem? 

ANO 51 % 

NE, nechci hashtagy používat 35 % 

NE, nevím, že takové hashtagy existují 14 % 

Tabulka 8 
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Otázka číslo 11 

Uzavřená otázka, stupnice od jedné do pěti. Lze vybrat pouze jednu možnost. 

• 1 = Určitě ne 

• 5 = Určitě ano 

• Výsledný průměr = 4,67 

 
Graf 6 

Otázka číslo 12 

Uzavřená otázka. Lze vybrat několik možností zároveň. 

 
Graf 7 
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Otázka číslo 13 

Uzavřená otázka. Lze vybrat pouze jednu možnost. 

Máte nainstalovanou aplikaci RunCzech? 

ANO 10 % 

NE, nechci ji používat 36 % 

NE, nevím, že aplikace existuje 54 % 

Tabulka 9 

Otázka číslo 14 

Uzavřená otázka. Lze vybrat pouze jednu možnost. 

• 1 = Provést registraci je složité 

• 5 = Provést registraci je snadné 

• Výsledný průměr = 3,95 

 
Graf 8 
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Otázka číslo 15 

Uzavřená otázka. Lze vybrat pouze jednu možnost. 

• 1 = Neměl/a jsem dostatek informací 

• 5 = Vše jsem se včas dozvěděl/a 

• Výsledný průměr = 4,56 

 
Graf 9 

 

 

Otázka číslo 16 

Uzavřená otázka. Lze vybrat pouze jednu možnost. 

 

Věděl/a jste, že při #PragueHalf 2017 padl světový ženský rekord na půlmaratonské 

vzdálenosti? 

ANO 89 % 

NE 11 % 

Tabulka 10 
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5.2. Navrhovaná vylepšení 

Na základě provedeného výzkumu mezi účastníky závodů RunCzech, analýzy online 

komunikace RunCzech a rozhovoru se zaměstnanci společnosti bych rád prezentoval 

doporučení v několika oblastech: 

• Péče o zákazníky v online prostředí 

• Zvyšování povědomí o závodech RunCzech i mimo běžeckou komunitu 

• Posílení identity značky a jejího renomé mezi běžci 

• Propagace dalších projektů Prague International Marathon 

• Vyšší důraz na CSR (corporate social responsibility) a podpora charit 

5.2.1. Zapojení modelu Net Promoter Score 

Net Promoter Score (NPS) je jednoduchá a snadno aplikovatelná metoda, jak měřit 

spokojenost a loajalitu zákazníků. Na základě zpětné vazby je poté možné efektivně 

zlepšovat zákaznickou zkušenost. Právě kvůli snadné integraci a nevysokým nárokům na 

zdroje firmy bych doporučil její využití. Dle schůzky s manažerem digitálu a sociálních 

médií Martinem Martincem a šéfkou marketingu RunCzech Dianou Rybachenko vím, že 

společnost Prague International Marathon v době psaní této práce tuto metodu pro 

zjišťování spokojenosti zákazníků nepoužívá. 

 

Metoda NPS byla představena v prosinci 2003 v časopisu Harvard Business Review v 

článku Fredericka F. Reichhelda „One Number You Need to Grow“. (Reichheld, 2003) 

Přístup měří zákaznickou spokojenost a loajalitu pomocí dvou jednoduchých otázek: „Jak 

jste spokojeni s našimi službami?“ a „Jak pravděpodobné je, že naši společnost doporučíte 

dál?“ 

 

Zákazník odpovídá na škále od 0 do 10, kde 0 znamená absolutní nespokojenost, 

respektive nízkou pravděpodobnost doporučení a 10 značí absolutní spokojenost, 

respektive vysokou pravděpodobnost doporučení. Odpovědi jsou dále roztříděny do tří 

skupin: 

 

• Skóre 0-6 – Tito zákazníci jsou nespokojení a představují potenciální riziko pro 

růst společnosti tím, že svou negativní zkušenost sdílí se svým okolím. V NPS 
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metodě jsou označeni jako „Detractors“ (kritici). U této skupiny není 

pravděpodobné, že v budoucnu opět využije služeb předmětné společnosti. 

• Skóre 7-8 – Tito zákazníci jsou se službami spokojeni, ale ne natolik aby svou 

zkušenost předali dál. Jejich loajalita není vysoká, proto jsou snadno oslovitelní 

konkurencí. V NPS metodě jsou označeni jako „Passives“ (pasivní spokojení). U 

příslušníků této skupiny je pravděpodobné, že v budoucnu zopakují svůj nákup. 

• Skóre 9-10 – Tito zákazníci jsou z poskytovaných služeb nadšeni a vykazují 

velkou míru loajality. Je rovněž pravděpodobné, že o dotčené značce se vyjadřují 

pozitivně, což vytváří přínos pro reputaci značky. V NPS metodě jsou označeni 

jako „Promoters“ (propagátoři). Nadšení zákazníci s vysokou pravděpodobností 

budou služby společnosti využívat i nadále. 

 

Jak stanovit NPS 

Pro vypočítání NPS skóre se používá následující vzorec: NPS = (procento Promoters) - 

(procento Detractors). Výsledné číslo může nabýt hodnoty od -100 po +100. Cílem je 

dosáhnout co nejvyššího kladného čísla. Tato hodnota může být sledována nejen v čase, 

ale i napříč různými segmenty zákazníků. 

 

Měření NPS RunCzech 

Ve svém dotazníkovém šetření jsem respondentům položil i dvě otázky zjišťující NPS.  
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Graf 10 

30 % respondentů volilo na škále odpověď 9 a 25 % pak 10. Naopak odpověď 6 a méně 

volilo 7 % dotázaných. 

Skóre z otázky 1 tak vychází na: NPS = (55 %) - (7 %) = + 48  

 

 
Graf 11 

16 % respondentů volilo na škále odpověď 9 a 42 % pak 10. Naopak odpověď 6 a méně 

volilo 14 % dotázaných. 

 

Skóre z Otázky 2 tak vychází na: NPS = (58 %) - (14 %) = + 44 

 

Interpretace a implementace NPS RunCzech 

Podle NPS metriky je jakékoliv kladné skóre považováno za dobré, protože značí větší 

podíl propagátorů než kritiků. 50 a více bodů znamená skvělý výsledek a více než 70 

bodů značí světovou třídu značky. Naměřené hodnoty se v obou případech blíží kategorii 

skvělé, což je pro RunCzech dobrou zprávou. 

 

Společnosti Prague International Marathon bych měření Net Promoter Score určitě 

doporučil. Jistě by bylo zajímavé sledovat, jak se vyvíjí v čase v závislosti na jednotlivých 
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obchodních rozhodnutích i v rámci jednotlivých závodů. Pokud by jeden závod dosahoval 

výrazně vyššího NPS než jiný, měly by se objasnit příčiny, proč tomu tak je. 

 

Postup implementace doporučení: 

 

• Vytvoření e-mailového dotazníku, který přijde účastníkům závodů po jejich 

konání. Kromě dvou obligátních NPS otázek bych doporučil nechat i místo pro 

textovou zpětnou vazbu, která zvláště u nízkých hodnocení poskytne vysvětlení, 

s čím daný běžec nebyl spokojen. 

• Vybrání dotazníkové platformy, která umí výsledky zpracovat a převést do 

grafické podoby, aby šlo snadno sledovat vývojové trendy. Vhodným nástrojem 

je například nástroj Vocalize od firmy Qualtrics. 

• Vyhodnocování výsledků a snaha o další zlepšování NPS skóre. 

5.2.2. Sledování zmínek o RunCzech a krizová komunikace 

Z mého dotazníkového šetření vyplynulo, že 85 % účastníků se o své zážitky z běhů dělí 

na sociálních sítích. O závodech zároveň referuje celá řada dalších subjektů, kteří nejsou 

přímými účastníky, ale akce se jich bezprostředně dotýká. Těmito „stakeholdery“ mohou 

být hoteliéři, restaurace, zapojené charity, řidiči a další skupiny osob těžící nebo naopak 

tratící na pořádání RunCzech série. 

 

Krize na sociálních sítích může podle zdroje (Inghilleri, a další, 2010) vzniknout během 

několika hodin i v případě, že sama značka na té či oné síti není přítomna. Facebook, 

Instagram a další platformy dávají lidem moc kdykoliv se podělit o svou zkušenost.  

 

Prague International Marathon v době psaní této práce nepoužíval žádné nástroje pro 

monitorování zmínek o svých aktivitách v prostředí českého internetu. RunCzech tak 

aktivně nekomunikuje se svými odpůrci, ale ani příznivci. Tím se vystavuje 

nekontrolované kritice a zároveň se nedozvídá zpětnou vazbu. (Martinec, a další, 2017) 

 

Příklad 

Důležitost výše uvedeného bych rád demonstroval na nastalé situaci. 9. dubna 2017 vyšel 

na webu Aktuálně.cz článek „Nezájem běžců o pražský maraton obere neziskovky o 

desetitisíce. Nakoupily čísla a neprodají je“. (Dragoun, 2017) Text RunCzech výslovně 
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nekritizuje, protože poukazuje i na pozitivní činy, které společnost ve snaze 

minimalizovat ztráty neziskových organizací podnikla. Čtenář ale stejně dojde k názoru, 

že RunCzech nese za současný stav velký díl odpovědnosti. Článek za týden od publikace 

nasbíral 250 komentářů a rozšířil se i na sociální sítě. 

 

Na Facebooku ho 12. dubna sdílela významná postava českého běžeckého světa – 

ultramaratonec, trenér, influencer a autor několika knih Miloš Škorpil, jehož dosah je v 

běžecké komunitě velký (5000 přátel na osobním profilu a 12 950 „To se mi líbí“ na 

stránce jeho běžecké školy). Ve svém příspěvku napsal: „Za nezájem o start na pražském 

maratonu nemůže dlouhá zima (čísla na něj bývala vždy vyprodána dříve, než začala), ale 

špatná strategie vycházející z toho, že pražský maraton je světovější, než ve skutečnosti 

je a pak také to, že se jaksi nepočítalo s rostoucí oblibou dalších běžeckých seriálů a taky 

s tím, že za ty prachy si radši zaběhnu i jinde ve světě, kde jsem ještě neběhal.“ (Škorpil, 

2017) Sentiment tohoto příspěvku je na rozdíl od sdíleného článku vysloveně negativní a 

kritický vůči RunCzech. 

 

Dohromady příspěvky na obou stránkách nasbíraly přes 150 reakcí, několik desítek 

převážně negativních komentářů a 15 sdílení. Společnost na celou kritiku, která se přelila 

i do dalších běžeckých skupin na Facebooku nereagovala ani na svém profilu, ani nikde 

jinde. Naprosto se tak vzdala možnosti reagovat a svou pozici obhájit. Pokud by takových 

situací vznikalo víc, hrozí, podle mého názoru, reálné ohrožení reputace RunCzech 

běžecké ligy. 

 

Postup implementace doporučení: 

 

• Vybrání softwaru pro sledování zmínek o společnosti napříč internetem. 

Například služba mention.com poskytuje analýzu zmínek v reálném čase jak v 

prostředí sociálních médií, tak na webu. 

• Přidělení této agendy členovi týmu. Nastavení role, kdo za vypořádávání zmínek 

zodpovídá, kolik času jim má věnovat a podle jakých kritérií reagovat, aby se 

reputace RunCzech úspěšně zvyšovala. 
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5.2.3. Maximalizace interakcí v příspěvcích 

Procentuální míra zapojených příznivců je stejně důležitá, možná důležitější než celkové 

číslo fanoušků stránky. Právě počet reakcí totiž rozhoduje, jak velký organický dosah 

příspěvek získá (více o dosahu příspěvků píši v druhé kapitole). Příspěvky RunCzech 

však příliš důvodů k zapojení se nezavdávají, což je vidět z grafu reakcí ve čtvrté kapitole. 

 

Zdroj (Schaffer, 2013) zdůrazňuje důležitost pravidelných kampaní na sociálních sítích 

pro rozšiřování okruhu příznivců a zvyšování jejich zapojení. Podle autora by měly 

odrážet aktuální cíle a sezónní události značky. Do kampaně doporučuje zahrnout jednu 

z následujících aktivací: 

 

• Dotazník či kvíz s možností výhry. 

• Sbírání obsahu od fanoušků v podobě soutěže o nejlepší fotografii nebo video. 

• Rozdávání nových vzorků, produktů. 

 

Zdroj dále poukazuje na fakt, že některé formáty příspěvků automaticky vyvolávají větší 

míru zapojení, než obyčejný text. Jsou jimi: 

 

• Otázky –  Položení relevantní otázky v cílové skupině vyvolává potřebu ji 

zodpovědět. Dle autora příspěvek typu: „Sobotní půlmaraton je za rohem, stihli 

jste pořádně natrénovat?“ získá víc interakcí než: „Sobotní půlmaraton je za 

rohem, doufáme, že máte pořádně natrénováno.“ 

• Doplnění prázdného pole – Příspěvky jako: „Rád běhám RunCzech závody, 

protože _____“, podle zdroje umožňují fanouškům snadno vyjádřit své myšlenky 

a zapojit se do diskuze. Čím kreativnější je zadání, tím víc získáme reakcí. 

• Výzva k akci – „Kolik z vás se nemůže dočkat sobotního závodu? Dejte nám lajk, 

ať víme, že v tom nejsme sami!“ Tyto výzvy podporují spontánní reakce příznivců 

značky a opět zjednodušuje způsob, jak se zapojit. 

 

Postup implementace doporučení: 

 

• Vytvořit příspěvky podle výše zmíněných pravidel. 
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• Změřit jejich výsledky a porovnat je s „obyčejnými“ příspěvky bez specifické 

výzvy k zapojení. 

• Fungující typy zahrnout do plánu. 

5.2.4. Posílení identity značky v online prostředí 

V přemíře obsahu, který každý den na sociálních sítích přibude, je důležité, aby si uživatel 

příspěvků všiml a automaticky je přiřadil ke správné značce. Aby se tak stalo, musí 

značka vybudovat svou identitu. V online prostředí se jedná především o použitou 

barevnou paletu, grafický a fotografický styl a tón komunikace – zkrátka vše, čeho si 

uživatel na první pohled všimne. 

 

Zlepšení prezentace značky v příspěvcích na sociálních sítích 

Většině klíčovým obrazovým materiálům na sociálních profilech RunCzech chybí 

„označkování“. Neobsahují logo, ani jiný odkaz na značku (například používané 

hashtagy), který by podpořil vytvoření pozitivní asociace v mysli uživatele a zároveň šířil 

značku dál.  

 

Do nahraných fotogalerií i videí bych proto doporučil umístit vodoznak, logo, či jiný 

relevantní text, aby bylo na první pohled možné určit tvůrce obsahu. 

 
Obrázek 10 – návrh obrandovaného příspěvku. 
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Barevné sjednocení webových stránek a profilů na sociálních sítích 

Každý závod série RunCzech má ve své komunikaci dominantní jednu barvu. Tato barva 

pak převládá v příspěvcích, které se daného závodu týkají. Barevná paleta webových 

stránek zůstává však celoročně stejná a neodpovídá střídajícím se barvám na sociálních 

sítích. 

 

Proto bych do zamýšleného redesignu webových stránek (má proběhnout na podzim) 

(Martinec, a další, 2017) zahrnul možnost měnit barvu funkčních prvků stránek podle 

nejbližšího chystaného závodu. Tím se v mysli uživatele dále posílí spojení konkrétní 

barvy s vybraným závodem, a navíc bude barevné schéma konzistentní napříč 

platformami. 

5.2.5. Zapojení obsahového marketingu 

V první kapitole jsem předestřel důležitost poutavých příběhů pro úspěšné budování 

značky. Ze současných projektů má největší potenciál naplnit cíle obsahového 

marketingu projekt RunCzech story představující české atlety i závody ve kvalitně 

zpracovaných blogových článcích. Podle dotazníku však existenci těchto příspěvků zatím 

zaznamenalo jen 11 % účastníků. 

 

Z dotazníku vyplynulo, že pro respondenty je nejzajímavější obsah založený na radách, 

tréninkových plánech a tipech, jak se mohou v běhání zlepšit. Následuje obsah 

vycházející z informování o elitních českých běžcích a jejich výkonech. Dále by běžce 

zajímaly příběhy amatérských běžců například proč začali běhat a jaká je jejich motivace. 

Méně pak účastníky zajímá propojení běhu s charitativními organizacemi a společenská 

odpovědnost i informace o elitních zahraničních běžcích a jejich výkonech. 

 

Dle těchto zjištění bych společnosti doporučil zaměřit se na tvorbu článků i videí, které 

se budou zabývat výše zmíněnými tématy. Některé již probíhající aktivity, jako je série 

běžeckých tréninků se špičkovými běžci v Running Mallu, by stačily přenést do online 

prostředí formou videa ve stylu: „Pět tréninkových tipů od Jiřího Homoláče (nejrychlejší 

Čech na Sportisimo 1/2Maraton Praha), jak zaběhnout půlmaraton pod 1:45.“ 

 

Stejným způsobech bych přistupoval i k popularizaci dalších projektů společnosti i CSR 

aktivit jako je Běž pro dobrou věc. 17 % dotázaných uvedlo, že žádné projekty RunCzech 
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kromě vlastního pořádání závodů nezná. O projektu Dobroběžec ví jen 22 % zapojených. 

Z těchto výsledků a obsahové analýzy sociálních sítí společnosti usuzuji, že problém 

nízkého povědomí netkví v nízké frekvenci příspěvků propagující další projekty, ale spíše 

v jejich nezajímavé formě. 

 

Cílem této snahy je posílit značku RunCzech jakožto velkou sílu na českém sportovním 

trhu a představit ji šířeji než jen jako organizátora závodů. Právě toto je potřeba, neboť 

19 % respondentů uvedlo, že kromě jednorázového závodu je RunCzech nezajímá, ani ho 

nesledují.  

5.2.6. Využívání influencerů 

Osmá otázka mého výzkumu se respondentů ptala, zda zaznamenali účast známých 

českých osobností v závodech RunCzech. Nejčastěji zmiňovanými jmény byly: 

 

• Leoš Mareš 

• Jan Pirk 

• Dalibor Gondík 

• Kateřina Neumannová 

• Roman Šebrle 

• Jan Tuna 

 

Z výčtu je vidět, že se buď jedná o bývalé úspěšné sportovce, tváře showbusinessu nebo 

běžecké nadšence typu Jana Pirka, který je znám především díky medicínským úspěchům. 

Práce s názorovými lídry by dle mého názoru měla být širší a soustavnější. Jak totiž 

naznačil výsledek z Facebook Insights ve čtvrté kapitole, právě příspěvky se slavnými 

osobnostmi byly ve sledovaném období takřka nejúspěšnější.  

 

Výběrem správných influencerů je možné oslovit různé skupiny především mladých lidí, 

kteří tvoří největší část účastníků RunCzech závodů, a budovat mezi nimi povědomí o 

značce. Zapojení vhodných ambasadorů má i další pozitivní účinky: 

 

• Autentický obsah – lidé sledují názorové vůdce, protože jim nějakým způsobem 

přijdou zajímaví, jejich obsah je baví a mají k nim důvěru. Proto se jedná o 

efektivní komunikační kanál. 
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• Větší organický dosah. 

• Vyšší zapojení fanoušků. 

5.2.7. Zlepšení péče o zákazníky 

Výjimečně populární společnost, potřebuje skvělou péči o zákazníky. Podle knihy 

(Inghilleri, a další, 2010) ke spokojenosti uživatele přispívající nejvíce tyto čtyři oblasti: 

 

• Skvělá služba – závody RunCzech bývají označovány za jedny z nejhezčích na 

světě, potvrzují to zlaté známky IAAF. 

• Příjemní a ochotní lidé, kteří ji poskytují – společnost každoročně zapojí 6550 

nadšených dobrovolníků. 

• Doručení bez zbytečných průtahů – vyzvedávání startovního čísla v 

předzávodním Expu zabere pár minut. 

• Rychlé řešení problémů ve prospěch zákazníka – od momentu zakoupení 

registrace RunCzech neumožňuje převést startovní číslo na někoho jiného. To 

způsobuje frustraci mezi účastníky, poškozuje to značku a otevírá prostor pro 

konkurenci, která podobné služby poskytuje. RunCzech zároveň nedostatečně 

reaguje na dotazy zaslané na Facebooku do soukromé zprávy či připnuté na zdi. 

Podle Facebook Insights odpovídá zhruba na dvě třetiny těchto zpráv v časovém 

horizontu několika dní. 

 

Tyto nedostatky by RunCzech měl co nejrychleji odstranit a zvýšit tak zákaznickou 

spokojenost. 

5.2.8. Vyhodnocování a stanovení cílů online komunikace 

Všechny marketingové aktivity by měly mít jasně nastavená kritéria a cíle, podle nichž 

můžeme vyhodnotit jejich úspěšnost. Dle mého rozhovoru v RunCzech jsem se dozvěděl, 

že v současnosti společnost nemá v oblasti online komunikace jasně stanovené cíle 

(KPIs). 

 

Na základě těchto zdrojů bych doporučil stanovit a měřit KPIs v následujících oblastech: 

• Engagement (zapojení) – Míra zapojení je snadno měřitelná sledováním počtu 

komentářů, lajků, sdílení, prokliků, zmínek či návštěv profilu.  
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• Reach (dosah) – Dosah vychází z celkového počtu fanoušků našich profilů a 

počtu impresí, tedy počtem příležitostí, kdy měl zákazník náš příspěvek možnost 

vidět. 

• Generování leadů – Kolik zákazníků, kteří sledují profil značky na sociálních 

sítích, mají v plánu provést nákup? 

• Sentiment – Jak se o značce v internetovém prostředí mluví? Převažují pozitivní 

či negativní komentáře? Stoupá obliba značky v čase?
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6. Porovnání komunikace RunCzech s významnými 
zahraničními závody 
V této kapitole porovnám online komunikaci RunCzech se dvěma významnými 

zahraničními závody. Prvním z nich je Virgin Money London Marathon, jeden z 

největších maratonů v Evropě. Druhým pak The Boston Marathon, který se pyšní titulem 

nejstaršího a nejdéle pořádaného maratonu světa. Oba mají zlatou známku kvality IAAF, 

čili po sportovní stránce jsou na tom se závody RunCzech stejně. 

6.1. Virgin Money London Marathon 

Londýnský maraton se poprvé uskutečnil v roce 1981. Je tak o 14 let starší než ten 

pražský. V roce 2010 se titulárním partnerem stala společnost Virgin Money, jejíž název 

má závod nyní ve jménu. Hned v prvním roce se závodu zúčastnilo 7055 běžců. V 

doposud rekordním roce 2016 se na startovní čáru postavilo 39 523 závodníků. 

 

O účast na Virgin Money London Marathonu je takový zájem, že prakticky od začátku 

organizátoři přistoupili k losování startovních čísel. Los probíhá zcela náhodně, šance na 

přijetí je zhruba 1:5. 

 

Charitativní rozměr 

Charita byla s Londýnským maratonem spjata již od roku 1984. Momentálně 750 různých 

neziskových organizací nabízí do závodu každoročně třetinu startovních míst – přes 15 

tisíc. Závod je zároveň zapsán v Guinessově knize rekordů jako největší jednodenní 

fundraisingová akce na světě. V roce 2016 se závodem vybralo 59 milionů liber. Od 

počátku konání události se vybralo přes 810 milionů liber. (London Marathon Events, 

2017) Kromě zakoupení startovního místa přes charitativní organizaci, celé tři čtvrtiny 

účastníků pořádají vlastní fundraisingovou kampaň (u RunCzech to dohromady za 

všechny závody bylo 50 běžců).  

 

Myšlenka společenské odpovědnosti a dávání peněz na dobrou věc navíc nekončí 

individuálními příspěvky běžců. Londýnský maraton je od počátku svázán s neziskovou 

organizací. Společnost, která jej drží, London Marathon Charitable Trust vznikla z vize 

zakladatelů Chrise Brashera a Johna Disleyho. Ze všech akcí, které nyní k Londýnskému 
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maratonu patří, tak putuje 100 % zisku na dobrou věc. V roce 2015 to bylo 5,2 milionu 

liber. (London Marathon Events, 2017) 

6.2. Boston Marathon 

Jak jsem zmínil, Bostonský maraton je nejstarším závodem svého typu na světě. Běhá se 

již od roku 1897. I když se právě kvůli jeho historii jedná o velmi prestižní podnik, zde 

zaběhnuté časy nikdy nevstoupí do historických tabulek rekordů. Trasa totiž vede pouze 

v jednom směru ze západu na východ, a navíc mírně klesá. Běžcům tak mohou výrazně 

pomoct povětrnostní podmínky. (Boston Athletic Association, 2017) 

 

Bostonský maraton každoročně běhá okolo 30 tisíc účastníků. O čísla se nelosuje, ale je 

třeba splnit kvalifikační limit. Ten je stanoven podle pohlaví a věku. Pro muže od 18 do 

34 let je to čas 3 hodiny a 5 minut. To je z hlediska rekreačního běžce velmi rychlé (časový 

limit pro dokončení pražského maratonu je 7 hodin). Bostonu se tedy účastní 

nadprůměrně kvalitní atleti. 

 

Charitativní rozměr 

Bostonský maraton spolupracuje s více než 30 charitami. Start přes neziskové organizace 

není podmíněn splněním kvalifikačního limitu. Každý zájemce však musí vybrat alespoň 

5 000 dolarů. V roce 2016 se skrze B.A.A Charity Program, John Hancock’s Marathon 

Non-Profit Program a individuální fundraisery podařilo vybrat celkem 30,56 milionu 

dolarů. (Boston Athletic Association, 2017)  
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6.3. Porovnání úspěšnosti na sociálních sítích 

Všechny srovnávané závody si jsou vědomy důležitosti komunikace na sociálních sítích. 

Proto na nejpoužívanějších nechybí. 

 

Počty fanoušků na sociálních sítích (ke 20. 4. 2017) 

 Facebook Instagram Twitter 

RunCzech 26 081 6228 3087 

Virgin Money 

London Marathon 

212 592 38 700 130 000 

Boston Marathon 297 214 88 400 189 000 

Tabulka 11 

Z porovnání je vidět, že u všech podniků je nejdůležitější sociální sítí Facebook. Druhou 

největší platformou je u zahraničních závodů Twitter a třetí Instagram. Naopak u 

RunCzech Instagram vede na Twitterem. Síti se světle modrým ptákem v logu se v České 

republice nikdy příliš nedařilo, používá jej přes 300 tisíc lidí. 

 

Zajímavější statistikou než pouhý počet fanoušků, je míra jejich zapojení. Tedy kolik z 

nich nějakým způsobem reaguje na přidávané příspěvky. K této analýze jsem využil 

nástroj Fanpage Karma, který se specializuje na získávání statistik profilů na sociálních 

sítích. Zobrazené výsledky jsou za období od 1. 1. 2017 do 14. 5. 2017. Během tohoto 

období se konaly všechny sledované závody. 

 

Výsledky potvrdily, že sociální sítí s největší mírou interakce, je Instagram. Následuje 

Facebook a úplně nejméně lidé reagují na twitterové příspěvky. Měření dopadlo 

následovně: 

 

Míra zapojení na Facebooku: 

 

• London Marathon – 2,2 % 

• Boston Marathon – 0,99 %  

• RunCzech –  0,63 % 
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Obrázek 11 

Míra zapojení na Instagramu: 

 

• RunCzech – 3,8 % 

• London Marathon – 3,4 % 

• Boston Marathon – 3,3 % 

 

 
Obrázek 12 

 

Míra zapojení na Twitteru: 

 

• London Marathon – 0,63 % 

• Boston Marathon – 0,22 % 

• RunCzech – 0,070 % 
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Obrázek 13 

 
RunCzech z tohoto porovnání vůbec nevychází dobře. Na Instagramu se mu sice daří, ale 

zároveň ho zde sleduje jen 6,5 tisíce lidí. V absolutních číslech tak jeho příspěvky ve 

sledovaném období v průměru zaznamenaly 247 reakcí. Na Facebooku, kde RunCzech 

má zhruba čtyřikrát více fanoušků dává průměrné zapojení 0,63 % pouze 163 reakcí. Na 

tweety RunCzech, které jsou pouze v angličtině a slouží tak primárně k oslovování 

zahraničních běžců, reaguje průměrně pouze 0,070 % sledujících. To při počtu 3087 dává 

2,2 reakce na příspěvek. 

 

Takto nízká míra zapojení na Facebooku negativně ovlivňuje i šíření příspěvků kvůli 

dopadu na algoritmus EdgeRank, který je popsán ve druhé kapitole. Doporučení, jak 

příspěvky zlepšit, předkládám v páté kapitole. 

 

Shodně u všech tří stránek přitahují největší pozornost videa. Následují fotky a nejméně 

fungují odkazy a statusy. Zde se pro RunCzech nachází další kámen úrazu, protože právě 

odkazy tvoří 38 % obsahu jeho stránky viz. kapitola 4. Navíc i přidávané fotky generují 

v porovnání s London Marathon méně reakcí. To potvrzuje moji domněnku, že na kvalitě 

fotek záleží, což prokázalo i mé dotazníkové šetření. Tyto údaje vychází z nástroje 

Fanpage Karma, konkrétně nástroje Engagement Matrix. 
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Obrázek 14 – Engagement Matrix RunCzech podle Fanpage Karma. 

 

 
Obrázek 15 – Engagement Matrix Boston Marathon podle Fanpage Karma. 
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Obrázek 16 – Engagement Matrix London Mararthon podle Fanpage Karma.
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Závěr 
 
Ve své práci jsem teoreticky popsal základy marketingové komunikace, důležitost 

brandingu i motivace spotřebitele a podrobně se věnoval online marketingu, jednotlivým 

sociálním sítím i aktuálním trendům. 

 

Hlavní podstata tohoto textu pak spočívala v představení běžeckých závodů RunCzech a 

rozebrání jejich online komunikace. K tomu jsem využil nejen dotazníkové šetření, ale 

díky laskavému přístupu zaměstnanců i interní data společnosti Prague International 

Marathon, která události RunCzech organizuje. Zároveň jsem provedl obsahové analýzy 

profilů společnosti na Facebooku a Instagramu. 

 

Pokud mohu závěrem přidat i své subjektivní hodnocení, které dle mého názoru podporují 

i výsledky výzkumu, tak RunCzech má štěstí, že ve své kategorii v podstatě nemá 

konkurenci. Závodů je sice spousta, ale pokud chce někdo běžet historickým centrem 

Prahy v několikatisícovém davu, nemá jinou možnost. Závody RunCzech si tak běžci 

vybírají především kvůli jejich unikátnosti a výborně zvládnuté organizaci než samotné 

síle značky. Tento fakt pak omezuje RunCzech v propagaci dalších projektů i komunikaci 

charitativní stránky věci, neboť účastníky kromě závodů značka RunCzech příliš 

nezajímá a ani ho nesledují. 

 

V tomto ohledu se tedy nemohou rovnat svým zahraničním konkurentům, jejichž 

charitativní přínos je násobně větší. Na druhou stranu i RunCzech přišel s inovativními 

projekty, které nikde na světě ještě nevyzkoušeli. Dobrým příkladem je Prague Digital 

Marathon umožňující proběhnutí pražské závodní tratě kdekoliv na světě. Naopak 

příkladem neefektivity je podle mého aplikace RunCzech. I když přináší oproti 

rozšířenějším alternativám vlastní obsah, málo kdo ji používá. Její plus však může ležet 

v celém projektu Mattoni FreeRun, který sice není příliš známý, ale i tak se kolem něj 

vytvořily běžecké party. Ty spolu hromadně trénují a využívají právě tras v aplikaci. 

Pokud jeden z cílů CSR je podpora komunit, pak ho splňuje. 

 

Jelikož se běhu intenzivně věnuji a běžecké závody pořádané Prague International 

Marathon mě tedy zajímají více než běžného člověka, věřím, že i mé poznatky a 

doporučení budou zkoumané společnosti ku prospěchu.   
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Summary 
In my thesis I described basics of marketing, branding and consumers buying behaviour. 

The main goal of my work was to introduce the biggest Czech road races series RunCzech 

and describe its online communication. To do that I conducted a survey among 158 

participants. Thanks to generous approach of RunCzech employees I also obtained 

statistic internal data and had an opportunity to interview head of RunCzech marketing 

Diana Rybachenko and digital & social media manager Martin Martinec.  

 

The main insight, I have found, is, that races organized by RunCzech are very popular 

thanks to great organization and marvellous race courses. On the other hand, the 

RunCzech brand itself is not as strong as it could be. This fact limits the company's ability 

to communicate other projects and raise awareness of charities and other beneficial 

causes. This is the biggest difference between RunCzech races and other marathons like 

Boston Marathon and Virgin Money London Marathon which fundraise more money. My 

work contains suggestions how RunCzech may strengthen its brand and improve its 

online communication by caring more about its customers and delivering inspiring 

content. I also advocate for creating and tracking measurable KPIs in order to optimize 

online activities.   

 

RunCzech has an opportunity to become a leading sport event in the Czech Republic. 

Over the years, it has developed from a single race with 958 participants to seven events 

with more than 80 thousand runners. My proposals will hopefully help the company 

pursue this goal. 
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