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1. Úvod 

 

„Správná marketingová filozofie je rozhodující pro každou organizaci.“
1
 

 Je marketing opravdu nezbytnou součástí každého podniku? Čemu je důležité věnovat 

v marketingu firmy pozornost? Vrátí se firmě peněžní prostředky investované do marketingu?  

Nejen těmito otázkami se budeme zabývat. Cílem této práce je primárně zjistit, jaký 

marketingový prvek či nástroj má nejvyšší vliv na získání věhlasu společnosti, 

popřípadě na velikost prodeje.  

 K dosažení cíle toho výzkumu nám pomůže podrobná studie značky sportovního 

oblečení Horsefeathers, na které budeme demonstrovat veškeré příklady a marketingové 

možnosti. Společnost, která značku vlastní, by měla být výborným vzorem toho, jak se 

věnovat právě marketingové stránce firmy. Tato značka byla vybrána také kvůli své 

extravaganci. Kromě blízkého kontaktu se zákazníkem se vyznačuje i mnoha výjimečnými 

rysy, kterými se liší od kterékoliv jiné značky sportovního oblečení a doplňků. 

V teoretické části bakalářské práce se pokusíme upřesnit základní klíčové pojmy 

především z oblasti marketingu a sportu, budeme zde vycházet z odborné literatury, která se 

vztahuje k tématu bakalářské práce. V praktické části se zprvu seznámíme s vybranou 

značkou Horsefeathers a rozebereme její marketingovou stránku, k čemuž použijeme i různé 

analýzy. Následně zjistíme, jaké ohlasy vzbuzuje firma u běžné populace, ale hlavně zjistíme, 

zdali se právě této zkoumané firmě vyplatí investovat peněžní i jiné prostředky do marketingu 

a jaké přínosy přináší celkové investování do marketingu. 

Ke konci práce zhodnotíme marketingové chování sportovní společnosti Horsefeathers 

a přestože to u takto velké firmy nebude jednoduché, pokusíme se doporučit, dle vlastního 

názoru, jiné varianty, které by mohly potenciálně zlepšit působení společnosti na trhu. 

 

 

 

 

                                                             
1  Kotler 1991, str. 29 
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2. Teoretická část 

 

V teoretické části se budeme zabývat základními pojmy a celkovou problematikou. 

Klíčové pojmy: sport, marketing, sportovní marketing, marketingový mix, podnik 

 

2.1. Sport 

2.1.1. Definice sportu 

Jelikož se budeme věnovat sportovní organizaci, musíme si ujasnit, co to sport je.  

Slovo sport vzniklo z latinského slova disportare, což znamená bavit se, trávit 

příjemně volný čas ( Durdová 2005). 

Definice sportu lze rozdělit do kategorií podle těchto hledisek (Durdová, 2005, str. 3): 

 

- definice vycházející z úrovně sportovních soutěží vymezují sport vrcholový, 

výkonnostní a rekreační, 

- definice dělící sporty na kolektivní a individuální, 

- definice dělící sporty na kontaktní a bezkontaktní, 

- definice dělící sporty na amatérský a profesionální, 

- definice kladoucí důraz na vymezení tělocvičných aktivit, 

- definice vycházející z prvku rizika ve sportu, 

- definice založená na zdravotním aspektu sportu – sport součást zdravého životního 

stylu, 

- definice vycházející z funkcí sportu – rozvoj jedince, uspokojování potřeb, 

prožitkovost, soutěživost, 

- definice vycházející z jednotlivých sportovních disciplín, 

- definice vymezující národní, tradiční sporty, 

- definice sportu vzhledem ke sportovnímu tréninku, 

- definice vycházející ze sociologického, filosofického a dalších pojetí. 

 

Příkladem může být definice dle Titla (1963), který říká, že sport je forma tělesné 

výchovy, jejímiž specifickými rysy jsou snaha po dosažení maximálního výkonu, 

specializace, soutěžení, závodění, trénink. 
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Naopak Komenský (17. stol.) ani nehovoří o sportu, ale o hře, která však tak, jak je pojmově 

zavedena, nese prvky současného chápání sportu-soutěživost, volnost a svoboda pohybového 

projevu, pravidla a řád hry, snadnost učení se hře a vymezení časového trvání. 

Souhrnem všech těchto definicí lze sport charakterizovat jako: Pohybová činnost, 

která je vykonávána v rámci předem určených pravidel pod záštitou určené organizace kvůli 

poměření výsledků. 

 

2.1.2. Sport jako fenomén 

 V dnešní době zažívá sport neobvyklý vzestup. Dříve se sport považoval „pouze“ za 

zábavnou činnost, která zaplňovala čas, podle některých, potřebný k vykonávání jiných, 

důležitějších věcí. 

 Dnešní přístup ke sportu je v mnoha ohledech odlišný. Nyní se hovoří i o sociálně – 

ekonomickém významu sportu. 

 

2.1.2.1. Faktory ovlivňující současný růst a sociálně – ekonomický význam sportu. 

Faktorů, které ovlivňují společenský, politický a ekonomický význam sportu, je 

mnoho. Nejpodstatnější z nich však (dle Durdové 2005) jsou: 

 

1. Nárůst nových druhů sportů a nových pohybových aktivit. 

Ve světě se objevuje stále více nových sportů, které postupně přicházejí i do České 

republiky. Zde je obyvatelé přijímají podle toho, jaký druh dovedností je pro sport vyžadován, 

jaké jsou náklady pro sport apod. S novými sporty se objevují i nová sportovní zařízení – 

fitness centra. Vyrábějí se i nová sportovní příslušenství a sportovní pomůcky pro sporty, jako 

je například gymnastické nářadí apod. 

 

2. Různorodost a šíře populace věnující se pohybovým aktivitám a sportu. 

Díky značnému výběru sportů se pohybovým aktivitám může věnovat téměř kdokoli, a 

to i přes to, že je již i například ve věku, kdy se to od něj neočekává. 
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3. Zvyšování množství volného času. 

Ačkoliv se zdá, že v ČR není nárůst volného času příliš výrazný, volný čas se zvyšuje. 

Může za to maximální zákonem povolená pracovní doba, ale také to, že si lidé dokážou 

uspořádat a zorganizovat svůj čas. 

 

4. Zvyšování povědomí o sportu jako součásti zdravého životního stylu. 

Sport je spojován se zdravým životním stylem. Tvrzení pochází nejen ze strany lidí, co 

na sportu vydělávají peníze, ale i od lékařů, kteří to již mnohokrát prokázali. 

 

5. Nárůst konkurence u zařízení nabízejících tytéž nebo podobné pohybové aktivity. 

Zvyšuje se výskyt obdobných tělocvičen, fitness center a jiných sportovišť. 

 

6. Nárůst výroby zboží vztahující se ke sportu, vznik nových sportovišť a sportovních 

zařízení 

Narůstá potřeba budování nových či rekonstrukce stávajících sportovních zařízení, 

zvyšuje se potřeba nového sportovního vybavení a stejně tak se zvyšuje nabídka služeb 

souvisejících se sportem. 

 

7. Nárůst nových technologií výroby zboží souvisejícího se sportem 

Nové technologie výroby výrazně ovlivňují chování zákazníka. Ten si vybírá produkty 

podle kvality, ale při koupi velice často podléhá moderním trendům. Když si zákazník kupuje 

značku, pak očekává kvalitu a počátek kvality vidí v technologii. 

 

8. Nárůst významu služby jako sportovního produktu 

Čím více roste poptávka po sportovních produktech materiální povahy (sport. nářadí, 

oblečení), tím více se zvyšuje poptávka i po nemateriálních sportovních produktech. Jedná se 

hlavně o služby jako například nabídka tělesných cvičení, turistických akcí apod.) 
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9. Nárůst marketingu ve sportu 

Sportovní marketing znamená více než prodej, propagaci a styk s veřejností. 

Konkrétní popis sportovního marketingu viz kapitola 2.4. 

 

10. Nárůst jednotlivých forem sponzoringu ve sportu 

Sponzoring je hlavním prvkem, který zabezpečuje přísun dodatečných finančních 

zdrojů sportovní organizaci Sponzor očekává od sponzorovaného plnění předem dohodnutých 

služeb. 

 

11. Rozvoj sportovní reklamy 

Reklama se stává v životě jednotlivých subjektů tělesné výchovy a sportu stále 

důležitějším faktorem jejich ekonomické činnosti. Neustálý růst cen za sportovní reklamu je 

pravděpodobně nejpřesvědčivějším důkazem toho, že se sport stává stále významnějším 

nástrojem podpory prodeje a marketingoví pracovníci jsou si vědomi růstu významu 

sportovní reklamy při propagaci svých výrobků a služeb.  

 

12. Nárůst zájmu masmédií o sport 

Důvodů, proč se masmédia zajímají v tak vysoké míře o sport, je několik. Je zde 

vzájemná vazba mezi sportem a masmédii. Sport poskytuje sledovanost televizním 

společnostem a naopak díky této sledovanosti získává sponzory. 

 

13. Nárůst sportovních časopisů 

Každým rokem přibývají nové časopisy se sportovní tématikou. Je málo sportů, které 

by neměly tematicky zaměřené periodikum. Jako jeden z nejnovějších sportovních časopisů 

na českém trhu je časopis „Bojová umění“, který jako jediný v ČR prezentuje pouze bojové 

sporty a umění. Pokud se jedná o sporty, které zatím na „svůj časopis“ teprve čekají, žhavým 

adeptem je zde například footbag, v němž jsou paradoxně Češi nejlepší na světě. Jediný 

problém však je, že veřejnost o tomto sportu ví minimálně, přestože jsou v něm Češi 

úspěšnější než v hokeji. Existence časopisu zaměřeného právě na footbag by byla pro tento 

sport velkým přínosem. 
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14. Nové možnosti vzdělávání ve sportu 

Díky velkému zájmu o sport rostou možnosti se v tomto odvětví také vzdělávat. Jedná 

se např. o učitelství TV, semináře, školení trenérů, vzdělávání v oboru sportovní management 

a jiné. 

 

15. Nárůst pracovních míst poskytovaných sportem 

Sport vytváří celé řady pracovních míst. V evropských státech se pracovní místa 

vázaná na sport podílí na celkové zaměstnanosti cca 1,5%. Podobně je tomu tak i v ČR. 

Příkladem těchto pracovních míst může být např.: státní správa, komunální sektor, výroba, 

obchod, služby, učitelství apod.) 

 

16. Globalizace sportu 

Tento faktor je prosazován celosvětově. Hlavním důkazem jsou moderní olympijské 

hry. Těchto her se účastní stále více zemí a sportovců. Přibývají také nové sporty a sportovní 

disciplíny.  

 

17. Sport jako pole působnosti pro podnikatelskou činnost 

Kvůli velké komercializaci sportu má dnes většina sportovních organizací právní 

formu obchodní společnosti (s.r.o., a.s.,…). K hlavním zdrojům financí plynoucí z výdělečné 

činnosti těchto organizací patří příjmy z reklamní činnosti. 

 

2.2. Marketing 

„Marketing znamená ve volném překladu „práci s trhem, činnosti na trhu“. Význam 

marketingu je však širší. Úspěšný marketing začíná zajištěním potřeb a požadavků zákazníka, 

poté přichází na řadu navržení produktů, které by tyto potřeby uspokojily. Konečným 

výsledkem je dobře fungující trh, efektivnější tím, že zákazník je lépe uspokojen a firma 

dosahuje vyšších zisků“ ( Durdová, 2005, str. 38). 
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2.2.1. Definice marketingu 

„Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím 

uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či 

jiných hodnot (Kotler, 2004, str. 30). 

Již podle Kotlera je k pochopení této definice zapotřebí ujasnit si jednotlivé pojmy, 

kterými zde jsou hlavně:  

potřeba – vyjádření pocitu nedostatku, 

touhy a přání – prvky, které plynou z lidských potřeb, jsou ovlivňovány kulturními a   

     osobními charakteristikami. 

 

 „Marketing více než kterákoliv jiná oblast v podnikání je založena na vztazích se 

zákazníky“.(Kotler, 2004, str. 29) Právě zákazník je totiž pro většinu společností, hlavně 

v oblasti sportovního prodeje, nejdůležitější. Proto se firmy snaží najít tu nejlepší cestu 

k němu, kterou najdou jen skrze uspokojení jeho potřeb a vytvoření správných hodnot. 

„Hodnota pro zákazníka je rozdíl mezi náklady, které zákazník vynaložil na získání produktu 

a hodnotou, kterou zákazník získal vlastnictvím produktů či jeho užíváním.“(Kotler, 2004, str. 

35) 

Produktem se zde rozumí: „veškeré výrobky, služby, ale i zkušenosti, osoby, místa, 

organizace, informace a myšlenky, tj. vše, co se může stát předmětem směny, použití či 

spotřeby, co může uspokojit potřeby a přání.“ (Kotler, 2004, str. 32) 

Marketing, i jako věda, bude postupem času čím dál tím více rozšířenější, jelikož 

neustále roste světová populace a tím i potenciální zákazníci. Kvůli rostoucí konkurenci bude 

i velmi důležité udržet si stávajícího zákazníka, neboť, jak říká Paul Smith: „Noví zákazníci 

stojí pětkrát více než zákazníci stávající.“ 

 

2.2.2. Pojetí a cíle marketingu 

Marketing můžeme chápat ze dvou hledisek, podle Durdové to jsou: 

1. Koncepční teorie marketingu  

Zdůrazňuje podnikatelské aktivity, vymezuje dlouhodobé strategické cíle a priority 

firmy. 
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2. Funkční pojetí marketingu  

Vymezuje marketing jako souhrn metod a nástrojů rozhodujících v oblasti výroby, 

cen, distribuce a propagace. Všechny nástroje v jednotlivém komplexu slouží globálním cílům 

podniku, tvoří jeho marketingové řízení. 

V dnešní době se přiřazuje oběma teoriím stejný význam.  

Marketing je, všeobecně řečeno, soubor činností, který vede k dosažení určitých cílů. 

Marketingovými cíly jsou:  

- maximum spotřeby, 

- maximum výběru, 

- maximum kvality života, 

- maximum uspokojení. 

 

2.3. Marketingový mix 

2.3.1. Definice a rozdělení marketingového mixu 

Při uskutečňování marketingové podnikatelské koncepce se v podnikové praxi používá 

rozsáhlý soubor nástrojů. V odborné literatuře se velmi často rozlišují tyto základní nástroje 

marketingu: 

- produkt, 

- cena, 

- distribuce, 

- propagace (marketingová komunikace). 

Tyto nástroje jsou označovány jako čtyři „P“ (z anglického Product, Price, Place, Promotion) 

(Jaroslav Hadraba 2004). 

Každá složka marketingového mixu odpovídá dle Kotlera (1999) zákaznickému 

užitku. 

marketingový mix      zákaznický užitek 

produkt       potřeby a přání zákazníka 

cena        náklady zákazníka 

místo        pohodlí zákazníka 

propagace       komunikace se zákazníkem 
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„Marketingovým mixem se rozumí soubor nástrojů marketingu, které jsou optimálně 

kombinovány tak, aby vzhledem k požadovaným cílům a dané situaci byla zajištěná jejich co 

největší účinnost. 

Každý ze základních nástrojů marketingu má své početné dílčí nástroje, složky nebo formy 

uplatňování. Proto se spolu s celkovým marketingovým mixem rozlišují též jeho prvky 

(produktový mix, cenový mix, …)“(Jaroslav Hadraba, 2004, str. 12). 

 Při tvorbě marketingového mixu se musí dbát na jeho optimální kombinování a 

harmonizaci jednotlivých marketingových nástrojů, tyto nástroje by neměly vystupovat 

izolovaně, ale sladěně. 

Jelikož společnost, které se budeme věnovat, exceluje hlavně v produktu a 

v propagaci, budeme se hlouběji zajímat právě těmito dvěma nástroji. 

Obr. 2.1. Rozdělení marketingového mixu 

 

zdroj: managementmania.com 
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 Produkt 

„Žádná reklamní a propagační kampaň nedokáže vyprázdnit regály“,
2
 důležitý je zde 

především sám produkt. 

Produkt je základním nástrojem marketingového mixu. Ten představuje konkrétní 

nabídku firmy na trhu zahrnující jakost, značku, design, vlastnosti a balení. 

Zahrnuje: 

-  materiální věci (automobily, oblečení), 

- služby (holičství), 

- osoby (Michael Jordan, Britney Spears), 

- místa (Havaj), 

- organizace (klub skautů), 

- myšlenky (plánování rodiny). 

 

Pět úrovní produktu 

Produkt existuje v pěti uspořádaných rovinách, které tvoří jakési slupky kolem 

hypotetického jádra. Nejdůležitější rovinou je obecná prospěšnost. Kvůli obecné 

prospěšnosti si spotřebitel produkt kupuje. Příkladem může být nákup vrtačky, zákazník si 

zde kupuje vlastně „otvory“, které si chce vyvrtat. Pracovník marketingu zde proto musí 

zjistit, co je pro spotřebitele užitečné. 

Ve druhé rovině, která se jmenuje idealizovaný očekávaný produkt, je důležité, 

z pohledu marketingového pracovníka, transformovat obecnou užitečnost do podoby 

konkrétně použitelného výrobku nebo služby. V nabídce hotelů se proto objevuje pokoj 

s postelí, stolem, skříní na šaty, koupelnou, ručníkem a toaletou. 

Třetí produkt je idealizovaný očekávaný produkt. Skládá se ze souboru vlastností a 

předností, které bude zákazník očekávat a které považuje při koupi za samozřejmé. Příkladem 

zde je opět hotel, kde host předpokládá, že postel v hotelovém pokoji bude čistá, ručníky 

vyměněné apod. 

  

                                                             
2  Kotler Philip 
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Ve čtvrté rovině se musí prodávající pokusit nabídnout rozšířený produkt. 

K základnímu výrobku musí přibýt ještě něco navíc, co by překonalo očekávání zákazníka. 

Hotel může do tohoto „přídavku“ zahrnout televizor (Kotler, 1999). 

„Dnešní konkurenční boj se neodehrává v oblasti výroby, ale v oblasti balení výrobků 

a poskytování služeb, v oblasti reklamy a pomoci zákazníkovi, v oblasti plateb za zboží a 

způsobech jeho dodávání a skladování a v dalších oblastech, které jsou pro zákazníka 

důležité“ (Kotler, 1999, str. 380). 

Každá další úroveň produktu je pro prodejce dalším nákladem, a proto musí zvážit, 

zda bude zákazník ochoten zaplatit dodatečně vysokou cenu, která by kryla zvýšení nákladů.

  

Cena 

Značí částku, kterou musí zákazník za produkt zaplatit. Ceny by měly být úměrné 

spotřebitelské hodnotě nabízených produktů. Musí se zvážit, zda je vhodné aplikovat slevy či 

různé cenové srážky. 

Každá firma se musí rozhodnout, do jakého segmentu umístí svůj výrobek z hlediska kvality a 

ceny. K tomu byla vytvořená následující tabulka (Kotler 1999, str. 437): 

 

Segment       Příklad 

nejvyšší       Mercedes – Benz 

luxusní       Audi 

výběrová       Volvo 

střední        Buick 

dobrá / obvyklá      Ford Escort 

imitace značkové      Hyundai 

nejistá        Daihatsu 

 

S vyšším segmentem roste zároveň i cena produktu. 
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Místo 

Tento nástroj činí produkt dostupným pro cílové zákazníky. Je zapotřebí sehnat 

spolehlivé dodavatele, kteří budou dodávat produkty na cílové trhy efektivně. Kromě toho je 

zapotřebí správně zajistit i místo výroby produktů a celkové zázemí firmy. 

 

Propagace (marketingová komunikace) 

Definice a rozdělení propagace 

Pro naši práci je propagace pravděpodobně nejdůležitější marketingový nástroj, 

jelikož firma, kterou se budeme zabývat, je proslulá svojí propagací produktů, ale i značky 

samotné. 

Marketingová komunikace zahrnuje nejrůznější činnosti, které firma realizuje, aby 

zákazníky na cílovém trhu seznámila se svými produkty. Zaměstnanci musí procházet 

důkladným školením, aby dokázali dostatečně motivovat své zákazníky. 

Mix marketingové komunikace se skládá dle Kotlera (1999) z pěti hlavních nástrojů 

komunikace: 

Inzerce – jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo  

       služeb určitým investorem.  

Propagace prodeje – soubor krátkodobých stimulů, který má povzbudit zákazníka  

                         k vyzkoušení výrobků/služeb nebo k jejich nákupu. 

Public relations – řada programů pro zlepšení, udržení nebo ochranu image firmy nebo 

           výrobku. 

Osobní prodej – jednání tváří v tvář s jedním nebo více potenciálními kupci za účelem  

                 prezentace výrobku, zodpovězení dotazů a získání objednávky. 

Přímý marketing – využívání poštovních zásilek, telefonu, faxu, e-mailu a dalších           

neosobních prostředků kontaktu pro bezprostřední předávání zpráv, 

získávání odpovědí od určitých zákazníků a průzkum jejich názorů. 
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V dnešní době je dle Miroslava Foreta (2006) propagace posílena o řadu dalších nástrojů, jako 

jsou elektronické prostředky včetně internetu. 

Zmiňuje zde navíc také reklamu jakožto placenou formu extenzivní a neosobní prezentace 

nabídky ve sdělovacích prostředcích. 

 

Reklama 

Definice a funkce reklamy 

Reklama má mnoho forem a způsobů užití. Může podporovat určitý produkt stejně 

jako image. K nejčastějším formám reklamy patří zejména reklama prostřednictvím hromadně 

sdělovacích prostředků. 

Základní cíle reklamy lze, dle Foreta (2006) vymezit jako:  

- informativní – reklama informuje veřejnost o novém produktu,  

              o jeho vlastnostech, 

- přesvědčovací – reklama nastupuje v období zvýšené konkurence, snaží se  

      zákazníka přesvědčit, aby si zakoupil právě Váš výrobek, 

- připomínací – reklama má udržet produkt v povědomí zákazníků, 

- prestižní – firma získá prostor pro reklamu v prestižním médiu. 

 

Reklama ve sportu 

Durdová (2005, str 64) říká, že: „Sportovní reklama je vztahována jednak k reklamě se 

sportovními motivy, jednak jde o reklamu, která využívá specifických médií komunikace 

v oblasti sportu.“ 

Formy sportovní reklamy jsou dle Durdové (2005): 

Reklama na dresech, reklama na startovních číslech, reklama na mantinelu, reklama na 

sportovním nářadí, reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích, reklama na vstupenkách, 

plakátech se sportovním programem, reklama na propagačním materiálu, reklama na 

videozáznamech, fotografiích, reklama na billboardech, na internetu, reklama na poutačích, 

reklama v televizi či virtuální reklama. 
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Podpora prodeje 

V dnešní době hraje podpora prodeje většinou hlavní roli v komunikačním rozpočtu, 

podle statistik to jsou u firem až 2/3. 

Podpora prodeje využívá krátkodobých, ale účinných podnětů a pozorností 

zaměřených na aktivizaci a urychlení prodeje. Zaměřuje se jednak na zákazníka, ale také na 

obchodní organizaci a obchodní personál. 

Cílem může být povzbudit spotřebitele, aby si vyzkoušel nový výrobek, odměnit ho za 

věrnost nebo ho odlákat od konkurence. 

Při podpoře prodeje používáme přímé a nepřímé formy. 

Přímé jsou, když okamžitě po splnění úkolů obdrží zákazník odměnu (při koupi všech 

pneumatik obdrží zákazník čistící prostředek na pneumatiky zdarma). 

U nepřímých nástrojů zákazník naopak nejprve sbírá „doklady“ o nákupu zboží 

(víčka,obaly,…) a teprve po předložení těchto „dokladů“ vzniká nárok na odměnu. 

K nejpoužívanějším prostředkům podpory prodeje u zákazníka, dle Foreta (2006), 

patří: 

- vzorky produktu na vyzkoušení, ochutnání (nejúčinnější, avšak nejnákladnější způsob 

         prezentace nového výrobku), 

- kupony (umožňují spotřebitelům získat při nákupu úsporu či náhradu), 

- prémie (produkt nabízený zdarma či za sníženou cenu jako podnět k nákupu určitých   

           výrobků), 

- odměny za věrnost (poskytují se v hotovosti nebo v jiné formě za pravidelné využívání   

          produktů), 

- soutěže a loterie (dávají spotřebitelům možnost vyhrát hotovost či různé jiné ceny), 

- výstavy, veletrhy (umožňují předvést nové produkty), 

- rabaty (slevy z prodejní ceny). 
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Osobní prodej 

Patří k velmi efektivním nástrojům komunikace. Hlavní výhodou je zde překonání 

stereotypu a zvyklosti zákazníka. 

V praxi se osobní prodej využívá hlavně u prodeje zboží dlouhodobé spotřeby, příkladem jsou 

vysavače značky Electrolux nebo různé finanční služby. 

Výhody: osobní kontakt se zákazníkem, detailní popis výrobku, efektivnější komunikace 

Nevýhody: nákladné, náročné na čas, malý rozsah 

 

Public relations 

PR představují plánovitou a systematickou činnost, jejímž cílem je vytvářet a 

upevňovat důvěru, porozumění a dobré vztahy org. s klíčovými, důležitými skupinami 

veřejnosti. Tyto skupiny představují skupiny, které jsou spjaty s aktivitami společnosti. 

Nástroji PR zákazníkům nic nenabízíme a neprodáváme. Pouze poskytujeme 

informace, případně pořádáme aktivity, jejichž organizování a podporování veřejnost osloví a 

bude náležitě oceněno. PR tak mají přispět ke zlepšení image a pozice naší firmy v očích 

veřejnosti, pouze zprostředkovaně potom ovlivňují vnímání naší konkrétní nabídky. 

 

K marketingovým nástrojům patří velká škála doplňujících se aktivit, jsou to dle Foreta 

(2006) např.: 

- publicita (tiskové zprávy,tiskové besedy, interview, 

- events (organizování událostí – předvádění nového produktu, oslavy výročí  

        založení podniku, oslava konce roku), 

- lobování (zastupování názorů org. při jednáních s politiky, získávání nebo  

           předávání informací), 

- reklama organizace (spojení reklamy a public relations, které není zaměřeno na  

         konkrétní produkt, ale na firmu jako celek), 

- sponzoring – v rámci této práce bude vhodné objasnit si sponzoring detailněji. 
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Sponzoring  

Je označován jako součást public relations, ačkoliv například v Zelené listině o 

komerční komunikaci je Evropskou komisí výslovně uváděn jako samostatná součást 

marketingové komunikace. 

Podle Gaia Clinia Maecenase
3
 je sponzoring v zásadě altruistickou aktivitou, která je 

prováděna bez očekávání návratnosti investovaného v jakékoliv jiné podobě, než je pocit, že 

bylo vykonáno dobro. 

Dnes je však sponzoring praktikován hlavně s podnikatelským záměrem.  

„Jedná se o oboustranný obchod mezi partnery, sponzorem a sponzorovaným, kde je 

vlastně definovaná služba a protislužba. Sponzor očekává za své peněžní a věcné prostředky a 

služby od sponzorovaného protislužby ( zlepšení image, jména firmy…) Sponzorovaný 

očekává za svou aktivitu od sponzora finanční nebo materiálové protislužby.“ (Miroslav 

Foret, 2006, str. 296) 

Sponzoringem tedy rozumíme: cílené financování „ostatních“ subjektů, které jsou 

„nevýdělečné“, za účelem vytvoření dobré pověsti firmy. 

V dnešní době patří právě sponzoring k hlavní propagační strategii firem. „Chce-li 

sponzor vytěžit ze sponzoringu maximum, měl by řadu činností organizovat sám. Obecná 

zásada říká, že na každý dolar investovaný do sponzoringu musí být vynaložen minimálně 

další dolar na propagaci, aby se o sponzorství vědělo“ (Miroslav Foret, 2006, str 296). 

 

V procesu financování se objevuji dva až tři základní subjekty, jsou to: 

- sponzorská firma, 

- sponzorovaný, 

- sponzoringová agentura (může zprostředkovávat vztah mezi  výše uvedenými   

     subjekty) 

 

  

                                                             
3  70-80 př. n. l. 
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Sponzorství lze také rozdělit na tři úrovně: 

exkluzivní sponzorství – sponzor přejímá všechny navržené protivýkony, 

hlavní sponzorství – sponzor přejímá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony, 

kooperační sponzorství – protivýkony jsou rozděleny na velký počet různých firem. 

 

Internet 

„Marketingová komunikace prostřednictvím počítačů přináší nové možnosti jak 

velkým, tak i malým firmám. Snižuje náklady na prodej i na propagaci. Zrychluje a rozšiřuje 

komunikační možnosti“ (Miroslav Foret, 2006, str. 327). 

Novým a velice perspektivním prostředkem elektronické podoby marketingové 

komunikace je internet. Existuje již od 60. let a z původního záměru, kdy měl sloužit pouze 

pro armádu, se přeměnil v globálně používaný fenomén 

Díky rozšíření po celém světě dnes propojuje podle Foreta (2005) miliony počítačů a nabízí 

jim: 

- rychlou a lacinou komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), 

- přístup k nejnovějším informacím z mnoha oborů lidské činnosti, 

- prezentaci institucí a jejich produktů, jejich nákup i prodej 24 hodin každý den, 

- vyhledávání nových odběratelů, rychlou a flexibilní komunikaci se zákazníky. 

 

 

2.4. Sportovní marketing 

Na rozdíl od klasického marketingu je sportovní marketing a celkově otázka 

marketingu ve sportu poměrně mladé téma. Toto je patrné i v jeho definicích, kterých stále 

přibývá a v každé je jistá výchylka od definice předchozí. 

2.4.1. Definice sportovního marketingu 

Ke správnému definování sportovního marketingu je zapotřebí rozumět oběma 

slovům, které tvoří tento název. 
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 Po porozumění je možné definovat sportovní marketing jako: proces, který pomáhá splnit 

veškerá a přání sportovních spotřebitelů. 

Veškeré ostatní definice, ač jsou na první pohled odlišné, či se vychylují v některých 

drobnostech, se snaží vyjádřit podobnou myšlenku. 

B.G. Pitts a D.K. Stotlar (1996) například definují sportovní marketing jako proces 

navrhování a zdokonalování činnosti pro výrobu, oceňování, propagaci a distribuci 

sportovního produktu tak, aby byly uspokojeny potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo 

cílů firmy. 

B.J. Mulin a S. Hardy (2000) zase tvrdí, že sportovní marketing se skládá ze všech 

aktivit, které jsou určeny k tomu, aby vyšly vstříc všem požadavkům a přáním sportovních 

spotřebitelů pomocí procesu výměny (Durdová 2005). 

 

2.4.2. Marketingový mix ve sportu 

Sportovní marketingový mix se v některých věcech liší od klasické verze 

marketingového mixu, základní myšlenka zde však zůstává totožná, stejně tak jako rozdělení 

mixu. 

Durdová (2005) popisuje rozdělení sportovního marketingového mixu takto: 

 

Sportovní produkt 

Pojem „produkt“, který se běžně vyskytuje v marketingovém mixu, zde není úplně 

výstižný. Sport „dává“ na trh celou řadu produktů materiálního i nemateriálního typu. 

Materiální jsou totožné s běžným zbožím, nemateriální se liší od ostatního zboží a na trh jsou 

dodávány jedinečným způsobem. 

Materiálním produktem může být např.: sportovní nářadí, sportovní náčiní, sportovní oděvy  

a výstroj, potravinové doplňky, sportovní kosmetika atd. 

Nemateriální produkty jsou:  

Základní produkty (nabídka tělesných cvičení, nabídka sport. akcí, nabídka rekreačních                                                                                                                                     

    akcí, služba jako sportovní produkt) 
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Produkty vázané na osobnost (výkony sportovců, výkony trenérů, výkony poskytovatelů

           sportovních služeb) 

myšlenkové produkty ve sportu (výzkum v tělovýchovné a sportovní oblasti, rozvoj        

kinantropologie, sportovní informace šířené médii 

v odborné nebo populární formě, prožitkovost, hodnoty   

zážitku v tělesné výchově) 

vedlejší produkty sport. zařízení (společenské akce, reklamní vystoupení sportovců a  

            trenérů, pojištění sportovců, doprava, hostinské služby) 

 

Cena 

Jedná se o velmi flexibilní prvek. Cena produktu vyjadřuje hodnotu produktu, a to jak 

materiálního, tak i nemateriálního. U nemateriálního produktu je stanovení ceny velmi 

obtížné, protože se v ní odráží cena „prožitku“. 

Při určování ceny je velmi důležité zvolit správnou strategii. Spotřebitel se rozhoduje, 

zda koupí sport za jím vnímanou hodnotu srovnatelnou s jinými konkurenčními produkty. 

Podle průzkumu trhu je patrné, že cena nemá největší vliv na prodeji sportovních produktů. 

Slevy či snížení ceny může být pro zákazníka známka snížení kvality. 

Podle zvolení ceny se dá určit, jakou cenovou politiku prodejce preferuje. 

Cíle cenové politiky: 1. přežití,    

 2. maximalizace zisku, 

 3. maximalizace prodeje, 

 4. prestiž, 

       5. návratnost investic. 
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Místo  

„Místo v marketingovém mixu znamená umístění produktu na trhu. Analyzujeme 

dostupnost sportovního produktu, geografické rozmístění trhů, podmínky distribuce 

sportovního produktu. Je důležité, aby sportovní zařízení bylo snadno přístupné (dálnice, 

parkování), aby mělo atraktivní vzhled, působilo příjemně a radostně a mělo bezpečné okolí“ 

(Durdová, 2005, str. 47). 

Sportovní produkt je také distribuován pomocí médií (tisk, televize). Důležité je i 

místo distribuce vstupenek. Cílem je umožnit zájemcům koupit rychle, snadno a pohodlně. 

 

Marketingová komunikace 

Hlavním cílem propagace ve sportu je informovat potenciální zákazníky a podporovat 

jejich angažovanost ve sportu. 

Můžeme říci, že ve sportovním marketingovém mixu hraje marketingová komunikace 

ještě větší roli než v klasickém marketingovém mixu. Ve sportu, více než kdekoliv jinde, je 

marketingová komunikace často zaměňována obecně za marketing. 

 

Metody propagace sportu zahrnují: 

reklamu, sponzoring, přímý marketing, speciální obchodní jednání, předprodej, média, 

korporativní balíčky, exhibiční hry, soutěže, dny pro setkávání hráčů, autogramiády, tiskové 

konference, sportovní plesy, zábavy, sportovní akce pro děti a mládež, školení trenérů. 

Nástroje marketingové komunikace ve sportovním marketingovém mixu jsou téměř obdobné 

jako v klasickém marketingovém mixu. 
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2.5. Společnost s ručením omezeným  

 

Jelikož má firma, která vlastní značku Horsefeathers, formu společnosti s ručením 

omezeným, rozebereme si podrobně charakteristiku této formy. 

Je to společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké 

nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli 

věřitelem vyzváni k plnění. 

Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na 

tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak. 

Požadavky na společníka: 

Externí (zákonné) 

Společníkem (majitelem) firmy může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba 

řádně registrovaná v českém nebo zahraničním obchodním rejstříku.  

Společníkem může být i cizinec nebo zahraniční právnická osoba. Cizinec nemusí mít pro   

účely registrace jako společníka firmy uděleno povolení k pobytu na území České republiky 

ani jiný typ víza.  

Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením 

omezeným registrovaných v České republice.  

 

 Interní (vnitropodnikové) 

 Zde se jedná např. o trestní bezúhonnost či znalost daného oboru. 

 

Obchodní jméno firmy musí obsahovat zkratku „s.r.o.“ anebo označení „spol. s r.o.“  

Minimální výše vkladu je 1Kč, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je 

vyšší. Nepeněžité vklady musí být oceněny znalcem určeným dle právního předpisu. 

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Jednateli přísluší obchodní 

vedení společnosti. Zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví. 

Právo podílet se na řízení společnosti vykonávají společníci na valné hromadě. Zde 

společníci hlasují o věcech týkajících se společnosti. Určí-li tak společenská smlouva nebo 
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jiný právní předpis, může být vytvořena i dozorčí rada, která dohlíží na činnost jednatelů, 

nahlíží do účetních knih a jiných dokladů a kontroluje veškeré údaje. 

 

Výhody s.r.o. 

- Řízení společnosti s r.o. je možné předat jednateli nebo dalším společníkům, 

- omezené ručení do výše vkladu, 

- dlouhodobá životnost společnosti (při odchodu společníka nehrozí její zrušení), 

- Snadno majetkově expanduje formou navýšení vkladů společníků nebo přistoupením, 

dalších společníků, úvěrem, založením dceřiných společností v zahraničí. 

- Společnosti a státní úřady často ve výběrových řízeních podmiňují účast právní 

formou s.r.o.,  

- společnost s r.o. podniká pod libovolným názvem, který si zvolí při založení, což je 

důležité při propagaci společnosti, 

- právnická osoba působí důvěryhodněji a seriózněji. 
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2.6. Situační analýzy podniků 

2.6.1. Analýza vnějšího prostředí  

Vnější prostředí lze sledovat jako: 

1. Makroprostředí podniku – tvoří širší okolí podniku (ekonomické, politické) 

2. Mikroprostředí podniku (vnější marketingové mikroprostředí) – zákazníci, konkurence atd. 

 

Pro přínos naší práce si podrobněji rozebereme hlavně analýzu makroprostředí, a to 

konkrétně analýzu PEST. 

 

Analýza PEST 

Vychází z poznání faktorů relevantních pro vývoj makroprostředí podniku v minulosti. 

Název PEST vznikl z počátečních písmen sledovaných oblastí, které jsou předmětem analýzy. 

 

P – Political (politické) 

E - Economical (ekonomické) 

S - Social (sociální) 

T - Technological (technologické) 

 

Při aplikaci metody PEST je třeba vyvarovat se zahlcení informacemi, které jsou pro 

rozhodování nevýznamné nebo málo významné. 

 

Postup PEST analýzy může být například takovýto: 

-   Vymezení širší množiny faktorů v rámci uvedených oblastí externího prostředí, v němž se    

    podnik nachází. 

-   Analýza těchto faktorů s cílem vymezit pro identifikaci příležitostí a hrozeb relevantní  

    faktory. 

-   Detailnější analýza v předchozím kroku vymezených relevantních faktorů s cílem  

    specifikace příležitostí a hrozeb pro danou firmu. 
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Tab. 2.1. Příklady externích faktorů makroprostředí při analýze PEST
4
 

 

 

 

zdroj:Jaroslav Hadraba, 2004, str. 68 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Jaroslav Hadraba, Marketing, 2004, str. 68 
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2.6.2. SWOT analýza 

U SWOT analýzy je důležité poznamenat, že tuto metodu lze využívat nejenom pro 

oblast podnikového manažerského rozhodování, ale můžeme ji aplikovat při analýze povahy 

rozmanitých jevů a procesů z hlediska jejich silných a slabých stránek, možností a hrozeb, 

které pro ně představuje vnější prostředí. 

Tato analýza má čtyři klíčové body vyjádřené začátečními písmeny příslušných 

anglických termínů: 

Strengths – silné stránky 

Weaknesses – slabé stránky 

Opportunities – příležitosti 

Threats – hrozby, ohrožení 

 

Základní závěry SWOT analýzy proto představují nejdůležitější silné a slabé stránky 

podniku ve vztahu k nejzávažnějším příležitostem a hrozbám. 

Tyto prvky lze následně rozdělit na Q - T analýzu, která zkoumá vnější prostředí a 

 S – W analýzu, která zkoumá vnitřní prostředí. 

(Jaroslav Hadraba, 2004) 

Tab. 2.2. znázornění SWOT analýzy 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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2.7. Marketingový výzkum 

Podnik aplikuje marketingový výzkum v těchto situacích: 

1. organizace stojí před řešením problému, 

2. nemá dostatek informací, 

3. získané informace mohou ovlivnit rozhodnutí. 

 

Výzkum zabezpečuje organizace: 

- vlastními silami (mark. oddělení), 

- prostřednictvím výzkumné agentury, 

- kombinovaně. 

 

Typy marketingového výzkumu: 

1) monitorovací 

2) explorativní - předvýzkum 

3) deskriptivní 

4) kauzální – jak spolu souvisí jednotlivé veličiny 

5) prognostický 

 

- výzkum od stolu 

- výzkum v terénu (v poli) 

 

Kromě typů marketingového výzkumu existují i metody výzkumu. 

Metody mark. výzkumu: 

Kvantitativní výzkum – dotazování (osobní, písemné, telefonické, elektronické 

 

         - pozorování (standardizované, nestandardizované, skryté, zjevné,  

          osobní, mechanické) 

 

       - experiment (laboratorní, v terénu) 

                            (tyto výzkumy jsou časově velmi časově náročné) 

 

Kvalitativní výzkum  – focus group 

        - individuální hloubkový rozhovor 

        - expertní metody (test slovní asociace, test dokončování vět, test    

           interpretace obrázků, test barev nebo tvarů, …) 

 

     (Jedná se o malé skupiny, vyplývá zde větší vypovídací schopnost o jednotlivci) 
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3. Praktická část 

 

V praktické části se zaměříme přímo na výzkum a na dosažení primárních a 

sekundárních cílů bakalářské práce. K tomuto dosažení nám pomohou mnohé analýzy, 

dotazníkové šetření, úvaha, nebo i například rozhovor se zaměstnancem společnosti. 

Námi zvolená firma byla zvolena pro výzkum především kvůli své jedinečnosti. Jedná 

se totiž o tuzemskou firmu, která vyniká svým propracovaným marketingem, a proto by měla 

posloužit jako výborný příklad naší sportovní firmy. 

 

3.1.  Charakteristika a historie značky 

Se značkou Horsefeathers se lidé mohli seznámit již v roce 1989. Právě v tomto roce 

totiž dva středoškolští studenti z Kanady Stewart Carlson a Joel DeVille, kteří měli rádi 

snowboarding, skateboarding a jiné adrenalinové sporty, vymysleli tuto značku. Učinili tak ve 

městě British Columbia roku 1989. 

 Z počátku tvůrci pouze tiskli loga své „společnosti“ na trika a mikiny vhodného střihu 

a typu. Později chtěli vytvořit velkovýrobu vlastních kolekcí a módních doplňků podobného 

stylu. Oba měli se svojí novou značkou velké plány, avšak v této době nebyl skateboarding 

ani snowboarding příliš uznávaným sportem. Jejich zákazníci byli hlavně mladí lidé, kteří 

tvořili málo početné skupinky nadšenců těchto sportů. 

Postupem času začali mít DeVille a Carlson finanční problémy. Pravděpodobně 

především z tohoto důvodu ukončili své podnikání, které trvalo cca 3 roky. 

Neuplynula dlouhá doba a v roce 1992 dva kamarádi Pavel Kubiček a Hanuš Salz, 

kteří jsou oba z České republiky, založili značku Horsefeathers znovu. Nejenže převzali 

designové nápady bývalých Kanadských zakladatelů, ale začali s nimi dokonce úzce 

spolupracovat při vytváření první řady street oblečení. 

Necelý rok po založení začali vyrábět první produkty. Byly to zejména trička, kterých 

bylo několik desítek druhů. Všechny byly označeny logem společnosti, které vzniklo již dříve 

v roce 1989 v dílně Nigel Press. 

V roce 1994 vznikla první skutečná oděvní kolekce Horsefeathers. Ta zahrnovala spíše 

„volnočasové“ oblečení jako např. džínové kalhoty, trika, svetry a různé příslušenství. O rok 

později vznikl první kamenný obchod této značky. 
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Roku 1996 vyšla nová kolekce, která zahrnovala i některé bundy a nové modely 

kalhot. Díky narůstajícímu zájmu vznikl o čtyři roky později v Brně nový board shop. 

Přelomový byl rok 2004, ve kterém vzniklo nové logo značky, které přetrvalo dodnes. 

Je charakteristické svojí jednoduchostí a typickou čtvercovou podobou. V tomto roce také 

vznikl snímek jménem Fragments, který byl natáčen společností přes 2 roky a byl okamžitě 

uveden do distribuce. Kromě toho společnost opět rozšířila svůj sortiment o nové produkty. 

 

Obr. 3.1. Nové logo značky Horsefeathers 

 

zdroj: www.horsefeathers.eu 

Od této doby se produkty značky začaly prodávat i v ostatních státech. Za 4 roky bylo 

možné nakoupit produkty značky Horsefeathers již v 10 zemích Evropy.
5
 

Dnes patří značka Horsefeathers k předním prodejcům značkového oblečení se 

zaměřením na snowboarding a skateboarding. Jejím cílem je poskytnout kvalitní výbavu pro 

tyto sporty, ale i oblečení a doplňky pro volný čas. 

Velkou oblibu ve značce nacházejí hlavně mladí lidé, kteří preferují některé 

extravagantnější produkty, které agresivně vyjadřují osobnost jedince. Na své si přijdou ale i 

ti, kteří nevyhledávají příliš výrazné barvy a střihy oblečení. 

  

                                                             
5 V dnešní době je prodej rozšířen do 20 zemí. 
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Typ a charakteristika společnosti 

Přestože všichni hovoří o Horsefeathers jako o firmě, není tomu přesně tak. 

Horsefeathers je pouze značka ve vlastnictví společnosti Stigma distribution s.r.o., která se 

angažuje (kromě Horsefeathers) i v jiných projektech. 

Její centrum se nachází v Plzni na Slovanské aleji, odkud se řídí celá společnost včetně 

všech poboček, které jsou rozsety nejen po České republice, ale dokonce i po celé Evropě. 

Společnost distribuje výrobky, nebo jinak zasahuje svojí činností například do: Německa, 

Polska, Slovenska, Rakouska, České republiky, Švýcarska a jiných států. Naopak země, do 

kterých společnost neexpanduje, jsou například Švédsko, Finsko a Dánsko. V některých 

zemích musela společnost zastavit svůj prodej. Bylo to v Portugalsku a Španělsku. Zde 

společnost skončila nejen kvůli teplému počasí, které nepřeje snowboardingu, který je v očích 

mnoha zákazníků číslem jedna, ale hlavně kvůli ekonomické krizi. 
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3.2. Marketingový mix značky 

Tvrzení veškerých světových ekonomů, kteří se kdy zabývali marketingem vždy, 

vedla ke stejnému závěru, a to, že tento základní marketingový mix (4P) je nesmírně důležitý 

pro každou společnost a že mezi těmito prvky musí být harmonie. Každá správná společnost, 

která chce lukrativně fungovat, si nemůže dovolit „ošidit“ některý z nich. V této práci se 

pokusíme mimo jiné zjistit, jaký význam by se měl přiřazovat jednotlivým prvkům mixu, 

který z těchto prvků je nejpodstatnější a jak moc se prvky vzájemně propojují. 

 

3.2.1. Produkt 

Jak již bylo výše řečeno, tato společnost se snaží primárně vyrábět výbavu zaměřenou 

na snowboarding a skateboarding. Většina zákazníků však společnost vnímá především jako 

prodejce snowboardingového zboží. V rámci snowboardingu se Horsefeathers zaměřuje 

hlavně na kvalitní zimní bundy. 

 

Zimní bundy 

Dnes si je kupuje mnoho sportovců jak pro profesionální účely, tak i pro rekreační. 

Tyto bundy však lidé nosí i na běžné nesportovní užití. 

Mnoho známých marketingových expertů tvrdí, že nejlepší způsob, který vede 

k selhání, je zavděčit se všem. V Horsefeathers si tento výrok vyložili po svém. Zprvu se jím 

opravdu řídili. Navrhli několik modelů zimních sportovních bund, které byly designem i 

funkčností určené pouze pro mladé extravagantní snowboardisty. Bundy se vyznačovaly 

pestrými, téměř až křiklavými barvami i střihy Později, když firma získala pevnou pozici na 

trhu a své stálé zákazníky, rozhodlo vedení firmy, že si mohou dovolit oslovit i více 

segmentů. Bylo to také proto, že zájem o značku jevili spotřebitelé, kteří nechtěli nosit 

pestrobarevné oblečení s obrovským logem na zádech. Tito lidé se chtěli oblékat decentněji, a 

proto firma rozdělila výrobu zimních bund na dva druhy. 

1. druhem jsou výše zmiňované pestrobarevné bundy s velkými logy rozmístěnými 

všude po povrchu. 

2. druhem jsou většinou jednobarevné bundy, které nesou jednoduché a malé 

označení Horsefeathers. 
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Z této strategie je patrné, že je vždy nutné sledovat nároky zákazníků, brát v potaz 

věhlas společnosti a nepředbíhat možnosti společnosti. 

Rozebereme si zde podrobně produkt, který je mimořádně úspěšnou novinkou pro rok 

2014. Jedná se o sportovní bundu, typ Prime. 

Této zimní bundě věnovali vývojáři od HF velkou pozornost. Výše jsme si rozdělili 

typy bund značky Horsefeathers. Tato bunda patří jednoznačně do první, extravagantní 

skupiny. 

Vzhledem se na první pohled podobá klasickému HF výrobku. Jméno Prime však 

v sobě skrývá jistou jedinečnost. Stejně jako ve známém filmu Transformers, kde hraje hlavní 

roli rozkládající robot Optimus Prime, se i tato bunda může rozložit a transformovat. Jsou zde 

totiž odepínací kapsy, které se dají vyměnit za jiné, různobarevné. Bunda potom může každý 

den vypadat jako unikát a majitel může měnit barvy, aby bundu sladil i s ostatním oblečením 

a doplňky. 

Můžeme říci, že toto marketingové chování firmy je velmi nápadité, jelikož takto se 

může oblečení kombinovat a lidé dnes touží po nových odlišných věcech.  

Není nic lepšího, než za cenu jednoho výrobku vypadat každý den jinak. 

Obr. 3.2. Znázornění „transformačních“ možností bundy Prime 

 

zdroj: katalog zimní nabídky Horsefeathers 
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3.2.2. Cena 

Cena je u této společnosti prvek, se kterým se „hýbe“ jen zřídka. 

Existuje mnoho cenových strategií. Podrobně jsme si vše rozebrali v teoretické části práce. 

Jako příklad si uvedeme dva extrémy. 

1. Taktika nízkých cen  

Zde se maximalizuje prodej, cena produktů je vykalkulována kousek od výrobní ceny. 

Tato strategie způsobí zvýšení prodeje, otázka však je, zda by nebylo výhodnější cenu 

navýšit a prodat méně kusů. Lidé si však také mohou myslet, že za malé peníze koupí 

málo kvalitní zboží. 

2. Taktika vysokých cen  

Zde se firma snaží zvýšit ceny jednotlivých produktů. Vysoká cena produktu 

podvědomě značí, že i hodnota musí být vyšší. 

Cenové dilema: 

 Hlavní otázkou zde tedy je, zda prodávat výrobky levně, či draze. Je lepší zvýšit ceny 

výrobků a získat pověst luxusní značky, nebo zvýšit prodeje díky nízkým cenám? Vyšší počet 

prodaných výrobků znamená, že zboží dané značky vlastní více lidí, což vede k masovému 

módnímu trendu.  

Na druhé straně je zde varianta vyšší ceny. Značka se bude jevit luxusní a bude 

zaměřena na zákazníky, kteří očekávají exkluzivní zboží s náležitými cenami. Lidé nejvíce 

touží být nějakým způsobem výjimeční a v luxusním oblečení se tak cítí. Někteří kupováním 

luxusních věcí ukazují své postavení, své bohatství.  

Každý člověk, který nosí oblečení jakékoli značky, jí dělá, možná i nevědomě, 

reklamu. Obrovské logo HF, které se nachází na mnoha výrobcích značky Horsefeathers, 

nelze přehlédnout. Existuje však i tzv. skrytá reklama. 

Reklamní podpora v příspěvku, který nemá reklamní charakter, se objevila např. na video 

snímku populárního pořadu Škola přežití6, který prezentuje internetová televize Stream. 

V pořadu diváky učí, jak se ubránit při útoku agresorů. V epizodě, kde instruktor názorně 

předváděl, jak se ubránit v metru, měl nastrčený útočník čepici Horsefeathers, která byla jasně 

                                                             
6 http://www.stream.cz/porady/skolapreziti 



36 
 

vidět už z dálky. Málokdo si v daném okamžiku na útočníkovi všiml něčeho jiného, než oné 

čepice. Přestože zde byl muž v pozici násilníka, udělal značce, ať možná nevědomě, reklamu. 

Po kontaktu s marketingovým vedením Horsefeathers jsme měli možnost dozvědět se 

k tomuto zajímavý poznatek, a to ten, že i negativní reklama je reklama. 

 

Cena výrobků Horsefeathers 

 Tato značka si během své existence prošla mnoha změnami v cenové orientaci. Jelikož 

je marketingový mix většiny společností vzájemně propojen, vyvíjela se cena samozřejmě od 

druhu produktu, od nákladů na jeho distribuci i prezentaci.
7
 

Díky létům praxe bylo zjištěno, jak lidé reagují na ceny veškerého zboží. Zprvu se 

společnost snažila nasadit nízké ceny. Značka však ještě nebyla známá, a proto nízká cena 

budila pocit nízké kvality. Byl to problém, protože sortimentem bylo převážně zimní oblečení 

a vybavení, a na to se lidé chtějí spolehnout. Tímto je patrné, že začínající firma s praktickým, 

kvalitu vyžadujícím, zbožím, by své ceny neměla extrémně srážet. 

Po éře „nízkých cen“ se snažila společnost nové produkty více ocenit. Tento krok byl 

velmi úspěšný. Zisky velmi vzrostly. To vše však skončilo v roce 2008 kvůli světové 

ekonomické krizi. Horsefeathers byli nuceni opět změnit cenu svých produktů. Tu upravili do 

úrovně, ve které zůstala dodnes. Přestože lidé neměli kvůli krizi mnoho peněz, produkty se 

nezačaly rapidně zlevňovat. Zlevnily se na takovou míru, aby cena stále odpovídala vysoké 

kvalitě zboží, ale byla dostupné co možná nejvíce zákazníkům. 

V dnešní době jsou ceny HF produktů téměř konstantní. Přestože jsou některé modely 

dražší, než ostatní, nenachází se zde žádné extrémní výkyvy. Příkladem mohou být bundy, 

jejichž ceny se pohybují kolem 3000 Kč - 4000 Kč. Nikdy nebyla prodávána bunda, která by 

stala buď nízkých 1000kč, nebo naopak vysokých 10 000Kč. 

 

 

 

                                                             
7  Viz kapitoly 3.2.1. ; 3.2.3. ; 3.2.4. 
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3.2.3. Místo 

V otázce důležitosti jednotlivých prvků marketingu by nemělo chybět, dle 

marketingového mixu, ani místo. Právě to má na chod společnosti velký vliv. 

Místo výroby produktů  

Tento prvek má větší význam, než je mu občas připisován. Správné umístění výrobny 

může mít vliv na mnohé. Je to hlavně cena dopravy zhotovených výrobků, kvalita výrobků, 

náklady na výrobu, ale kromě toho vytváří správné umístění výrobny i dobré jméno firmy. 

Během tohoto výzkumu jsme zjistili, že výrobny umístěné v tuzemsku přinášejí společnostem 

i výhody. Lidé jsou rádi, že firma zaměstnává mnoho obyvatel, ale také i více věří kvalitě 

výrobku. Přeci jen i přes všechny protinázory, všichni znají heslo „zlaté české ručičky“. 

Výrobna Horsefeathers 

Přestože jsou si v Horsefeathers vědomi výhod, které skýtá výrobna v tuzemsku, 

umístili centrum výroby do Taiwanu. 

Po rozhovoru s pracovníkem firmy, který se zabývá marketingem, jsme zjistili 

důvody, které vedly právě k tomuto kroku. Společnost udělala výzkum, do kterého zapojila 

mnoho proměnných, a výsledkem bylo, že ideálním umístěním výrobny je právě Taiwan. 

Při výběru lokality se spol. řídila následujícími faktory. 

Kvalita - Přestože Taiwan oficiálně patří od roku 1945 do Čínské republiky, neplatí zde 

stejné předsudky, jako mají lidé vůči textilní čínské výrobě. Bylo zjištěno, že taiwanské 

výrobny používají kvalitní materiály, ale hlavně nové a moderní stroje. Není tajemstvím, že 

opotřebované stroje putují do centra Číny, kde se opraví a slouží k řadové čínské výrobě. Zde 

potom již výrobky tak kvalitní nejsou. 

Spolehlivost – Nad celou výrobou má společnost dohled. Zprvu se část českých pracovníků 

přímo přemístila do Taiwanu, aby kontrolovala správný průběh výroby, ale byla zde silná 

jazyková bariéra, jelikož řadoví pracovníci neuměli anglicky. Kromě toho zde byly i různé 

jiné neshody, které vznikaly hlavně kvůli kulturním rozdílům. Proto si společnost našla v ČR 

člověka, který se přímo narodil v Taiwanu. Uměl česky a přestěhoval se zpět do Thaiwanu, 

aby řídil celou výrobu. Dodnes je zodpovědný za veškeré tamější dění a vše probíhá mnohem 

lépe než pod vedením českých managerů. 
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Image firmy – Tento prvek je z marketingového hlediska velmi diskutabilní. Umístění 

výrobny v Taiwanu nebylo naplánováno pouze kvůli lepší kvalitě výrobků. Kdyby firma 

umístila výrobu do centrálních čínských továren, náklady by se velmi snížily. Pro vedení 

firmy se ale objevila otázka, je-li správné nechat vyrábět produkty pracovníky, kteří pracují 

tzv. za misku rýže a často jsou nahrazováni i dětmi. Rozhodnutí bylo, že pro jméno firmy 

bude lepší umístit výrobu na místo, kde se více dbá na bezpečnost práce a kde jsou 

dodržována základní práva pracovníků, kteří nejsou vykořisťováni. Zástupce firmy sdělil, že 

dobré jméno firmy je pro společnost více než vyšší zisky. Ze zkušenosti také vědí, že díky 

dobrému jménu a ohlasům, které tento marketingový krok přinesl, se zvýší prodej firmy, který 

přinejmenším dorovná,ne-li překoná, ztrátu na nákladech. 

Druhým bodem v image firmy je onen nápis vyrobeno v Thaiwanu, nikoli v Čině, což nemá, 

na rozdíl od klasických čínských výrobků, zákazníka odradit od koupě. 

Náklady na výrobu – Přesunutím místa výroby na místo, kde se dodržují lidská práva, dbá se 

na bezpečnost práce a správnou pracovní hygienu, se náklady oproti běžným čínským 

výrobnám zvýšily. I přes to jsou však několikanásobně nižší než kdyby byla výrobna 

umístěna kdekoliv v Evropě. Hlavní proměnná je zde cena práce, která je v Taiwanu levnější 

než např. v ČR. 

Náklady na přepravu – přestože velká vzdálenost značně prodraží přepravu, jedná se 

v porovnání s výrobními náklady o téměř zanedbatelnou částku. Proto na přepravní náklady 

nebyl brán přílišný zřetel. Je možné, že s narůstající cenou pohonných hmot se může doprava 

prodražit, nepředpokládá se však takový výkyv, který by změnil umístění výrobny. 

 

Místo prodeje 

E-shop - V dnešní době je důležitým aspektem prodeje internetový obchod (e-shop). Právě 

přes něj se uskutečňuje nejvíce objednávek. Jinak tomu není ani zde. Proto se snaží 

marketingové vedení firmy HF onen internetový obchod zpřehlednit a poukázat na něj za 

pomoci mnoha reklamních prostředků. (viz kap. 1.2.4. - komunikace). Na e-shop se zákazník 

dostane přes internetové stránky společnosti. Zde si zvolí, jaký konkrétní výrobek poptává, 

prohlédne si ho i detailně a rozhodne se, zda produkt koupí. Na co vývojáři však zapomněli, je 

cena. Tu se zákazník dozví až po vložení zboží do virtuálního nákupního koše a i poté uvidí 

částku pouze v eurech, nikoli v českých korunách. 
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Toto praktikují často luxusní firmy typu LouisVuitton, Dior, Chanel apod., kde občas ani 

v kamenných obchodech prodejce neuvádí cenu. Avšak pro výrobky značky Horsefeathers to 

není zcela vhodné. 

Kamenné obchody – Horsefeathers, na rozdíl od jiných českých firem zabývajících se 

sportovním oblečením jako je například Alpinepro, nemá velký počet vlastních prodejen. 

Celkově jich je v ČR pouze 5. Jsou však ve většině důležitých a velkých měst. 

Obr. 3.3. Rozmístění kamenných prodejen Horsefeathers v ČR 

 

zdroj: vlastní zpracování 

Zboží se rozváží hlavně do nefiremních obchodů s rozšířeným sortimentem. Jedná se 

primárně o tzv. skateshopy a boardshopy. Těmto shopům HF prodá své výrobky za určitou 

cenu a dohodne s nimi podmínky prodeje za předpokladu, že slevovat produkty smí odběratel 

pouze po písemném souhlasu. Horsefeathers chce tímto předejít podhodnocování výrobků a 

čekání na slevy či výprodeje. 

Správa a zásobování 

Jak již bylo řečeno, centrum společnosti Stigma s.r.o. se nachází v Plzni na Slovanské 

aleji. Odtud je spravováno vše ohledně Horsefeathers. Dokonce se zde nachází i hlavní sklad 

značky. Z tohoto místa se zasílají produkty přes e-shop zákazníkům, ale také se rozvážejí do 

jednotlivých kamenných prodejen po celé ČR. Dopravu uskutečňují přímo pracovníci 

Horsefeathers. Používají velké užitkové vozy, které jsou zároveň v rámci reklamy celé 
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polepené znaky Horsefeathers. Je jasné, že takto velkých a extravagantních vozů si všimne 

mnoho lidí.  

Toto reklamní experimentování se osvědčilo mnohým firmám po celém světě. 

K nejznámějším patří jistě společnost RedBull, která si na firemní vozy nechala připevnit 

laminátovou atrapu plechovky jejich známého energetického nápoje.  

Kromě zjevné reklamy slouží polepy i k ochraně laku, a pokud manager koupí pro firmu ojeté 

vozy, tyto polepy elegantně zamaskují kosmetické vady na autě. 

Jsou i firmy, které poskytnou reklamní nálepky druhé nestranné osobě. Ta jimi polepí svůj 

vůz a následně obdrží peníze. Cena se odvíjí od hodnoty auta a využití auta. Tzv. nájemné je 

většinou vypláceno ročně. 

Z tohoto je patrné, že takto „vylepšit“ vlastní firemní auto je po všech stránkách dobrá 

investice, kterou firma zúročí. 

3.2.4. Propagace 

 Jestliže je tato firma v něčem známá, tak hlavně důrazem na propagaci svých 

produktů. S pomocí marketingového vedení firmy jsme měli možnost zjistit, která 

z propagačních metod (propagačních nástrojů) je v dnešní době nejosvědčenější a do které se 

vyplatí investovat finanční prostředky. 

Jelikož se jedná o značku známou po celé Evropě, nejsou nástroje typu inzerce na 

místě.  

Osobní prodej – Přestože firma neaplikuje osobní prodej, kterým může být například 

nabízení produktů přímo u zákazníka doma, není pro HF tato metoda zcela cizí. Dříve byly na 

veškeré akce, které byly sponzorovány Horsefeathers, najímáni brigádníci, kteří oslovovali 

návštěvníky a snažili se jim prodat nějaké, s danou akcí tematické, produkty. Zisky z těchto 

prodejů však nepřevýšily náklady na tento osobní prodej. Dokonce byly tyto náklady tak 

vysoké, že se zde nedal brát ohled ani na reklamu, kterou měla značka během prodávání 

výrobku. To hlavně proto, že prodej výrobků je odlišný od všeobecného seznamování 

potenciálních zákazníků s produkty. Tady se již dostáváme k tématu, které je zde v rámci 

investování kapitálu mnohem perspektivnější. Jedná se o propagaci prodeje. 
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Propagace prodeje – Jelikož osobní prodej nebyl pro HF příliš výhodný, rozhodla se firma 

tuto činnost spojit s propagací prodeje. Hlavním cílem již nebylo prodat výrobek zákazníkovi, 

ale seznámit ho s výrobkem. Zaměstnanec firmy zákazníka detailně seznámil s výrobkem, 

popřípadě ho nechal si výrobek vyzkoušet. Občas to vedlo přímo k prodeji na místě. Dnes již 

tato metoda není pro firmu příliš aktuální. 

Podpora prodeje – Ohledně podpory prodeje nevykazuje HF žádnou vyšší aktivitu. 

S množstevními slevami, s akcemi, loteriemi apod. se u této značky setkáváme opravdu velmi 

sporadicky. Zaznamenat je můžeme spíše u distributorů. Přestože by některá z těchto akcí 

mohla momentálně zvednout prodej, vedení firmy se domnívá, že těmito akcemi by značka 

přišla o svoji prestiž. 

Odvětví, kterému se v rámci komunikace se zákazníkem HF věnuje nejvíce, je Public 

relations. Za předpokladu, že považujeme sponzoring za součást PR, je toto nejvíce řešeným 

tématem marketingového vedení. Ti si totiž myslí, že se značka díky sponzoringu a celkově 

PR dostane do povědomí lidí. Proto do této marketingové oblasti také investují mnohé 

prostředky. 

V rámci PR jsme se zabývali především dvěma oblastmi - dobročinnými akcemi a 

sponzoringem. 

Přestože firma nevkládá peněžní prostředky na charitativní akce přímo, zapojuje se do 

tohoto odvětví jinými způsoby. K aktuálním událostem patřil například projekt Movember. 

Během této globálně rozšířené akce si zúčastnění muži nechávali symbolicky narůst vousy, 

aby tak vyjádřili svoji podporu s muži trpící rakovinou prostaty. 

V Horsefeathers se do této akce zapojili tím, že nechali potisknout trika, hrnky a jiné 

předměty prodeje. Po odečtení nákladů byly veškeré peníze obdržené z prodeje věnovány 

určeným nemocnicím.  Přestože jsme v rámci dotazníkového šetření nezjistili zájem o tuto 

akci, podle marketingového vedení firmy byl vybrán značný obnos peněz. Díky tomuto faktu 

si značka určitě zajistila mnoho obdivovatelů. 

Sponzoring – Pro značku HF je téma sponzoringu prioritní. Sponzorství patří v tomto 

sportovním odvětví k nejosvědčenějším způsobům, jak si zajistit reklamu. Firma si vybírá 

z nejlepších snowboardových a skateboardových „riderů“ jak z České republiky, tak i ze 

zahraničí. S těmito jezdci uzavírá smlouvy, kde jsou přesně určené podmínky sponzoringu. 

Z pravidla se jedná o poskytnutí sportovní výbavy, příležitostně i finanční částku. Na oplátku 
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požadují od jezdců absolutní loajalitu této značce. Je zakázáno během vykonávání daného 

sportu oblékat se do oblečení jiné značky, než je právě Horsefeathers. Jezdci si musí také 

pořizovat fotografie ze svých tréninků, které následně pošlou firmě. Ta s fotkami naloží dle 

svého uvážení, například tak, že je použije na internetových stránkách, případně do nových 

katalogů.  

Nejlepší reklama pro značku však je, když při velkých závodech vyhraje jezdec, který je 

kompletně vybavený produkty značky Horsefeathers. 

Seznam všech jezdců, které Horsefeathers podporuje, je na internetových stránkách značky. 

Reklama – Horsefeathers není značka, která by si mohla dovolit reklamu v televizi. To však 

nemění nic na tom, že do reklamy je ročně investováno mnoho finančních prostředků. Značka 

je však prezentována v jiných formách. Na rozdíl od velkých firem, jejichž reklamy mají 

hlavně připomínající charakter, se HF zaměřuje hlavně na informativní reklamu. Snaží se zde 

uvést své nové výrobky. Dříve například společnost tiskla katalogy, kde nabízela veškeré své 

výrobky. Tyto katalogy si mohl každý bezplatně objednat. Bylo však zjištěno, že většina lidí 

si tyto katalogy objednává pouze kvůli přílohám. To byly vesměs, tehdy velmi populární, 

samolepky. To by však nebyl problém. Lidé by si polepovali své předměty logy HF a byla by 

zde další reklama. Náklady na tisk katalogů byly však tak vysoké, že se od této myšlenky 

časem ustoupilo. Proto firma vyrobila značkové placičky reprezentující Horsefeathers. Ty se 

daly připnout na batoh nebo i na triko. Přestože balení 6 placiček stálo kolem 150Kč, byl o ně 

velký zájem. Firmě pak připadl nejen zisk z prodeje, ale i ona reklama.  

Po zrušení výtisku veřejných katalogů vedení společnosti zjistilo, že ušetřené peníze 

mohou investovat mnohem lépe. Například do internetové reklamy. 

Internet – Toto téma se pojí všeobecně s reklamou. To je také jeden z mnoha důvodů, k čemu 

firma internet využívá. Většina internetových reklam je umístěna na sociálních sítích. Zde se 

reklamní bannery ukazují v reklamním sloupci. Náklady jsou přímo úměrné počtu kliknutí na 

určitý banner. Ty jsou na očích statisícům až milionům uživatelům. Ze sociálních sítí se jedná 

hlavně o Twitter a Facebook. Zde má společnost i vlastní profilovou stránku, kde prezentuje 

své produkty, akce, ale také zde komunikuje se zákazníky či sympatizanty značky. Přes 

Facebook také dochází k mnoha nákupům ze strany zákazníků. Jelikož sociální sítě působí 

jako reklama, komunikace se zákazníky, ale i prostředek k prodeji, byly vyhodnoceny 

vedením firmy jako nejdůležitější marketingový prvek dnešní doby. Podle toho se i firma HF 
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zachovala. Má speciální personál, který se věnuje sociálním sítím. Podle statistik není dne, 

kdy by tento personál prostřednictvím těchto sítí nekomunikoval se zákazníky.  

 Internetové stránky firmy – Ještě dříve, než vůbec vznikly sociální sítě, jak je známe nyní, 

založila společnost své internetové stránky. Jsou to stránky: www.horsefeathers.eu. 

Zde firma prezentuje své výrobky v e-shopu, odkud si je zákazník může objednat. Tento e-

shop má však mnoho nedostatků, které pravděpodobně způsobují nižší prodej. Na stránkách 

jsou také prezentováni i sponzorovaní svěřenci. Jsou zde zveřejněny aktuality a akce 

společností podporované.  

E-maily – Po odsouhlasení je možné pravidelně dostávat reklamní e-maily, ve kterých 

Horsefeathers informuje o novinkách či produktech. Z rozhovoru se zaměstnancem 

Horsefeathers bylo však zjištěno, že tyto e-maily jsou spíše kontraproduktivní. Málo kdo jim 

věnuje svoji pozornost a občas to lidi, přestože e-maily odebírají dobrovolně, obtěžuje. Podle 

vedení je tudíž marketingová hodnota e-mailů jako komunikačních prostředků se zákazníkem 

minimální. 

Extrémní propagační situace – Pod tímto názvem si můžeme představit pojem fenomén. 

Nic totiž nevyzdvihne značku tak vysoko, jako když je součástí fenoménu. Příkladem může 

být značka podobného charakteru jako je Horsefeathers, a to DC shoes. Tato značka se totiž 

podílela na akcích spojených s rally jezdcem Kenem Blockem, jehož exhibiční motoristická 

videa se stala fenomenálními. Počítadla ukazují desítky milionů zhlédnutí a není téměř nikdo, 

hlavně z mladých generací, kdo by tyto spoty neznal. Právě Ken Block je spojován hlavně se 

značkou DC shoes, jelikož právě boty této značky při své jízdě nosí.  

Horsefeathers není součástí žádného fenoménu tohoto typu, nicméně každou marketingovou 

akcí se mu snaží přiblížit. 

Přímý marketing – Přestože je v dnešní době velmi populární oslovovat zákazníky, 

popřípadě potenciální zákazníky, prostřednictvím telefonu, Horsefeathers tyto trendy 

nepraktikuje. Vedení firmy si myslí, že je to velké narušování soukromí zákazníků. Jediné, co 

firma používá v rámci přímého marketingu, jsou reklamní e-maily, které jsou však 

dobrovolné a nevyžadují po zákazníkovi zpětnou reakci. 

Co se týče marketingového výzkumu, využívá společnost jiné firmy, které se zaměřují přímo 

na tuto problematiku. 
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3.3. SWOT analýza značky 

 

Tab. 3.1. SWOT analýza značky 

Silné stránky 

 

Věhlas firmy 

Kvalitní a spolehlivé produkty 

Pevná základna firmy 

Slabé stránky 

 

Omezené kapitálové prostředky 

Cena 

Příležitosti 

 

Rozšíření působnosti 

Pořádání akcí 

Hrozby 

 

Konkurenční značky 

Ekonomická krize 

Politická nestabilita  

zdroj: vlastní zpracování 

 

Silné stránky 

Věhlas firmy   

Po dlouhých letech existence získala značka dobré jméno na trhu. Všichni znají HF 

jako odraz kvality a moderny. 

Kvalitní a spolehlivé produkty  

Kvalita výrobku neznamená pouze dobrý materiál, důležitá je i technika a preciznost 

výroby, která je zde na vysoké úrovni díky kvalitě výrobny. Všechny produkty jsou také před 

uvedením na trh dlouho testovány. Ověřuje se hlavně výdrž produktu při častém používání 

v nejhorších možných podmínkách. U zimních bund je to také propustnost chladu či vlhkosti. 

Pevná základna firmy  

U této značky většinou platí, že nový zákazník = stálý zákazník. Pravdou je, že značka 

oslovuje hlavně mladé generace, avšak po několika letech, co je společnost na trhu, zákazníci 

zestárli. Lásku k Horsefeathers však mají doposud. Když jsme se v rámci výzkumu 
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orientačně, mimo dotazníkové šetření, zeptali starších lidí, kteří nosili produkty od HF, zjistili 

jsme, že mají se značkou zkušenosti již dlouhá léta.  

 

Slabé stránky 

Omezené kapitálové prostředky 

Přestože patří značka ve svém oboru k jedné z nejlepších na tuzemském trhu, nechlubí 

se společnost extrémními zisky jako například  světoznámá značka The Coca-Cola copany. Je 

to hlavně kvůli menšímu počtu kupujících. Zákazníci se však nemohou oslovit bez 

dostatečných investic na reklamu, k čemuž jsou zapotřebí peněžní prostředky, které se 

získávají z prodeje, což vede opět k zákazníkovi. Je to proto jakýsi magický trojúhelník, 

k jehož prolomení se musí využít i jiné než standardní metody. 

Cena 

Jak již bylo výše zmíněno, je obtížné určit, zda je cena silnou, či slabou stránkou. 

Faktem zůstává, že výrobky firmy HF si kupují především mladí lidé, kteří většinou nemají 

mnoho finančních prostředků, tudíž se jeví cena spíše slabou stránkou. 

 

Příležitosti 

Rozšíření působnosti  

Během několika let se podařilo rozvinou působení společnosti do několika států 

Evropy. Kromě některých výjimek se všude značka ujala a její výrobky se dobře prodávají. 

Postupem času by se mohla značka rozšířit například do skandinávských zemí, které jsou pro 

provozování zimních sportů ideální. Toto rozšíření se již plánuje. 

Pořádání akcí 

Podle marketingového vedení firmy se pořádání velkých akcí vyplatí jen málokdy, 

výhodnější je organizace akcí menšího rozsahu, ale ve větší míře. Náklady jsou nižší a 

reklama je téměř srovnatelná. Jelikož se velmi dlouho nekonala žádná akce pod záštitou 

Horsefeathers, letošní rok nabízí příležitost uspořádat přinejmenším freecontest ve 

skateboardingu či snowboardingu, popřípadě i nějaké mistrovství.  
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V rámci propagace značky by zde měla být zastoupena mediální složka. Zpravidla tyto 

soutěže přilákají tisk a média tehdy, pokud jsou dostatečně velké, a tudíž i nákladné. 

 

Hrozby 

Konkurenční značky  

Jako v každém odvětví, i zde je početná konkurence, která představuje pro HF asi 

největší hrozbu ze všech možných faktorů. Je to však hrozba, která ve většině případech 

pouze redukuje poptávku, není tudíž úplně eliminační. Výhodou značky je, že na rozdíl od 

většiny konkurujících značek, je tuzemská. Jediná tuzemská konkurence zde je firma 

AlpinePro, která však produkuje odlišné výrobky, a proto si každá z těchto značek udržuje 

většinou své zákazníky. 

Ze zahraničních značek je představitelem konkurence americká firma Quiksilver, které již 

patří značka DC Shoes. V oblasti zimní oblečení je to například značka Scott.  

Ekonomická krize  

Ačkoliv mnoho lidí tvrdí, že je již konec ekonomické krize, následky ještě doposud 

přetrvávají. Firma Stigma s.r.o. zaznamenala během krize velký pokles zisku. Případná nová 

krize by mohla velmi ohrozit další chod podniku. 

Politická nestabilita  

Tento prvek se týká několika faktorů. Ačkoliv je ČR v posledních letech politicky 

relativně stabilní zemí, přetrvává zde riziko negativních důsledků politických rozhodnutí. 

Konkrétně v České republice to může být zvýšení daňové zátěže nebo poplatků spojených 

s výdělečnou činností. 

Pokud je v zemi nejistá politická situace, stává se pro nové firmy nežádoucí. HF se snaží 

rozmisťovat své podniky do zemí, kde nehrozí např, státní převrat, ale i tak je riziko politické 

nestability stále bráno v potaz. 
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3.4. PEST analýza společnosti 

Kromě swot analýzy bude vhodné analyzovat společnost i metodou PEST, která 

rozebírá, jak bylo výše psáno, makroprostředí podniku. Z každé ze 4 částí vybereme pouze ty 

nejpodstatnější prvky. 

Tab. 3.2. PEST analýza společnosti 

 

zdroj: vlastní zpracování dle Jaroslava Hadraby, 2004, str.68 

 

Ekonomické faktory: 

U ekonomických faktorů je velmi podstatná aktuální dostupnost energií, se kterou 

zpravidla v ČR problém není, horší je to s cenou. Pokud by se cena energií rapidně zvedla, 

stouply by i náklady této společnosti. Energie se využívá nejen k provozu počítačů 
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v kancelářích společnosti, ale i ke svícení a topení v obchodech. Náklady na výrobu produktů 

sem spadají samozřejmě také, nicméně jedná se o výrobny zahraniční.  

Kromě ceny energií je podstatná i míra nezaměstnanosti, a to podle jasného principu. Bez 

práce nejsou peníze, bez peněz si zákazník nemůže koupit zboží (zvláště ne zboží této značky, 

která lze považovat za jednu z dražších), a tím pádem klesají i zisky. 

 

Technologické faktory: 

Pro co nejrychlejší a co nejméně nákladnou výrobu je zapotřebí vyspělé a spolehlivé 

techniky. Každý nový vynález, který by zlevnil náklady na výrobní proces zboží, je všemi 

výrobci vítán. I nové stroje jednou zestárnou a přestanou fungovat, proto je vhodné při 

pořízení nového stroje zapřemýšlet nad inovací. 

 

Politicko-právní faktory: 

Od sametové revoluce nastala v naší zemi relativní politická stabilita. Lidé se již 

nebojí znárodnění podniků apod., nicméně jak je známo, historie se opakuje a stát se může 

cokoliv. Současný problém je spíše daňové zatížení, které je v ČR vysoké a které se každým 

rokem, ať už razantně nebo jen nepatrně, mění. Jelikož firma HF působí i v jiných státech, je 

pro ni důležitá i obchodní politika. Veškerá cla a omezení mohou být velkým problémem, 

proto je při marketingovém plánování důležité zvážit i tento faktor. 

 

Sociálně kulturní faktory: 

Pro prodej výrobků sportovní povahy je nejdůležitější, aby lidé rozvíjeli pohybové a 

tělesné dovednosti. Sport je pro většinu lidí volnočasová aktivita, proto kdyby mělo 

všeobecně volného času ubývat, mohlo by dojít k  omezení sportování, a tudíž by se 

zredukoval prodej sportovního zboží. S tímto aspektem se pojí i životní styl. U některých lidí 

by omezení volného času nemělo na sportování žádný vliv. Životní styl je však ovlivňován  

mnoha faktory, a proto je velmi obtížné tento prvek globálně předpovědět. 
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3.5. Dotazníkové šetření 

K tomu, abychom zjistili, který marketingový nástroj je v dnešní době pro firmy 

nejdůležitější, jsme použili i dotazníkové šetření.  

Oslovili jsme 30 respondentů různého věku, pohlaví, ale i bydliště. V rámci lepšího 

vyhodnocování výsledků jsme zvolili 15 žen a 15 mužů. Dotazovaní byli jak z východních 

Čech, tak i například z Chomutova či Plzně, kde má Stigma s.r.o. ústředí.  

Dotazovaným jsme položili 16 jednoduchých otázek, z čehož se prvních 10 dotazů 

týkalo všeobecného marketingového výzkumu. Zbylých 6 otázek bylo zaměřeno konkrétně na 

značku Horsefeathers. 

Jednotlivé odpovědi jsme graficky vyjádřili pomocí výsečových diagramů a dalších 

grafů. 

Dotazník viz příloha č. 1 

 

Vyhodnocení šetření 

1. Pohlaví  

Jak již bylo výše řečeno, pro šetření jsme vybrali 15 žen a 15 mužů. 

 

2. Věk  

Respondenti, které jsme oslovovali, byli nejvíce ve věku 15-20let (11). 9 

dotazovaných bylo ve věkovém rozmezí od 21 do 25 let. a 10 patřilo do kategorie 26 let a 

více. 

3.  Který styl oblékání je pro vás nejbližší?  

Po zjištění základních osobních údajů jsme chtěli zjistit, jaký styl v oblékání 

respondenti preferují. Výsledkem bylo, že 18 ze 30 dotazovaných preferuje výrazné barvy. Po 

detailní analýze jsme si všimli, že ti, kteří preferují jednobarevné oblečení, patří hlavně do 

kategorie 26 let a více. 

4.  Kde nejčastěji nakupujete oblečení a doplňky? 

Přestože je dnes velmi moderní nakupovat zboží na internetu, podle našeho výzkumu 

nakupuje stále nejvíce lidí v kamenných obchodech (18 lidí). Internetové e-shopy se umístily 

na druhém místě (10 lidí) a pouze dva respondenti nakupují oblečení z katalogů. 
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Graf 3.1. Grafické znázornění otázky č. 4 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

5. Co je pro Vás klíčovým faktorem při výběru oblečení? 

U této otázky se již odpovědi lišily více. Každý má jiné priority, ale i přes to většina 

lidí odpověděla, že si vybírá oblečení podle ceny (13). Sedm respondentů si vybírá oblečení 

podle kvality, značka a vzhled skončily na posledním místě (po pěti hlasech). Cenu zvolili 

hlavně respondenti v kategorii 15-20 let, naopak starší lidé, kteří mají často již své vlastní 

příjmy, upřednostňují více kvalitu či vzhled. 

 

Graf 3.2. Grafické znázornění otázky č. 5 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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6.  Nakupujete oblečení a doplňky ve slevách? 

Je známo, že Češi nakupují hodně zboží ve slevách. Naše šetření tuto teorii potvrdilo. 

Většina lidí slev využívá, zde je to konkrétně 25 lidí. Někteří nakupují dokonce pouze ve 

slevách. Jen jeden respondent přiznal, že oblečení ve slevách zásadně nenakupuje. 

 

7. Jak vnímáte reklamu na výrobky? 

V dotazníkovém šetření uvedlo pět dotazovaných, že se reklamou řídí. Sedmnáct 

respondentů reklamu vnímá, ale neovlivňuje je (alespoň si to myslí), tři prý reklamu 

nevnímají a pět dotazovaných reklama obtěžuje. 

 

     Graf 3.3. Grafické znázornění otázky č. 7 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

8.  Na jakém umístění si nejvíce všímáte reklamy? (označte jako ve škole   

 (1 = všímám si nejvíce) 

Tato otázka patří v rámci našeho výzkumu ke klíčovým. Pomůže nám zjistit, zdali by 

bylo efektivní investovat peněžní prostředky do některého z těchto aspektů, nebo naopak, 

není-li aktuální investice zbytečná. Zvolili jsme 5 míst, kam se často umisťuje reklama, a 

zajímalo nás, na jakém z těchto míst si lidé všímají reklamy nejvíce a kde naopak nejméně. 

Respondenti seřadili tato místa čísly jako ve škole (1=všímají si nejvíce). Jednotlivé odpovědi 

jsme vyhodnotili pomocí aritmetického průměru. 

Zjistili jsme, že téměř všichni si nejvíce všímají reklamy v televizi. Ta je však velmi 

drahá, a proto by měla společnost důkladně zvážit, zda se jí vyplatí. Horsefeathers žádnou 
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televizní reklamu neprezentuje a podle vedení pravděpodobně ani mít prezentovat nebude, 

jelikož náklady jsou opravdu vysoké. Druhé místo obdržely, co se ideálního umístění reklamy 

týče, sociální sítě. Zde jsou v Horsefeathers na velmi dobré úrovni. Investice do reklamy na 

těchto společenských sítích mají tedy nejspíš vážně smysl. Na třetím místě si lidé všímají 

reklamy přímo na internetových stránkách. Může to být reklama na soukromé stránce 

sponzorovaného sportovce nebo i na stránce oblíbené hudební skupiny, hrající na sportovních 

akcích, kterých se účastní i Horsefeathers. Jen s nepatrně vyšším „školním“ průměrem 

skončily letáky. Pokud dostanete leták do schránky, musíme si ho všimnout vždy, i 

kdybychom ho chtěli okamžitě vyhodit. Zaznamenat však sdělení propagačního materiálu je 

věc druhá, což objasňuje, proč letáky skončily na čtvrtém místě. Nejméně si, dle šetření, 

respondenti všímají e-mailové reklamy. Mnoho lidí tuto elektronickou poštu maže ještě před 

otevřením. Občas jsou podobné e-maily zaměňovány s viry či spamy. To je hlavní důvod, 

proč HF rozesílá e-maily pouze se souhlasem. 

 

9. Který z těchto faktorů by vás přesvědčil k nákupu zboží u jiné firmy  

           (nejvíce)? 

Tímto bodem jsme se snažili zjistit, jaké ostatní faktory, které se netýkají přímo 

produktu, působí na zákazníka a zda by ho tyto faktory dokázaly přesvědčit k nákupu zboží. 

Podle šetření je pro spotřebitele velmi přesvědčivým faktorem, když je firma, která 

zboží prodává, z tuzemska. Tuto možnost v šetření uvedlo 13 dotazovaných. 10 respondentů 

ale raději upřednostňuje firmy, které sponzorují známé sportovce či osobnosti. Přestože ČR 

patří k zemím, kde obyvatelé přispívají na dobročinné akce procentuálně téměř nejvíce z celé 

Evropy, případ, kdy by společnost přispívala na dobročinné účely, by přesvědčil k nákupu 

pouze 7 respondentů ze všech 30 účastníků dotazníkového průzkumu. 

 

10.  Účastníte se soutěží, které pořádají firmy přes nákupy jejich výrobků? 

Snažili jsme se také zjistit, jestli zákazníci využívají soutěže firem, které nabízí např. 

výhry za určitý počet nasbíraných obalů od výrobků. Výsledky zde však dopadly téměř 

jednoznačně. 15 respondentů se spíše těchto soutěží neúčastní, 8 se neúčastní vůbec. Pouze 3 

respondenti se těchto soutěží účastní vždy, když je to možné. Pokud by měl tento vzorek 

respondentů představovat celou veřejnost, je zapotřebí pečlivě zvážit, zda by měla podobná 

akce úspěch a zda by například náklady za soutěžní ceny nepřevýšily momentální nárůst zisku 

z prodeje. 
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11. Využíváte akce typu 2+1 zdarma? 

Výhodou těchto akcí je, že zákazník koupí více výrobků většinou stejného druhu. 

Bonusový výrobek navíc může někomu věnovat, obdarovanému se může produkt zalíbit a 

následně ho může sám začít pohledávat. Často se tyto akce objevovaly například u kávy, která 

bývá často dárkovým předmětem. U oblečení se tento jev objevuje spíše sporadicky, avšak 

efekt to může mít stejný. V průzkumu jsme zjistili, že 6 respondentů tyto akce výslovně 

vyhledává a 15 lidí je využívá občas. 6 dotazovaných tyto akce spíše nevyhledává a 3 

respondenti je vůbec nevyužívají. 

 

Nyní se budeme věnovat té části dotazníku, kterou vyplňovali pouze respondenti, kteří 

znali značku Horsefeathers. Pro ty, kteří značku neznali, tímto dotazníkové šetření skončilo. 

Ze všech 30 oslovených respondentů znalo značku Horsefeathers 19 dotazovaných. Po 

detailnějším zkoumání jsme zjistili, že ti, kteří značku neznali, se pohybovali hlavně ve 

věkové kategorii 26 let a více. 

Přestože se jedná o druhou část dotazníku, veškeré otázky z obou části jsme spojili v jeden 

celek. 

 

Graf 3.4. Grafické znázornění otázky č. 11 

 
 

zdroj: vlastní zpracování 
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12. Kdy jste se poprvé seznámil(a) se značkou Horsefeathers? (přibližný rok) 

Odpovědi na tuto otázku se velmi lišily, avšak bylo zjištěno, že nejvíce účastníků 

šetření se se značkou HF seznámilo v roce 2005. Buďto se jedná o pouhou náhodu, anebo 

zákazníky oslovily změny firmy, které proběhly v roce 2004. Příkladem může být nový 

sortiment nebo nové logo firmy, které se udrželo dodnes. Kromě roku 2005 se lidé s HF 

nejčastěji seznámili v roce 2000 a poté až 2008 a 2010.  

 

13. Kde jste se poprvé seznámil(a) se značkou Horsefeathers? 

Přestože je Horsefeathers sportovní značka a předpokládá se, že se s ní lidé poprvé 

setkali na různých sportovních akcí, popřípadě ji zahlédli na nějakém slavném sportovci, 

z dotazníkového šetření vyplývá, že tomu tak není. Nečastěji se s HF respondenti seznámili 

díky známým nebo na internetu. Pro vedení společnosti je to však znamení toho, že 

investování do internetové reklamy se vyplatilo. 

 

 Graf 3.5. Grafické znázornění otázky č. 13 

 
zdroj: vlastní zpracování 

 

14. Zaškrtněte, jakým způsobem odebíráte novinky od Horsefeathers. 

V případě, že respondenti odebírali novinky, se jednalo se primárně o novinky ze 

sociálních sítí a e-mailové reklamy. Na druhou stranu však téměř polovina dotazovaných 

odpověděla, že novinky neodebírá. K dřívějším odběrům katalogů se nepřiznal žádný 
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z respondentů. Bude to pravděpodobně i tím, že tyto katalogy přestali v Horsefeathers 

tisknout již v době, kdy naši respondenti o značce ještě nevěděli 

Graf 3.6. Grafické znázornění otázky č. 14 

 

zdroj: vlastní zpracování 

  

15. Která marketingová akce Vás u této firmy nejvíce oslovila? 

Podle tohoto výzkumu bylo jasné, že se lidé spíše zajímají o rozšířené akce. Nejvíce 

hlasů získala akce Movember (6hlasů), stejně tak oslovuje zákazníky společnosti i 

sponzoring. Akce Sick of trash získala 4 hlasy, spolupráce se značkou Osiris jen 2 hlasy a 

jednoho respondenta neoslavila ani jedna z těchto akcí. 

16. Jak si pořizujete výrobky značky Horsefeathers? 

Celkem 6 respondentů si pořizuje výrobky značky Horsefeathers přímo z kamenné 

prodejny Horsefeathers. Je to však zejména proto, že jsme šetření prováděli většinou ve 

městech, kde se právě tyto prodejny nachází. Po ČR těchto obchodů není mnoho. Dalších 6 

dotazovaných nakupuje oblečení této značky z distributorských e-shopů, 4 respondenti přímo 

z e-shopu Horsefeathers. Pouze dva respondenti nakupují z kamenných obchodů 

distributorských firem. Pouze jeden dotazovaný si výrobky pořizuje jinde. 
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17. Všimli jste si někdy u ostatních lidí reklamních samolepek, odznáčků či jiných  

           reklamních předmětů od Horsefeathers? 

Tato otázka nám pomůže zjistit, jak moc si lidé všímají reklamních předmětů na 

ostatních. 9 respondentů si těchto reklamních předmětů značky HF všímá často, 9 zřídka a 

pouze jeden dotazovaný si jich nevšiml nikdy. Výsledkem tedy je, že si lidé předmětů 

všímají, ale také, že zákazníci jeví o tyto předměty zájem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

4. Shrnutí výsledků šetření, doporučení 

 

Během celého výzkumu jsme měli jedinečnou možnost rozebrat, téměř kompletní, 

marketingové jednání společnosti Stigma s.r.o., která vlastní značku Horsefeathers. Díky 

tomu jsme zjistili, jak se v rámci marketingu chová moderní sportovní společnost. Tato firma 

je opravdu výborným vzorem kvalitní marketingové práce. 

Za pomoci dotazníkového šetření, rozhovoru se zaměstnancem firmy, studia odborné 

literatury marketingové tématiky a následného srovnání zjištěných poznatků s chováním této 

společnosti a mnoha jiného, jsme se pokusili zjistit, který marketingový nástroj a celkově 

která marketingová strategie je nejefektivnější pro získání dobrého jména značky, pro zvýšení 

povědomí o značce a celkově pro zvýšení prodeje. 

Z hlediska marketingového modelu 4P jsme zjistili, že je důležité, aby byla rovnováha 

mezi produktem, cenou, místem a propagací. Není dobré některý z těchto nástrojů opomíjet, 

nicméně jsme měli možnost přesvědčit se o tom, že cena nemusí být v dnešní době 

nejdůležitějším nástrojem marketingového mixu. Naopak si myslíme, že největší váha by se 

měla jednoznačně přiřazovat produktu, jelikož když se objeví bezkonkurenční produkt, bude 

se prodávat, hlavně po nějakém čase, i se zanedbanou propagací popřípadě i s vyšší cenou. 

Dnes je však velmi obtížné vyrobit takový produkt, který by neměl srovnání s konkurenčními 

výrobky, a proto zde přichází na řadu důležitost propagace výrobku, místa, popřípadě i ceny. 

Co se propagace výrobku týče, nejefektivnější propagací jsou, podle výzkumu šetření, 

reklamní akce spojené s internetem, primárně se sociálními sítěmi, které jsou v dnešní době 

neodmyslitelnou součástí většiny z nás. Je velmi důležité, aby lidé na značku nezapomněli, 

proto je zapotřebí dělat reklamu i v případě, že firma neuvádí žádný nový výrobek na trh. 

Jedná se zde o reklamu připomínací. Tu však Horsefeathers příliš neaplikuje, jelikož nabízí 

pořád nové produkty, na které také vytváří zaváděcí reklamy. Větší pozornost zákazníka pak 

přitáhne pouze televizní reklama, ta je však velmi nákladná. Právě kvůli tomu je internetová 

reklama mnohem výhodnějším krokem. Dalším přínosem internetové reklamy je i fakt, že na 

reklamní banner můžeme jednoduše kliknout a zobrazí se nám přímo internetové stránky 

firmy či určitý výrobek. 

Za pomoci dotazníkového šetření jsme také zjistili, že je velmi důležité PR 

společnosti. Zákazníky z této oblasti zajímá nejvíce sponzoring. Vidí-li na vítězi závodu 

oblečení určité značky, věří, že pokud nosí vítěz toto oblečení, bude jistě výborné. 
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Dle výzkumu jsme také zjistili, že propagační prvky typu osobní prodej či inzerce 

nejsou pro sportovní výrobky tohoto typu příliš vhodné. Důležitější je spíše sama prezentace 

výrobku. Zákazník se musí dozvědět, v čem je značka lepší, než jsou ostatní. 

Po propagaci je také důležitým nástrojem místo (place). Zde je hlavní spolehlivost 

výrobců a dodavatelů. V tomto případě jsme objevili jedinou výhodu ekonomické krize. Kvůli 

této krizi totiž zaniklo mnoho menších, často i nespolehlivých, dodavatelů a zůstali 

dodavatelé spolehliví a silní. 

Podle našeho výzkumu méně důležitý, ale přesto podstatný nástroj, je cena. Pokud 

dokáže firma získat zákazníky i s vysoce nastavenou cenou, má otevřeno mnoho možností. 

Vždy je totiž lehčí cenu snížit, než ji zvýšit. 

 

Důležité je podotknout, že kvalitu marketingové strategie určuje vedení firmy, které 

by mělo být zodpovědné a také přiměřeně otevřené novým příležitostem. 

 

 

Doporučení 

Je jen velmi obtížné doporučit nějaký nový princip takto velké a úspěšné firmě, jejíž 

vedení je v oblasti marketingu na velmi vysoké úrovni. Pokusíme se zde však nastínit některé 

postřehy, kterých jsme si během výzkumu všimli. 

1. internetové stránky  

 Přestože jsou tyto stránky graficky velmi propracované, dá se říci, že to je slabší 

stránka společnosti. Prvním nedostatkem je evropská doména EU, po jejímž zadání se 

internetová stránka automaticky zobrazí v angličtině. Po menším hledání sice lze stránku 

přepnout do jazyka českého, avšak nadpisy zůstávají stále v angličtině. Pro lidi, kteří se příliš 

nevyznají v počítačích nebo cizích jazycích, by to mohl být problém. Ideální by bylo vytvořit 

automatické přesměrování z domény CZ na místní jazyk, tedy češtinu. 

Nedávno přestala společnost tisknout katalogy, a proto by byla možnost umístit online 

katalog do sekce downloads, kde jsou zatím ke stažení pouze wallpapery s Horsefeathers 

tématikou. 
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2. E – shop 

Poté, co se zákazníkovi podaří dostat se na stránky e-shopu, ho opět překvapí anglické 

označení položek. U jednotlivých výrobků je navíc k dispozici zobrazení produktu pouze 

z jedné strany. Bylo by vhodné umístit více fotografií produktu, hlavně z jiných stran, což je 

například pro sportovní bundy důležité. V případě, že se zákazník rozhodne výrobek koupit a 

dostane se přes anglické odkazy k nákupnímu koši, zobrazí se konečně i cena výrobku. Ta je 

však znázorněna v eurech. Zákazník musí přepočítat částku na Kč, což v něm může vzbudit 

mylný dojem, že se bunda prodává mimo ČR a bude tedy zapotřebí zaplatit vysoké poštovné.. 

Pokud zákazníka neodláká převádění jedné měny na druhou, pak jednoznačně krok, který 

nastává při vyplňování potřebných údajů, které jsou vyžadovány při registraci, a to opět 

v anglickém jazyce, k tomu navíc velmi chaoticky a nepřehledně. 

 

3. Sponzoring  

Firma sponzoruje mnoho sportovců v oblasti snowboardingu a skateboardingu, avšak 

výrobky Horsefeathers si kupují i lidé, kteří provozují i jiné sporty. Doporučením by zde tedy 

bylo zachovat se v tomto ohledu opět podobně jako celosvětově známá značka Redbull. Bylo 

by užitečné sponzorovat sportovce i z jiných sportů. Mohly by to být alespoň sporty blízké 

skateboardingu jako je BMX, freestyle inline apod. 

 

4. Rozšíření působnosti do jiných států 

Jak jsme již výše zmiňovali, bylo by pravděpodobně výhodné, kdyby firma 

expandovala hlavně do skandinávských zemí, kde jsou zimní sporty typu snowboarding 

oblíbené. Kvůli dlouhé a tvrdé zimě by teplé bundy značky Horsefeathers mohli obyvatelé 

využívat i pro běžné nesportovní účely. 

 

5. Reklamní předměty 

V rámci reklamy by bylo vhodné dávat například divákům sportovních soutěží, kde 

vystupuje Horsefeathers, reklamní předměty. Nejideálnější, co se týče nákladů a reklamy, jsou 

samolepky, které jsou, hlavně mladší generací, velmi žádané. Lidé si tyto samolepky lepí na 

skateboardy, na své helmy, ale i například na školní sešity. Značka je poté viditelná pro 

mnoho lidí. Kromě samolepek to mohou být například propisky či jiné předměty, které jsou 

všem často na očích. 
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5. Závěr 

 

V teoretické části jsme si vyčlenili jednotlivé důležité pojmy, týkající se nejen 

marketingu, ale i sportu a jiných, pro naši práci důležitých, témat. Čerpali jsme zde hlavně 

z odborné literatury, ale i z jiných zdrojů. V části praktické jsme se zaměřili již na samotný 

výzkum a rozbor společnosti. K výzkumu jsme použili mnoho metod, jako je například 

dotazníkové šetření a rozhovor se zaměstnancem firmy Stigma s.r.o. Rozebrali jsme si zde 

podrobně marketingový mix námi zkoumané společnosti. Za pomoci všech těchto 

výzkumných prvků jsme se pokusili dosáhnout cíle práce, kterým bylo zjištění, který 

marketingový nástroj či celkově prvek je nejdůležitější pro získání věhlasu společnosti, 

popřípadě pro zvýšení prodeje.  

Z výsledků výzkumného šetření jsme se dozvěděli, jak se dnes chová moderní 

sportovní firma. Zjistili jsme, čemu je zapotřebí věnovat v marketingu pozornost, jak se díky 

marketingovým principům vyrovnat konkurenci a jak se vůbec udržet na trhu. 

Rozhodně můžeme konstatovat, že marketing bude každým rokem důležitější složkou 

nejen sportovní, ale jakékoli firmy. Také můžeme říci, že investované prostředky do 

marketingu jsou dobrou investicí, která se při správně zvolené strategii firmě jistě vrátí.  

Informace o společnosti Stigma s.r.o., potřebné pro vypracování této práce, poskytl 

přímo zaměstnanec marketingového oddělení této firmy Tomáš Enžl, který nám konkrétně 

objasnil marketingovou situaci společnosti a věnoval pro zpracování výzkumu mnoho 

užitečných podkladů. Nemohl však poskytnout veškeré informace, především kvůli know-

how, které si společnost chrání. Mezi tyto informace patřily například číselné údaje, týkající 

se nákladů, zisků apod. Výzkum jsme však, s pomocí ostatních metod, dokázali provést i bez 

těchto informací. 

Výsledky této práce by mohly jistě pomoci nejen firmě Stigma s.r.o., kterou jsme zde 

podrobně rozebrali, ale i většině společností podobného sportovního charakteru.  
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Příloha č. 1. 

 

Marketingový / Horsefeathers dotazník 
 
 

1. Pohlaví  
a) muž                   b)žena 

 
2. Věk 
a) 15-20 let   b)  21-25 let   c)  26 let a více    

 
3. Který styl oblékání je pro vás nejbližší? 
a) výrazné barvy     b)     jednobarevné oblečení     

 
4. Kde nejčastěji nakupujete oblečení a doplňky? 
a)  kamenná prodejna    b) e-shop   c) objednávám přes katalogy   d) jinde (doplňte)…………………… 
 

 
5. Co je pro Váš klíčovým faktorem při výběru oblečení? 
a) kvalita     b)   značka   c)   cena   d)   vzhled   e)   jiné (doplňte)………………………….. 

 
 

6. Nakupujete oblečení a doplňky ve slevách? 
a) Ano, vždy    b) spíše ano   c) spíše ne  d) nikdy 

 
7. Jak vnímáte reklamu na výrobky? 
a) řídím se jí     b) vnímám ji, ale neovlivňuje mě    c)   nevnímám ji     d)   obtěžuje mě  
 
8. Na jakém umístění si nejvíce všímáte reklamy? (označte jako ve škole (1=všímám si nejvíce) 
TV                                                 - 
sociální internetové sítě          - 
soukromé www stránky          - 
letáky       - 
emailové reklamy     - 
 
9. Který z těchto faktorů by vás přesvědčil k nákupu zboží u jiné firmy (nejvíce)? 
a) firma je sponzorem známého sportovce či osobnosti    b) firma je z tuzemska  c) firma pořádá 

dobročinné akce    d) jiný…….. 
 
 
10.Účastníte se soutěží, které pořádají firmy přes nákupy jejich výrobků? 
a) Vždy, kdy je to možné  b)  spíše ano  c)   spíše ne  d)   neúčastním se 
 
11.Využíváte akce typu 2+1 zdarma? 
a) ano, vyhledávám je   b) občas  c) spíše ne  d)nevyužívám nikdy 
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Pokud neznáte značku Horsefeathers, dále již prosím neodpovídejte 
 

12.Kdy jste se poprvé seznámil(a) se značkou Horsefeathers? (přibližný rok) 

---------------------------------- 

13.kde jste se poprvé seznámil(a) se značkou Horsefeathers? 

a) od známých  

b) na internetu  

c) v katalogu  

d) během sportovní akce 

e) v kamenné prodejně   

f) z reklamy 

g) jinde (doplňte) …………………………………………………………… 

 

14.Zaškrtněte, jakým způsobem odebíráte novinky od HF  

a) reklamními e-maily 

b) ze sociálních sítí (Facebook, Twitter,…) 

c) časopisy (do doby, než byly zrušeny) 

d) neodebírám 

 

15.Která marketingová akce vás u této firmy nejvíce oslovila? 

a) Movember 

b) spolupráce s firmou Osiris 

c) sponzoring  

d) Sick of trash 

e) žádná z těchto 

 

16.Jak si pořizujete výrobky značky Horsefeathers? 

a) přímo z kamenného obchodu značky Horsefeathers 

b) z kamenného obchodu distributorské firmy 

c) z e-shopu distributora 

d) z e-shopu značky Horsefeathers 

e) jinak (uveďte) 

 

17.Všimli jste si někdy u ostatních lidí reklamních samolepek, odznáčků či jiných reklamních 

předmětů od Horsefeathers? 

a)ano, často    b)zřídka   c)nikdy 

 


