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Abstrakt 

 

Název:  Efektivita komunikační kampaně PumaOne tour  

 

Cíle:  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout doporučení pro rozvoj 

komunikační kampaně PumaFuture tour pro rok 

2018, a to prostřednictvím vyhodnocení efektivity komunikační kampaně 

PumaOne tour 2017. PumaFuture tour je navazující akcí na PumaOne tour 

2017. 

 

Metody:  V bakalářské práci byly použity speciální metody kvalitativního výzkumu. 

Analýza kampaně byla vypracována metodou případové studie, 

zúčastněného pozorování a metodou analýzy dokumentů. Sběr dat 

probíhal pomocí polo-strukturovaného rozhovoru s pracovnicí 

marketingového oddělení společnosti Puma ČR.  

 

Výsledky: V závěru bakalářské práce bylo provedeno hodnocení komunikační 

kampaně, vyhodnocení její výsledné efektivity a zároveň byly vytvořeny 

návrhy na její zlepšení.  Zmiňovanými návrhy byla především změna 

rozložení nákladů pro firmu Puma a obchodního partnera, která umožní 

investovat více finančních prostředků do hodnotnějších cen, 

atraktivnějších aktivit a mediálních nosičů. 

 

Klíčová slova: marketingová komunikace, komunikační kampaň, efektivita, kvalitativní  

 výzkum, Puma 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Title:  Effecienty of communication campaign by PumaOne tour  

 

Objectives: The object of my bachelor thesis is to suggest recommendation for 

development of PumaFuture tour 2018 communication campaign, that 

will be evalueted by effeciency of communication campaign for PumaOne 

tour 2017. 

 

Methods:  Multiple methods of qualitative analysis were used in the research section 

of the thesis. The communication campaign was analyzed using a case 

study, direct observation, and document analysis. The data collection 

process was facilitated by a mid-structured interview with an employee of 

the marketing department of Puma Czech Republic. 

 

Results: The object of my bachelor thesis is to suggest recommendation for 

development of PumaFuture tour 2018 communication campaign, that 

will be evalueted by effeciency of communication campaign for PumaOne 

tour 2017. 

 

Key words:  marketing communication, communication campaign, effecienty, 

qualitative research, Puma 
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1 ÚVOD 

Píší se 20. léta 20. století a na trhu se sportovní obuví se objevují dva nadaní bratři jménem 

Rudolf a Adolf Dasslerovi. Jejich spolupráce se zprvu zdála bezchybná. Adolf 

představoval ruce firmy, jelikož jeho schopnosti při tvorbě obuvi byly ojedinělé, a naopak 

Rudolf představoval mozek firmy. Svou vychytralostí a důvtipem si dokázal podmanit 

téměř jakéhokoliv klienta. Druhá světová válka však přetrhala jejich doposud silné 

bratrské pouto a jejich osudy se rozdělily. Adolf pokračoval se svou nově založenou 

firmou adidas a jeho bratr Rudolf založil v roce 1948 firmu s názvem Puma, která je 

stěžejní pro tvorbu této práce. 

Od 50. let prošla firma Puma řadou inovací a změn. Dříve byla firmou zaměřující 

se na výrobu té nejkvalitnější obuvi pro sportovce, dnes plynule přešla k tomu, že největší 

úspěchy skýtají její volnočasové produkty. 

Ačkoliv firma Puma v minulém století obouvala nejlepší fotbalové hráče a týmy, v dnešní 

době převládá na trhu s fotbalovou obuví silná konkurence v podobě firem Nike a adidas, 

které jsou v této sekci prodeje úspěšnější. Navzdory tomu se firma Puma snaží 

vyzdvihnout kvalitu a eleganci svých nových kolekcí fotbalové obuvi a navázat tak na 

předešlé úspěchy ve fotbalové branži. 

Jeden ze způsobů jak podpořit prodej a především znalost kvality produktu, byl 

zrealizován v České republice během září roku 2017, kdy proběhla PumaONE tour po 

akademiích FAČR. Vzhledem k úzké spolupráci českého zastoupení firmy Puma 

s Fotbalovou asociací České republiky bylo rozhodnuto, že bude provedeno testování 

nového modelu kopaček Puma One, a to právě v místech, kde probíhají regionální 

fotbalové akademie. Celé akci předcházela myšlenka, že právě fotbaloví hráči 

v akademiích, jsou pro naše testování skvělou cílovou skupinou a že nejvhodnějším 

způsobem, jak vyzdvihnout onu kvalitu produktu je produkt si osobně vyzkoušet.  

Hlavním tématem této práce je dokumentace testování produktu na šesti místech po celé 

republice a jeho následné zhodnocení, ze kterého vychází daná efektivita. Efektivita je 

klíčová při rozhodnutí o průběhu dalších sportovních marketingových kampaní a pro 

vyvarování se možným negativním dopadům. V návaznosti na to je předmětem práce i 

navržení zlepšení pro další pořádané ročníky, které jsou naplánované již na duben roku 

2018. 
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Podstatnou část práce tvoří analýza nákladů a příjmů z této akce.  Dalším naším důležitým 

úkolem bylo dostat produkt do povědomí mladých, talentovaných hráčů, k čemuž 

sloužilo vlastní otestování kopaček při různých fotbalových aktivitách. 
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2 CÍL A ÚKOLY 

Cíl: 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout doporučení pro rozvoj komunikační kampaně 

PumaFuture tour pro rok 2018, a to prostřednictvím vyhodnocení efektivity komunikační 

kampaně PumaOne tour 2017. PumaFuture tour je navazující akcí na PumaOne tour 

2017. 

Dílčí úkoly: 

• absolvování polo-strukturovaného rozhovoru s marketingovou manažerkou pro 

Puma Česká republika Mgr. Zuzanou Křivánkovou 

• provedení analýzy nákladů na akci a příjmů z marketingové kampaně 

• zjištění dosahu marketingové kampaně 

• zhodnocení kampaně na základě plnění vytyčených cílů 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

3.1 Marketingová komunikace 

Klíčovým faktorem pro úspěch marketingové strategie podniku je marketingová 

komunikace. Boučková (2003) ve své publikaci uvádí, že jde o každou formu řízené 

komunikace, kterou firma využívá k informování, přesvědčování, ale i k ovlivňování 

spotřebitelů, prostředníků nebo určitých skupin veřejnosti. Jde o záměrné a cílené 

vytváření informací, které jsou určeny pro trh, a to ve formě, která je pro cílovou skupinu 

přijatelná. 

Dalšími významnými autory, zabývajícími se marketingovou komunikací jsou Kotler 

a Armstrong (2003, s. 634), kteří tvrdí, že „marketingová komunikace je koncepce, jejímž 

cílem je sladit a koordinovat veškeré firemní komunikační aktivity – sdělované informace 

o firmě a o její nabídce musí být jasné, konzistentní a přesvědčivé.“ 

Pokud se budeme soustředit na marketingovou komunikaci v oblasti sportu, lze zmínit 

autory Irwin, Sutton a McCarthy (2008), kteří poukazují na důležitost propojení nejen 

komunikačních složek marketingu, ale zároveň i složek obchodních, finančních a 

interních. K maximální efektivnosti marketingové kampaně pak dojde v případě, že se 

tyto aspekty harmonicky propojí. Autoři se dále zaobírají důležitostí plánování 

komunikační kampaně, kdy musí být model marketingové komunikace přesně formován 

a především adaptován pro danou konkrétní sportovní oblast. 

3.1.1 Nástroje marketingové komunikace 

Vysekalová (2007) uvádí, že obsahem komunikačního mixu neboli jeho nástroji je velké 

množství složek, mezi něž patří reklama (advertising), osobní prodej ( personal selling), 

podpora prodeje (sales promotion), práce s veřejností (public relations), přímý 

marketing (direct marketing), event marketing, sponzoring a další. 

V následující části jsou jednotlivé složky - nástroje, použité při tvorbě naší komunikační 

kampaně, specifikovány. 

3.1.1.1 Podpora prodeje 

Kotler (2004, s. 630) charakterizuje podporu prodeje jako „krátkodobé pobídky sloužící 

k podpoře nákupu či prodeje výrobků nebo služeb“. 
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Karlíček a Král (2011) pak popisují podporu prodeje jako soubor pobídek, které stimulují 

okamžitý nákup. Lze sem zařadit celou řadu nástrojů, jako jsou kupony, soutěže, slevy, 

zvýhodněné nabídky, věrnostní programy, ale také komunikace v místě prodeje - tzv. 

POP komunikace. 

Autoři dále ve svém díle uvádějí klady a zápory podpory prodeje. 

Mezi klady se řadí: 

• testování účinnosti jednotlivých nástrojů 

• stimulace distribučních mezičlánků, tzn. maloobchodníků 

• vyprazdňování skladů a vyrovnávání výkyvů poptávky 

• posílení značky a upevňování dlouhodobého vztahu se zákazníky 

• stimulace nákupního chování, touhy po vyzkoušení produktu 

Mezi zápory se řadí: 

• vysoké náklady 

• dočasné efekty 

• narušení dlouhodobé strategie značky 

3.1.1.2 Komunikace v místě prodeje 

Boček, Jesenský, Krofiánová a kolektiv (2009, s. 16) definují POP komunikaci jako 

„soubor reklamních materiálů a produktů použitých v místě prodeje pro propagaci 

určitého výrobku nebo výrobního sortimentu.“ 

Karlíček a Král (2011) do POP komunikace řadí nástroje, které jsou umístěny 

v maloobchodních prodejnách a provozovnách služeb. Může se tedy jednat o stojany, 

plakáty, transparenty, podlahovou grafiku, televizní obrazovky, modely výrobků atd. 

POP média mají působit na cílovou skupinu, a to za předpokladu, že se produktům věnuje 

pozornost a že se jakýkoliv stimul může ihned přeměnit v nákup. 

Autoři dále ve svém díle rozpracovali zásady pro úspěšnou POP komunikaci, mezi které 

se řadí: 

• POP médium musí být dobře vidět a mělo by být umístěno na místě s vysokou 

koncentrací kupujících 

• POP médium musí upoutat pozornost kupujících 
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• POP médium by mělo předávat požadované marketingové sdělení a podporovat 

positioning značky 

• POP médium by mělo být především přesvědčivé a vést kupující k okamžitému 

nákupu 

3.1.1.3 Public relations (PR, vztahy s veřejností) 

Další nedílnou složkou marketingu je obor public relations, jehož cílem je dle Bajčana 

(2003), pomoci osobám a organizacím komunikovat s veřejností tak, aby byly příznivě 

vnímány a zvyšovala se jejich prestiž. 

V dnešní době je PR již tak obsáhlou a komplexní oblastí, která se navíc neustále rozvíjí, 

že pojem „vztahy s veřejností“ nezahrnuje veškeré činnosti, které se pod tímto pojmem 

skrývají. Dochází tak k potížím se správným využitím tohoto nástroje. Mnoho autorů se 

rozchází už při definování PR. 

Například Kotler (2004, s. 630) definuje PR jako „snahy o budování pozitivních vztahů 

k dané firmě, vytváření dobrého instituciálního image a snaha o minimalizaci následků 

nepříznivých událostí, popřípadě pomluv, které se o firmě šíří.“ 

Svoboda (2006) uvádí, že PR se v první řadě využívá pro podporu dobrého jména 

podniku. Dobré jméno podniku je pak úzce spjato s jeho image, tedy všech představách 

jedince nebo skupiny o daném subjektu, v tomto případě podniku. Pozitivní image 

podniku tedy dle autora znamená dobrou pověst u veřejnosti a jeho dobré jméno. 

Asi nejvýstižnější definici PR uvádí Karlíček a Král (2011, s. 115), kteří uvádí, že „PR 

je dialog mezi organizací a skupinami, které rozhodují o úspěchu či neúspěchu 

organizace“. 

Foret (1994) uvádí, že při oslovování cílových skupin veřejnosti se využívají 

komunikační kanály, tedy nástroje PR. Ty autor dělí na ty, jež oslovují veřejnost přímo – 

přímou komunikací, nebo nepřímo – zprostředkovanou komunikací. 

Mezi nejpoužívanější nástroje a aktivity PR dle Voráčka (2012)  patří: 

• podniková identita (corporate identity) 

• tiskové zprávy 

• události (eventy) – tiskové konference, sportovní utkání, obchodní předváděcí 

akce, výroční oslavy atd. 
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• písemné a audiovizuální materiály – výroční zprávy, články, brožury, firemní 

bulletiny a časopisy 

• media relations 

• public affairs – aktivity spojené s veřejnými záležitostmi a službami, často jde o 

spolupráci s neziskovými organizacemi 

• webové stránky, blogy, sociální sítě 

• lobbing 

3.1.1.4 Sportovní PR eventy 

Voráček (2013) vidí sportovní PR eventy jako jednu z možností, jak komunikovat 

zážitek, emoce a příběh. Silnou výhodu v jejich využívání pak mají sportovní organizace, 

ale dochází k jejich využití i u firem z jiného než sportovního průmyslu. Voráček (2013 

dále uvádí, že „sportovní PR eventy jsou silným nástrojem k využití synergického efektu 

díky obchodní spolupráci mezi sportovními subjekty a firmami v rámci sponzoringu“. 

Sportovní PR eventy mají u konkrétní cílové skupiny zákazníků vyvolat pozitivní 

emocionální vjem a osobní zážitek. Proto je důležité pečlivé naplánování celé akce, aby 

se nestal tento prožitek negativním a zákazník či fanoušek by tak mohl být navždy 

ztracen. 

Autor dále uvádí příklady sportovních PR eventů, mezi které řadí: 

• prezentace nového sportovního produktu 

• konference, sympozia, přednášky 

• autogramiády sportovců 

• doprovodné výstavy 

• plesy, slavnostní večery 

• zahájení provozu 

• dny otevřených dveří 

• charitativní sportovní akce a utkání 

• firemní akce pro zaměstnance 

• vzdělávací a osvětové akce 

• ukončení aktivní sportovní kariéry  

Mezi nejvýznamnější zájmové skupiny pro PR eventy pak řadí: 

• fanoušci a fankluby 
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• sportovní masmédia 

• sponzoři/obchodní partneři/dárci 

• významné a vlivné osobnosti 

• významní členové sportovních organizací 

Důležitým prvkem celé akce je zjištění emocionálního zážitku u zvolené zájmové 

skupiny. Voráček (2013) uvádí tři způsoby, které jsou znázorněné na následujícím 

obrázku. 

Tab. 1 - Druhy sportovních PR eventů z hlediska vztahu role účastníků a síly zážitku 

 

Zdroj: Voráček (2013) 

Z obrázku vyplývá, že síla zážitku závisí na roli účastníků sportovního PR eventu, kde 

zájmové skupiny, ale i sportovci či zástupci sportovní organizace mohou plnit aktivní 

nebo pasivní roli. Nejmenší vyvolané emoce a zážitek jsou v případě, kdy jsou 

oba  pasivní. V tomto případě se jedná o tzv. firemní event. 

Pokud se však člen sportovní organizace zapojuje do sportovní PR akce, zážitek se 

zvyšuje a tento druh PR eventu v praxi označujeme jako athlete event (nebo také athlete 

project). Spousta firem jej využívá v rámci svých sponzorských aktivit. 

Zapojí-li organizace nebo firmy aktivně své zájmové skupiny do dané sportovní akce, 

vznikne nejsilnější zážitek. V tomto případě mluvíme o tzv. stakeholder eventy. V prvním 

případě působí člen sportovní organizace jako divák, informátor, poradce či průvodce a 

zástupce zájmové skupiny si může sám za dozoru sportovce vyzkoušet samotnou 

konkrétní sportovní činnost. Řadíme sem akce v oblasti motoristického sportu, kdy 

Druhy sportovního 

PR eventu 

Role účastníků 

Člen 

zájmové 

skupiny 

Člen sportovní 

organizace/ 

sportovec 

Stakeholder event 

Aktér Aktér 

Aktér 
Divák/informátor/poradce

/průvodce 

Athlete event Divák Aktér 

Firemní event Divák Divák/host 
R

ů
st

 s
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y
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á
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u
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fanouška, zástupce médií, nebo zástupce obchodního partnera svezou ve svém závodním 

stroji. Ve druhém případě pak zapojujeme oba účastníky akce. V tomto případě je 

vyvolaný zážitek a emoce absolutně nejsilnější a jedná se například o vzájemný sportovní 

zápas, závod či utkání (Voráček, 2013). 

3.1.1.5 Reklama 

Kotler (2004, s. 630) definuje reklamu jako „jakoukoliv placenou formu neosobní 

prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora“. 

Autoři Vysekalová a Mikeš (2010) uvádí, že reklama představuje nejdůležitější a 

nejvýraznější složku marketingové komunikace, která zvyšuje povědomí o značce, 

ovlivňuje postoje k ní, ale rovněž představuje efektivní způsob budování trhu. Díky 

reklamě můžeme efektivně vzdělávat a informovat cílový segment o užití nových 

produktů a přesvědčit ho ke koupi. V neposlední řadě reklama ovlivňuje, jestli bude daný 

produkt vnímán spotřebiteli jako atraktivní či nikoli. Reklama též slouží k okamžitému 

zvyšování prodej, kdy se u určitých typů produktů její vliv na prodeje projeví zřetelně 

ihned. 

Čáslavová (2009) definuje tři hlavní funkce reklamy: 

• funkce informační – informuje o novém produktu, změně ceny, způsobu užívání 

produktu, nových službách atd. 

• funkce přesvědčovací – působí na vytváření poptávky po produktu určitého 

výrobce, má význam v prostředí intenzivní konkurence, jejím cílem je posílení 

image firmy v mysli zákazníka, změna image produktu atd. 

• funkce upomínací – cílem je připomínat a udržovat v povědomí výrobek či 

službu, kterou zákazník již dobře zná 

Všechny tyto tři funkce se dají aplikovat i na sportovní reklamu, která ve sportovním 

oblasti využívá specifickou formu komunikace. V tomto případě se může jednat o 

reklamu na sportovních dresech, startovacích číslech, mantinelu, nářadí, náčiní nebo na 

výsledkových tabulích (Čáslavová, 2009). 

3.1.1.6 Event marketing 

Event marketing má za úkol zprostředkovat zákazníkům výrazný emocionální zážitek 

s danou firmou a vyvolat pozitivní pocity spojené se zvýšením obliby dané značky. Proto 

je event marketing někdy též označován jako zážitkový marketing. 
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Šindler (2003) uvádí, že event marketing vznikl jako reakce na změny v prostředí, které 

jdou na ruku právě použití eventů jako komunikačních prostředků. Jedná se zejména o 

tyto tendence: 

• spotřební chování jednotlivců je stále více ovlivňováno preferencí volného času a 

silnější orientací na životní styl plný nejrůznějších prožitků 

• spotřebitelé vyžadují při komunikaci rostoucí exkluzivitu a individualismus – 

potřebu dialogu klasické formy komunikace (reklama) nenaplňují 

• vysoká nasycenost výrobky a službami, rozsáhlá nabídka navzájem si 

konkurujících substitutů, místo komunikačně orientované strategie je důraz 

kladen na spojení výrobků, služby nebo značky s emocemi koncových 

spotřebitelů 

• životní cyklus výrobku se zkracuje, komunikace musí být intenzivnější a 

sofistikovanější 

• nárůst přesycení informacemi (ztrácí hlavně masová komunikace, zejména 

v důsledku rostoucí tržní segmentace) vyžaduje komunikační nástroje, které 

přenáší sdělení na malé cílové skupiny 

• potřeba komunikace patří k základním sociálním potřebám každého člověka – 

moderní komunikační strategie musí přinášet dostatek příležitostí pro přímou a 

interaktivní komunikaci 

Event marketing je potom nástrojem komunikace, který zahrnuje „plánování, organizaci, 

realizaci a kontrolu všech opatření, která probíhají v časovém a prostorovém rozsahu, 

jsou pořádány podnikem, představují pro zákazníka zážitek, slouží k interakci a dialogu 

se zákazníkem a umožňují oslovit správnou cílovou skupinu komunikačními cíli“ (Tomek, 

Vávrová, 2008, s. 240). 

Pro posouzení vhodnosti nasazení event marketingu, určil Stevens (2005) klady a zápory. 

Mezi klady řadí: 

• přesné zacílení příjemce sdělení 

• kontrola nad sdělením (naplnění potřeb účastníků) 

• budování vztahu (možnost oboustranné komunikace v průběhu eventu) 

• eliminace konkurenčních podnětů 

• prosazení značky, zvýšení povědomí o značce 
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K záporům pak patří: 

• dostatečně vysoká účast na eventu 

• potřeba perfektní organizace průběhu eventu 

• eventuální nákladnost 

O nasazení event marketingu však rozhoduje hlavně výsledek, tedy naplnění cíle 

komunikace. 

Watt (2003) uvádí, že klíčem pro úspěšný event je zejména stanovení přesných cílů, které 

má daná událost splnit. Cíle dle autora musí být: 

• specifické 

• měřitelné 

• odsouhlasené 

• srozumitelné 

• dosažitelné 

• realistické 

• jednoduché 

• jednoznačné 

• správně načasované 

3.1.1.7 Grassroots marketing 

Autorka Meyers (2015) uvádí, že tento druh marketingu se nesnaží ovlivnit velkou masu 

obyvatel, ale zaměřuje se na úzkou skupinu lidí, sleduje jejich osobní zájmy a potřeby. 

Ty se pak snaží naplnit, čímž vytvoří nebo upevní pouto příjemců a subjektu, který 

grassroots marketing uplatňuje. Tento vztah se většinou uplatňuje ve sportovním 

prostředí mezi sportovním klubem a fanoušky. 

3.1.1.8 Eventy 

Dle Bodwina (2010) jsou eventy, taktéž události, moderním prostředkem a strategií jak 

propagovat pozitivní image a oslovit cílové skupiny zákazníků, klientů, sponzorů a 

dalších potenciálních zájemců o spolupráci.  

Typologie eventů 

Následující dělení eventu, vychází z díla českého autora zaobírajícího se problematikou 

event managementu a event marketingu.  Rozděluje eventy do následujících pěti skupin: 
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Eventy dle cílových skupin 

• veřejné eventy – zahrnuje potenciální zákazníky, existující zákazníky, širokou i 

odbornou veřejnost 

• firemní eventy – akce pořádané pro zaměstnance, sponozory, akcionáře, 

dodavatele a ostatní vnitřní cílové skupiny firmy v podobě různých oslav, 

školicích pobytů apod. 

Eventy dle konceptu  

• event marketing využívající příležitosti - jde o využití významné akce (oslavy), 

kdy dochází ke spojení firemního jména a loga s názvem dané akce 

• značkový (produktový) event marketing – budování vztahu příjemce ke značce na 

základě prosazování značky organizace nebo produktu 

• imegeový event marketing – image místa konání a forma propagace musí 

souhlasit s hodnotami spojovanými se značkou 

• event marketing vztažený ke know-how – představení ojedinělého produktu či 

služby, nebo inovativní technologie vyvinuté a vlastněné firmou 

• kombinovaný event marketing – kombinace výše uvedených konceptů 

Dělení konceptu podle doprovodného zážitku 

V dalším dělení vychází autor z poznatků, že typologie je snaha rozdělit event marketing 

podle zážitků, které vyvolávají nebo doprovázejí vlastní komunikaci klíčového sdělení. 

Jde o přenos emocí a pocitů mezi danou aktivitou a značkou, obecně pak o využívání 

sportu, kultury, přírody či jiné společenské aktivity. 

Eventy podle místa 

• venkovní eventy ( open-air) – akce prováděné na veřejném prostranství pod širým 

nebem, spojené převážně se sportovními událostmi, koncerty apod. 

• eventy pořádané uvnitř – události prováděné v budovách a na zastřešených 

stadionech, v kongresových centrech, hotelích, divadlech a koncertních sálech 

3.1.2 Plánování komunikačních kampaní 

Plánování komunikační kampaně je důležitým prvkem, který nelze vést bez ohledu na 

celkový marketingový plán. Platí, že komunikační plán vychází z marketingového plánu 

a je mu podřízen. Aby bylo dosaženo cílů, je nutné vytvořit oba tyto plány v souladu. 
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Plánování a samotný návrh marketingové kampaně zahrnuje několik kroků. Součástí též 

bývá fáze analýzy, která napomáhá k určení cílů a strategie. Na fázi analýzy pak navazují 

samotné kroky plánování, které lze vidět na následujícím obrázku. 

Obr. 1 - Proces plánování komunikační kampaně 

 

Zdroj: Němcová (2011) 

3.1.2.1 Situační analýza 

Situační analýza je brána jako východisko komunikačního plánování a má poskytnout 

ucelený přehled o pozici společnosti na trhu ve vztahu ke konkurentům.  De facto se jedná 

o přehled makroprostředí, mikroprostředí a vnitřního prostředí podniku. Snaží se nalézt 

silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby v měnícím se makroprostředí. Od 

jejího výsledku se pak odvíjí stanovení cíle a strategie. 

K analýze makroprostředí se využívá analýza PEST, která zahrnuje následující kategorie 

faktorů: 

• politické a právní 

• ekonomické 

• sociální  
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• technologické 

Další využití v této fázi má SWOT analýza, která se zabývá silnými (strenghts) a slabými 

(weaknesees) stránkami uvnitř podniku, které jsou jím ovlivnitelné. Dále se zabývá 

neovlivnitelnými příležitostmi (opportunities) a hrozbami (threats) podniku vycházející 

z analýzy endogenního prostředí. 

Šindler (2003) doporučuje ve vztahu k nasazení event marketingu jako komunikačního 

nástroje, posoudit v rámci uvedených analýz zejména tyto faktory: 

• potřebu komunikace na zážitky orientované  

• vhodné a dostupné příležitosti (jubilea apod.) 

• nejvýznamnější aktivity konkurence v této oblasti 

• oblíbené formy v oblasti nabídky eventů 

• analýzu potřeb a hodnot cílových skupin v oblasti poptávky volnočasových aktivit 

• finanční (disponibilní rozpočet) a lidské zdroje (kvantitu a kvalitu) 

3.1.2.2 Stanovení cílů 

Cíle mají vycházet ze situační analýzy a musí být jednoznačně stanoveny před rozvojem 

komunikační strategie. Cíle nám sdělují, co má být propagací dosaženo a kdy toho má 

být dosaženo. Také nám pomáhají stanovovat kritéria, pomocí kterých může být následně 

vyhotovena úspěšnost kampaně. Obecně teorie rozděluje cíle na ekonomické a 

mimoekonomické. 

Autoři Karlíček a Král (2011) vymezují následující cíle komunikační kampaně: 

• zvýšení prodeje 

• zvýšení povědomí o značce 

• ovlivnění postojů ke značce 

• zvýšení loajality ke značce 

• stimulace chování směřujícího k prodeji 

• budování trhu 

Dále uvádějí, že tyto cíle by měly splňovat tzv. „SMART“ parametry 

• specific (konkrétní) 

• measurable (měřitelné) 

• agreed (odsouhlasené týmem) 
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• realistic (realistické) 

• timed (časově ohraničené) 

3.1.2.3 Identifikace cílových skupin 

Většina firem má již s existujícím produktem (výrobkem nebo službou) nadefinovanou 

svou cílovou skupinu, avšak problematika segmentace trhu, správného zacílení a umístění 

nesmí být brána na lehkou váhu. 

Na základě definování cílové skupiny lze pak rozlišovat hromadný a cílený marketing. 

Autorka Jakubíková (2008, s. 131) uvádí, že „cílený marketing znamená, že firma na 

daném trhu poznává různé významné tržní segmenty, rozhoduje se mezi nimi a vybírá ten 

segment nebo ty segmenty, které jsou z jejího pohledu nejvýhodnější, a volí své cílové 

trhy“. Pro každý takto zvolený segment pak podnik uplatňuje jiný marketingový přístup. 

Výsledkem je přesné zacílení a podnik zbytečně neplýtvá finančními a jinými zdroji na 

segmenty, které nejsou produktem vůbec dotčeny. 

První fáze – fáze segmentace- spočívá v rozdělení trhu na relativně homogenní skupiny, 

které jsou si podobné v jedné nebo několika vlastnostech, s cílem lépe využít těchto 

vlastností. Může se jednat o různé typy segmentace, jako je například geografická, 

demografická, psychologická, behaviorální, emocionální, citlivost na marketingové 

nástroje apod. 

Vzhledem k tomu, že některé segmenty nabízejí lepší příležitosti než jiné, nastupuje 

druhá fáze – fáze targeting, ve které jde o vyhodnocení a výběr cílového segmentu. Autoři 

Solomon, Marshall a Stuart (2006, s. 204) uvádí, že se jedná o „ proces, během nějž 

výrobci a prodejci hodnotí atraktivitu jednotlivých potencionálních tržních segmentů a 

rozhodují se, do kterých z možných skupin investují své zdroje a pokusí se učinit z nich 

své zákazníky. Vybraná skupina je pak pro firmu jejím cílovým trhem.“ Kotler a Keller 

(2007) zdůrazňují dva faktory pro výběr, a to sice celkovou atraktivitu segmentu a cíle a 

prostředky podniku. 

Poslední fází je fáze positioning, neboli umístění produktu, značky nebo společnosti 

v mysli zákazníka. K pochopení vnitřních myšlenkových pochodů zákazníka lze využít 

různé výzkumné metody, jako je pozorování, experiment nebo dotazování. 
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3.1.2.4 Stanovení strategie 

Aby došlo k naplnění cílů definovaných pro zvolenou cílovou skupinu, musíme zvolit 

vhodnou komunikační strategii. Zamazalová (2010, s.123) definuje komunikační strategii 

jako „závazné stanovení střednědobých a dlouhodobých plánů v rámci definování 

chování firmy, které obsahují měřítka pro zinscenování, počet a typy eventů, jejichž 

prostřednictvím bude dosaženo zvolených marketingových cílů“. 

Bruhn (1997) vytváří 6 dimenzí strategie event marketingu (sedmou jsou komunikační 

kanály): 

1. Objekt – vymezení předmětu eventu (produkt, značka nebo celý podnik). 

2. Sdělení („poselství“) – vychází z celkové strategie společnosti, zejména 

z umístění v mysli zákazníků. Sdělení by mělo mít následující charakteristiky : 

obecně výstižné a snadno zapamatovatelné pro zákazníka. Může být vztaženo 

přímo k produktu nebo ke značce. 

3. Cílová skupina – v rámci navržení komunikační strategie je potřeba doplnit 

identifikaci cílové skupiny o její velikost, například z důvodu potřeby vybavení 

počtu sedadel, obsluhy, parkovacích míst apod. Autor Conway (2006) navrhuje 

několik metod pro dosažení přesnějšího odhadu. Jedná se o odhad na základě 

počtu pozvaných zákazníků, na základě návštěvnosti podobného eventu, omezené 

kapacity místa konání nebo na základě počtu rozeslaných pozvánek. 

4. Intenzita eventů – je rozhodnutí o počtu a trvání eventů v rámci marketingové 

strategie. Přesněji řečeno, zda bude uspořádáno méně akcí s intenzivnějším 

působením, nebo řada menších variantních eventů. 

5. Typologie eventů – viz kapitola 3.1.1.8 

6. Inscenace eventu (kreativní strategie) – jedná se o vlastní provedení eventu. 

7. Komunikační kanály – Kotler (2007, s. 827) rozlišuje kanály osobní a neosobní. 

Osobní kanály definuje jako „kanály pro přímou vzájemnou komunikaci dvou či 

více lidí“. Patří sem například osobní face-to-face kontakt, proslovy k publiku, 

telefonické hovory, word-of-mouth, on-line komunikace. Přenášení sdělení bez 

osobní účasti příjemce nebo bez jeho zpětné vazby je pak typické pro neosobní 

kanály. Jejich příkladem mohou být média, podpora prodeje, PR, outdoorové 

kanály, ambienty, guerilla marketing, dopravní prostředky atd. 
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3.1.2.5 Volba eventu 

Marketingová strategie při volbě eventů se skládá ze dvou kroků: výběru typu eventu a 

naplánování samotného průběhu eventu (scénář, plán eventu). 

Typy eventů jsou již uvedeny v kapitole 3.1.1.8.  

Druhým krokem tedy vyvstává samotné plánování eventu, jinak také scénář eventu. Ten 

by měl odpovídat na hlavní otázky:  

• Kdo bude účastníkem eventu? 

• Kdy a kde se bude event. konat? 

• Kdo bude mít co na starosti? 

• Jaké jsou jednotlivé body programu? 

• Jaký je časový harmonogram? 

Autorka Rybišárová (2009) ve své publikaci uvádí, že každý event by měl mít minimálně 

tři části. Hovoří o originálním prostoru pro konání, cateringu a programu. Allen (2008) 

přichází se svým tzv. event-marketingovým mixem, který se skládá z hlavní náplně 

(zážitku), konkrétního programu, „obalu“, místa konání, lidí, partnerů eventu, ceny a 

integrované marketingové komunikace (promotion): 

• zážitek – hlavní důvod, kvůli kterému lidé přicházejí, (umělecké vystoupení, 

sportovní turnaj) a který je dále doplněn o zážitek ve formě cateringu, o služby 

spojené se zážitkem, o celkovou organizaci eventu 

• program – navržený program by měl odpovídat cílům marketingu, naplnit 

očekávání cílové skupiny, brát v úvahu existující konkurenční eventy, dostupnost 

vhodných umělců a místa konání atd. 

• „obal“ – zahrnuje organizaci doprovodných aktivit, jako je doprava, parkování, 

ubytování nebo zajištění nápojů a občerstvení 

• lidé – zahrnuje obsluhu, umělce, organizátory atd, partneři eventu – zahrnuje 

možný zdroj financí, reklamní prostor 

• cena – též vstupné, má zásadní vliv na rozhodování o účasti na eventu, vstupné 

není vždy nezbytností 
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3.1.2.6 Naplánování zdrojů a stanovení rozpočtu 

Podstatnou součástí marketingového plánu je sumarizace dostupných a nutných zdrojů 

pro event. Dle Šindlera (2003) existují zdroje lidské, hmotné a finanční. Co se týká 

lidských zdrojů, je zdedůležité uvažovat nad počtem a strukturou a také nad možností 

využití vlastních zaměstnanců nebo dobrovolníků. Podle autora lze dále za hmotný 

kapitál považovat prostory ke konání akce, infrastrukturu, techniku, dopravu, catering, 

ubytování aj. Poslední finanční zdroje jsou takové, které musí být zakomponovány do 

celkových výdajů na komunikaci na plánované finanční období.  

Proces sestavení rozpočtu eventu je velmi složitým úkolem, jelikož je event marketing 

součástí integrované komunikace a některé náklady mohou být nezapočítány nebo 

započítány několikrát. Dále u eventů existuje mnoho položek, které je třeba brát jako 

náklad a jejichž cenu nemůžeme dopředu zcela dobře odhadnout. V tomto případě se 

může jednat například o množství spotřebovaných nápojů. 

Z těchto všech důvodů se sestavuje tzv. rámcový rozpočet podle nákladových položek. 

V praxi se můžeme setkat s několika typy vymezení rozpočtu. Hesková a Štrachoň (2009) 

uvádí metodu zůstatkového rozpočtu (prosté alokování zbytkových zdrojů do oblasti 

marketingové komunikace), metodu procenta obratu (výdaje na komunikaci jsou určeny 

jako procento z obratu), metodu konkurenční parity (výdaje jsou stanovovány ve výši 

stejné, jako je tomu u konkurentů v odvětví), metodu netečnosti (výdaje jsou přidělovány 

konstantně bez ohledu na trh, konkurenci, cíle) a metodu cílů a úloh, která bývá pro event 

marketing nejpříhodnější. 

3.1.3 Hodnocení a způsoby měření efektivnosti kampaně 

Pro manažera projektu jsou důležité výsledky dané kampaně a výsledky provedených 

investic. Hodnocení event marketingu je však složitým úkolem vzhledem k jeho 

komplexnosti a návaznosti na ostatní nástroje komunikačního mixu. Například v teorii 

vyhodnocování efektivnosti reklamy se doporučuje měřit dopad na povědomí o produktu 

nebo značce a dopad komunikace na obrat (Kotler, Keller, 2003). 

Dle Šindlera (2003, s. 69) je měření efektivnosti (nebo také kontrola event marketingu) 

„založena na porovnávání jednotlivých realizovaných aktiv, respektive aktuálního stavu 

událostí se stanovenými cíli a předpoklady před začátkem eventu“. Event contolling by 

měl dát odpověď na otázky, zda budou prostřednictvím daného eventu splněny vytyčené 



 27 

cíle marketingu a zda zdroje potřebné k realizaci eventu byly vynaloženy účelně ve 

srovnání s jinými formami komunikace. 

Autor řadí kontrolu do následujících kroků: 

1. Předběžná kontrola – provádí se před vlastním zahájením event marketingového 

procesu, kdy je třeba přezkoumat rozhodnutí učiněná při plánování event 

marketingu. Používají se tzv. pre-testy, pomocí kterých se zkoumá analýza cílové 

skupiny, analýza konkurence, volba nejvhodnějších komunikačních kanálů a 

obecně vhodnost event marketingu oproti jiným komunikačním nástrojům. 

2. Průběžná kontrola – má za úkol průběžně sledovat a vyhodnocovat jednotlivé 

kroky plánování a realizace eventu a to z hlediska časového a obsahového. 

3. Následná kontrola – klíčová fáze kontrolního systému, která určuje míru naplnění 

cílů event marketingu vytyčených v procesu plánování a odhalí slabiny projektu. 

Hesková a Štarchoň (2009) hovoří o měření přímých a nepřímých účinků. Pokud 

vycházíme z původního dělení cílů na ekonomické a neekonomické, tak měření 

přímých účinků spadá do kategorie ekonomických cílů. Zde je sledován přírůstek 

obratu, zisku nebo tržního podílu vloženým nákladům. V případě 

neekonomických cílů hovoříme o tzv. nepřímé metodě hodnocení, která zkoumá 

zapamatovatelnost a preferenci značky, změny v postoji ke značce. Dle Šindlera 

(2003) tyto komunikační cíle ovlivňují postoj a chování cílové skupiny 

z dlouhodobého hlediska, a proto jsou velmi důležité. 

Co se týká hodnocení efektivnosti, tak zde existují dvě skupiny metod. První se nazývá 

hodnocení ekonomických ukazatelů a je velmi složité a mnohdy nereálné, neboť konečný 

výsledek hodnocení závisí na mnoha faktorech. Mezi hlavní sledované ukazatele patří 

obrat, zisk a tržní podíl a jejich přírůstek, které lze vyhodnotit analýzou časových řad 

(Novotný, Suchánek, 2007). 

Typickým nástrojem pro měření efektivnosti vložených investic do určité kampaně je 

ROI (Return on Investments). Účelem marketingu je z dlouhodobého hlediska vytváření 

zisku, tudíž je v tomto případě marketingový rozpočet podnikovou investicí. Je-li zisk 

postaven jako cíl a rozpočet jako investice, pak je správným ukazatelem ROI (Lenskold, 

2003). 

Stevens (2005) staví měření efektivnosti na specificky vymezených cílech event 

marketingu a jejich porovnání se skutečně dosaženými výsledky kampaně. Jedná se o tzv. 
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ROO (Return on Objectives). Tento ukazatel však odpovídá pouze na krátkodobé 

výsledky cílů a nedokáže porovnat teoreticky možné výsledky různě proinvestovaných 

kampaní tak, jako je tomu o ROI. 

Druhou skupinou jsou mimoekonomické cíle neboli komunikační efektivnost event 

marketingu. V první fázi předběžné kontroly je předmětem výzkumu především cílová 

skupina, a to její velikost, navržení scénáře podle jejích požadavků a představ, dohad 

očekávání, předpokládaná účast apod. V této fázi lze rozlišit kvantitativní a kvalitativní 

průzkum. Podle Šindlera (2003) je nejčastější metodou kvantitativního průzkumu 

dotazování a u kvalitativního průzkumu hovoříme o „focus group“ nebo tzv. projekční 

metodě, kdy výzkumník nejprve navodí určitou situaci a poté sleduje názory respondenta 

a postoje k jejímu řešení. 

V průběhu eventu může docházet též ke kvalitativnímu i kvantitativnímu výzkumu. 

Využívá se dotazníků v místě konání. Další možnou metodou pro získání údajů může být 

pozorování. 

Účelem následné kontroly je zhodnotit celkovou úspěšnost eventu a naplnění 

komunikačních cílů. Opět se dají využít metody dotazování, ať už v písemné, ústní či 

telefonické formě. Další možností jsou „focus group“ či „meetingy“ s osobami 

podílejícími se na organizaci eventu Allen (2008). Další možné metody, které lze využít, 

jsou metody statistické, kdy lze měřit např. celkový počet účastníků, jejich strukturu, 

počet odmítnutých pozvánek, počet vyžádaných informací a lze zmínit taktéž mediální 

odezvu. Mediální odezva nám ukazuje kolik bylo zveřejněno informací v médiích, jaký 

druh informací se objevil, jeho délka, forma, pozice a celkové znění. 

Vyhodnocení efektivity event marketingu je důležitým krokem, který by žádný manažer 

nemělo pomíjet. Lze tak eliminovat chyby v následujících akcích a posunout celý event 

o stupeň výš. 

3.1.4 Představení firmy Puma s.r.o 

Zakladatelem firmy Puma byl jeden z bratrů Dasslerových, a to sice Rudolf Dassler. 

Původně chtěl dát Rudi Dassler své nové firmě název „Ruda“ – složením ze dvou 

počátečních písmen jeho jména a příjmení. Ale po dohodě se zaměstnanci se rozhodli 

firmu nazvat jinak. A tak 1. srpna 1948 registruje svoji novou firmu s názvem „Puma 

Schuhfabrik Rudolf  Dassler“, zkráceně Puma. Tuto šelmu použil v názvu pro její 

charakteristiky jako je rychlost, elegance, dravost, které měly reprezentovat filosofii nové 
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firmy a jejich produktů. Dodnes tento název existuje. Drobnými proměnami prošlo pouze 

oficiální znění tohoto názvu. 

Po rozdělení společné firmy obou bratrů se Rudi Dassler rozhodl založit svoji firmu Puma 

nedaleko původního sídla společné firmy. Hlavní sídlo podniku se tak dodnes nachází 

v německém městě Herzogenaurach, nedaleko sídla firmy adidas (About Puma, 2018). 

Puma v minulosti platila za ryzí značku sportovní obuvi a oblečení, přičemž prim u ní 

hrál fotbal, V době finanční krize se však začala potýkat s odlivem zákazníků, a tak 

zkusila změnit svoji strategii. Podle výsledků se zdá, že časy se mění k lepšímu. Tuto 

skutečnost zachycuje i graf, který znázorňuje vývoj akcií od roku 2015 do roku 2017, kde 

lze vidět značný růst. 

Graf 1 - Vývoj akcií Puma od roku 2015 do  2017, v eurech 

  

Zdroj: Peak.cz (2017) 

 
  



 30 

4 METODIKA PRÁCE 

Jak již bylo zmíněno, cílem této práce je zhodnotit efektivitu marketingové kampaně. Aby 

bylo dosaženo tohoto cíle, musí být zvolená vhodná metodika práce. Ta vychází v první 

řadě z rozboru a popisu jednotlivých kroků komunikační kampaně a z analýzy interních 

dokumentů. Ve druhé fázi jde o získání hlubších informací v podobě postojů a názorů 

vybraných tázaných subjektů. Součástí vyhodnocení efektivity marketingové kampaně je 

i zúčastněné pozorování, které dokreslí závěrečné výsledky. Efektivita práce je tedy 

hodnocena na základě marketingových ukazatelů, výsledků z prodeje, výsledků zpětné 

vazby, kvalitativního výzkumu provedeného pomocí polo-strukturovaného rozhovoru a 

zúčastněného pozorování. 

4.1 Použité metody získání dat 

4.1.1 Analýza dokumentů 

Podle autorů Maňáka, Švece a Švece (2005) slouží tato metoda používá ke zkoumání  

písemného nebo vizuálního materiálu. Další autor, který se zabývá tímto tématem je 

Hendl (2012, s. 132), který uvádí, že jde o vše napsané anebo jednoduše zaznamenané. 

Dále uvádí, že „analýza dokumentů patří mezi standardní metody jak v kvalitativním, tak 

v kvantitativním výzkumu.“ Dokumenty jsou vnímány jako data, která byla pořízena 

někým jiným než výzkumníkem, a za jiným účelem než je aktuální výzkum a data tedy 

již existují a označují se jako sekundární a dále dělíme na externí zdroje sekundárních 

dat, v tomto případě můžeme hovořit o statistických přehledech, agenturních výzkumech, 

panelových šetřeních apod., a interní zdroje. Do interních zdrojů dat zahrnujeme 

informace shromážděné uvnitř firmy, které se z větší části týkají evidování vlastní 

činnosti. Lze do nich zařadit informace o cenách a zboží/produktů, prodeji, nákladech, 

poznatky z veletrhů, konferencí atd. (Přibová, 1996). 

V této bakalářské práci je využito poznatků z interních zdrojů dat, zejména pak o 

nákladech marketingové kampaně, příjmů z akce, ale také data týkající se cílů kampaně 

a užitých nástrojů propagace. 

4.1.2 Zúčastněné pozorování 

Jakožto osoba, která se zúčastnila všech pořádaných tour, jsem byla přímým účastníkem 

komunikační kampaně a některá data jsem mohla získat přímým pozorováním jako 
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účastník a pozorovatel v jedné osobě. Dle Kozla (2006) se v tomto případě jedná o 

„zúčastněné pozorování“. Výsledky ze zúčastněného pozorování pak dopomáhají 

k doložení závěrečné efektivity kampaně PumaOne tour. 

4.1.3 Kvalitativní výzkum 

Celá řada autorů definuje ve svých publikacích kvalitativní výzkum. Například Creswell 

(1998, s. 12) uvádí, že „kvalitativní výzkum je proces hledání a porozumění založený na 

různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. 

Výzkumník vytváří komplexní holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o 

názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“ Kotler 

(2007, s. 409) pak uvádí využití kvalitativního výzkumu, o kterém říká, že „kvalitativní 

výzkum je použitý pro zjištění motivací, postojů a chování zákazníka.“ Na rozdíl od 

kvantitativního výzkumu, kde je především o získávání měřitelných číselných dat od 

velkého vzorku respondentů, jde v kvalitativním výzkumu o získávání detailnějších 

informací o zkoumaných jevech od menší skupiny respondentů. Kozel, Mlynářová a 

Svobodová (2011) řadí mezi nejčastěji využívané techniky v kvalitativním výzkumu 

individuální hloubkový rozhovor, skupinový rozhovor (focus group), asociační testy a 

procedury, projektivní techniky, polaritní profil, tachystoskopickou projekci, 

brainstorming a neuromarketing. 

4.1.4 Polo-strukturovaný rozhovor 

V kvalitativním výzkumu se nejčastěji používá sběru dat pomocí rozhovoru, který 

označujeme jako hloubkový rozhovor. Hloubkový rozhovor je možné definovat jako 

nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu zpravidla jedním badatelem 

pomocí několika otevřených otázek (Švaříček, Šeďová, 2007). 

Typy hloubkového rozhovoru jsou strukturovaný rozhovor - u něho jsou otázky 

standardizované, zaměřené na určité oblasti a interpretace výsledků je často 

kvalitativního a kvantitativního charakteru, a  nestrukturovaný neboli narativní rozhovor. 

V této práci bylo využito polo-strukturovaného rozhovoru, který je dle autorů 

Wildemutha a  Zhanga (2009) flexibilnější a volnější než strukturované, ale jsou 

organizovanější a systematičtější než nestrukturovaný rozhovor. Dalším autorem 

zabývajícím se polo-strukturovaným rozhovorem je Mikovský (2006), který uvádí, že 

výzkumník vytváří při jeho užití okruhy otázek, které potom bude s respondenty při 
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rozhovoru probírat. Struktura však není pevně daná a může se například měnit pořadí 

otázek. Dále se podle autora mohou k základním otázkám přidat otázky doplněné o nová 

témata. Záleží pouze na tazateli, zda je považuje za relevantní ke zvolenému tématu. 

V případě této práce byly otázky sice pevně stanoveny, avšak v průběhu rozhovoru došlo 

ke změně jejich pořadí a v průběhu rozhovoru byly na základě odpovědí přidány i otázky 

nové nebo doplňující. Jedná se tedy o polo-strukturovanou formu rozhovoru, kdy byla 

tato výzkumná technika nejvhodnější při dosažení cíle. Rozhovor byl proveden 

s marketingovou manažerkou společnosti Puma s.r.o. Její odpovědi byly podstatné pro 

zohlednění očekávaní z kampaně na straně firmy. Očekávání a konečné výsledky 

z kampaně pak určí výslednou efektivitu. Celý přepis rozhovoru naleznete v přílohách. 

4.1.5 Feedback/zpětná vazba 

Pojem zpětná vazba může být definován buď jako sdělená informace anebo jako proces 

pozorování činnosti nebo systému a shromažďování informací pro jejich vyhodnocení 

nebo korekci. Zpětná vazba neboli „feedback“ má pomoci jinému člověku dovědět se , 

jak jeho osobu, tvorbu či odvedenou práci vidí ostatní lidé (spolupracovníci, manažeři, 

zúčastněné osoby apod.). Feedback má pomoci pracovníky nasměrovat tak, aby bylo 

dosaženo potřebných cílů (Vítězslav Prukner, 2013). 

Prukner (2013) řadí mezi klíčové zásady pro poskytování efektivní zpětné vazby patří 

podle : 

• má být vyvážená, začínat a končit pozitivním sdělením 

• je plánovaná a pravidelná 

• je předem připravená 

• je věcná a konkrétní, měla by se týkat pozorovaných projevů chování, nikoliv 

osobnosti hodnoceného 

• poskytovatel zpětné vazby by měl být upřímný a mít emoce pod kontrolou 

• měla by být poskytována osobně 

Feedback by měl přinést ucelený názor na danou skutečnost, událost či osobu. V případě 

této práce šlo o zpětné vazby, které jsem vyžadovala od manažerů jednotlivých 

regionálních akademií. Jejich názor byl velmi podstatný pro zhodnocení zkoumané 

efektivity. Každého manažera jsem poprosila o stejnou věc, a to sice o zaslání feedbacku 
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na event konaný v jejich regionu. Zpětné vazby byly zaslány prostřednictvím emailu, 

jelikož nebylo v mé kompetenci je provést osobně. Tuto metodu jsem zvolila z důvodu, 

že každý z manažerů měl dostatek času na zhodnocení akce, a tím pádem měli prostor 

shrnutí vždy svých připomínek. 
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5 ANALÝZA KOMUNIKAČNÍ KAMPANĚ PUMAONE 

TOUR 

Analýza komunikační kampaně je podstatným nástrojem k dosažení výsledné efektivity 

PumaOne tour. Hlavní částí analýzy je popis produktu a  kampaně na něj zaměřené, 

nadále analýza finančních ukazatelů, která je podstatná zejména pro vyhodnocení 

ekonomické efektivity. 

5.1 Marketingový mix společnosti Puma ČR aplikovaný na produkt 

Puma One 

Přestože se firma Puma zabývá tvorbou jak „teamsportových“, tak i „lifestylových“ a 

„runningových“ produktů, byla tato kampaň zaměřena na jeden konkrétní produkt 

z kolekce teamsport. Produkt nese název Puma One a v následující části bude popisován 

marketingový mix aplikovaný právě na tento produkt. 

5.1.1 Produkt/ Product 

Produkt Puma One je vytvořen tak, aby dodal hráčům sebevědomí potřebné k tomu, aby 

hráli nejlépe, jak umí. Je postaven podle principu „3F“: 

• FIT (optimální pasování na chodidle)- je umožněno evoKNIT ponožkou, která 

vytváří podpůrný a přiléhavý fit okolo kotníku 

• FAST (rychlost na hřišti) - lehká a reaktivní Pebax podrážka a konfigurace špuntů 

podporující rychlost 

• FEEL (optimální cítění míče) - velmi tenká a měkká prémiová kůže poskytuje 

vrcholný dotyk a pocit k míči 

Kopačky Puma One jsou revoluční novinkou z dílny Puma. Jsou tvořeny tak, aby obsáhly 

veškeré aspekty dobrého fotbalisty, a s to sice rychlost, stabilitu a přesnost. Produkt je 

vyráběn v elegantní bílo černé kombinaci a lze ho zakoupit jak ve verzi FG – kopačky 

využívané na běžném travnatém povrchu, tak i SG – kopačky využívané na podmáčeném 

povrchu. K dostání je produkt i v dětské a juniorské velikosti. Produkt včetně všech 

detailů podněcující jeho kvalitu je znázorněn na obrázku číslo 2. 
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Obr. 2 - Produkt Puma One 

 

Zdroj: Interní materiály Puma ČR 

5.1.2 Místo/ Place 

Produkt Puma One je, ostatně jako všechny produkty od firmy Puma, vyráběn 

v domovském sídle v Německu. Z Německa je pak distribuován na jednotlivé trhy. Puma 

v České republice má, co se týče místa, důležitou výhodu, jako jediná z globálních 

sportovních značek má svůj vlastní sklad, nacházející se v Praze. Z pražského skladu je 

pak nadále produkt Puma One zasílán do fotbalových speciálek a prodejních sítí, jako je 

například A3 Sport, Intersport, Sportisimo a v neposlední řadě byl produkt distribuován 

do značkové prodejny Puma store.  

Stěžejním místem v rámci naší kampaně byla fotbalová speciálka Top4Football se sídlem 

v Brně, avšak jejich hlavní prodejní místo se nachází v Praze. Firma se podílela na 

pořádání PumaOne tour a rozdávané vouchery v rámci tour mohly být uplatněny pouze v 

této prodejně nebo na stránkách www.pumastore.cz, které jsou též pod spravováním 

firmy Top4football.  

Dalším podstatným místem v rámci našeho produktu a marketingové kampaně jsou 

destinace pořádaných eventů. V rámci regionálních fotbalových akademií bylo zvoleno 

6 měst (z 9 možných), kde proběhla akce. Místa byla vybrána tak, aby byl co největší 

rozptyl mezi městy a my tak mohli zasáhnout do každého koutu České republiky. Na 

základě těchto předpokladů byla zvolena Jihlava, Olomouc, Plzeň, Karviná, Teplice a 

České Budějovice. 
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5.1.3 Cena/ Price 

Při tvorbě ceny produktu Puma One bylo zohledněno několik faktorů. Jednalo se 

především o náklady na využitou technologii a vliv konkurenčního prostředí. Vzhledem 

k tomu, že Puma byla v posledních několika letech mírně „pozadu“, nepředstavovala tato 

bota žádnou novou technologii, kterou by již trh neznal. Avšak co se týká kvality, je Puma 

One na stejné úrovni s konkurenčními kopačkami. 

Cena se pak liší tím, zda se jedná o Puma One FG nebo o Puma One SG. Maloobchodní 

cena kopaček Puma One FG byla stanovena na 5 499 Kč a Puma One SG na 5 699 Kč. 

Účastníci Puma One tour pak obdrželi voucher, díky kterému mohli při zadání kódu 

uplatnit slevu 40% na tento či jiný produkt z dílny Puma, nacházející se na prodejně 

Top4football nebo na stránkách www.pumastore.cz. 

5.1.4 Prezentace/ Promotion 

Nejpodstatnější částí v rámci této bakalářské práce je poslední ze 4P, a to promotion. Tato 

část bude detailně popsána a rozebrána v následujících kapitolách. Tento oddíl 

marketingové komunikace lze upřesnit pomocí vztahu: 

komunikační mix ~ promotion (propagace) ~ marketingová komunikace 

Další část bakalářské práce se bude věnovat detailnímu zmapování oblasti propagace 

produktu Puma One prostřednictvím komunikační kampaně PumaOne tour. Základním 

prostředkem byl komunikační plán a následné zkonstruování komunikační kampaně. 

5.2 Představení kampaně 

Na úvod této kapitoly je důležité pro lepší představivost stručně nastínit průběh konané 

marketingové kampaně. Marketingová kampaň byla rozdělena do 6 akcí, pořádaných 

v šesti místech po celé České republice. Do stanovených lokací dorazil celý podpůrný 

tým přibližně dvě hodiny před zahájením. V té době probíhaly instalace a samotná 

příprava akce. Nadále moderátor zahájil akci, kdy se hráči rozdělili do dvou až tří skupin. 

Zatímco u jedné skupiny probíhal regulérní trénink v režii trenérů, zbylé dvě tréninkové 

jednotky se již plnohodnotně účastnily naší akce. Ta startovala půjčováním testovacích 

kopaček z „obrandovaného“ přívěsu. Každý hráč měl k dispozici svou potřebnou 

velikost. Jakmile byli hráči přezuti, moderátor zorganizoval přechod k atrakcím. Po 

dokončení veškerých aktivit se vyměnili účastníci a ti u kterých předtím probíhal 
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regulérní trénink, si teď mohli přijít otestovat nové Puma One. Po skončení všech aktivit 

následovalo krátké vyhlášení a focení. 

Detailnější informace jsou součástí následujících kapitol. Představení kampaně slouží 

pouze jako stručný popis konané akce. 

Jak již bylo řečeno, komunikační kampaň vycházela z komunikačního plánu, který 

obsahuje 6 složek. Jedná se o situační analýzu, stanovení komunikačních cílů, definování 

komunikační strategie, identifikace cílové skupiny, volby eventu a stanovení rozpočtu. 

5.2.1 Situační analýza 

Vzhledem ke krátkosti přípravy celé kampaně nebyla vyhotovena žádná obsáhlejší 

situační analýza. Situační analýzy vycházely především z postavení fotbalové obuvi 

Puma mezi konkurencí, data byla získána z prodeje kopaček ve fotbalové speciálce 

Top4football, která se podílela na akci. Uvedená data jsou ke konci roku 2017. 

Graf 2 – Procentuální prodejnost kopaček ve firmě Top4football za rok 2017 

 

Zdroj: Komárková (2018) 

Z grafu lze vidět, že značka Puma zaobírá nejmenší díl prodejnosti. Značně ho převyšuje 

prodej kopaček Nike a na druhém místě adidas. Data jsou pouze orientační a vyplývají 

z interních zdrojů firmy Top4football. 

Procentuální prodej kopaček

Puma (9,9%) Nike (56,4%) adidas (33,7%)
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Dalším faktorem byl počet pořádaných „teamsportových“ kampaní/akcí v minulých 

letech. Počet lifestylových akcí značně převyšoval počet teamsportových. To je dáno 

především růstem prodejnosti v této oblasti a zaostáním fotbalové sekce, kdy došlo ke 

krátkodobějšímu útlumu, jelikož dosavadní produkty nebyly plně konkurenceschopné na 

trhu. 

Rozhodující vliv na pořádání kampaně měl pak přísun nového konkurenceschopného 

produktu, potřeba jeho zviditelnění a snaha o zlepšení pozice na trhu. 

5.2.2 Komunikační cíle kampaně 

Komunikační cíle marketingové kampaně vychází z interpretace polo-strukturovaného 

rozhovoru a marketingového plánu a jsou následující: 

• představení a uvedení nového produktu na trhu 

• vyvolání silné touhy po tomto produktu 

• zvýšení prodeje produktu 

• budování a udržení vztahu s regionálními fotbalovými akademiemi 

• rozšíření sportovních PR aktivit firmy 

Mimo cíle, které lze vyjádřit finančními ukazateli, zde figurovaly i cíle jako budování a 

udržení vztahu s RFA. Vzhledem k tomu, že Puma je v úzké spolupráci s Fotbalovou 

asociací České republiky, bylo jednou z priorit i vybudovat a podpořit dobré vztahy 

s Regionálními fotbalovými akademiemi, které spadají pod FAČR a kde se nacházela i 

naše cílová skupina zákazníků. 

5.2.3 Identifikace cílové skupiny 

Rozhodnutí, že se marketingová kampaň bude konat v lokacích fotbalovým akademií, 

vyplývá především z věku fotbalových hráčů. Účastníkům fotbalových akademií je 

v rozmezí od 13 do 15 let. V tomto věku se již formuje kvalita hráčů a zároveň i vzniká 

prostor pro představení nového produktu, který si mohou zakoupit, jelikož v tomto věku 

ještě většina hráčů nebývá pod smlouvou a výběr nových kopaček je tak čistě na jejich 

rozhodnutí. 
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Dalším důvodem byla vstřícnost akademií, kdy nebylo nutné zvát cílovou skupinu 

zákazníků, ale celá kampaň byla provedena v rámci jejich běžných tréninků jakožto 

„zpestření“ v daném týdnu. 

Hráči akademií byly též vybráni jako cílová skupina, protože jsou plně vybaveni 

oblečením a doplňky značky Puma a při tvorbě fotek či videí byla plně zajištěna podpora 

značky Puma. 

5.2.4 Komunikační strategie 

V rámci této komunikační kampaně byla stanovena jasná strategie, a to sice přimět 

cílovou skupinu otestovat nový produkt při plnění daných aktivit, po jejichž splnění byl 

každý z hráčů odměněn. Jednou z odměn  pro nás podstatných byl již zmiňovaný voucher 

se 40% slevou na nákup produktu či jiného Puma zboží na prodejně Top4football nebo 

na stránkách www.pumastore.cz. 

Dané aktivity byly navrženy kreativní agenturou tak, aby vyzdvihly všechny přednosti 

kopaček a budou rozebrány v dalších kapitolách. 

Kampaň byla pojata formou zábavy a měla předat hráčům pozitivní zkušenost 

s kopačkami Puma. O zábavu se staral moderátor všech akcí PumaOne tour Jan Weber, 

který je též několikanásobným mistrem světa ve „footbagu“ a který prostřednictvím 

ukázek freestylových triků s míčem oživil celou akci. Jan Weber je zároveň hlavní tváří 

Top4footballTv, která pravidelně točí videa na svůj youtube kanál a video z akademií 

nebylo výjimkou.  

Doplňujícím prvkem kampaně byl „trade“ marketing, což je metodou jak zvýšit prodej 

produktu úpravou marketingového mixu, zejména distribuce a místa tak, aby došlo 

k posílení spokojenosti odběratele a prodejců, která povede k uvedenému cíli trade 

marketingu. Jednotlivé nástroje „trade marketingu“ budou také specifikovány v dalších 

kapitolách. 

5.2.5 Volba eventu 

Volba i scénář eventu byl navržen kreativní agenturou na základě briefingu marketingové 

manažerky. Od začátku bylo jasné, že se bude jednat o venkovní akci, probíhající na 

fotbalovém hřišti. Zvažovalo se i zahrnout do akce hráče přímo z klubu a ne pouze 

z akademií, ale vzhledem k obtížné časové koordinaci bylo od této myšlenky opuštěno. 
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5.2.6 Časové ohraničení 

Launch, v překladu „vypuštění, odpálení“ produktu Puma One byl dne 1.6. 2017. 

Spuštění marketingové kampaně bylo naplánováno na měsíc září, kdy se hráči už 

vyskytují v akademiích. Během září bylo naplánováno 6 dat s přiřazenými místy, kde 

probíhala daná akce. Místa a data byla následující: 

• 5.9. 2017 –Jihlava 

• 7.9. 2017 – Olomouc 

• 18.9. 2017 – Plzeň 

• 19.9. 2017 – Karviná 

• 25.9. 2017 – Teplice 

• 26.9. 2017 – České Budějovice 

Původní plán byl takový, že mezi eventy bude minimálně den pauza. Avšak koordinace 

časových možností moderátora, akademií apod. způsobilo to, že dvakrát následovaly 

eventy den po sobě. 

Klíčovým datem pro nás bylo 18.9., kdy probíhala akce v Plzni. Plzeň byla zvolena cíleně 

jako třetí navštívené místo, jelikož jde zároveň o Pumou sponzorovaný tým a chtěli jsme 

se vyhnout veškerým možným chybám, proto nebyla volena jako první či druhou 

lokalitou. Druhým zásadním datem bylo 26.9., kdy celý event přijelo zhodnotit do 

Českých Budějovic vedení teamsportu z globálu Pumy.  

5.2.7 Rozpočet 

Poslední, a zároveň snad nejdůležitější složkou komunikační kampaně je rozpočet. Čím 

větší rozpočet firma má, tím může využít více komunikačních prostředků a důkladněji 

akci naplánovat. Pokud však hovoříme v této práci o efektivitě, je důležité zmínit, že 

pokud chceme dosáhnout co největší efektivity, měli bychom za minimálního úsilí a 

rozpočtu vyvinout co nejpovedenější a nejvlivnější kampaň. Detailní přehled 

vynaložených prostředků naleznete v příloze. 

První zkoumanou veličinou jsou náklady na kampaň, které jsem nadále rozdělila do pěti 

skupin dle způsobu vynaložení. 
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5.2.7.1 Náklady na agenturu 

Jak již bylo zmíněno, koncept akce byl vytvářen sdruženou agenturou. Agentura poskytla 

mimo konceptu personál potřebný pro aktivity a jejich dovoz, dovoz mediálních nosičů 

na celou kampaň (bannery, beachflagy apod.), stavbu propagačních nástrojů a jejich 

uschování a v neposlední řadě šlo o propůjčení daných aktivit, jako byl například 

speedgun - přístroj na měření rychlostí. 

5.2.7.2 Produktové náklady 

Pokud budu hovořit o produktových nákladech, mám na mysli náklady na zboží a věci 

potřebné k zajištění marketingové kampaně. V tomto případě šlo především o náklady 

spojené s klíčovým produktem Puma One. Vzhledem k tomu, že v červenci probíhala 

škola Petra Čecha, na níž byly využity též tyto kopačky jako testovací produkt, šlo při 

této kampani pouze o doplnění několika kusů do celého „sizerunu“ a nebylo tudíž nutné 

odebírat další větší počet těchto bot. Do celkových nákladů tedy zohledňuji pouze 

doobjednávané kusy. 

Dalšími produktovými náklady bylo vybavení pro veškerý personál, konkrétně šlo o boty, 

tepláky, tričko a mikinu. Součástí personálu byli animátoři u aktivit, projektoví manažeři, 

instalatéři mediálních nosičů, pracovníci Top4football, fotograf apod. Veškeré oblečení 

a boty byly vybírány z teamsportové kolekce a vždy bylo zohledněna cena a vzhled 

daného produktu. 

Mezi poslední produktové náklady řadím náklady na ceny/dárky. Jelikož šlo o akci, po 

které byl každý z účastníků odměněn a zvlášť byli odměněni nejlepší hráči, bylo nutné 

zakoupit dostatečný počet produktů. V první řadě šlo o dárky v menší hodnotě jako jsou 

například klíčenky, „spinnery“, batohy. Nejlepší hráči pak byli odměněni balónem, lahví 

na pití nebo třeba brankářskými rukavicemi. 

5.2.7.3 Náklady na propagaci 

Do nákladu na propagaci je řazena práce odvedená fotografem a videokameramanem. 

Vzhledem k tomu, že firma Puma Česká republika nemá facebookové ani jiné stránky 

zaměřující se na fotbal, a vzhledem k tomu, že umístění fotografií či videí na facebooku 

Puma CZ, lze pouze po schválení globálním týmem, které jsme bohužel nedostali, tak  

výsledné fotografie a video byly umístěny na sociální sítě Top4football.  
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Fotograf i kameraman byli z rozpočtového důvodu zastoupeni pouze na akci v Plzni. 

Fotograf byl hrazen z peněz firmy Puma a na proplacení kameramana se na nákladech 

podílela firma Top4football. 

V této skupině by mohly být dále zařazeny náklady na potřebné mediální nosiče, ale 

vzhledem k tomu, že veškerá jejich výroba byla v režii agentury, jsou započítány již 

v první skupině nákladů. 

5.2.7.4 Náklady firmy Top4football 

Náklady firmy Top4football jsou zároveň plnění firmy na této marketingové kampani. 

Z rozpočtu firmy Top4football byl placen personál, který obstarával půjčování obuvi a 

jejich dovoz a část výdajů na tvorbu videa. Vzhledem k tomu, že tyto údaje o cenách 

personálu jsou interními informacemi firmy Top4football, je jejich cena pouze odhanuta. 

Jak je ale zřejmé, náklady firmy Top4football byly minimální. 

5.2.7.5 Ostatní náklady 

Do ostatních nákladů spadá platba za služby moderátora, proplacení řidiče, který měl na 

starosti dovoz přívěsu s kopačkami, náklady spojené s dopravou a všechny dodatečné 

náklady jako je například koupě prostředků na očištění kopaček apod. 

Procentuální zastoupení veškerých nákladů na celkovém rozpočtu je znázorněno na grafu. 

Graf 3 - Rozdělení nákladů v celkovém rozpočtu 

 

Zdroj: Komárková (2018) 

Náklady

náklady na agenturu (43,49%) produktové náklady (29%) náklady na propagaci (4,12%)

náklady Top4football (3,62%) ostatní náklady (19,71%)
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5.2.7.6 Příjmy z akce 

Druhým podstatným ukazatelem jsou příjmy z akce. Byly generovány dvěma způsoby, a 

to buď ve formě využití voucherů nebo zasláním přímé objednávky od realizačního týmu. 

Příjmy z voucherů 

Voucher dostal každý z účastníků dané akce včetně zaměstnanců realizačního týmu. Na 

každém voucheru se nacházel slevový kód, který umožňoval získat požadované zboží od 

firmy Puma, zakoupené na stránkách www.pumastore.cz nebo v kamenné prodejně 

Top4football. Dle dat získaných od firmy Top4football byl voucher využit celkem 

třináctkrát a dohromady byly nakoupeny věci v hodnotě 28 450 Kč po slevě. Z toho se 

jednalo v pěti případech o koupi představovaného produktu Puma One a v ostatních osmi 

případech se jednalo o koupi jiného zboží než kopaček (např. tričko, láhve apod.). 

Příjmy z objednávek 

Jak již bylo zmíněno, jedním z cílů této komunikační kampaně bylo navázání a udržení 

vztahu s akademiemi, respektive s realizačním týmem. Tento cíl byl důležitý hlavně 

z obchodního hlediska, kdy jsme se snažili v rámci naší kampaně uskutečnit objednávky 

našeho zboží pro hráče a realizační tým. Ve většině měst se nám to podařilo a jednotlivé 

regionální akademie vytvořily objednávky v následujících hodnotách: 

Jihlava – 21 420 Kč 

Karviná– 16 540 Kč 

České Budějovice – 20 184 Kč 

Olomouc – 31 776 Kč 

Plzeň – 37 728 Kč 

Pardubice – 112 296 Kč 

Jak si lze všimnout, jsou zde zmíněny Pardubice, které jsme však nenavštívili. Zde 

odehrálo roli dobré doporučení od jiných akademií a velký zájem o odběr většího 

množství zboží. Celková hodnota příjmů z objednávek pak činí 239 944 Kč. 
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5.2.8 Nástroje komunikační kampaně 

Součástí komunikační kampaně byly různé nástroje, které byly využity pro podporu celé 

akce. V následující části jsou jednotlivě rozebrány. 

5.2.8.1 Skillwall 

Skillwall neboli v překladu „dovednostní stěna“ byla jednou z aktivit, kterou si hráči 

mohli zkusit při testování kopaček. Jedná se o plachtu o rozměrech fotbalové brány, na 

kterých jsou na strategických místech umístěny otvory, do nichž se má hráč trefit. Jedná 

se o umělohmotnou plachtu na níž byl viditelně umístěn znak Pumy. 

Obr. 3 - Skillwall 

 

Zdroj: Interní materiály Puma ČR 

5.2.8.2 Speedgun 

Speedgun je přístroj, který zaznamenává rychlost střely. Byl využit jako další z aktivit 

marketingové kampaně a patřil mezi nejoblíbenější atrakci. Speedgun byl umístěn ihned 

za menší tréninkovou brankou a hráči měli z určité vzdálenosti vztřelit na tuto branku. 

Hráč, jehož střela byla nejrychlejší, byl individuálně ohodnocen. 
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Obr. 4 - Speedgun 

 

Zdroj: Interní materiály Puma ČR 

5.2.8.3 Dribling line 

Dribling line je poslední aktivitou konanou na akci. V podstatě šlo o co nejrychlejší 

překonání jednoduchých překážek s míčem. Tato aktivita sloužila pouze jako dodatková, 

v případě, že zbyl ještě prostor pro její konání.  

Obr. 5 - Dribling line 

 

Zdroj: Interní materiály Puma ČR 
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5.2.8.4 Trade staff 

Důležitými marketingovými nástroji byly tzv. „trade staff“ neboli věci podporující 

obchod/prodej, sem patřilo veškeré „obrandované“ náčiní, nářadí, přístroje apod. 

Nejpodstatnější v této sekci byl přívěs s vizuálem vztaženým k novým Puma One. Tento 

přívěs sloužil jako výdejní místo kopaček, které propůjčoval personál z firmy 

Top4football. 

Obr. 6 - Přívěs s vizuály Puma One 

 

Zdroj: Interní materiály Puma ČR 

Mezi další věci z této kategorie patří stany, ve kterých byly umístěny pohodlné sedáky 

pro bezproblémové přezutí kopaček. Dále lze zmínit stojany, vyrobené též v duchu 

kolekce kopaček Puma One a televizory na kterých byly přehrávané reklamní spoty 

vztahující se k nové kolekci. Na akci též nechyběly bannery a beachflagy s logem Puma, 

ale i s logem spolupracující firmy Top4football. Všechny tyto nosiče měly za úkol 

podpořit prodej v místě komunikace. 



 47 

Obr. 7 - Mediální nosiče využité na akci 

 

Zdroj: Interní materiály Puma ČR 
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6 ZHODNOCENÍ PRÁCE 

Zhodnocení celé marketingové kampaně vychází z rozhovoru, přímého pozorování, ale i 

z feedbacků udělených od manažerů akademií. Tyto faktory daly podnět pro sestavení 

zhodnocení  celé akce, u níž byla nejvíce zkoumanou veličinou efektivita.  

6.1 Feedbacky 

V první části této kapitoly je zaznamenáno hodnocení eventu z „druhé strany“ a to sice 

přímo od manažerů jednotlivých regionálních akademií. Jak je již zmíněno v metodice 

práce, každý z manažerů byl požádán o zhodnocení akce zasláním emailu. Feedbacky 

jsou následující: 

Tomáš Bernady – Manažer RFA Karviná 

„Dobrý den, jménem RFA Karviná děkuji za uskutečnění akce s firmou Puma. Kluci i 

realizační tým se velmi dobře bavili a odnesli si z příjemného odpoledne spoustu zážitků. 

Děkujeme zejména za skvělou organizaci, nápaditou náplň akce a vstřícný přístup Vašeho 

doprovodného týmu. Doufáme, že v budoucnu bude příležitost něco podobného zopakovat 

a už teď se těšíme. 

Za všechny žáky a členy Realizačního týmu RFA Karviná děkuje Tomáš Bernady, výkonný 

ředitel FRA MSK.“ 

Vzhledem k tomu, že jde o velmi pozitivní zpětnou vazbu, neboť vše proběhlo v pořádku, 

nevyžaduje tento feedback mé dodatečné poznámky. 

Václav Mrázek – šéftrenér RFA Plzeň 

„Dobrý den, 

pokusím se alespoň pár základních pocitů popsat. Komunikace a informovanost před 

samotnou akcí proběhla dostatečně. Samotná organizace proběhla v časech předem 

naplánovaných a pro kluky to jisté zpestření bylo. Vybavení a instalace také 

bezproblémové. 

Můžeme tedy asi všichni konstatovat že akce proběhla. Zároveň mám ale pocit, že jistá 

nadstavba prožitku chyběla. Nevím zda dvě stanoviště byla plná verze vašich aktivit, a 

zda by nebylo lépe podělit se o kluky na menší skupiny ve větším počtu než jen Jan Weber. 

Pohled jak stojí fronta 15 sedmnáctiletých kluků před kopem na branku na kterou navíc 
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kopou dnes a denně nebyl úplně oslnivý. Nedovedu si úplně představit jak by vše dopadlo 

především časově, při původním plánu všech dorosteneckých týmů společně s Akademií. 

Původní info, že na Plzeň se chystáte na celé odpoledne úplně nekorespondovala s první 

informací, kterou jsem dostal od vašich kolegů hned po příjezdu, že nejdéle v 17 hod musí 

odjíždět. 

Pocit ze samotné akce je takový, že vybavení a personální kapacitu máte výrazně větší, 

než poskytnout klukům několik kopů na branku během 40 minut. 

Doufám, že přijmete tuto informaci konstruktivně směrem k další spolupráci a dalším 

akcím. Mohl bych jen napsat, že jsme byli spokojeni, že akce byla fajn a v klidu, což je 

v zásadě pravda, ale stejně tak si myslím, že prostě máte navíc. 

Přeji příjemné zážitky na vašich štacích, a opravdu bych se znovu rád setkal, obzvláště 

po tomto emailu. 

Se sportovním pozdravem, Václav Mrázek.“ 

Tento feedback mimořádně nepřišel od manažera RFA, ale od šéftrenéra. Důvodem bylo 

to, že kvůli náhlému přesunu několika hráčů z akademií se počet doplňoval hracími 

jednotkami U17 a U19, aby celkový počet dosahoval alespoň 40 hráčů a byly vyrobeny 

kvalitní materiály z akce, jako jsou fotografie a video, které byly plánovány pouze na 

lokalitu Plzně. 

Kritika je vnímána jako konstruktivní, odpovídající situaci. Jelikož aktivity byly 

připravovány pro hráče akademií, kterým je od třinácti do patnácti let, bylo zřejmé, že 

pro starší hráče nemusí být již tak atraktivní. Avšak kvůli časovému presu a 

nedostatečnému rozpočtu se již aktivity neupravovaly pro starší ročníky, jelikož jsme je 

už na jiné akademii ani neočekávali a Plzeň byla výjimkou. 

Poznatky byly přijaty kladně a kladl se na ně důraz při pořádání dalšího ročníku. 

Mgr. Jakub Beneš – manažer RFA Olomouc 

„Vážená paní Komárková, 

s celou akcí jsme byli velice spokojeni. Program byl přiměřeně dlouhý a věřím, že hráče 

zaujal. Dárky jste udělali rovněž velkou radost. Budeme se těšit na naši další spolupráci.“ 
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Jiří Hrbáč – manažer RFA České Budějovice 

„Ahoj Mončo, za kluky i celý Realizační tým děkujeme za pořádání akce s Pumou! Kluci 

si odnesli příjemný zážitek. Vše probíhalo dle domluvy a věřím, že všichni byli spokojení. 

Budeme se těšit na další spolupráci!“ 

Předešlé dvě zpětné vazby byly stručné a výstižné, a není k nim potřeba dalšího 

komentáře. 

Feedbacky od manažera RFA Jihlavy Pavla Bendy a manažera RFA Teplice Radka 

Šilhána mi bohužel nebyly zaslány. Vzhledem k pozitivním reakcím v průběhu eventu 

však nepředpokládám, že by se na některé z těchto lokalit vyskytl závažný problém a 

hráči by s akcí nebyli spokojeni. 

6.2 Zúčastněné pozorování 

Další část hodnocení vyplývá z mého pozorování. Jak již bylo zmíněno, byla jsem 

součástí veškerých akcí a celý průběh kampaně byl pod mým dohledem.  

Co se týká celkového dojmu, musím říct, že šlo o povedenou kampaň a spokojenost byla 

cítit nejeb ze strany realizačních týmů, ale i samotných hráčů. Moderátor Jan Weber 

dokázal vždy hráče zaujmout svými freestylovými triky, vytvořit skvělou atmosféru a 

namotivovat hráče k lepším výkonům. V každé lokaci bylo cítit nadšení a radost z výher. 

Na druhou stranu je důležité zmínit, že ač šlo hlavně o propagaci produktu Puma One, 

tak hráči soustředili převážně svou pozornost na to, dosáhnout co nejlepšího výkonu 

v dané aktivitě a vyhrát nejlepší cenu. Tento faktor mohl být způsoben i tím, že produkt 

barevná kombinace kopaček Puma One není příliš atraktivní a je obecně známé, že 

fotbalisty zaujme vždy spíše výrazná kombinace kopaček. Hráči i tak byli v průběhu 

eventu dotazováni moderátorem, zda jsou spokojeni s obuví. Přibližně 90% hráčů v každé 

lokaci odpovědělo, že ano. Hráčům, kteří naopak odpověděli, že ne, byla položena otázka, 

z jakého důvodu. Důvod byl vždy stejný: jsou zvyklí na kopačky značky Nike nebo 

adidas. 

Co se týká podpory ze strany produkční agentury, daly by se zde najít jisté nedostatky. 

V první řadě přeplněnost instalačního personálu, kdy na instalaci aktivit, bannerů, 

beachflagů apod. bylo přítomno zbytečně moc lidí, kteří pak v průběhu eventů stáli ve 

shluku, povídali si a pouze čekali na konec akce, aby vše odinstalovali a jeli domů. Toto 

uskupení tak nevytvářelo dobrou atmosféru pro naši akci. 
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Dalším špatným počinem agentury byl prvotní výběr animátorů k aktivacím. Ačkoli 

dopředu věděli, že se jedná o fotbalovou akci, vybrali k aktivacím tiché, introvertní kluky, 

kteří nebyli dobrou podporou pro našeho moderátora. Tento personál byl po 

připomínkách obměněn za studenty FTVS, kteří svou práci vykonávali nadmíru dobře a 

s jejich prací jsme byli velmi spokojeni. Posledním negativním příkladem práce agentury 

byl problém se speedgunem, který se na jedné akci stal na delší dobu nefunkčním a 

agentura nebyla schopna ho zprovoznit.  

Kladně by se dala ohodnotit rychlost agentury, neboť vše bylo vždy připraveno v předem 

stanoveném čase a nemuselo se nikdy odkládat zahájení akce. 

S personálem firmy Top4football jsme byli vždy spokojení. Zaměstnanci měli na starosti 

propůjčování testovacích kopaček. To probíhalo rychle, systematicky a celkově bez 

problémů. Co se by se dalo vytknout, byl rozsáhlý branding firmy. Přestože se firma 

podílela na pořádání akce, náklady firmy Puma na celou kampaň značně převyšovaly 

náklady frmy Top4football. Avšak u brandingu to bylo naopak. 

Obr. 8 - Mediální nosiče firmy Top4football vs. mediální nosiče firmy Puma 

 

Zdroj: Interní materiály Puma ČR 

Závěrem mohu na základě svého pozorování uvést, že atmosféra všech akcí se nesla 

v pozitivním duchu a spokojenosti ze všech stran. Velmi tomu dopomohlo i skvělé počasí, 



 52 

které bylo perfektní v každém městě. Přestože došlo k několika komplikacím (viz 

problémy spojené s produkční agenturou anebo například nedostupnost plochy hřiště 

v Jihlavě, kdy akce musela proběhnout na vedlejší travnaté ploše), lze říci, že průběh 

eventů dopadl nad očekávání. 

6.3 Plnění cílů 

Snad nejpodstatnějším faktorem je plnění cílů marketingové kampaně. V následující části 

bude rozebráno jednotlivé plnění všech vypsaných cílů. 

Představení a uvedení nového produktu na trhu 

Prvním cílem bylo představení a uvedení nového produktu na trhu. Tento  cíl byl splněn 

prostřednictvím naší marketingové kampaně, při níž docházelo k otestování nového 

produktu. Došlo tak k přímému kontaktu produktu s potenciálním zákazníkem. S touto 

komunikační kampaní je spjato i uvedení produktu Puma One na facebookové a 

instagramové stránce Top4football, který se s námi na kampani podílel. Tento cíl byl tedy 

bez jakéhokoliv problému naplněn. 

Obr. 9 - Uvedení nového produktu Puma One na instagramových stránkách Top4football 

 

Zdroj: Facebookové stránky Top4football 
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Vyvolání silné touhy po tomto produktu 

Jedním z nejtěžších cílů bylo vyvolání silné touhy po novém produktu Puma One. Tohoto 

cíle jsme se snažili dosáhnout pomocí dvou faktorů, a to samotným testováním kopaček 

při daných aktivitách a obdržením voucheru 40% slevy na produkty Puma, aby se tak 

produkt Puma One stal pro vybrané hráče dostupnější. 

Samotné testování ukázalo, že hráči byli překvapeni kvalitou a užitečností bot, avšak 

existovaly faktory, které cílenou touhu nevyvolaly. Za jeden z argumentů lze považovat 

neatraktivnost bot, neboť z pozorování vyplynulo, že hráči dávají přednost výraznějším 

barvám. O žádném jiném argumentu zmínku nemáme, v tomto případě by bylo nutné 

provést dotazníkové šetření u samotných hráčů, ke kterému nedošlo. 

Závěrem lze tedy říci, že tohoto cíle nebylo dosaženo. 

Zvýšení prodeje produktu Puma One a zboží Puma 

Zvýšení prodeje bývá jedním z nejčastějších cílů obchodních firem. Díky kódu 

umístěnému na voucheru bylo možné zjistit využití slevového kupónu a znát tak celkovou 

hodnotu, za kterou si účastníci akcí zboží nakoupili. Jak již bylo zmíněno celková hodnota 

nakoupeného zboží činila 28 450 Kč a voucher byl využit dohromady třináctkrát. Pětkrát 

byl využit na produkt Puma One. Vzhledem k vynaloženým nákladům na propagaci 

tohoto produktu lze tedy říci, že cíl zvýšení prodeje produktu Puma One nebyl naplněn. 

Na druhou stranu je tento cíl doplněn i o prodej zboží Puma, jelikož voucher nesloužil 

pouze na koupi kopaček. Na ostatní zboží byl využit celkem osmkrát. Prodej zboží pak 

ale značně navýšily objednávky realizačních týmů, na kterých jsme se dohodli v průběhu 

kampaně nebo po kampani. Zde bylo nakoupeno zboží za hodnotu 239 944 Kč, která 

značně dopomáhá k lepšímu náhledu na dosažení tohoto cíle. 

Budování a udržení vztahu s regionálními fotbalovými akademiemi 

Dalším z vytyčených cílů bylo budování a udržení vztahu s akademiemi. Vzhledem 

k propojenosti s fotbalovou asociací a obsahovosti kvalitních mladých hráčů, bylo 

důležité, si vytvořit u manažerů a vedení dobré jméno. Toho jsme se snažili dosáhnout 

dobře odvedenou prací, vřelým přístupem a dohodnutím další spolupráce. 
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Vzhledem ke zpětným vazbám, které jsou zmíněny výše, lze říci, že tohoto cíle bylo 

dosaženo v plné míře. Manažeři s radostí přistoupili na pořádání dalšího ročníku, 

popřípadě jiných akcí spojených s Pumou a také se díky naší tour dohodla obchodní 

spolupráce přímo s akademiemi. Dosud regionální fotbalové akademie dostávaly zboží 

pouze od asociace FAČR, nyní mimo produkty od FAČR doobjednávají zboží i přímo od 

Pumy. 

Rozšíření sportovních PR aktivit firmy 

Posledním cílem bylo rozšířit sportovní PR aktivity firmy. Jak již bylo zmíněno, za 

poslední roky převládaly akce a kampaně vztahující se k volnočasové kolekci a ta 

sportovní byla značně opomíjena. PumaOne tour však nastartovala marketingové dění 

v oblasti sportu a díky tomu jsou již na rok 2018 naplánované další sportovní akce.  

Závěrem lze shrnout míru dosažení jednotlivých cílů marketingové kampaně do grafu, 

jež znázorňuje procentuální naplnění cílů. Hodnoty jsou pouze přibližné a vychází ze 

zpětných vazeb, rozhovoru, analýzy dokumentů a přímého pozorování.  

Graf 4 - Procentuální plnění cílů 

 

Zdroj: Komárková (2018) 

Ačkoliv byly tři z pěti cílů plně naplněny, hlavní z cílů – vyvolání silné touhy po tomto 

produktu a jeho následný prodej - byl naplněn jen z velmi malé části. Do příštích ročníků 
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by bylo tedy nutné zaměřit  se na větší provázanost produktu s kampaní a pokusit se 

navnadit hráče více na samotný produkt. 

6.4 Dosah marketingové kampaně 

Dosah marketingové kampaně je důležitým faktorem při marketingové činnosti. V naší 

kampani bylo důležité, aby se produkt i celé dění kampaně dostalo do povědomí lidí, 

hlavně fotbalových hráčů. Vzhledem k tomu, že využití sociálních médií pro Pumu 

v České republice nebylo možné, byla zvolena varianta informovanosti prostřednictvím 

našeho partnera, firmy Top4football. 

Firma Top4football umisťovala v průběhu akcí „instastories“ na svůj instagramový profil 

a na facebookový profil byly následně umístěny fotografie a video z marketingové 

kampaně. V neposlední řadě byl umístěn krátký článek na blog Top4football. Hodnoty 

k jednotlivým médiím jsou následující. 

• Blog – proklik na článek: 982 

• Fotoalbum na facebookových stránkách – 6 247 dosah, 48 „likes“ 

• Video na facebookových stránkách – 62 000 dosah, 31 500 shlédnutí, 370 „likes“, 

8 komentářů, 15 sdílení 

• Video na YouTube – 3 980 shlédnutí, 83 „likes“ 

Mimo jiné byly naše akce sdíleny na facebookových stránkách jednotlivých akademií, ať 

už formou fotek či celého článku. 
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Obr. 10 - Sdílení kampaně na sociálních stránkách RFA 

 

Zdroj: Facebookové stránky RFA 

6.5 Efektivita 

Nejdůležitější zkoumanou veličinou v této práci je efektivita. Při hodnocení efektivity 

vycházím z teoretických východisek, na kterých jsem si nadefinovala dva typy efektivity, 

a to sice ekonomickou efektivitu a mimoekonomickou efektivitu. Efektivita v této práci 

je zkoumána především pomocí finančních výsledků a očekávání plynoucích z polo-

strukturovaného rozhovoru. 

6.5.1 Ekonomická efektivita 

Pro měření ekonomické efektivnosti existuje řada ukazatelů, díky kterým lze vypočítat 

její přesnou hodnotu. Ekonomická efektivita v této práci je měřena především pomocí 

celkových nákladů na kampaň a následného příjmu z voucheru a z objednávek 

realizačního týmu. Rozložení nákladů a příjmů zachycuje následující graf. 
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Graf 5 - Celkové náklady na kampaň vs. celkové příjmy 

 

Zdroj: Komárková (2018) 

Z grafu je patrné, že ačkoliv byla marketingová kampaň pořádána dvěma firmami, 

převážná část nákladů byla hrazena pouze firmou Puma. Tato skutečnost byla z menší 

části kompenzována příjmem z objednávek, které byly zprostředkovány realizačním 

týmem přes firmu Puma. Zde je však nutné zmínit, že zisk z marketingové kampaně pro 

firmu Puma by se nerovnal rozdílu celkových nákladů na kampaň a celkových příjmů, 

jelikož zde nejsou zahrnuty náklady na prodané zboží, které si akademie objednaly. 

Náklady na zboží jsou interními daty firmy, ke kterým jsem nedostala oprávnění 

zveřejňovat. Stejně tak u zisku firmy Top4football nejsou v celkových nákladech 

započítány náklady na produkty, které byly zakoupeny skrze vouchery. V každém 

případě lze říci, že co se ekonomické stránky týče, tak efektivnější zde byla firma 

Top4football.  

Přestože se dle výsledků jeví,  že po ekonomické stránce nebyla firma Puma úspěšná, je 

nutné zmínit, že očekávání vyplývající z rozhovoru s marketingovou manažerkou byla 

stanovena mnohem níže, než je skutečnost, a to z důvodu dodatečných příjmů 

z objednávek, které nebyly obsahem předběžného očekávání. Pokud tedy zobecníme 

ekonomickou efektivitu z kampaně na všechny produkty Puma, lze vyhodnotit 

marketingovou kampaň jako relativně ekonomicky úspěšnou, tedy efektivní. Zaměříme-

li se však pouze na produkt, který byl předmětem celé tour, na produkt Puma One, nelze 
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zde hovořit o téměř žádné ekonomické efektivnosti, vzhledem k tomu, že nákup kopaček 

byl minimální a prodalo se pouze 5 párů skrze vouchery.  

6.5.2 Mimoekonomická efektivita 

Druhou zjišťovanou efektivitou byla mimoekonomická efektivita. Ta se vztahuje 

především k získanému hodnocení ze strany manažerů akademií a hodnocení průběhu 

kampaně marketingovou manažerkou firmy Puma.  

Ze získaných zpětných vazeb od manažerů akademií vyplývá převážně spokojenost 

s průběhem celé kampaně. Na akci se našla i negativa, které jsou shrnuta ve zpětné vazbě 

od šéftrenéra akademie v Plzni. Až na tuto výjimku byly feedbacky pouze pozitivní a 

s tím souvisí i následné uvítání pořádání dalšího ročníku v daných lokacích. 

Marketingová manažerka firmy Puma hodnotí akci jako zdařilou, avšak se značnými 

rezervami, kterým se dalo předejít.  

Nejpodstatnější pro nás byla spokojenost samotných účastníků kampaně. Na hráčích 

akademií se dalo vypozorovat značné nadšení a zapálení do samotné akce a nenašel se 

mezi nimi nikdo, kdo by se stavěl k akci pasivním způsobem a neměl zájem se účastnit. 

Dalším úspěchem byla sdílenost naší akce na sociálních stránkách akademií, ačkoliv jsme 

předem nebyli domluveni na jakékoliv propagaci a manažeři akademií přišli s tímto 

návrhem zcela sami. Zapojili do akce i své klubové fotografy a video kameramany a 

získané výstupy následně umístili na facebookové i webové stránky. U každého výstupu 

byl pak vždy kladný komentář vztahující se k představení kampaně a zhodnocení akce.  

Ačkoliv je měření mimoekonomické efektivity obtížné, jelikož nepracujeme 

s konkrétními hodnotami, lze říci, že na základě výše zmíněných aspektů byla 

mimoekonomická efektivita velmi vysoká. To lze zhodnotit i pomocí míry naplnění 

jednotlivých cílů marketingové kampaně, kdy většina z plánovaných cílů vztahujících se 

k mimoekonomické efektivitě byla naplněna.  

Celková efektivita marketingová kampaně je pak součtem efektivity ekonomické a 

mimoekonomické, která nám udává, že po marketingové stránce byla kampaň relativně 

úspěšná, avšak nesla i některé finanční a obchodní neúspěchy, které celkovou efektivitu 

snižují. Vytváří se tak prostor pro návrhy na zlepšení, které by v budoucích ročnících 

výslednou efektivitu mohly navýšit. 

  



 59 

7 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Výsledné zhodnocení marketingové kampaně a především vyhodnocení efektivity dalo 

podnět pro návrhy zlepšení při pořádání dalšího ročníku. Vzhledem k době psaní této 

práce a době zahájení další Puma tour byla již část těchto návrhů aplikována a bude 

využita v následujících týdnech při odstartování první akce. Návrhy jsou rozděleny do 6 

skupin. 

7.1 Produkt 

Prvním z návrhů je zacílení tour na atraktivnější produkt. Vzhledem k faktu, že Puma 

One je produkt sice kvalitní, ale barevně nezajímavý, neutkvěl dle pozorováni tolika 

hráčům v paměti a nestimuloval je ke koupi. Vzhledem k tomuto poznatku je naše další 

tour zaměřena na úplně nový produkt ze sportovní dílny Puma, a to na produkt Puma 

Future. Nový produkt se jeví jako barevně atraktivní a dle dosavadních prodejů i jako 

úspěšný. Měl by být tedy dobrým základem pro následující marketingovou kampaň, která 

je naplánovaná na duben roku 2018. 

Obr. 11 - Produkt Puma Future 

 

Zdroj: Interní materiály Puma ČR 
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7.2 Rozdělení financování 

Dalším z návrhů, který byl již uskutečněn, bylo výhodnější rozdělení financování celé 

marketingové akce. Marketingová kampaň byla v režii firmy Puma a obchodního 

partnera Top4football. Jak z výsledků práce vyplývá, firma Top4football se na 

nákladech podílela minimálně, ale jejich viditelnost převyšovala viditelnost firmy 

Puma, která pokryla téměř veškeré náklady marketingové kampaně. Pro následující 

ročník bylo tedy navrženo nové rozdělení nákladů, které je zaznamenáno v tabulce. 

Tab. 2 - Rozdělení nákladů na další tour 

Puma Partner 

Testovací kopačky Moderátor 

Přívěs (zahrnuje půjčení, 

řidiče, naftu) 
Personál u kopaček 

Vybavení personálu Fotograf 

Proplacení produkční 

agentury 
Videokameraman 

Ceny 
Podpora na sociálních 

médiích 

 Zdroj: Komárková (2018) 

Rozdělení nákladů je v této fázi zhruba 60% - proplácí Puma - a 40% -  proplácí partner. 

Vzhledem k tvrdším podmínkám pro našeho partnera byla změněna spolupořadatelská 

firma, která byla přístupná těmto podmínkám. Jedná se o firmu Sportfotbal, která je 

momentálně druhá největší fotbalová speciálka na trhu, ihned za firmou Top4football. 

Snížením našich nákladů nám pak dalo prostor pro zefektivnění průběhu akce pomocí 

zavedení nových aktivit a též pro nákup většího množství kopaček tak, aby mohlo 

proběhnout testování u všech hráčů zároveň. 

S rozdělením financování souvisí i proporcionální rozdělení mediálních nosičů. 

V závislosti na procentuálním zastoupení nákladů bude rozděleno i množství 
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komunikačních nástrojů na akci mezi Pumu a Sportfotbal, takže množství mediálních 

nosičů Sportfotbalu nebude přesahovat množství mediálních nosičů Pumy. 

7.3 Změna aktivit 

Změna aktivit vycházela z dvou poznatků, a to ze zpětné vazby od šéftrenéra Plzně, který 

doporučoval do dalšího ročníku aktivnější atrakce, a ze zjištění, že více jak polovina hráčů 

bude v následujícím ročníku stejná jako v ročníku předešlém a tak by opakování aktivit 

postrádalo smysl. 

Nový koncept aktivit byl navržen novou agenturou, kterou jsme si vybrali na základě 

fotbalových akcí, jež úspěšně pořádali pro konkurenční značky v předešlých letech. 

Požadavky na nové aktivity vycházely z pozorování z minulého ročníků a již zmíněného 

feedbacku. U nových aktivit byla vyžadována především plynulost, atraktivita a hravost. 

Zároveň jsme vyžadovali, aby do konceptu zahrnuli všechny hráče a nemusel tak u 

poloviny z nich probíhat regulérní trénink a aby každá z aktivit dokázala vyzdvihnout 

kvality dané kopačky. Dle předběžných návrhů agentury byly požadavky splněny a došlo 

k navržení zajímavých aktivit, jejichž úspěšnost a efektivita bude zjištěna při zahájení 

kampaně. Součástí nového konceptu byl i učiněn návrh na hrací kartičku, kam by se 

hráčům zaznamenávaly body, na jejichž základě by byl vyhodnocen nejlepší z nich. Tato 

bodová kartička by zvyšovala motivaci hráčů na daných stanovištích a lépe vyhodnotila 

nejlepšího z nich. 

Obr. 12 - Návrh bodové kartičky 

 

Zdroj: Interní materiály Puma ČR 
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Mým dalším návrhem k využití této kartičky je přidání řádku pro vyplnění emailové 

adresy. Po skončení akce by se kartičky vybraly a náš obchodní partner by získal kontakty 

na fotbalové hráče, které může využít při zasílání newsletterů.  

7.4 Změna přívěsu 

Díky výhodnějšímu rozložení financí mohlo také dojít ke změně přívěsu využívaného na 

akcích. Při PumaOne tour byl využit přívěs menších rozměrů, kvůli kterým nemohla 

proběhnout prezentace produktu přímo v přívěsu, ale pouze na stojanech umístěných před 

ním. 

Ačkoliv nepadla žádná negativní připomínka k tomu přívěsu, rozhodli jsme se posunout 

další tour zas o stupeň výše a zpříjemnit půjčování kopaček pomocí většího, 

prostornějšího traileru a zároveň využít vnitřní prostor jako prezentační místnost kopaček 

Puma Future. 

Obr. 13 - Návrh nového přívěsu 

 

Zdroj: Interní materiály Puma ČR 

Návrh je pouze orientační, graficky je upraven pro naše potřeby. Součástí bude pouze 

výstavní prostor pro kopačky, nikoliv oblečení, jak je vidět na obrázku. Vnější i vnitřní 

prostory budou „obrandovány“ vizuály Puma Future a budou tak hlavním mediálním 

nosičem celé marketingové kampaně. 
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7.5 Využití sociálních médií 

Využití sociálních médií je důležitou součástí marketingové kampaně. Jelikož při 

PumaOne tour byla tato část dosti zanedbaná, je dalším z mých návrhů zvětšení prostoru 

pro sdílení příspěvků o této akci. Sdílení by mohlo proběhnout ve třech fázích. 

7.5.1 Předběžná fáze 

Tato fáze je před začátkem samotné marketingové kampaně. Zde by došlo k založení akce 

na facebookových stránkách našeho partnera, kde by byl nastíněn průběh celého eventu, 

zmínění o konaných aktivitách a možnosti výher. Tato událost by byla dále sdílena na 

facebookových stránkách navštěvovaných akademií.  

Součástí by byli využití instagramu Sportfotbalu, kde by byly umístěny fotografie 

z minulého ročníku (fotografie, na níž by byla viditelná pouze značka Puma, nikoliv 

Top4football) a upozorňovaly na nadcházející ročník. Lze zde využít konkrétních 

hashtagů, například #PUMAfootballtour #PumaFuture apod., které by sjednocovaly 

přidávané příspěvky. 

Předběžná fáze by sloužila k informování veřejnosti o aktivitě firmy Puma ve spolupráci 

se Sportfotbalem a zároveň by navnadila hráče v akademií k chystající se kampani.  

7.5.2 Průběžná fáze 

Tato fáze je již v průběhu všech plánovaných akcí. Zde by mělo docházet k informování 

o průběžných výsledcích z navštívených míst, přidáváním fotografií, instastories apod. 

To vše prostřednictvím sociálních médii Sportfotbalu a regionálních fotbalových 

akademií. 

Hráči by tak mohli sledovat výkony v jiných lokacích a veřejnost by byla informována o 

naší aktivitě v rámci pořádání sportovních PR eventů. 

7.5.3 Závěrečná fáze 

Závěrečná fáze by shrnovala veškeré působení na akademiích. Bylo by zveřejněno video 

a další fotografie ze všech lokací. Vytváří se zde prostor pro vyhodnocení a vyhlášení 

nejlepších hráčů. Zároveň lze začlenit do závěrečné fáze veřejnost a navrhnout soutěž o 

kopačky Puma Future, která by probíhala na sociálních médiích Sportfotbalu. Mohlo by 

se jednat o jednoduché sdílení příspěvku ke kopačkám Puma Future a odpovědět na 

otázku vztahující se ke kampani. Například: jaké aktivity proběhly na Puma Future tour 
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po regionálních fotbalových akademiích? Nebo – jaká lokalita byla navštívená v rámci 

Puma Future tour jako první? Došlo by tak k propojení marketingové kampaně 

s veřejností a zároveň by se produkt Puma Future dostal do povědomí více lidí. 

7.6 Hodnotnější ceny 

Poslední z mých návrhů je zařazení hodnotnějších cen pro nejlepší hráče. S tímto 

návrhem se již předběžně počítá do další tour a bylo navrženo, že hráč, který obdrží 

nejvyšší počet bodů v každém městě, získá produkt Puma Future. Hráči tak budou více 

namotivováni a akce bude o to atraktivnější.  

Nejlepší hráč v každém navštíveném městě tedy získá voucher na kopačky Puma Future. 

Voucher jsem navrhla z důvodu praktičnosti, jelikož předem nebudeme znát vítěze a 

museli bychom tak  s sebou vozit do každého města všechny velikosti nových kopaček. 

Obr. 14 - Návrh voucheru pro výherce 

 

Zdroj: Interní materiály Puma ČR 

Zároveň zde vzniká prostor pro vyhlášení nejlepšího hráče ze všech akademií. Pro něho 

byla navržena hlavní cena v podobě dvou lístků na poslední zápas Tomáše Rosického, 

kterého se účastní i hráči z jeho bývalých týmů z Arsenalu a Dortmundu. Tento zápas je 

nejočekávanějším zápasem roku a jelikož je Tomáš Rosický spojen s Pumou, jeví se tato 

cena jako nejlepší možnou a opět pozitivně namotivuje hráče k co nejlepším výkonům. 
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Dané návrhy na zlepšení jsou navrženy mnou a dopracovány naší produkční firmou, která 

obstarala i grafické zpracování. Vzhledem k tomu, že následující ročník je v mé režii, je 

už značná část návrhů uplatněna, nebo teprve uplatněna bude.  
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8 DISKUZE 

Analýza komunikační kampaně PumaOne tour vychází z několika druhů kvalitativního 

výzkumu. Tím nejpodstatnějším byl polo-strukturovaný rozhovor, který vnesl do celého 

vyhodnocení efektivity ono očekávání od kterého se práce odráží. Celý koncept 

rozhovoru byl postaven na předem definovaných okruzích, které se zabývaly 

komunikační kampaní. Vzhledem k faktu, že jsem byla účastníkem všech akcí a zároveň 

jsem se z velké části podílela na jejich pořádání, byly otázky směřovány k individuálnímu 

zhodnocení vedoucím pracovníkem. V průběhu rozhovoru bylo od některých mnou 

připravených otázek opuštěno, jelikož odpověď na ni se již nacházela pod jinou otázkou. 

Tyto otázky a odpovědi považuji jako dostatečné neboť k dalším potřebným údajům jsem 

data měla již ze zúčastněného pozorování nebo zpětných vazeb od manažerů akademií. 

Téma tak bylo rozebráno dostatečně do hloubky. 

Pozorování bylo prováděno na všech akcích, hlavním sledovaným bodem byl zájem 

hráčů o naše aktivity a hlavně o samotný produkt. Na oblibu produktu PumaOne byli 

hráči tázáni moderátorem vždy v průběhu akce. Byla užita pouze otázka, zda jsou 

s produktem spokojeni či nikoliv. Jak je uvedeno v práci, většina účastníků zodpověděla, 

že ano. V případě, že odpověď byla ne, byl hráč vyzván ke zdůvodnění. Důvod nebyl 

nikdy příliš dovysvětlen. To může být pravděpodobně způsobeno nízkým věkem hráčů, 

kteří se tak mohli stydět diskutovat o daném produktu. Zde by mohlo přinést konkrétnější 

informace dotazníkové šetření, které by nám podalo přesnější informace a vzhledem 

k anonymitě údajů by  byl respondent ochotnější sdělit své dojmy. Při kampani PumaOne 

tour nebyla tato varianta využitá z důvodu, že téma Efektivita komunikační kampaně 

PumaOne tour bylo vybráno až měsíce po skončení celé kampaně. Zpětná vazba od 

účastníků by byla zformována se zpožděním, a ta by v daný okamžik nemusela být 

validní.  

Jelikož se má práce netýkala pouze pozorování průběhu akce, ale i kontaktu s manažery 

a tvorbou reportů během celé kampaně, nelze vyvrátit, že by mi nějaká pozitivní či 

negativní věc z akce neutekla. Pro lepší zhodnocení průběhu akce z přímého pozorování 

by tak bylo užitečné, mít k dispozici více personálu z Pumy. Jeden dodatečný pracovník 

navíc by jistě pomohl k vypozorování všech podstatných dějů. 

Zpětné vazby od manažerů, zde figurovaly jako pohled z venku na danou kampaň. Zde 

by se nabízela možnost pro detailnější zhodnocení, jak uvádí Šindler, zvolení 
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hloubkového rozhovoru či „focus group“. Feedbacky byly ve většině případech stručné a 

při přímé komunikaci by byli manažeři otevřenější a mohli se najít i nějaké nedostatky 

na akci, které by byly napraveny do příštího ročníku. Tyto metody nebyly zvoleny ze 

stejného důvodu jako nezvolení dotazníkového šetření – výběr tématu bakalářské práce 

byl zvolen až po skončení kampaně a navštívit manažery ve všech městech by bylo velmi 

náročné. 

Ačkoliv Šindler považuje za podstatu při tvorbě komunikační kampaně situační analýzu, 

je zajímavé, že přestože bylo v tomto případě tomuto bodu věnováno minimum času, 

komunikační kampaň dopadla velmi dobře, v některých případech nad očekávání. Pokud 

se tedy zná dobře cílová skupina a zvolí dobrá strategie, není v některých případech nutné 

sestavovat podrobnou analýzu situace. Na druhou stranu považuji za velmi podstatné 

věnovat větší pozornost fázi rozpočtu a dobře znát rozložení nákladu. Správné sestavení 

rozpočtu by pak výrazně zefektivnilo komunikační kampaň PumaOne tour. V tomto 

případě souhlasím s interpretací Irwina, Suttona a McCartyho, kteří tvrdí, že pro úspěšnou 

sportovní marketingovou komunikaci je důležité propojit složku komunikační, finanční, 

obchodní a interní. V případě PumaOne tour došlo ke špatnému propojení finanční složky 

a efektivita celé kampaně se snížila.  

PumaOne tour byla komunikační kampaní, která se prostřednictvím pořádání testovacích 

akcí snažila mimo jiné především i o podporu prodeje produktu. Ačkoliv Karlíček a Král 

charakterizují podporu prodeje jako krátkodobé stimuly vedoucí k okamžitému nákupu, 

v případě této akce se nejednalo o okamžité nákupy, nýbrž prodej byl uskutečněn i měsíce 

po pořádání kampaně. Akce probíhaly v září a prodej prostřednictvím voucheru byl 

uskutečněn i během prosince. Ovlivňujícím faktorem zde mohlo být období Vánoc, kdy 

se mohl prosinec hráčům jevit jako správný čas na nákup produktu jako dárek pro sebe či 

někoho jiného. Podpora prodeje tak nemusí vést v každém případě k okamžitému nákupu. 

Úspěšné plnění téměř všech cílů komunikační kampaně bylo způsobeno především 

zvolením správné strategie. Ta se opírala o body, které definuje autor Bruhn a lze tak říci, 

že jeho 6 dimenzí strategie event marketingu skutečně podněcuje efektivitu kampaně. 
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9 ZÁVĚR 

Detailní analýza komunikační kampaně PumaOne tour nám pomohla zhodnotit první 

ročník, který takto pořádala firma Puma a její obchodní partner Top4football. I přes 

krátkou dobu příprav lze kampaň celkově zhodnotit jako zdařilou. Nejpodstatnějšími byly 

názory z vnějšku, ve kterých nebyla ani jedna zpětná vazba zcela negativní a téměř ve 

všech městech převládala spokojenost. Výtky, které byly sepsány šéftrenérem akademie 

Plzně, bereme jako oprávněné a znamenaly pro nás ponaučení do dalšího ročníku. 

Navzdory tomu, že nebylo u hráčů provedeno žádné hlubší dotazníkové šetření, které by 

nám přineslo přesnější hodnocení od samotných účastníků kampaně, šlo na samotné akci 

vypozorovat, že hráče naše akce bavila a byli dostatečně namotivováni k podání, co 

nejlepšího výkonu. 

Ačkoliv se celá kampaň nesla v duchu spokojenosti z řad vnějších účastníků, převládal 

zájem spíše o samotné aktivity a jejich nejúspěšnější splnění než o produkt, na který byla 

akce zaměřena. Z toho se odvíjí i následná prodejnost produktu, která byla velmi nízká. 

Zde se může jednat o špatné propojení kampaně s produktem anebo o samotnou 

neatraktivnost produktu - hráče nezaujal samotný model kopačky a neměli tak touhu si 

jej zakoupit ani za zvýhodněnou cenu. Přesto je nutné zmínit, že velký prodej produktu 

nebyl očekáván ani ze strany firmy Puma. I když bylo zvýšení prodeje jedním z cílů, šlo 

hlavně o odstartování sportovních PR eventů v režii Pumy, které na trhu za poslední roky 

chyběly. 

Efektivnost samotné akce lze pak tedy pak pojmout ze dvou hledisek. První hledisko se 

týká efektivnosti spojené s financováním celé kampaně, jejími náklady a následnými 

příjmy. Zde se našly značné rezervy ve spolupráci s naším partnerem, který se podílel na 

financování minimálně, a tak téměř veškeré náklady byly hrazeny firmou Puma. Jediným 

pozitivním aspektem, který se týká ekonomické efektivity, byly příjmy z objednávek od 

realizačních týmů daných akademií. Zde však komunikační kampaň sloužila pouze jako 

prostředek k navázání kontaktu a dobrého vztahu s manažery a nikterak nepřispěla 

k efektivnosti v rámci prodeje produktu Puma One, nýbrž k prodeji oblečení Puma. 

Aby se docílilo vyšší efektivnosti v rámci financování, promítly se změny do dalšího 

ročníku, které byly již provedeny. Jde především o rozdělení nákladů, kdy průběžné 

hodnoty ukazují, že se Puma bude hradit 60% nákladů na další ročník a náš nový partner 
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Sportfotbal zbylých 40%. Vznikají nám tak nové finanční prostředky, které budou 

využity pro zdokonalení příští tour. 

Značně efektivnější je však marketingová stránka celé akce. Její dosah dopadl nad 

očekávání a akce Puma se tak dostaly opět do povědomí jak hráčům akademií, tak i 

veřejnosti díky relativně dobrým výsledkům sledovanosti videí, udělení „likes“ u fotek 

apod. Dalším pozitivním ukazatelem je sdílení našich eventů na facebookových a 

webových stránkách regionálních akademií, a to vždy s kladným hodnocením. 

Přestože byla mimoekonomická efektivita vyhodnocena nad očekávání, našly se rezervy, 

které šly do dalšího ročníku vyplnit a posunout celou kampaň o několik tříd výše. Veškeré 

návrhy, které vycházely z analýzy kampaně PumaOne tour, byly zohledněny při pořádání 

dalšího ročníku, který proběhne v nejbližších týdnech. Práce má tak skvělé  praktické 

využití a díky detailnímu rozpracování celé kampaně bude moci firma Puma plně 

konkurovat v pořádání fotbalových akcí, a zvyšovat prodejnost a konkurenceschopnost.  
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