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1 Úvod 
Šport a športové aktivity, outdoor a outdoorové aktivity, aký je medzi tým rozdiel? 

Šport je všeobecný názov pre všetky aktívne innosti, môže sa prevádzkova  vnútri aj vonku 

a zastrešuje nespo etné množstvo aktivít, ktoré v sebe zahr uje. Outdoor, z anglického 

prekladu vonku, je tá as  aktivít, ktoré sa odohrávajú vonku. Ale nielen to, jedná sa 

o športové innosti, ktoré nie sú bežnou innos ou, nedajú sa definova  presne a každý si pod 

tým môže predstavi  osi trochu iné. Zahr ajú v sebe nevšednos , adrenalín, vzrušenie, 

niekedy strach a nebezpe enstvo. Jedná sa o športy ako horolezectvo, bouldering, via ferraty, 

vysokohorská turistika, lezenie v ade, i skialpinizmus a freeride a downhill. Outdoorové 

športy sú ím viac ob úbené a rozširujú sa do všetkých vekových vrstiev. Pred takmer 

desiatimi rokmi takéto aktivity upútali moju pozornos  a od tej doby sa aktívne venujem 

horolezectvu, boulderingu, turistike a v posledných rokoch skialpinizmu a freeridu. 

K týmto aktivitám je potrebný kvalitný a odolný takzvaný hardware, ktorým sú 

myslené všetky pomôcky a ako neoddelite ná sú as  musia obstá  aj v najextrémnejších 

podmienkach. V eskej republike je množstvo športových obchodov, ale len málo takých, 

ktoré ponúkajú oble enie a vybavenie pre outdoorové aktivity. Jedným z nich je HUDYsport. 

Ako zákazníka ma ich sortiment zaujal a v aka kvalite už vlastním mnoho produktov. 

Posledné dva roky som bol brigádne zamestnaný v kamennej predajni v Ostrave. Ako 

spokojný zákazník a zamestnanec vnímam problémy súvisiace s klesajúcim po tom 

zákazníkov spojené s predajom outdoorového oble enia a vybavenia v predajni HUDYsport. 

Analýzou marketingovej komunikácie športového obchodu chcem zisti  efektívnos  

komunikácie spolo nosti, a tým pomôc  pri udržaní existujúcich zákazníkov a navrhnú , ako 

získa  nových. 

Cie om práce je pomocou analýzy zisti  povedomie o spolo nosti a využitie 

komunika ných techník v marketingovej aktivite. 

Prvá as  bakalárskej práce je zameraná na charakteristiku spolo nosti, jej históriu 

a sú asné komunika né prostriedky, ktoré využíva. Konkrétne je taktiež charakterizovaná 

kamenná  predaj a v Ostrave, v ktorej som ako brigádnik strávil mnoho asu, získal mnoho 

skúseností a charakterizujem jej makroprostredie. alej je spracovaná teória s danou 

problematikou marketingovej komunikácie pre priblíženie teoretických východísk práce. 

V rámci metodiky je popísaný problém a cie , ktorý je následne využitý pre získavanie 

primárnych dát. V praktickej asti je vyhodnotené dotazníkové šetrenie, ktoré tvorí spolu 

s osobným pozorovaním základ práce. Dotazník obsahuje otázky zamerané na rôzne druhy 
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marketingovej komunikácie, pomocou ktorých je zistená efektívnos  ich využívania. Na záver 

sú popísané návrhy a odporú ania spracovaných výsledkov dotazníkového šetrenia, ktoré by 

mohla spolo nos  v budúcnosti využi  a tým zvýši  efektivitu marketingových 

komunika ných prostriedkov. 
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2 Charakteristika športového obchodu 

2.1 Spolo nos  HUDYsport 

2.1.1 História 

 
Spolo nos  HUDYsport založil v roku 1990 Jind ich Hude ek. V tomto roku bola 

otvorená prvá predaj a s outdoorovým vybavením v H ensku. V devä desiatych rokoch 

prebiehala expanzia nových predajných miest po celej eskej republike. Po vstupe do 

Európskej únie sa v roku 2004 z HUDYsport stáva medzinárodná sie  pôsobiaca aj na 

slovenskom trhu. V roku 2005 vzniká transformáciou z pôvodnej fyzickej osoby akciová 

spolo nos  HUDYsport a.s. .1 

2.1.2 Sú asný stav 

V sú asnosti tvorí HUDYsport najvä šiu sie  outdoorových predajní v po te 33 

predajní v eskej republike (vi  Tab. 2.1). Najvä šie zastúpenie predajní má spolo nos  

v hlavnom meste Praha. Na druhom mieste je Moravskoslezský a Ústecký kraj. Na tretej 

pozícií s rovnakým po tom predajní je Jihomoravský, Liberecký, Karlovarský a St edo eský 

kraj. Ostatné kraje sú zastúpené jednou kamennou predaj ou. Na Slovensku je spolo nos  

zastúpená siedmimi predaj ami v piatich okresných a krajských mestách (vi  Tab.2.1). 

Predajne sú prevádzkované na základe franchizingovej zmluvy. Spolo nos  sa zaoberá 

maloobchodom a distribúciou vybraných svetových outdoorových zna iek. Konsolidovaný 

ro ný obrat iní 40 mil. Eur. V sú asnej dobe má spolo nos  HS viac ako 350 zamestnancov.2 

                                                 
1 HUDYsport: História spolo nosti [online]. Dostupné z: http://www.hudy.cz/vse-o-hudy/historie.html 
2 HUDYsport: O spolo nosti [online]. Dostupné z: http://www.hudy.cz/vse-o-hudy/o-spolecnosti.html 



 8 

eská republika Po et predajní

Hl. m sto Praha 9
Moravskoslezský kraj 4

Ústecký kraj 4
Jiho eský kraj 3

Královéhradecký kraj 3
Jihomoravský kraj 2

Liberecký kraj 2
Karlovarský kraj 2
St edo eský kraj 2

Vyso ina 1
Olomoucký kraj 1
Pardubický kraj 1

Plze ský kraj 1
Zlínský kraj 1

Slovenská republika Po et predajní

Bratislavský kraj 2
Žilinský kraj 2

Bánskobystrický kraj 1
Košický kraj 1

Prešovský kraj 1  

Tab.2.1: Zoznam kamenných predajní                              Zdroj:  [15] upravené autorom 

2.2 Marketingová komunikácia obchodnej siete 
Spolo nos  HS využíva množstvo foriem komunika ného mixu, cez ktoré komunikuje 

so zákazníkmi, potenciálnymi zákazníkmi a verejnos ou. 

2.2.1 Reklama 

Reklamu vo forme spotov v rádiu, tvorba, spracovanie billboardov a spracovanie tla e 

zabezpe uje reklamná agentúra CZECH promotion group, s.r.o. .
3
 Spolo nos  vytvorila na 

zimnú sezónu mediálnu kampa  zima, v rámci ktorej televízia NOVA, NOVA Cinema 

a Prima COOL vysielala krátke televízne reklamy. alším kanálom marketingovej 

komunikácie sú eský Radiožurnál, Rádio Beat, Rádio 1, Rádio ierna hora, Krokodýl, 

Evropa 2, Most, Rádio Impuls Zlín a alšie, ktoré posluchá om vysielali v rámci kampane 

zima krátke upútavky na zimnú kolekciu produktov HUDYsport. 

  

Katalóg HUDY 

Katalóg HUDY je možné získa  a pravidelne získava  po registrácií na internetových 

stránkach alebo priamo v predajni. Po registrácii je katalóg zasielaný bezplatne priamo do 

poštovej schránky v polro ných intervaloch jese /zima a jar/leto s dostato ným predstihom 

                                                 
3 CZECH PROMOTION group s.r.o.: Reklamná agentúra [online]. Promotion.cz. Dostupné z: 

http://promotion.cz/media-galerie/24 
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pred sezónou. Taktiež je bezplatne k dispozícií v každej kamennej predajni siete HS.
4
 Pre 

Slovenskú republiku je katalóg v eskom jazyku s rozdielom, že ceny sú uvádzané v eurách.  

 

asopis HUDY@info 

asopis vychádza v nepravidelných intervaloch dvakrát ro ne a je ur ený pre 

aktívnych udí. Jeho zameraním sú novinky vo svete outdoorových športov. Ako za a  

s lezením, skialpinizmom a inými športovými aktivitami. Množstvo zaujímavých informácií, 

rád a doporu ení. Sú as ou asopisu sú pridané produkty a ich popis súvisiaci s danou 

problematikou, ktorý je možné zakúpi  v sieti HS. asopis je možné získa  v kamenných 

obchodoch HS alebo je k dispozícii online k prehliadaniu a stiahnutiu v pdf formáte na 

internetových stránkach HS.  

2.2.2 Direct marketing 

Spolo nos  využíva množstvo foriem priameho marketingu smerovaných na 

konkrétneho zákazníka.  

Webové stránky spolo nosti www.hudy.cz informujú o aktuálnom dianí vo svete 

outdooru. Po zaregistrovaní a vyplnení emailu a základných osobných údajov je každému 

zákazníkovi vytvorený osobný ú et, v aka ktorému má ahší prístup k informáciám, ktoré 

potrebuje. Môže porovnáva  produkty, využíva  funkciu Hlídací pes, v aka ktorej si môže 

nastavi  parametre, hlavne cenu, na konkrétny produkt, ktorý požaduje. Pri rôznych akciách 

dochádza k asovo obmedzenému zníženiu ceny, pokia  táto klesne pod, resp. na požadovanú 

výšku, zákazník je ihne  informovaný prostredníctvom e-mailu. V rámci osobného ú tu je 

možné vklada  produkty medzi ob úbené, tým pádom sú v databáze, do ktorej má rýchly 

prístup. 

Novinky prostredníctvom e-mailu je alšia forma priameho marketingu, ktoré 

spolo nos  poskytuje. 

Je nutné spomenú  aj reklama ný systém, ktorý je vytvorený tak, aby mal zákazník 

minimálne starosti pri riešení akejko vek reklamácie. Po spracovaní a vyhodnotení 

reklamácie je zákazník upovedomený prostredníctvom textovej správy o vybavení reklamácie 

a upozornený, že sa má dostavi  na príslušnú predaj u.  

K Direct marketingu patrí aj vyššie uvedené pravidelné rozosielanie katalógu 

prostredníctvom poštových služieb. alej rozosielanie informa ných letá ikov bezprostredne 

                                                 
4
 HUDYsport: Informácie o katalógu [online]. HUDYsport a.s. [5.4.2012]. Dostupné z: 

http://www.hudy.cz/zakaznicky-servis/zasilani-katalogu-zdarma.html 
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pred konanou akciou do schránok a medzi udí v geograficky blízkom okruhu kamennej 

predajne. 

Sú as ou Direct marketingu je taktiež sociálna sie  Facebook. Na sieti Facebook je 

vytvorená stránka spolo nosti HS s aktuálnymi informáciami, sú ažami o outdoorové ceny 

a odkazom na webové stránky predajnej siete. alej sú na stránke aktualizované pozvánky na 

outdoorové podujatia s presnými informáciami. 

2.2.3 Podpora predaja 

V rámci podpory predaja má spolo nos  mnoho o ponúknu . Na prilákanie nových 

zákazníkov a udržanie už existujúcich zákazníkov je využité množstvo prvkov podpory 

predaja. Hlavným je celkové prostredie predajne, ktoré musí zákazníka priláka  príjemnými 

farbami a pozitívnym prostredím, aby sa zákazník cítil dobre. Jednotlivé oddelenia predajne 

sú rozdelené tematicky pod a charakteristiky predávaných produktov s informáciami 

o zna kách, plagátoch, špeciálne stojany a podobne. 

 

• HUDYpartner karta 

HUDYpartner karta je vernostná karta umož ujúca získa  z avu zo základnej 

maloobchodnej ceny tovaru vo všetkých predajniach siete HUDYsport a na internetovej 

stránke. Vystavenie karty je zadarmo. Kone ná z ava je závislá na celkovej výške nákupu 

uskuto nenom v predchádzajúcom kalendárnom období. ím viac zákazníci nakúpia, tým 

vä šiu z avu získajú. Držite  karty pri jej získaní okamžite získava 7% z avu na nákup tovaru 

a 20% z avu na služby HUDY outdoor poži ovní. Pred ženie doby na vrátenie tovaru bez 

udania dôvodu z troch na sedem dní. Percentuálna výška z avy sa zvyšuje pri nákupe vyššom 

než 30 000K  za predchádzajúci kalendárny rok na 8%, pri hodnote vyššej ako 50 000K  je 

z ava vo výške 10%. Špeciálna z ava platí pre dobrých zákazníkov a môže by  uplatnená len 

v predajni HUDYsport, kde bola vydaná  [12] . Cena v eurách je prepo ítaná na eskú korunu. 

Získa  kartu je možné registráciou na webovej stránke spolo nosti HUDYsport 

prostredníctvom vyplnenia registra ného formulára, alebo priamo v predajni HUDYsport. Po 

zaregistrovaní je najneskôr do 4 týžd ov odoslaná karta na adresu z registra ného formulára. 

Z avu je možné uplatni  odo d a registrácie pod a registra ného ísla alebo pod a mena, 

ktoré je vyh adané v databáze po predložení akéhoko vek dokladu pre overenie údajov.  

• Partnerské z avy 

Okrem HUDYpartner karty je možné uplatni  taktiež z avy po predložení niektorého 

z vybraných preukazov alebo kariet. Z ava 5 percent sa vz ahuje na Karty s logom SPHERE 
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STANDART, lenské karty ALPENVEREIN, lenský preukaz HS alebo vysokoškolský 

index. 6 percentnú z avu možno získa  platením platobnou kartou STUDENT CARD 

a CETELEM. 7 percentná z ava okrem zákazníckej karty platí na zákaznickú kartu SPHERE 

CART V.I.P., vernostné karty CK ADVENTURA, DUCATI PRAGUE, medzinárodné karty 

ISIC, ITIC, IYTC, ALIVE a Staff Card.  [12] 

• Dar ekové poukážky 

Dar ekové poukážky, ktoré možno uplatni  v ktorejko vek predajni HS je možné 

kúpi  v kamenných obchodoch HS alebo prostredníctvom eShopu. Poukážky sú v hodnote 

500 K , 1500 K , 2500 K , 20 Eur a 50 Eur. Poukážky majú asovo neobmedzenú platnos . 

• Vzorky 

V predajnom mieste sa nachádza množstvo vzoriek pre porovnanie materiálov, 

napríklad celá škála nepremokavých membrán Gore-tex, rez Turistickou topánkou pre jasnú 

predstavu zákazníka, o všetko sa v nej nachádza i nespracovanú merino ov iu vlnu, ktorá sa 

spracováva do outdoorových materiálov. 

• Z avy 

Z avy predajne sú bu  individuálne pod a potreby, pod a sezónnosti súvisiacej 

s výpredajom ale pod a nariadenia celej siete HS. Základnou z avou je vyššie spomenutá 

aplikácia HUDYpartner, i rôzne študentské a podporované karty. alej HS ponúka 

v ur itých asových intervaloch akcie vo forme rabatu, zákazník po nákupe získava ur itú 

percentuálnu z avu na alší nákup po predložení dokladu o kúpe. 

• Výhodné balenia 

Spolo nos  ponúka taktiež akcie, v rámci ktorých je možné získa  viac produktov 

v zásade podobného charakteru, ktoré spolu súvisia. Napríklad set nepremokavých nohavíc 

a bundu so zvýhodnenou cenou alebo skialpinistický bezpe nostný set elektronická sonda, 

lavínová sonda a teleskopická lopata za výhodnú cenu. 

• Cause related marketing 

Spolo nos  využila tento druh podpory predaja v spolupráci so zna kou Source, kde 

1% predajnej ceny bolo použité na podporu a pomoc v rozvojových krajinách. 

• Predvádzacie akcie 

V rámci predvádzacej akcie každoro ne za iatkom roka za ína HUDY snow tour. 

Akcia sa koná vo trinástich vybraných lyžiarskych strediskách v eskej republike a na 

Slovensku. V rámci akcie si dopredu zaregistrovaní záujemcovia môžu bezplatne poži a  
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vybavenie na skialpinizmus, absolvova  so skúseným odborníkom skialpovú alebo freeridovú 

túru. Sú as ou sú sú aže o vecné ceny spolo nosti HS.5 

• Sponzoring 

Spolo nos  podporuje množstvo akcií v oblasti outdoor, horolezectvo, paragliding 

a alších nielen športových aktivít. Sponzoruje celú radu športovcov, akcií a projektov, ale 

taktiež pomáha v okolí centrály v D ín  a eskosaskom Švaj iarsku. V roku 2011 to bola 

podpora HUDY teamu, pretekov Euroclimbing ROCK TRIP, expedície CZ Light expedition 

Spantik – Nanga Parbat 2011 a mnoho alších.6 

2.2.4 Osobný predaj 
V rámci osobného predaja má každá predaj a vyškolených pracovníkov a odborníkov 

v danej problematike, ktorí majú taktiež skúsenosti z praxe. To vedie k maximálnej 

efektívnosti pri poradenskom servise pre zákazníka. Predajcovia podstupujú pri vstupe 

nových technológií a produktov na trh školenia. Sú as ou je taktiež testovanie produktov 

v teréne, o umož uje predajcovi najlepšie navrhnú  produkt pod a potreby, na ktorú bude 

ur ený.  

2.3 Športový obchod HUDYsport Ostrava 
Športový obchod HUDYsport sa nachádza v centre mesta Ostrava ne aleko 

Masarykového námestia, v blízkosti bo ného vchodu obchodného centra Laso a oproti 

eskému rozhlasu. Sídli v pôvodnej rohovej 5 poschodovej budove, ktorá prešla 

rekonštrukciou. V aka tejto pozícií zasahuje výloha obchodu do ulíc Na hradbách a Dr. 

Šmerala.7 

2.3.1 História 
Obchod bol prvýkrát otvorený v roku 1997 na ulici Sokolská 39. V roku 2000 bola 

predaj a pres ahovaná do nových priestorov, v ktorých sídli dodnes. Hlavným dôvodom 

zmeny priestorov bola nevýhodná poloha a potreba dosta  sa na frekventovanejšie miesto 

bližšie v centre. V roku 2003 došlo k rozšíreniu predajne aj na prvé poschodie z dôvodu 

nevyhovujúcej kapacity a rozširovania sortimentu v outdoorovom priemysle.  [14] 

                                                 
5 HUDYsport: Hudy snow tour 2012[online]. hudy.cz. Dostupné z: http://www.hudy.cz/snowtour.html 
6 HUDYsport:sponzoring [online]. www.hudy.cz. Dostupné z: http://www.hudy.cz/vse-o-hudy/sponzoring.html 
7 HUDYsport: Informácie o katalógu [online]. HUDYsport a.s. [5.4.2012]. Dostupné z: 
http://www.hudy.cz/zakaznicky-servis/zasilani-katalogu-zdarma.html 
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2.3.2 Popis predajne 

Vchod do predajne je situovaný zo severovýchodnej strany priamo z ulice. Predaj a sa 

skladá z dvoch poschodí zameraných na rôzny sortiment. Na prízemí je priamo pri vchode 

pult s poklad ou a sortimentom na vyžiadanie. Tým sa rozumie technická výbava ( elové 

lampy, sprievodcovia, impregnácie, hodinky, termosky a iné). alej je toto poschodie 

zamerané na vrchné oble enie, t.j. membránové nepremokavé bundy, nohavice, fleecové 

bundy, svetre a topánky, ktoré zaberajú celú stenu oproti vchodu do predajne. Vä šina 

sortimentu je zameraná na extrémne podmienky, turistiku, horolezectvo, skialpinizmus 

a materiály vynikajú vysokou funk nou kvalitou a odolnos ou. Sú as ou prízemia je sklad 

tovaru a miestnos  pre zamestnancov s toaletou a sprchou. 

Horné poschodie je zamerané na technickú as  outdoorovej výbavy. Tým sa rozumie 

horolezecká výstroj a výzbroj (lezecké topánky, laná, popruhy, sedacie úväzky, istiaci 

a postupový materiál, ma ky, cepíny), spacie vaky, karimatky a batohy. alej je na poschodí 

oddelenie so spodným funk ným oble ením zo syntetických materiálov, bavlny a ov ej vlny. 

Sú as ou je aj kancelária a sklad materiálu. 

2.3.3 Vzh ad predajne 

V rámci redizajnu predajnej siete HUDYsport, ktorá za ala zmenou loga v roku 2005 

došlo k zjednoteniu vzh adu celej predajnej siete. Všetky obchody sa tomu museli 

prispôsobi . A tak v roku 2006 prebehla posledná rekonštrukcia a zmena interiéru aj v 

predajni HS Ostrava. V tomto dizajne obchod pretrváva na alej. Zmenou prešli taktiež 

webové stránky spolo nosti, ktoré s malými obmenami a technickými zmenami fungujú 

v danej podobe. 

 

Obr. 2.3: Nové logo HUDYsport                                                 zdroj:  [15] 

 

Nové logo (vi  Obr 2.3) je oproti starému (vi  Obr. 2.4) jednoduchšie a farebnejšie. 

Charakteristická je zelená farba štvorca predstavujúca prírodu a nápis HUDY pod a 

zakladate a spolo nosti Jind icha Hude ka, ktorý prenechal názvu svoju prezývku. Malý 

nápis sport presnejšie charakterizuje typ obchodu a jeho sortiment. Logo je bežne 

zobrazované na bielom podklade, na internetových stránkach je podklad ierny. 
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Všetky kamenné predajne sú pod a nového vzh adu prispôsobené jednotnému dizajnu. 

Nábytok, pulty a regály sú zo svetlého dreva doplnené o tematické podsvietené outdoorové 

obrázky. Steny sú vo farbách loga, teda v bielej a zelenej. Vešiaky sú drevené a obsahujú logo 

spolo nosti HS. Tieto farby dop a na niektorých miestach belasá modrá. 

Charakteristické sú aj tašky na zakúpený tovar, ktoré sú vyrobené z ekologicky 

rozložite ných materiálov v krátkom asovom intervale. Sú as ou každého obchodu je 

vonkajšie logo, ktoré obsahuje len podsvietený charakteristický zelený štvorec. 

 

Obr. 2.4: Staré logo HUDYsport                                                 zdroj:  [15] 

 

2.3.4 udský faktor 

Chod predajne je zaistený vedúcim predajne, ktorý sa aktívne zapája do predajného 

procesu. Každý zamestnanec má na starosti ur itú as  predajne a ur itý sortiment produktov. 

Každý zamestnanec je vyškolený na daný sortiment a má s ním praktické skúsenosti. alšie 

úlohy jednotlivých zamestnancov sú zamerané na spracovávanie a pripravovanie tovaru na 

objednávky cez elektronický obchod, tvorba personálneho plánu a harmonogram zmien, 

tvorba a prijímanie objednávok, vybavovanie reklamácií. Hierarchia zamestnancov je 

zobrazená v tabu ke 2.3: 

Tab.2.3: udský faktor                                                                 Zdroj: Vlastný 

2.4 Analýza makroprostredia 

Marketingové prostredie vytvára celý rad vonkajších faktorov ovplyv ujúcich 

realizáciu i rozvoj aktivít, ktoré sú zamerané na cie ových zákazníkov [4]. V prvom rade 

pôsobí na firmu a jej innos  makroprostredie, ktoré predstavuje nepredvídate né vplyvy 

okolia. Táto premenlivos  prináša zmeny, kedy každá nová príležitos  pre jedného môže 

Majite  

Vedúci 

Zamestnanec 
 

Zamestnanec 
 

Zamestnanec 
 

Zamestnanec 
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znamena  hrozbu pre druhého [2]. Analýza charakterizuje Moravskoslezský kraj a okres 

Ostrava.  

2.4.1 Poloha 

Športová predaj a sa nachádza v meste Ostrava, ktorá je s celkovou rozlohou 214 km2 

s po tom obyvate ov 307 426 (k 1.10.2011)8 tretím najvä ším mestom eskej republiky s 

tretím najvä ším po tom obyvate ov. Metropola Moravskoslezského kraja má výhodnú 

strategickú polohu v aka blízkosti štátnej hranice s Po skom na severe ( 10 km) a Slovenskou 

republikou na juho-východe (50 km) . Vzdialenos  od hlavného mesta Praha je 360 km, Brno 

170 km, po ské mesto Katowice 90 km a 310 km vzdialenos  od Viedne.9 Významné sú 

taktiež mestá Opava, Karviná, Bohumín a Frýdek Místek, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti. 

V aka dostavbe dia nice D47 VIA MORAVICA, ktorá vo vnútroštátnom význame spája 

Ostravu s existujúcou sie ou dia nic eskej republiky, sa predpokladá vstup významných 

investorov do regiónu, oživenie ekonomického rozvoja a z toho vyplývajúce zníženie miery 

nezamestnanosti.10 Miera registrovanej nezamestnanosti Moravskoslezského kraja je 

k 31.10.2011 10,49 %.11 alšie zlepšenie ekonomickej situácie v kraji a zvýšenie turizmu 

spojeného so športovými aktivitami možno predpoklada  aj v súvislosti s príchodom nového 

železni ného dopravcu – spolo nosti RegioJet a to koncom roku 2011. 

Prevádzkovanie pravidelného vlakového spojenia regiónu s hlavným mestom týmto 

dopravcom vytvára silnú konkurenciu vo i existujúcemu dopravcovi na železnici a zvyšuje 

komfort cestujúcich pri znížených nákladoch na cestovné.12 

                                                 
8 Oficiální portál m sta. Ostrava: Vývoj po tu obyvatel ve správním obvodu Ostrava m sto [online]. Ostrava.cz 
[1.10.2011]. Dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-informace/vyvoj-poctu-
obyvatel-ve-spravnim-obvodu-okresu-ostrava-mesto 
9 Oficiální portál m sta. Ostrava: Informace o ostrav  [online]. Krzyžanková Vlasta, Ostrava.cz [9.2.2012]. 
Dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste 
10 Výstavba dálnice D47.Via Moravica: D vody vzniku dálnice D47 [online]. © editelství silnic a dálnic R 
[5.4.2012]. Dostupné z: http://www.viamoravica.cz/index.php?menu=dalnice_d47 
11 eský statistický ú ad. SU: Krajská správa SÚ v Ostrav . Nejnov jší údaje: Moravskoslezský kraj [online]. 

SÚ [10.1.2012]. Dostupné z: http://www.ostrava.czso.cz/x/krajedata.nsf/krajenejnovejsi/xt 
12 Regiojet. Student Agency: Profil spole nosti [online]. STUDENT AGENCY s.r.o., [5.4.2012]. Dostupné z: 
http://www.regiojet.cz/cs/submenu/o-nas/profil-spolecnosti/ 
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2.4.2 Demografické prostredie 

Moravskoslezský kraj bol ešte v roku 2009 naj udnatejší kraj v eskej republike. 

udia z regiónu odchádzajú hlavne za prácou a v posledných rokov odliv udí vzrástol 

dramaticky. Za posledných 20 rokov v kraji ubudlo 40 tisíc obyvate ov, tvrdí predsední ka 

eského štatistického úradu, Iva Ritschelová.  [13] 

K 31.12.2010 bol celkový po et obyvate stva 1 243 220 osôb, z toho 608 109 mužov 

a 635 111 žien.13 Oproti predchádzajúcemu roku došlo k zníženiu populácie o 4 153 

obyvate ov. Tento pokles je oproti predchádzajúcemu roku podpriemerný. Medzi rokmi 2006 

a 2008 sa po et obyvate ov výrazne nemenil, od roku 2008 je však zaznamenaný výraznejší 

pokles obyvate stva (vi  obr. 2.4). 

Po et obyvate ov Moravskoslezského kraja medzi rokmi 
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1 265 283 

1 261 503 

1 258 251 

1 255 910 

1 253 257 

1 250 769 

1 249 290 

1 249 897 
1 250 255 

1 243 220 
1 247 373 

1 240 000

1 245 000

1 250 000

1 255 000

1 260 000

1 265 000

1 270 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Roky

P
o

e
t 

o
b

y
v
a

te
o

v

Obr. 2.4: Demografické údaje          Zdroj: 13 upravené autorom 

 

Veková štruktúra populácie v roku je v roku 2010 zo 71% zastúpená produktívnou 

zložkou obyvate stva vo veku od 15 do 64 rokov. 15 % pripadá na populáciu staršiu ako 65 

rokov a najmenšiu as  populácie tvorí detská zložka so 14%. V Moravskoslezskom kraji ako 

aj v celej eskej republike dochádza k starnutiu populácie. V roku 2000 bolo v tomto kraji 

o 32 705 obyvate ov starších ako 65 rokov menej ako je k 31.12.2010. Naopak detí vo veku 

do 15 rokov ubudlo. Od roku 2000 je zaznamenaný pokles detskej zložky o 39 415 detí do 

roku_2010.

                                                 
13 eský statistický ú ad. SU: Krajská správa SÚ v Ostrav : Obyvatelstvo [online]. SÚ [20.3.2012]. 
Dostupné z: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/obyvatelstvo-xt 
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Veková štruktúra populácie Moravskoslezského kraja pod a 

veku (stav k 31.12.2010)

14%

71%

15%

0 - 14 rokov

15 - 64 rokov

65 a viac rokov

Graf 2.5: Veková štruktúra       Zdroj:  [17] upravené autorom 

2.4.3 Ekonomické prostredie 

Ako už bolo uvedené vyššie, miera registrovanej nezamestnanosti Moravskoslezského 

kraja je ku d u 31.10.2011 10,49 %.11  Tento stav je oproti koncu roku 2010 takmer o 2 % 

nižší. V kraji bola zaznamenaná vyššia miera nezamestnanosti oproti eskému priemeru, 

ktorý vo štvrtom kvartáli roku 2011 dosahuje 7,9 %  [16]. Nasledujúci graf ukazuje mieru 

nezamestnanosti v rokoch 2005 až 2010 pre Moravskoslezský kraj a mesto Ostrava. V roku 

2008 bola miera nezamestnanosti na najnižšej úrovni za sledované obdobie. 

Miera registrovanej nezamestnanosti k 31.12.daného roku
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Graf 2.6: Nezamestnanos           Zdroj: 14 upravené autorom 

                                                 
14 eský statistický ú ad. SÚ: Krajská správa SÚ v Ostrav : nezamestnanos  [online]. SÚ [14.10.2011]. 
Dostupné z: 
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Priemerná mesa ná hrubá mzda v kraji v prvom štvr roku 2011 vzrástla medziro ne 

o 2,0%. Jedná sa o menší rast, než bol dosiahnutý v celej eskej republike. Výška priemernej 

mesa nej mzdy spo ítaná podielom vyplatených mzdových prostriedkov a po tu 

zamestnancov v kraji dosiahla hodnotu 21 515 K .15 V porovnaní s ostatnými krajmi je až na 

piatom mieste po Prahe, Stredo eskom, Jihomoravskom a Plze skom kraji. Naopak jej 

medziro ná dynamika je po Ústeckom a Plze skom kraji tretia najnižšia. 

2.4.4 Legislatívne prostredie 

Akciová spolo nos  HUDYsport sa pri realizácií svojej obchodnej innosti riadi 

príslušnou platnou legislatívou, ako napr. Obchodným zákonníkom . 513/1991 Sb., v znení 

neskorších predpisov, alej zákonom . 40/1964 Sb., ob iansky zákonník, zákonom  . 

589/1995 Sb o poistnom na sociálne zabezpe enie a príspevku na štátnu politiku 

zamestnanosti, v znení neskorších predpisov, zákon o správe daní a poplatkov, zákonom . 

337/1992 Sb., v znení neskorších predpisov, a iné.16 

2.4.5 Inova né prostredie 

Outdoorový priemysel je ve mi pružný z h adiska inovácie a nových vedeckých 

a chemických objavov prináša na trh stále nové materiály a prvky, zvyšujúce funk nos  

a pohodlie so zachovaním dizajnu, ktorý sa mení pod a aktuálnych trendov. Výskum nových 

materiálov a modifikácia už existujúcich vedie k vyššiemu odvádzaniu potu, neprepúš aniu 

vetra, vody, UV žiarenia pri stále znižujúcej sa hmotnosti daných materiálov so zvyšovaním 

ich mechanickej odolnosti. Každoro ne sú v rámci inovácií na ve trhoch prezentované nové 

a vynovené produkty pre u ah enie života a pobytu v nepríjemných a nepredvídate ných 

outdoorových podmienkach.  

2.4.6 Sociálne - kultúrne prostredie 

V posledných rokoch sa v eskej republike omnoho viac oce uje význam vzdelania. 

Rastúca vzdelanos  populácie znamená zvýšenú úrove  príjmu a tým aj zvýšenú investi nú 

schopnos  a  investovania do kvalitných produktov. So vzdelaním rastie dopyt po alšom 

vzdelávaní, literatúre, kultúre i cestovaní a po kvalitných výrobkoch s cestovaním spojených. 

Od konca roku 2005 bol v kraji zaznamenaný mierny pokles v po te základných a stredných 

                                                                                                                                                         
http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/nezamestnanost_orp/$File/orp13_CZ080.pdf 
15 eský statistický ú ad. SÚ: Krajská správa SÚ v Ostrav : pr m rná mzda v Moravskoslezském kraji za 
1. tvrtletí 2011 [online]. SÚ [11.7.2011]. Dostupné z: 
http://notes3.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/prumerna_mzda_v_moravskoslezskem_kraji_za_1_ctvrtleti_2011 
16 Zákon . 455 z roku 1991 o živnostenském podnikání [online]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/ 



 19 

škôl z dôvodu dlhodobého starnutia populácie. Naopak v kraji vznikla nová vysoká škola 

práve z dôvodu ve kého záujmu o vysokoškolské vzdelanie. V okrese Ostrava bol medzi 

rokmi 1991 a 2001 zaznamenaný nárast vysokoškolsky vzdelaného obyvate stva o 21 %.17 

Záujem o šport a nevšedné športové aktivity sú zjavné aj v aka vzrastajúcemu po tu 

športovísk. V roku 2012 vzniklo v Ostrave nové horolezecké centrum. Taktiež v ostatných 

mestách Moravskoslezského kraja záujem o horolezectvo rastie. Výnimkou nie je ani zvýšený 

záujem o nevšedné zážitky spojené s event marketingom v súvislosti s outdoorovými 

a adrenalínovými aktivitami. 

                                                 
17 eský statistický ú ad. SÚ: Krajská správa SÚ v Ostrav : vzd lanost [online]. SÚ [22.2.2012]. Dostupné 
z:http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_ve_veku_15_a_vice_let_podle_pohlavi_a_nejvyssiho_ukonc
eneho_vzdelani_okres_ostrava_mesto/$File/816a10.xls 



 20 

3 Teoretické východiská marketingovej komunikácie 

3.1 Marketing a marketingová komunikácia 
 

• Definícia marketingu pre 21.storo ie pod a Kotlera a Kellera [9, s.41]: 
 

„Marketing je všude. Formáln  nebo neformáln  se lidé a spole nosti zabývají 

nes etným množstvím inností, které bychom mohli nazývat marketingem. Dobrý marketing 

se ve stále zvýšené mí e stává d ležitou ingrediencí podnikatelského úsp chu. A marketing 

hluboce ovliv uje naše každodenní životy. Je ve všem, ím se zabýváme – od šat , které 

nosíme, p es webové stránky, na které klikneme, až k reklamám, na které se díváme.“ 

 

Marketing má pôvod v skuto nosti, že udia majú množstvo potrieb a prianí. Tie 

v u och vytvárajú pocity nespokojnosti, ktoré vedú v snahu rieši  daný problém získaním 

toho, o tieto potreby a priania uspokojí. Existuje celý rad výrobkov a služieb, ktorými je 

možné dané potreby uspokoji . Moderná spolo nos  funguje na princípe výmeny, o 

znamená, že sa udia špecializujú na výrobu jedného výrobku i poskytovania služieb 

a obchodujú s nimi s cie om získa  to, o sami potrebujú. Tým sa vytvára trh, ktorý 

predstavuje sumu udí a firiem s podobnými potrebami. Marketing všetky aktivity spojené 

s trhom zlu uje tak, aby sa všetky potenciálne transakcie mohli uskuto ni . [3] 

Marketing je proces plánovania a realizácie koncepcie cenovej politiky, produktov 

a služieb, podpory a distribúcie ideí a s cie om tvori  a vymie a  hodnoty a tým uspokojova  

jednotlivé potreby a ciele jednotlivca i organizácií. [6] 

 

Výrok Paula Watzlawika „Nie je možné nekomunikova ” [5, str.5] môže by  

aplikovaný na sú asnú marketingovú oblas . Všetko, o firma robí alebo nerobí je svojím 

spôsobom komunikácia s okolím. Svojim chovaním informuje zákazníkov o tom, aká je, aké 

hodnoty uznáva, aké innosti vykonáva. Nepostrádate nou je v dnešnej dobe komunikácia. 

Nesta í by  len videný, dôležité je zauja , odlíši  sa od ostatných, presved i  zákazníka 

o kúpe. [5] 

 

Vo všeobecnosti možno komunikáciu stru ne vysvetli  ako proces zdie ania 

informácií. V slovníku cudzích slov znamená komunikácia spojenie, prenos, oznamovanie, 

výmena informácií. Latinské slovo communicare vyjadruje spolo né alebo zdie ané. Pod a 

tohto výkladu sa nejedná o jednosmerný prenos, ide o tok informácií obojstranne. Existujúca 
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spätná väzba je pre efektívne fungovanie komunikácie ve mi dôležitá. Prostredníctvom nej je 

možné zisti  a zis ova  reakciu na informáciu, ktorá bola vyslaná od zdroja k príjemcovi.  

Marketingová komunikácia je každá komunikácia súvisiaca s marketingom, ktorá 

podporuje marketingovú stratégiu firmy. Jedná sa o každú formu riadenej komunikácie 

používanej k informovaniu, ovplyv ovaniu i presved ovaniu spotrebite ov, prostredníkov 

a ur itých skupín verejnosti. Ovplyvnenie alšieho jednania a innosti príjemcu 

komunika ného oznámenia je hlavnou úlohou marketingovej komunikácie. [5] 

Marketingová komunikácia je jednou zo štyroch kategórií marketingového mixu, tzv. 

model 4P: 

• Product – výrobok, služba, myšlienka... 

• Price – cena 

• Place – miesto predaja, distribúcia 

• Promotion – komunikácia, podpora [6] 

 

V sú asnosti využívaný prístup vychádza z poh adu na zákazníka. Model 4P je pre 

vnútrofiremné rozhodovanie. Pracuje sa s modelom 4C, v ktorom produkt znamená customer 

value, cena je customer costs, miesto predaja convenience a podpora je vyjadrená 

communications. 

Produkt uspokojuje zákazníkove potreby a priania a prináša úžitok v rôznej podobe. 

Môže to by  úspora, lepší pocit, spolo enský rešpekt, násobenie úžitku skôr zakúpeného 

tovaru a podobne. Cena vyjadruje to, o zákazník musí zaplati , aby daný produkt získal. 

Patria k nej aj všetky prežitky, ktoré sú s daným produktom spojené. Patrí sem strata asu, 

fyzická námaha i psychické vypätie, tým sa rozumie celkový náklad, ktorý zákazník 

s nákupom má. Distribúcia alebo miesto predaja znamená všetko innosti približujúce 

ponuku k spotrebite ovi. Jedná sa o distribu ný proces zahrnujúci cestu hmotného výrobku od 

výrobcu ku kone nému užívate ovi. Miesto, place, je chápané ako vytvorenie pohodlia pre 

nákup. Komunikácia je sumárom predchádzajúcich troch kategórií. Aký produkt si zákazník 

kupuje, hodnota, ktorú za  zaplatí, miesto, kde si produkt zakúpi, to sú všetko informácie, 

ktoré sa musí zákazník dozvedie  a taktiež firma potrebuje spätnú väzbu z trhu, aby vedela, 

akým spôsobom so zákazníkom komunikova . [3] 

V maloobchode sa využívajú alšie 2P súvisiace s touto formou podnikania. Jedná sa 

o prezentáciu (presentation), patrí sem dispozi né riešenie predajného miesta, ve kos  

predajne, celkový vzh ad a nákupná atmosféra. alej sú to zamestnanci (z anglického 
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personnel). Tento mix sa zameriava na zamestnancov v predajnom mieste v maloobchodnej 

sieti.
18

 

3.2 Marketingový komunika ný proces 

Každá marketingová komunikácia je zaistená prostredníctvom komunika ného 

procesu. Priebeh tohto procesu je znázor ovaný na schéme s jednotlivými prvkami, ktoré sú 

nevyhnutnou sú as ou každého komunika ného procesu. 

Tab. 3.2: Komunika ný proces       Zdroj: [5] upravené autorom 

Odosielate  

Firma vysielajúca informácie. Zdrojom je ovplyvnené vnímanie a prijatie vysielaného 

oznámenia. Informácie od firmy, ktorá má dobrú poves  a spotrebite  s ou má dobré 

skúsenosti, sú prijímané ochotnejšie než informácie od firmy s problémami napríklad v oblasti 

etického chovania vo i spotrebite om alebo je neznáma. 

Príjemca 

Osoba alebo skupina osôb, špeciálna skupina verejnosti. Komunikácia je cielená 

a prispôsobená na príslušný segment spotrebite ov. Východiskom sú potreby. Rôzne formy 

a ladenie správy môžu by  ur ené napríklad pre teenagerov, iná forma pre seniorov, štátne 

orgány a podobne. 

Médium 

Na prenos správy môžu by  použité rôzne prostriedky slúžiace pre jej doru enie 

kone nému príjemcovi. Môžu to by  prostriedky ur ené pre neosobnú masovú 

komunikáciu, takzvané masmédiá, alebo komunikáciu osobnú. Využívanie netradi ných 

nástrojov je výhodou, pretože v prívale komunika ných oznámení na seba upútajú pozornos  
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 BURSTINER, I. Základy maloobchodního podnikání. Praha: Victoria Publishing, 1994. 880 s. ISBN 80-

85605-55-4. 

 

 

 

médium 

odosielate  kódovanie oznámenie dekódovanie príjemca 

reakcia 

Šum 

spätná 
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a nezapadajú medzi bežné komunika né médiá. Môžu to by  napríklad obaly výrobkov, 

výklady, lavi ky, podlahy v predajni, držadlá mestskej hromadnej dopravy a podobne. Pri 

vo be média je dôležité pozna  cie ovú skupinu a vybra  vhodné prostriedky s oh adom na 

jej zvyklosti. 

Oznámenie 
Oznámenie alebo správa by mala by  výstižná, zrozumite ná, jasná a presved ivá. 

Táto správa by mala by  o do štruktúry, formy a obsahu prispôsobená tak, aby bola pre 

príjemcu prijate ná a vzbudzujúca pozornos . Oznámenie je odovzdávané v zakódovanom 

tvare. 

Kódovanie 
Kódovanie sa vykonáva na strane odosielate a. Jedná sa o transformáciu vysielanej 

informácie do symbolického tvaru. Pri kódovaní sa využívajú kombinácie symbolov ur itého 

tvaru. Symboly by mali by  volené s využitím znalosti príjemcu oznámenia, aby ich vedel 

správne dekódova . Nesmie dôjs  k nepochopeniu danej informácie. Pri kódovaní môže dôjs  

k skresleniu, to znamená strate alebo prírastku informácií. 

Dekódovanie 
Dekódovanie prebieha na strane príjemcu. Môže dôjs  k deformácií informácie 

a nesprávnemu pochopeniu prenášaného oznámenia. 

Reakcia a spätná väzba 
Reakcia a spätná väzba je dôležitou sú as ou komunika ného procesu. Bez zistenia, 

ako bola daná informácia prijatá a akú vyvolala odozvu, nie je komunika ný proces efektívny 

a úplný. Zis ovanie reakcie príjemcu je základom pre meranie ú innosti a dopadu 

marketingovej komunikácie. 

Šum 
Šum môže nasta  kedyko vek a u ktoréhoko vek prvku komunika ného procesu. 

Jedná sa o bariéry a rušivé vplyvy po as prenosu, skres ujúce informácie pozme ujúce obsah 

vysielanej správy. [5] 

3.3 Marketingový komunika ný mix 
Existuje množstvo komunika ných nástrojov marketingového mixu, každý má svoje 

typické a špecifické znaky, silné a slabé stránky. Nástroje marketingovej komunikácie musia 

by  navrhnuté tak, aby sa ich ú inok vzájomnou podporou znásoboval. Zna ka sa stane 
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silnejšou, ak je podporená reklamou a sú vhodne vybrané a usporiadané distribu né 

a predajné miesta. Úspešný predajca svoju innos  podporuje aktivitami v oblasti public 

relations, propagáciou a z avami. Ú inok sponzoringu sa znásobí, ak bude sú asne fungova  

podpora predaja s kampa ami pre verejnos , ktoré prilákajú médiá. Distribúcia bude 

efektívnejšia pri prepojení komunikácie predajných miest s reklamou. [6] 

 

Najznámejším komunika ným mixom je mix s piatimi prvkami pod a Kotlera [9] : 

• Reklama 

• Direct marketing 

• Podpora predaja 

• Public relations 

• Osobný predaj [9] 

3.3.1 Reklama 

 
Reklama je nástroj neosobnej masovej komunikácie, ktorá využíva média. Hlavnými 

médiami sú televízia, rozhlas, kino, internet ako elektronické médiá a noviny, asopisy, 

outdoor a indoor médiá ako takzvané klasické médiá.[3] 

Jedná sa o nástroj marketingovej komunikácie k informovaniu a presved ovaniu udí 

bez oh adu na to, i sa jedná o podporu produktu, služby alebo nápad. Hlavnými cie mi 

reklamy sú tvorba zisku, tvorba silnej zna ky, zvýšenie dopytu, posilnenie pozície na trhu, 

zlepšovanie povesti firmy tzv. pozitívny image, motivácia vlastných pracovníkov a rozšírenie 

distribu ných sietí. [6] 

Druhy reklamy môžu by  rozlišované na základe štyroch kritérií uvedených v tabu ke 

3.1: 

Vysielate Príjemca Oznámenie Mediá

Výrobca Zákazník Informatívne Audiovizuálne

Skupina B - to - B Transforma né Tla

Obchodník Institucionálne Nákupné miesta

Družstvo Selektívne Priame

Nápad Všeobecne použite né

Tématické

Zamerané na aktivity  
Tab. 3.1: Druhy reklamy        Zdroj: [6] upravené autorom 
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Tvorba kampane 

Tvorba kampane obsahuje nieko ko na seba nadväzujúcich krokov. Východiskovým 

krokom je marketingová stratégia, ktorej dôležitou sú as ou je cie ová skupina, ciele 

a stratégia oznámenia. Dôležitým krokom je premena stratégie na kreatívnu stratégiu. V asti 

mediálna stratégia sa hodnotia rôzne nápady pod a stanovených cie ov a ten ví azný bude 

realizovaný. V priebehu prípravy sú návrhy testované a po skon ení kampane sa hodnotí 

efektívnos .  

 

Štádiá tvorby reklamy 
 

• Marketingová stratégia 

 

• Reklamná stratégia  Komu? Pre o? o? 

 

• Kreatívna stratégia  Ako? 

 

• Mediálna stratégia  Kde? Kedy? Ako asto? 

 

• Posúdenie alternatív 

 

• Realizácia 

 

• Hodnotenie kampane [6] 

 

Cie ové skupiny je nutné voli  z h adiska komunika nej stratégie. Málokedy je však 

možné zasiahnu  pomocou médií len vybranú skupinu. Médiá vä šinou zasahujú do rôznych 

cie ových skupín. Napríklad pri použití celoplošného vysielania v sú asných podmienkach 

eského trhu zasiahne kampa  vä šinu obyvate ov. Z tohto dôvodu je pre reklamu 

charakteristický presah do iných astí populácie. [5] 

Reklama by mala informova  a presved i . Stimulácia nákupného chovania nie je 

jednoduchá, preto by mala reklama k dosiahnutiu žiaduceho ú inku obsahova  titulok, tému, 

ilustráciu, predvedenie, text, vysvetlenie, podpis firmy a jej identifika né znaky. [3] 

3.3.2 Direct marketing 

Direct marketing v preklade priamy marketing sa vyvinul ako lacnejšia alternatíva 

osobného predaja. Direct marketing ( alej DM) možno definova  ako komunika nú 

disciplínu umož ujúcu: 

• Presné zacielenie 

• Výraznú adaptáciu oznámenia 
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• Vyvolanie okamžitej reakcie 

 

Nástroje DM možno rozdeli  do troch skupín. Patria sem oznámenia marketingového 

charakteru zasielané poštou alebo kuriérom (tzv. direct maily, katalógy a neadresovaná 

roznáška), telefonické oznámenia (telemarketing a mobilný marketing) a oznámenia 

využívajúce internet (emaily, online newslettery). 

Výhodou DM je zameranie na výrazne užší segment alebo jednotlivca. 

Prostredníctvom DM je možné identifikova  a zamera  sa na konkrétnych jednotlivcov, ktorí 

sú pre firmu zaujímaví. Z toho vyplýva možnos  výrazne obmedzi  plytvanie finan nými 

prostriedkami a zvýši  tak efektivitu komunikácie. [5] 

Pre správne fungovanie DM je nutná databáza obsahujúca detailné dáta existujúcich 

a potenciálnych zákazníkov, na o je potreba sofistikované analytické metódy. S ich pomocou 

je možné vy leni  jedinca, ktorý odpovedá typickému zákazníkovi firmy a predstavuje tým 

ve mi perspektívne kontakty. Dôležitou sú as ou sú aktuálne kontakty, adresy, telefónne 

ísla, emaily a podobne.  

DM smeruje k vyvolaniu okamžitej reakcie príjemcom oznámenia. Tým sa rozumie 

podanie objednávky, zakúpenie ur itého produktu alebo oko vek, o približuje k finálnej 

objednávke (brožúra, osobná schôdzka, navštívenie webových stránok). Výzva k reakcii by 

mala by  dostato ne urgentná, aby motivovala jedinca k urýchlenej odpovedi. Ak jedinec 

nezareaguje ihne , spravidla nezareaguje vôbec. Schopnos  vyvola  okamžitú reakciu je 

alšou charakteristikou DM. [3] 

 

Response rate – naj astejší ukazovate , ktorý vyjadruje po et príjemcov danej 

informácie, ktorí na ponuku zareagovali oproti celkovému po tu oslovených. ím viac sa 

hodnota response rate blíži k jednej, tým vyššia bola reakcia na danú ponuku. 

 

Conversion rate – jedná sa o po et príjemcov, ktorí ponúkaný výrobok zakúpili vo 

vz ahu k celkovému po tu oslovených. Tento ukazovate  je vždy nižší, než response rate. 

 

ROI – ukazovate  návratnosti investície (return on investment). Pomocou ROI je 

možné mera  efektívnos  DM kampane. Príjem z kampane zahr uje nielen bezprostredne 

získané objednávky, ale aj tie, ktoré firme vzniknú v budúcnosti. [3] 
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3.3.3 Podpora predaja 

Podpora predaja je definovaná ako súbor impulzov, ktoré stimulujú okamžitý predaj. 

Naj astejšie to môže by  zníženie ceny, teda z avy, kupóny, rabaty i výhodné balenia. alej 

sa jedná o techniky, kde je cie ová skupina obdarovaná nejakou vecnou odmenou. Môžu to 

by  vzorky, prémie, reklamné dar eky a sú aže. Typickým nástrojom je aj vernostný 

program. 

Hlavným cie om vecných i finan ných odmien poskytovaných v rámci podpory 

predaja ( alej len PP) je vyvolanie ur itého chovania cie ovej skupiny. Naj astejšie sa jedná 

o vyskúšanie alebo nákup propagovaných produktov. PP predstavuje ako nástroj pridanú 

hodnotu, ktorá ide nad rámec produktu a taktiež zna ky. Význam rastie vtedy, ke  sú rozdiely 

medzi produktmi malé a je náro né odlíši  sa od konkurencie len pomocou silnej zna ky. 

Preto narastá ve ké percento udí, ktorí idú po cene a dynamicky menia zna ku od vyvíjajúcej 

sa ceny.  

Na rozdiel od ostatných komunika ných disciplín dokáže PP stimulova  okamžitú 

a vidite nú nákupnú reakciu. ahko identifikovate ný ú inok umož uje jednoduché 

vyhodnocovanie. Umož uje taktiež testovanie ú innosti jednotlivých nástrojov. Nevýhodou 

PP sú vysoké finan né nároky. Z avy, výhodné balenia i kupóny znižujú celkovú maržu. 

alšou nevýhodou je fakt, že vä šina nástrojov PP má asto len do asný efekt. [3] 

 

 Podpora predaja zahrnuje nasledujúce formy: 

1. Klasické techniky podpory predaja 

Podpora založená na znížení ceny za jednotku produktu. Patria sem priame 

z avy, z avy po predložení kupónu, z avy po predložení potvrdenia o kúpe 

(rabaty), výhodné balenia, sampling (vzorky zdarma), sú aže, vernostné 

programy. Predvádzacie akcie ponúkajúce bezplatné vyskúšanie. Patrí sem 

taktiež cause related marketing. Jedná sa o akciu, kde pri zakúpení produktu 

zákazník venuje ur itú iastku na dobro innú vec. 

Z ava môže vies  k získaniu nových zákazníkov a môže odbúra  nákupnú 

rutinu. V rámci zliav možno nakupujúcich rozdeli  pod a modelu lenenia do 

segmentov: 

• Na z avy nereagujúci 

• Lojálny zásobujúci sa 

• Citlivý nezásobujúci sa 

• Citlivý zásobujúci sa 
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• Nakupujúci výhradne pri z ave 

 

2. Komunikácia v mieste predaja (POP/POS) 

Táto forma komunikácie zahrnuje stojany, transparenty, plagáty, cenovky, 

podlahovú grafiku, obrazovky modely výrobkov a mnoho alších 

komunika ných nástrojov maloobchodných predajní.  

Hlavnou funkciou POP komunikácie je stimulova  impulzívny nákup 

a eliminova  nákupnú rutinu. Je to posledná príležitos , kedy je možné 

zákazníka presved i , aby si kúpil daný produkt na základe upútania 

pozornosti. POP komunikácia taktiež posil uje zna ku. [3] 

3. Event marketing 

Býva považovaný za nástroj podpory predaja. Ide o zinscenovanie zážitku 

vrátane plánovania a organizácie v rámci firemnej komunikácie. Tieto zážitky 

majú za úlohu vyvola  psychické podnety, ktoré podporia image firmy.
19

 

3.3.4 Public relations 

Public relations skrátene PR je významnou komunika nou technikou. Ide o budovanie 

dobrých vz ahov s rôznymi cie ovými skupinami v aka získavaniu priaznivej publicity, 

budovanie dobrého image firmy a riešenie nepriaznivých fám. 

Funkcie PR: 

1. vz ahy s tla ou 

2. publicita produktu 

3. verejné záležitosti 

4. lobovanie 

5. vz ahy s investormi 

6. rozvoj 

Medzi hlavné nástroje PR patria tla ové správy, príhovory, špeciálne príležitosti 

(premiéry, oh ostroje, show, vzdelávacie programy), písomné materiály (výro né správy, 

brožúry, lánky a asopisy), audiovi uálne materiály (filmy, multimediálne prezentácie, CD 

nosi e). alej sem patria materiály posil ujúce firemnú identitu, kam patrí logo, kancelárske 

potreby, vi itky, brožúry, nápisy, budovy, uniformy i firemné vozy a podobne. [1] 
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 Ministerstvo pre miestny rozvoj R. MMR: Vzdelávací program: Event marketing [online]. MMR 

[18.3.2008]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=72749654-cdfb-41c7-90f0-

e25ae42d0bb0 
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3.3.5 Osobný predaj 

Osobný predaj je akáko vek forma osobnej prezentácie prevádzkovaná predajcom 

spolo nosti za ú elom predaja alebo budovania vz ahov so zákazníkmi. 

Firemní predajcovia sa musia riadi  pravidlami poctivej sú aže. Nesmú klama  

spotrebite a alebo podáva  mylné informácie oh adom výhod spojených so zakúpeným 

produktom. 

Pri obchodovaní medzi firmami nesmú predajcovia ponúka  úplatky, získava  

obchodné a technické tajomstvá konkurencie a akýmko vek spôsobom poškodzova  

konkurenciu vzh adom k legislatíve danej krajiny. [1] 

3.4 Franchising 
Franchising ako koncept rastie nielen v hospodárskom význame, ale aj ako stredobod 

záujmu vedcov, študentov, novinárov a politikov. Neexistuje jednotná definícia franchisingu, 

pretože to nedovo ujú rôzne legislatívne opatrenia jednotlivých štátov. [10] Pod a nemeckého 

franchsingového zväzu
20

 je franchising definovaný ako vertikálne – kooperatívne 

organizovaný odbytový systém právne samostatných podnikate ov na báze zmluvných dohôd 

a záväzkov. Tento systém vstupuje na trh jednotne a je vytvorený prostredníctvom 

vzájomného plnenia partnerov, ktorí patria do jedného celistvého systému. Súhrn podmienok 

pre franchising je nazývaný franchisingový balík. Je postavený na nákupnom, odbytovom 

a organiza nom koncepte, využíva ochranné práva a záväzky. Franchisant vystupuje vlastným 

menom na vlastný ú et. Má právo a povinnos  využíva  frachisingový balík za peniaze. Ako 

výkonnostný príspevok dodáva prácu, kapitál a informácie. 

 

3.5 Nové trendy marketingovej komunikácie 
V dobe informa ných technológií, nových technických možností a nových druhov 

prísunu informácií vznikajú nové trendy komunikácie so zákazníkom. Vo vývoji v oblasti 

webu, e-mailingu a využívania mobilných telefónov dochádza k rozvoju nových trendov. Aj 

ke  zatia  nedochádza k zásadnej zmene tradi ných mediálnych mixov, rastúci vývoj trendu 

využívania nových komunika ných kanálov vedie k postupnému prerastaniu cez klasické 

a dlhodobo používané typy komunika ného mixu a vznikajú nové smery marketingového 

komunika ného mixu. [8] 
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 Deutscher Franchize-Verband e V. Franchising. München, 1992 (xerokopie). 
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1. Promotional marketing – propaga ný marketing orientovaný na podporu 

predaja pre ur itú cie ovú skupinu prostredníctvom nových nápadov, ktoré 

zaujmú cie ovú skupinu za ú elom podnetu potreby konkrétneho produktu, 

ktorý promotional marketing podporuje. 

2. Guerillový marketing – nekonven ná marketingová kampa , ktorej ú elom je 

dosiahnutie maximálneho efektu s minimom zdrojov. Tento druh marketingu 

spo íva v umiest ovaní netradi ných médií do lokalít, kde sa sústre ujú 

cie ové skupiny horšie ovplyvnite né tradi nými médiami. 

3. Digitálny marketing – pojem zastrešujúci nielen on-line komunikáciu na 

internete, ale celú marketingovú komunikáciu využívajúcu digitálne 

technológie. Sú as ou je teda on-line marketing, mobilný marketing a sociálne 

médiá. 

4. Vírový marketing – jedná sa o spôsob, ako získa  zákazníkov, aby si medzi 

sebou vymie ali informácie o danom výrobku, službe i webovej stránke. 

V súvislosti s Vírovým marketingom sa používa termín pass along (výmena) 

alebo friend tell a friend (priate  hovorí priate ovi) marketing. 

5. Product placement – zámerné a platené umiestnenie zna kového výrobku do 

audiovi uálneho diela s cie om jeho propagácie. Reklamná forma pôsobenia 

na diváka 

6. Mobilný marketing – obor vznikajúci postupne s rozvojom mobilných 

operátorov. Najinteraktívnejšia a najrýchlejšia forma komunikácie so 

zákazníkom prostredníctvom mobilných telefónov. 

7. Ambush marketing – parazitovanie na aktivitách konkurencie. Príkladom 

môže by  sú až obchodného re azca o lístky na hokejové zápasy, ktorých 

usporiadate  o danej sú aži nevie. Zákazník môže ma  dojem, že spolo nos  

touto formou podporuje a spolupracuje s usporiadate om, o je mylná 

predstava. [8] 
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4 Metodika zhromaž ovania dát 
 

Na území eskej republiky je množstvo výrobcov a sú asne dodávate ov športového 

vybavenia. Medzi známejšie zna ky patrí Direct Alpine, Rejoice, Tilak, Singing Rock, Rock 

Empire, Tendon. To prináša na trh množstvo možností alternatív a produktov s podobnými 

vlastnos ami a kvalitami. Výsledkom je ve ká konkurencia na trhu so športovým oble ením 

a vybavením. Dôležité je preto, o najefektívnejšie využi  prvky marketingovej komunikácie 

smerované verejnosti, aby to v u och vzbudilo záujem o daný produkt v danej predajni, i 

sieti kamenných obchodov. 

Výskum je zameraný na prvky marketingovej komunikácie, do akej miery sú efektívne 

u kone ného spotrebite a. alej aké sú po etnejšie druhy outdoorových športov, aké akcie, 

z avy a benefity zákazníci využívajú. Taktiež zisti , ktoré komunika né kanály sú pre 

sledovanú spolo nos  efektívne. 

V tejto kapitole je popísaný postup realizácie marketingového výskumu, ktorý 

pozostáva z prípravnej a realiza nej fázy. Táto kapitola bola spracovaná pod a teoretickej 

koncepcie knihy zaoberajúcej sa marketingovým výskumom Moderný marketingový výskum, 

ktorá je uvedená v zozname literatúry. [2] 

4.1 Prípravná fáza 

4.1.1 Problém 

Problémom je znižujúci sa po et zákazníkov, ktorí navštevujú kamenné predajne 

a s tým súvisiaci znižujúci sa predaj športových produktov. To spôsobuje nižšie tržby 

kamenných predajní a celej siete HUDYsport. 

4.1.2 Cie  výskumu 

Cie om výskumu je zisti  povedomie respondentov o športovom obchode HUDYsport 

a jeho marketingovej komunikácií smerovanej k zákazníkom. 

iastkovým cie om je zisti , aké formy získavania informácií respondenti aktívne 

využívajú. Výskumom chcem taktiež zisti , i sú zákazníci spokojní s jednotlivými faktormi 

osobného predaja, ako asto navštevujú kamenné predajne a i uprednost ujú nákup 

v predajni alebo cez internet, alej ktorá firma je pre HUDYsport najvä ším konkurentom 

a pod a získaných informácií navrhnú  riešenia na zlepšenie daného problému. 



 32 

4.1.3 Typy údajov 

V práci som využil primárne aj sekundárne dáta. Sekundárne dáta som zis oval zo 

stránok spolo nosti a z publikácií spolo nosti. Primárne dáta som získal pomocou 

dotazníkového šetrenia. Pre orienta nú analýzu a zostavenie dotazníka boli použité dáta 

získané z výskumu v predajni a z osobných konzultácií s vedením kamennej predajne v 

Ostrave. 

4.1.4 Hypotézy 

 

H1: Viac ako 80 % respondentov pozná sie  obchodov HUDYsport a.s. viac ako 2 roky. 

 

H2: Muži využívajú nákup športového oble enia a vybavenia cez internet astejšie, ako ženy. 

 

H3: 80 % respondentov odoberajúcich katalóg poštou vlastnia HUDYpartner kartu. 

 

H4: Stredoškolsky vzdelaní respondenti poznajú reklamu najviac z internetu. 

 

H5: Najvä šou konkurenciou HUDYsport-u je pod a respondentov Rock Point. 

4.1.5 Metódy marketingového výskumu 

Pre zhromaž ovanie dát som použil dotazníkové šetrenie. Dotazníky boli v papierovej 

a online verzií. Bol realizovaný kvantitatívny výzkum. Z h adiska osobného dotazovania som 

vyh adával respondentov v okolí kamennej predajne v Ostrave a na horolezeckej stene 

v Novém Ji ín . V rámci online dotazovania som dotazník zverejnil na športovom 

a horolezeckom portáli (www.lezec.cz), ktorý je ur ený pre aktívnych udí a športovcov 

zameraných na outdoorové aktivity (viac vi  kapitola 4.2.1). 

Dotazník v prílohe . 1 obsahuje 22 otázok. V úvode boli respondenti oboznámení 

s predmetom môjho výskumu. Sú as ou bolo 14 uzavretých otázok s možnos ou jednej 

i viacerých možností, 3 polootvorené otázky a 3 otvorené otázky. alej jedna hodnotiaca 

otázka a využil som aj sémantický diferenciál. V závere dotazníka som respondentom 

po akoval za ich as pri ich vypl ovaní dotazníku. Obsahom otázok bola známos  

spolo nosti, sortimentu, záujem o sortiment, konkurencia, športové aktivity respondentov, 

typy komunika ných kanálov, ktoré využívajú, vedomos  o komunika ných kanáloch, 

hodnotenie vybraných prvkov, doba známosti spolo nosti a pravidelnos  návštevnosti 

predajní.  
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4.1.6 Základný a výberový súbor 

Základný súbor tvorí produktívna zložka obyvate stva eskej republiky od 15 do 60 

rokov, kde som sa, technikou vhodného úsudku, zameral najmä na športovo orientovaných 

respondentov. 

Výberový súbor tvorí 120 respondentov, ktorí vyplnili dotazník. Charakteristika 

respondentov, vi  kapitola 4.3 . V rámci osobného dotazovania som využil nereprezentatívnu 

techniku výberu respondentov, technikou vhodného úsudku. Respondenti  sú 

z Moravskoslezského kraja v po te 54 osôb. Snažil som sa dodrža  vyvážený po et mužov 

a žien, ktorí sú predovšetkým stredoškolského a vysokoškolského vzdelania. Vyh adávanie 

respondentov prebehlo priamo v predajni HUDYsport a jej okolí, na vyššie zmie ovanej 

horolezeckej stene. Online dotazník, umiestnený na športovom webe, mohol vyplni  každý 

prevažne športovo zameraný respondent navštevujúci outdoorové webové stránky. Celkovo 

ho vyplnilo 66 repondentov. Pri online dotazníkovom vypl ovaní som bral do úvahy zníženú 

návratnos  a možnos  neúplnosti údajov. Tieto som vylú il z výskumu. Podrobne sa venujem 

popisu zberu dát v kapitole 4.2.1 . 

Po et respondentov bol 120. Celkovo som získal 126 respondentov, z ktorých 6 

nevyhovovalo danej práci, z dôvodu chybne vyplnených alebo neúplných údajov. Tieto údaje 

som z alšieho spracovania vylú il. Konkrétne sa jednalo o jedného respondenta osobného 

dotazovania, ktorý nestihol vyplni  všetky otázky z asových dôvodov a 5 dotazníkov 

z online dotazovania z dôvodu úsudku nevhodnosti pod a vypísaných otvorených otázok. 

V jednom prípade sa jednalo o nevhodné odpovede nesúvisiace s otázkou, v ostatných 

prípadoch chýbala logická väzba v identifika ných otázkach, kde napríklad respondent so 

základným vzdelaním nemôže navštevova  vysokú školu. 

4.1.7 Rozpo et 

Rozpo et som si stanovil na iastku 500 K , ktorá by mala by  dosta ujúca na tla  

dotazníkových formulárov. Reálne som využil iastku 270 K  na vytla enie šes desiatich 

dotazníkov v papierovej forme v rozsahu 3 strán formátu A4.  

4.1.8 Pilotáž 

V rámci pilotáže som upravil nejasnosti. V otázke íslo 10 som v nadpise upravil 

možnos  presko i  otázku, pokia  respondent nepozná webové stránky, v otázke íslo 11 som 

upravil definíciu odpovede o tretiu možnos , ktorá tam chýbala a doplnil do piatich otázok 

možnosti, aby mali vy erpávajúci charakter zvolením polootvorených otázok s možnos ou 
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vpísania vlastnej odpovede. Pilotáže sa zú astnilo 11 udí spomedzi mojich blízkych 

a rodinných príslušníkov. 

4.1.9 asový harmonogram 

Nasledujúca tabu ka uvádza asový harmonogram celého výskumu, ktorý prebiehal 

v mesiacoch február a marec 2012. Výskum za al v druhom týždni mesiaca február, teda od 

6.2.2012. 

2012

Týžde  íslo: 7 8 9 10 11 12 13

innos

Definovanie problému x

Stanovenie cie a x

Zber sekundárnych dát x x

Formulácia dotazníku x

Tvorba dotazníku x

Pilotáž x

Zber primárnych dát x x

Dátová matica x

Vyhodnotenie x

Február Marec

 

Tab. 4.2: asový harmonogram                                               Zdroj: Vlastný 

4.2 Realiza ná fáza 

4.2.1 Zber dát 

Dotazníkové šetrenie prebehlo medzi mesiacmi február a marec 2012. V rámci zberu 

sekundárnych dát v podobe informácií a terénneho prieskumu v predajni som si definoval 

problém a cie  práce. Na základe zistených informácií som vytvoril a upravil dotazník na zber 

primárnych dát. 

Osobné dotazovanie prebehlo v predajni HUDYsport Ostrava a jej blízkom okolí 

(Masarykovo námestie). V predajni boli oslovovaní zákazníci pod a metódy vhodného 

úsudku. Dotazovanie v predajni prebiehalo po as otváracej doby. Respondentov v okolí som 

vyberal v poobed ajších hodinách. Respondenti boli požiadaní o vyplnenie, ktoré im 

nezaberie viac ako 5 minút asu. Nezaznamenal som žiadne nejasnosti zo strany 

respondentov. Návratnos  dotazníkov bola 100%, avšak z celkových 60 dotazníkov som bol 

nútený vylú i  jeden neúplný dotazník, kedy respondent presko il niektoré povinné otázky. 

V rámci online dotazovania som dotazník vytvoril na stránke www.vyplnto.cz. 

Dotazník nebol verejný, preto ho nemohol vyplni  ktoko vek. Odkaz na jeho vyplnenie som 

umiestnil na outdoorovú a horolezeckú webovú stránku www.lezec.cz . Pri vyp aní online 

verzie dotazníka som využil emailové zasielanie odkazu. 18 známym som odoslal odkaz na 

jeho online verziu. Návratnos  tejto formy dotazovania nie je možné presne ur i . 
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Po získaní dostato ného po tu respondentov (viac ako 120 dokopy s osobným 

dotazovaním) som dotazníkové šetrenie ukon il a spracoval dáta pre dátovú maticu. 

4.2.2 Vyhodnotenie dát 

Na spracovanie a vyhodnotenie dát som využil program Microsoft Excel balíka Office 

2003. Pomocou programu som vytvoril preh adné grafy a tabu ky, ktoré sú obsahom alšej 

kapitoly práce. Hodnoty vo výsledkoch som vyjadril v absolútnych aj relatívnych hodnotách. 

4.3 Výberový súbor 

Do výskumu bolo zahrnutých 120 respondentov, ktorí riadne a pravdivo vyplnili 

pripravený dotazník. Z toho 73 mužov (60,83 %) a 47 žien (39,17 %). 

Pod a aktuálneho stavu dotazník vyplnili 3 (2,50 %) respondenti študujúci na 

SŠ/SOU, 44 respondentov (36,67 %) v dobe výskumu študovalo na vysokej škole, najviac, 61 

bolo pracujúcich (50,83 %), 11 nezamestnaných (9,17 %) a jedna respondentka na materskej 

dovolenke (0,83 %). 

Pod a vekovej štruktúry vyplnili dotazník dvaja respondenti (1,67 %) vo veku od 15 

do 17 rokov. Najviac, 77 respondentov (64,14 %) vo veku od 18 do 30 rokov, 30 

respondentov (25 %) vo veku od 31 do 45 rokov a 11 respondentov (9,17 %) vo veku 46 až 

60 rokov. 

V rámci identifika ných údajov bola vyhodnotená otázka priemerného istého 

mesa ného príjmu. Do 10 000 K  zarába 24 respondentov (20 %), v intervale 10 001 až 

20 000 K  zarába najviac, 29 respondentov (24,17 %). 27 respondentov (22,5 %) zarába 

v intervale 20 001 až 30 000 K  a 12 respondentov (10 %) v intervale 30 001 až 40 000 K . 

Nad 40 000 K  zarábajú 2 respondenti (1,67 %) a 26 respondentov (21,67 %) je bez príjmu. 

Pod a najvyššieho dosiahnutého vzdelania tvorili najširšiu skupinu 63 osôb (52,5 %) 

respondenti stredoškolsky vzdelaní s maturitou. 46 respondentov (38,33 %) dosiahlo 

vysokoškolského vzdelania. Najnižšie hodnoty dosiahlo základné a stredoškolské bez 

maturity, a to 5 (4,17 %) a 6 (5 %) respondentov. 
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5 Analýza marketingovej komunikácie obchodu 

5.1 Športové aktivity, zdroje informácií a typ nákupu 

5.1.1 Záujem o športy 
Z celkového po tu 120 ozna ilo najviac, 85 respondentov možnos  Horolezectvo, o 

predstavuje 70,83 %. Druhá naj astejšia športová aktivita je Turistika, ozna ilo ju 77 

respondentov, o predstavuje 64,17 %. Na tre om mieste s po tom respondentov 61 (50,83 

%) je Cyklistika. O lyžovanie má záujem 32 (26,67 %) respondentov. Skialpinizmu sa venuje 

28 (23,33 %) respondentov. Najmenší záujem je o snowboarding, túto možnos  ozna ilo 15 

(12,50 %) respondentov. Možnos  žiadne uviedol len jeden respondent (0, 83%). alšie 

športy a grafické vyjadrenie, vi  obr. 5.1.1. 

Respondenti, ktorí navštevujú HUDYsport v Ostrave v celkovom po te 24 (20 %) 

ozna ili naj astejšiu možnos  cyklistika a rovnako turistika v po te 12 (50 %) respondentov. 

Horolezectvo ozna ilo 45,83 % respondentov, lyžovaniu a boulderingu sa venuje taktiež 

rovnaký po et 7 (29,17 %) respondentov. Najmenší záujem u respondentov navštevujúcich 

predajne v Ostrave je športová aktivita Via Ferrata, ktorú ozna ili 2 (8,33 %) respondenti. 

Rozdelenie pod a pohlavia je v prílohe .4, obr.6. 
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Obr. 5.1.1: Záujem o športové aktivity        Zdroj: Vlastný 

5.1.2 Zdroj informácií o športových produktoch 
o sa týka zdrojov informácií, z ktorých respondenti erpajú informácie 

o outdoorových produktoch, naj astejšie respondenti v po te 71 (59,17 %) uviedli možnos  
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Internetové stránky predajní. Variantu informácie cez internetové vyh adáva e používa 69 

respondentov, o je v relatívnom vyjadrení 57,50 %. Od priate ov a známych získava 

informácie 55 (45,83 %) respondentov, možnos  Kamenné predajne ozna ilo 48 (40 %) 

respondentov. Možnos  Katalóg/brožúra/leták ozna ilo 32 (26,67 %) respondentov. Najnižšiu 

hodnotu dosiahli Sociálne siete, ktoré ozna ilo len 11 (9,17 %) respondentov. Možnos  iných 

zdrojov informácií využíva len 3,33 % (4) respondentov. 

Výsledky pod a pohlavia sú rovnaké, ale rozdiely v poradí pod a zákazníkov HUDY 

Ostrava sa líšia s celkovými výsledkami. Z celkového po tu 24 respondentov uvádza 58,33 % 

respondentov možnos  Internet cez vyh adáva e, Na druhom mieste uviedlo 45,83 % 

respondentov možnos  Kamenné predajne. Internetové stránky predajní sú až na tre om 

mieste s po tom 9 (37,50 %) respondentov, rovnako tak bola ozna ená možnos  Priatelia 

a známi. Možnos  Katalóg/brožúra/leták ozna ila tretina respondentov (8; 33,33 %). Žiadny 

respondent navštevujúci predajne v Ostrave nevyužíva ako zdroj informácií možnos  Sociálne 

siete. 17% respondentov uviedlo iné možnosti. 
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Obr. 5.1.2: Zdroj informácií o outdoorových produktoch      Zdroj: Vlastný 

5.1.3 Spôsob nákupu športového oble enia a vybavenia 

V otázke zameranej na miesto, kde nakupujú daný typ produktov z celkového po tu 

120 respondentov možnos  Osobný nákup v kamennej predajni uprednost uje až 86 (71,67 

%) opýtaných, z toho 56 (76,71 %) mužov a 30 (63,83 %) žien. Možnos  Nákup cez internet 

si vybralo 29 (33,72 %) respondentov, z toho 15 (26,79 %) mužov a 14 (46,67 %) žien. Inú 

možnos  uviedlo 5 (17,24 %) respondentov. V otázke bola možnos  aj vlastnej odpovede. 
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Dvaja respondenti uviedli, že tovar najskôr vyskúšajú v predajni, a potom si ho objednajú 

z iných internetových stránok, ktoré konkrétny tovar ponúkajú za nižšiu cenu. 
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Obr. 5.1.3: Spôsob nákupu športového vybavenia       Zdroj: Vlastný 

5.2 Známos  

5.2.1 Spontánna známos  
V otvorenej otázke respondenti uviedli všetky športové obchody, na ktoré si 

spomenuli. Najpo etnejšie sa objavoval názov HUDYsport, ktorý vypísalo 72 (60,00 %) 

respondentov. Predajnú sie  Rock Point uviedlo 57 (47,50 %) dotazovaných. Možnos  

HUDYsport bola uvedená na prvom mieste v rámci známosti športových predajní 55 krát, o 

predstavuje 45,83 % zo 120 respondentov. Predaj a Rock point bola uvedená na prvom 

mieste 10 krát, v relatívnom vyjadrení je to 8,33 %. alšie športové obchody boli 

respondentmi uvedené v minimálnej miere oproti vyššie sledovaným. Patrili sem naj astejšie 

ve ké športové obchodné domy, ktoré boli uvedené minimálne 2 krát. Jedná sa o Intersport, 

Gigasport, Hervis, Sportisimo, Decathlon, Alpsport a Alpinepro. Zistené údaje ešte viac 

umoc ujú fakt, že spolo nos  HUDYsport je na eskom športovom trhu ve mi známa. 
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Obr. 5.2.1: Spontánna znalos  športových obchodov      Zdroj: Vlastný 

5.2.2 Známos  HUDYsport-u 
Z celkového po tu 120 respondentov odpovedalo kladne na otázku známosti 

spolo nosti HUDYsport 114 respondentov (95 %). Ostatných 7 (5 %) dotazovaných 

odpovedalo na otázku druhou možnos ou nie. Z výsledku vyplýva, že spolo nos  pozná 

takmer každý respondent, o je kladný výsledok. Obr.5.2.2 vyjadruje aj možnosti odpovedí 

pod a pohlavia. 
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Znalos  firemnej farby obchodu

Zelená

78,95%

ervená

2,63%

Neodpovedalo

18,42%

5.2.3 Známos  farby 

V otvorenej otázke na známos  firemnej farby spolo nosti z celkového po tu 114 

respondentov, ktorí poznajú spolo nos , uviedlo zelenú farbu 90 (78,95 %) dotazovaných. 

Traja respondenti predstavujúci 2,63 % napísali ako firemnú farbu ervenú. 21 respondentov 

(18,42 %) neodpovedalo vôbec, ke že bola otázka nepovinná. Výsledky majú významnú 

vypovedaciu schopnos , 

ke že sa jednalo o otvorenú 

otázku, v ktorej bol 

respondent nútený 

vypisova  odpove  bez 

akejko vek možnosti i 

pomôcky (vi  obr. 5.2.3). 

           

 

        

 

Obr. 5.2.3: Znalos  farby       Zdroj: Vlastný 

5.2.4 Známos  z asového h adiska 

Z výskumu vyplynulo, že najviac spolo nos  poznajú respondenti viac ako 5 rokov. 

Celkovo je to 53 respondentov a predstavujú 46,49  % zo 114 respondentov (vi  obr.5.2.4). 

Ako druhá najpo etnejšia odpove  bola ozna ená známos  viac ako 10 rokov. Ozna ená 30 

(26,32 %) krát. Viac ako 2 roky pozná spolo nos  20 (17,54 %) dotazovaných, 8 (7,02 %) 

respondentov pozná spolo nos  dlhšie ako rok a najmenej respondentov pozná spolo nos  od 

jedného mesiaca do jedného roka, 3 (2,63 %). Výsledky vyjadrujú, že spolo nos  je na trhu 

dlhšiu dobu a respondenti majú so sledovanou spolo nos ou dlhšie skúsenosti. V asovom 

rozmedzí 5 až 10 rokov, v rokoch 2002 – 2007 dochádzalo k zlepšovaniu kvality 

a zjednocovaniu predajní, o bol jeden z krokov, ktoré mali pozitívny vplyv na zvýšenie 

povedomia o spolo nosti. 

Z h adiska respondentov navštevujúcich ostravské predajne sú výsledky nasledovné. 

Viac ako 10 rokov pozná z celkového po tu 24 respondentov 16,67 % opýtaných (4).V 

rozmedzí 5 až desiatich rokov sa známos  zvýšila na 58,33 % respondentov. Viac ako dva 

roky pozná spolo nos  12,50 % a ím viac sa hodnoty blížia prítomnosti, tým viac hodnoty 
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klesajú. Viac ako rok pozná spolo nos  len 8,33 % a od jedného mesiaca do jedného roka je 

to len 4,17 % opýtaných (vi  obr.5.2.4).  

U danej otázky neboli žiadni respondenti, ktorí poznajú spolo nos  v rozmedzí od 

jedného týžd a do jedného mesiaca. 
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Obr. 5.2.4: Známos  z h adiska asu        Zdroj: Vlastný 

5.2.5 Návštevnos  kamenných predajní 

Hlavným cie om bolo zisti , ako asto respondenti navštevujú kamenné predajne, pre 

zistenie frekvencie návštev. Z celkového po tu 114 respondentov najvyššie percento – 35,96 

%, navštevuje predajné miesto naj astejšie 4 krát do roka. Aspo  1 krát do mesiaca 

navštevuje predaj u  23,68 % respondentov. Jeden krát do roka navštívi predaj u 22,81 % 

respondentov. Len nízke percento, 5,26 % respondentov navštevuje predaj u menej ako raz 

ro ne. Jedenkrát týždenne navštevuje predaj u 2,63 %. Kamennú predaj u športového 

obchodu zatia  nenavštívilo 9,65 % respondentov, z toho 4,39 % sa na návštevu kamennej 

predajne v blízkej dobe chystá (vi  obr. 5.2.5). 

Muži navštevujú predaj u naj astejšie aspo  1 krát za štvr rok, túto možnos  ozna ilo 

25 respondentov (36,76 %). Len 8,82 % mužov zatia  kamennú predaj u nenavštívilo (vi  

príloha .4, obr.7). 

Ženy odpovedali na otázku návštevnosti predajne podobne ako muži. Naj astejšie 

ozna ili možnos  1 krát za štvr rok. Túto možnos  ozna ilo 34,78 % žien. Predaj u zatia  

nenavštívilo 10,87 % žien. Poradie návštevnosti sa u mužov nemení s poradím celkových 

výsledkov, u žien sa mení poradie v možnosti .2 (aspo  1 krát do mesiaca) a v možnosti .4 

(aspo  jeden krát do roka). 26,09 % žien navštevuje predaj u aspo  raz do roka a 23,91 % 

žien aspo  1 krát do mesiaca (vi  príloha .4, obr.7). 
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Stredoškolsky vzdelaní respondenti naj astejšie – v po te 35 % ozna ili, že navštevujú 

kamenné predajne 4 krát ro ne. Obdobný výsledok bol dosiahnutý aj u vysokoškolsky 

vzdelaných respondentov, ktorí možnos  4 návštev do roka ozna ili, resp. 1 krát štvr ro ne 

uviedli v 42,22 %  (vi  príloha .4, obr.7). 

Výsledky poradia sú rozdielne v prípade návštevníkov ostravských kamenných 

predajní. Najviac z nich – 29,17 % uviedlo, že navštevujú predajné miesto Ostrava centrum 

alebo Poruba aspo  jeden krát do mesiaca. 

Návštevnos  kamennej predajne

3%
24%

36%

23%

5% 4% 5%

Aspo  1x týždenne

Aspo  1x do mesiaca
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Nenavštevujem ale chystám sa

Nenavštevujem a nechystám
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Obr. 5.2.5: Návštevnos  kamenných predajní       Zdroj: Vlastný 

 

5.3 Marketingová komunikácia 

5.3.1 Komunika né médiá 

Uvedená kapitola je venovaná médiám, v ktorých sa vyskytujú rôzne formy reklamy 

HUDYsport-u, a to najmä z h adiska jej dopadov  na kone nú záujmovú skupinu v tom 

smere, do akej miery ju táto skupina zaregistrovala a tým aj fakt, do akej miery je ú inná. 

Vybraní respondenti, ktorí poznajú spolo nos  HUDYsport uviedli za naj astejší výskyt 

reklamy Internet a Reklamu v asopise. Tieto možnosti ozna ilo zhodne zo 114 až 70 (61,40 

%) respondentov. alšie médium, ktoré možno považova  za reklamu je možnos  Priatelia 

a známi. Šírenie prostredníctvom spokojných zákazníkov je ve mi dôležitý prvok 

komunika ného mixu. Respondenti uviedli túto možnos  v 63 prípadoch (55,26 %). Typ  

reklamy na Billboardoch zaregistrovalo a ozna ilo 36 (31,58 %) respondentov. Za ním  sa 

v tesnom závese za sebou umiestnila Reklama v rádiu - 29 krát (25,44 %)  a prostredníctvom 

letákov 28 krát (24,56 %). Najmenej frekventovaný reklamný komunika ný kanál je pod a 

výskumu reklama v Televízií. Napriek tomu, že ju zaregistrovalo  najmenšie  percento (21,05 
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%) respondentov, nemožno uvedenú reklamu  podce ova . Dôvodom k nízkej hodnote 

prispieva totiž  fakt, že sa jedná    o  komunika ný kanál (zmienený v kapitole Charakteristika 

spolo nosti), ktorý spolo nos  HUDYsport za ala v médiách využíva  len na jese  roku 

2011. Žiadnu reklamu nezaregistrovalo 8,77 % respondentov, o predstavuje v absolútnych 

hodnotách 10 osôb. Hodnota tohto výsledku je nízka a nepredstavuje zvýšené riziko a nutnos  

radikálnych zmien v šírení reklamy prostredníctvom médií (vi  obr.5.3.1). 

Z obrázku 5.3.1 vyplývajú minimálne rozdiely v známosti reklamy v celkovom 

hodnotení, a v hodnotení respondentov navštevujúcich kamenné predajne v Ostrave. 

Najvä šie rozdiely vo výsledkoch sú zjavné v možnosti Internet. Túto možnos  zaregistrovalo 

o takmer 20 % menej zákazníkov z Ostravy, než je priemer. Rozdiel možno pozorova  aj 

v možnosti Billboard, ktorú naopak registruje o takmer 15 % viac zákazníkov z Ostravy. 
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Obr. 5.3.1: Známos  reklamných médií        Zdroj: Vlastný 

Muži registrujú reklamu cez internet vo vyššej miere, než ukazuje priemer. Jedná sa o 72,05 

% mužského výberu. Reklamu v televízií zaregistrovalo 14,71 % mužov, o je o takmer 7 % 

menej, než ukazuje priemerná hodnota. Možnos  Rádio bola ozna ená v 19,12 % prípadov, o 

je taktiež menej, ako ukazuje priemer. Od priate ov a známych ako informa ných médií 

získalo povedomie o spolo nosti viac ako polovica mužov, 52,94 %. Na druhom mieste 

v segmentácii pod a pohlavia registrujú muži reklamu v asopise s po tom 67,65 % 

respondentov mužského pohlavia. Možnos  Leták ozna ilo 27,94 % mužov a Billboard 36,73 

%. Žiadnu reklamu neregistrovalo 10,29 % mužov, o predstavuje takmer 1,5% nárast oproti 

priemeru (vi  príloha .4, obr.8). 
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Ženy ozna ili možnos  Internet len v 45,65 %, o je zna ný prepad oproti priemeru. 

Reklamu v televízií naopak zaregistrovalo 30,43 % žien, o je o viac ako 15 % než u mužov. 

Taktiež Reklama v rádiu bola ozna ená u žien 34,78 %, o je vyššia než priemerná hodnota 

a o viac ako 15% vyššia hodnota, než u mužov. Reklama v asopise má 52,17 % a Leták je 

ozna ený ako najnižšia hodnota pre ženy 19,57 %. Billboard ozna ilo 23,91 % žien. Žiadnu 

reklamu nezaregistrovalo len 6,52 %, o je nižšia hodnota, než je priemerná hodnota a taktiež 

hodnota u mužov. Z výskumu vyplýva, že ženy viac registrujú reklamu v televízií, rádiu a od 

priate ov, naopak muži viac reklamu nachádzajú na internete, v asopisoch, letákoch a na 

billboardoch. Najpo etnejšou a najvýznamnejšou zložkou je stredoškolsky a vysokoškolsky 

vzdelaná skupina respondentov. Obrázok .8 v prílohe .4 ukazuje najvä šie rozdiely 

v možnosti Internet, TV a Nikde. VŠ vzdelaní respondenti uviedli v priemere vyššie celkové 

hodnoty zmie ovaných médií. 

5.3.2 Podpora predaja 

V rámci podpory predaja je podkapitola zameraná na vybrané druhy, ktoré spolo nos  

využíva. Z celkového po tu 114 respondentov, ktorí spolo nos  poznajú (obr. 5.3.2 , modrá 

farba), najviac respondenti ozna ili možnos  HUDYpartner karta. Ozna ilo ju 66 

respondentov, o predstavuje 57,89 % opýtaných. 54,39 % (44) respondentov ozna ilo 

možnos  sezónny výpredaj. Tento údaj sved í o zvýšenej predajnosti sezónnych produktov 

medzi obdobiami zima/jar a leto/jese . V 38,60 % odpovediach sa využíva uplatnenie z avy 

na ostatné podporované karty uvedené v kapitole 2.2.3, Podpora predaja. 28,07 % (32) 

respondentov využilo nákup pri z ave ur itého sortimentu. Jedná sa o percentuálnu z avu 

rámcovo jedného sortimentu produktov, ktoré sú predávané v kamenných predajniach. Oproti 

zákazníkom predajní HUDYsport v Ostrave je hodnota takmer 4 krát vyššia. V Ostravskej 

pobo ke je poži ov a využívaná pod a výsledkov len 4,17 %. Najmenej známa je akcia pod 

názvom Icebreaker Doláre, ktorú využilo len 3,51 % respondentov. Žiadne výhody nevyužilo 

13,16 % respondentov, o predstavuje 15 dotazovaných osôb. 

Z obrázku 2 v prílohe .4,  sú zjavné zásadné rozdiely medzi hodnotami mužov a žien 

v bodoch Z ava na alší nákup, Icebreaker doláre, Sezónny výpredaj, Dar eková poukážka, 

Z ava ur itého sortimentu a možnos  poži ov a. Z avu na alší nákup využilo viac žien 

(15,22 %) než mužov (5,88 %). Akciu Icebreaker doláre využilo opä  viac žien (6,52 %) než 

mužov (1,47 %). Naopak sezónny výpredaj vo vä šej miere využíva 60,25% mužov a len 

45,65 % žien. Rozdiel je vidite ný aj vo výsledku dar ekových poukážok. Zatia , o muži 

túto možnos  využili jen v 1,47 % prípadov, ženy využívajú nákup prostredníctvom 
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dar ekových poukážok v relatívnom vyjadrení 15,22 %. Markantný rozdiel z h adiska 

pohlavia je vidite ný v prípade využívania poži ovne. Až 28,26 % žien využíva poži ovne, 

kým muži ju využívajú len v 7,35 % prípadoch, t.j. o viac   ako 20 % menej. Výsledky môžu 

vychádza  z faktu, že muži sa aktívnejšie ako ženy venujú športovým aktivitám špecifického 

charakteru, kde je nutné využitie špecifického outdoorového vybavenia s vyššou frekvenciou. 

Z toho dôvodu si vä šie percento mužov konkrétny produkt radšej zakúpi, o je pre nich 

finan ne výhodnejšie, ako pravidelné zapoži iavanie. V obrázku 2, príloha .4 je taktiež 

rozdelenie pod a vzdelania. 
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Obr. 5.3.2: Podpora predaja         Zdroj: Vlastný 

5.4 Hodnotenie spokojnosti 

5.4.1 Hodnotenie webových stránok 

V rámci hodnotenia webových stránok sú zhodnotené vybrané vlastnosti webovej 

stránky, návštevnos  webu a záujem o nákup cez internetový obchod. Hodnotenie prebiehalo 

na stupnici od 1 do 5, pri om 1 sa najviac priklá ala k pozitívnej variante a 5 k negatívnej. 

Hodnota 3 je stredná hodnota medzi variantmi. Otázka s názvom Ohodno te webové stránky 

s internetovou predaj ou www.hudy.cz. Prvý variant možností Výborné x Podpriemerné bol 

pod a výskumu ohodnotený 114 respondentmi priemernou hodnotou 2,11. Jedná sa o kladnú 

hodnotu, ktorá je o 0,89 priaznivejšia, než je stredná hodnota medzi možnos ami. V druhej 

otázke zameranej na zábavnos  a nudnos  webu respondenti ozna ili v priemere hodnotu 
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2,80. Táto hodnota sa viac blíži strednej variante. Nejedná sa ani o pozitívny, ani negatívny 

výsledok. Tretia otázka bola zameraná na hodnotenie ovládania webovej stránky. Výsledok s 

hodnotou 2,05 sa priklá a viac-menej k intuitívnemu ovládaniu. Otázka návštevnosti 

webových stránok bola ohodnotená priemernou známkou 2,99. Posledná otázka zameraná na 

nákup cez internet bola ohodnotená v priemere hodnotou 4,19. Tým sa priklá a k možnosti, 

že nákup cez internet nie je príliš frekventovaný a je menej využívaný na sledovanej webovej 

stránke. 

Hodnotenie webových stránok 
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Obr.5.4.1: Hodnotenie webových stránok        Zdroj: Vlastný 

  
Výborné x 
Podpriemerné 

Zábavné 
x Nudné 

Intuitívne 
x Zložité 

 
Navštevujem 
pravidelne x 
Málokedy 

Nakupujem 
cez e-shop 
pravidelne x 
Nenakupujem 

Priemer 2,11 2,8 2,05 2,99 4,19 

Modus 2 3 2 3 5 

Medián 2 3 2 3 5 
Tab.5.4: Modnotenie webových stránok     Zdroj: Vlastný 

5.4.2 Hodnotenie loga 

Otázka hodnotenia loga bola zameraná na spokojnos  respondentov s existujúcim 

logom spolo nosti. Otázka obsahovala pä  stup ovú škálu možností odpovede, pri om 

prostredná možnos  vyjadruje priemernú hodnotu. Z celkového po tu 114 respondentov sa 

najviac logo javí ako priemerné. Túto možnos  ozna ilo 44,74 % respondentov. 31,58 % 

respondentom sa javí logo ako nadpriemerné a 14,04 % opýtaných hodnotí výborne. Možnosti 

Podpriemerne a Nepá i sa mi ozna ilo 5,26 % a 1,75 % respondentov. 

V obrázku 5.4.2 sú vyobrazené rozdiely v hodnotení Ostravských respondentov 

s celkovými výsledkami. Hodnotenie pod a alších kritérií, vi  príloha . 4, obr. 3. 
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Obr. 5.4.2: Hodnotenie loga         Zdroj: Vlastný 

5.4.3 Spokojnos  pri návšteve predajní 

Otázka bola ur ená len pre respondentov, ktorí navštívili aspo  jedenkrát niektorú 

z kamenných predajní. Celkovo na hodnotiace otázky odpovedalo 103 respondentov. Pod 

známkou 2 sa umiestnili 4 zo 6 vybraných ukazovate ov. Najlepšie ohodnotenie získal 

personál so známkou 1,90. Na druhom mieste sa s hodnotením 1,93 umiestnila Preh adnos  

produktov v predajni. Tretie miesto so známkou 1,98 získala Reklama a propagácia. Taktiež 

Dostatok informácií o produktoch ohodnotili respondenti vcelku kladne – pod úrove  hodnoty 

2. Len mierne nad touto hranicou, známkou 2,06, bola ohodnotená Šírka športového 

sortimentu. Najnepriaznivejšie hodnotenie však dosiahla cenová hladina produktov. 

Respondenti ju v priemere ohodnotili známkou 3,01 (vi  obr.5.4.3). 

Z h adiska pohlavia možno konštatova , že hodnotenie mužov aj žien bolo vcelku 

totožné, ke  obe skupiny zhodne najlepšie ohodnotili personál a najnižšou známkou cenovú 

hladinu predávaných produktov.  Pri porovnaní  ich percentuálneho vyjadrenia možno bada  

len nepatrné odchýlky. 

Z výsledkov vyplýva, že zákazníci sú najviac spokojní s personálom predajní 

a najmenej s cenou výrobkov predávaných v predajnej sieti (vi  príloha .4, obrázok .9). 
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Spokojnos  s vybranými faktormi
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Obr. 5.4.3: Spokojnos           Zdroj: Vlastný 

  Personál 

Cenová 
hladina 
produktov 

Šírka 
športového 
sortimentu 

Dostatok 
informácií 
o 
produktoch 

Preh adnos  
produktov v 
predajni 

Reklama a 
propagácia 

Priemer 1,9 3,01 2,06 1,99 1,93 1,98 
Modus 1 2 2 2 2 2 
Medián 2 3 2 2 2 2 

Tab.5.5: Hodnotenie vybraných faktorov v obchode    Zdroj: Vlastný 

5.5 Katalóg HUDY 
V rámci podpory predaja prostredníctvom distribúcie katalógu bolo potrebné zisti , 

aký je záujem o katalóg produktov spolo nosti a využitie bezplatnej distribúcie. Výsledky pre 

celú sledovanú vzorku 114 respondentov dopadli rovnako v prvej a tretej možnosti odpovede. 

Zhodne odpovedalo 36,84 % možnos  pravidelného odoberania poštou a možnos  poznám, 

ale neodoberám pravidelne. alej 17,54 % katalóg nepozná vôbec a 8,77 % si katalóg 

pravidelne vyzdvihuje v kamennej predajni. 

V diferenciácií otázok pod a pohlavia, muži odoberajú katalóg poštou v 36,76 % 

prípadov, 8,82 % si katalóg vyzdvihuje v kamennej predajni, najviac, 38,24 % respondentov 

katalóg pozná ale neodoberá pravidelne a 16,18 % katalóg nepozná. Ženy naopak najviac 

katalóg odoberajú poštou. Túto možnos  ozna ilo 36,96 %. 34,78 % žien katalóg pozná ale 

neodoberá, 8,70 % katalóg preberá na predajnom mieste a 19,57 % žien katalóg nepozná. 

Obrázok . 10 v prílohe .4 vyjadruje výsledky pod a vzdelania a pohlavia. 
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Obr. 5.5: Hudy katalóg          Zdroj: Vlastný 

5.6 Vyhodnotenie hypotéz 

• Hypotéza 1 

Viac ako 80 % respondentov pozná sie  obchodov HUDYsport a.s. viac ako 2 roky. 

Hypotéza bola potvrdená. Spolo nos  HUDYsport pozná 90,35 % respondentov viac 

ako 2 roky. Z toho viac ako 10 rokov pozná 26,32 % a viac ako 5 rokov 46,49 % (vi  obr. 

5.2.2). 

• Hypotéza 2 

Muži využívajú nákup športového oble enia a vybavenia cez internet astejšie, ako ženy. 

Hypotéza bola zamietnutá. Z celkového po tu mužských respondentov uprednost uje 

nákup cez internet 20,55 % mužov, ženy využívajú nákup cez internet v 29,79 % zastúpení, 

o je o viac ako 7 % vyššia hodnota (vi  obr. 5.1.3). 

• Hypotéza 3 

80 % respondentov odoberajúcich katalóg poštou vlastnia HUDYpartner kartu. 

Hypotéza bola potvrdená. Z celkového po tu 114 respondentov, ktorí poznajú 

HUDYsport odoberá katalóg poštou 42 respondentov, z toho 37 využíva HUDYpartner kartu. 

V relatívnom vyjadrení je to 88,09 %, o je o viac ako 9 % vyššia hodnota. 

• Hypotéza 4 

Stredoškolsky vzdelaní respondenti poznajú reklamu najviac z internetu. 

Hypotéza bola zamietnutá. Stredoškolsky vzdelaní respondenti ozna ili ako naj astejší 

zdroj reklamy reklamu v asopise (63,33 %). Na druhom mieste je zdroj informácií od 

priate ov a známych (53,33 %), alej billboard (36,67 %). Reklama na internete je až na 4. 

mieste. Registruje ju 35,09 % vybraných respondentov (vi  príloha .4, obr.1). 
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• Hypotéza 5 

Najvä šou konkurenciou HUDYsport-u je pod a respondentov Rock Point. 

Hypotéza bola potvrdená. V otvorenej otázke íslo 4 respondenti napísali ako druhú 

naj astejšiu variantu športového obchodu Rock Point 57 krát, z toho 10 krát na prvom mieste. 

HUDYsport v tejto otázke zaznamenalo 72 respondentov (vi  obr. 5.2.1). 
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6 Návrhy a odporú ania 
 

V tejto kapitole sú uvedené návrhy a odporú ania pre marketingovú komunikáciu a jej 

efektívne využitie. Uvedené závery vychádzajú z vykonanej analýzy prostredníctvom 

dotazníkového výskumu a vlastného pozorovania v kamennej predajni. 

 

Rozšírenie produktovej rady 

Z výskumu vyplynulo, že zákazníci sú spokojní so šírkou predávaného sortimentu. 

Napriek tomu by sa spolo nos  do budúcna mala viac zamera  na cyklistickú radu, ktorá by 

mala by  rozšírená o funk né oble enie úzko zamerané len na cyklistiku. Dôvodom je 

zvýšený záujem o túto športovú aktivitu. V predajniach sa nachádzajú katalógy zna ky Craft 

zameranej hlavne na cyklistiku, ale širšia rada produktov na predajni nie je dostupná. 

 

Internet 

Dôležitým zdrojom informácií sú internetové stránky. Internet je v dnešnej dobe 

ve mi dôležitý prvok komunikácie dostupný širokej verejnosti. Optimalizáciou SEO 

a platenou formou pozície vo vyh adáva och by sa zvýšila vidite nos  webových stránok 

spolo nosti. Reklama na internete je v rámci spolo nosti na vysokej úrovni. Z výskumu 

vyplynuli závery, že spolu s reklamou v asopise tvoria najširšie registrované médiá 

z poh adu zákazníka, kde sa vyskytuje HUDYsport. Tým pádom nepotrebuje nijaké zmeny. 

 

Elektronický obchod a osobné profily predajní 

V sú asnej dobe je nákup cez e-shop spolo nosti pod a výskumu málo využívaný. 

Dôvodom sú lacnejšie alternatívy rôznej kvality na alternatívnych stránkach a nutnos  

vyskúšania tovaru. Dôležité je dosta  zákazníkov do predajní, kde budú presved ení 

o kvalitných funk ných vlastnostiach a celkovej kvalite ponúkaných produktov. Navrhujem 

vytvori  na oficiálnych stránkach podsekcie jednotlivých predajní pod a kraja, kde si 

zákazník môže priamo pozrie  sortiment daného kamenného obchodu. Napríklad pod a IP 

adresy internetového pripojenia, pod a ktorej je možné zisti  polohu po íta a, presmerova  

záujemcu na stránky najbližších predajní a ponúknu  tovar a sortiment daných kamenných 

predajní. Pravidelne sa stáva, že zákazník má záujem o sortiment, ktorý je len na vybraných 

predajniach (napr. zameranie na skialpinizmus), o spôsobuje nespokojnos  v prípade, že 



 52 

požadovaný produkt nenájde. Ozna enie pri vchode predajne, o všetko zahrnuje a taktiež 

ozna enie sortimentu pod a druhu pre jednoduchšiu orientáciu by bolo pozitívnym prínosom. 

 

Sociálne siete 

Vzh adom k rastúcemu využívaniu sociálnych sietí by som odporu il vytvori  osobný 

profil každej predajne na sociálnej sieti zameraný na aktuálne dianie a akcie v predajni. 

Každá predaj a by pravidelne aktualizovala informácie, zamestnanec poverený správou 

sociálnej siete by aktívne odpovedal na otázky a komunikoval so zákazníkmi s možnos ou 

krátkodobej rezervácie v prípade, že zákazník prejaví o konkrétny produkt záujem. Tým by sa 

zvýšila interaktivita komunikácie, od ah ila by sa telefónna linka a informácie by sa dostali 

k širokej verejnosti. V sú asnej dobe je v eskej republike najrozšírenejšia sociálna sie  

Facebook, ktorú by mala spolo nos  využi . Dôležité je by  k dispozícií v celej otváracej 

dobe obchodu. 

 

Reklama 

V rámci reklamy prostredníctvom masmédií bolo výskumom zistené, že nie je 

efektívna reklama v televízií, ktorú zákazníci zaznamenali v menšom rozsahu. Ako však už 

bolo uvedené, skrývajú sa za tým prevažne už spomínané objektívne prí iny. Taktiež sa jedná 

o najdrahšiu formu reklamy. V záujme jej cieleného zamerania predovšetkým na aktívnych 

udí, by som preto navrhoval zaradi  reklamu v TV na HUDYsport pred, resp. medzi 

vysielaním tematicky zameraných programov na hory, šport, cestopisy, prírodu. Zvýši sa 

tým spätná väzba a efektivita vynaložených investícií do reklamy. Reklamu by som odporu il 

rovnako umiestni  aj na sieti www.youtube.com pod a tematického zamerania videí. Tým sú 

myslené športové videá, horolezectvo, cyklistika, turistika, skialpinizmus. Ob úbenos  

a používanie tohto portálu je pod a výskumu vysoká. Dôležité je, aby reklama trvala len pár 

sekúnd, bola pútavá a zárove  jednoduchá a neodradzovala užívate a, ktorý video sleduje za 

ú elom zhliadnu  zvolený obsah videa, nie reklamu. 

 

Katalóg 

Katalóg produktov Hudy by mohol by  predmetom benefitu. Pokia  ho udia 

dostávajú poštou do schránky, o je využívané takmer na 40 %, je možné zisti  spätnú väzbu 

prostredníctvom nákupu na HUDYpartner kartu. Pokia  si však zákazníci vyzdvihnú katalóg 

v predajni, nie je možné alej sledova  ich nákupné chovanie v rámci siete. Protihodnotou by 

som navrhoval nutnos  predloži  partnerskú kartu, a pokia  ju nemajú, nutnos  zaregistrova  
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sa. Zvýši sa tým databáza zákazníkov pre marketingovú komunikáciu a zákazníka to nestojí 

žiadne vstupné náklady, len minúta pri registrácií. Taktiež bude v databáze uvedené, ko ko 

katalógov si vezme jedna osoba. Obmedzenie na jeden kus neodporú am. alším 

odporu ením pre katalóg je rozmerová úprava. Z pozorovania vyplýva, že zákazníkov 

v obchode odradzuje jeho ve kos  a hmotnos , kedy zákazník takýto katalóg nechce nosi  pri 

sebe, pokia  má pred sebou napríklad iné naplánované aktivity alebo ve a vecí so sebou. 

Preto by som odporu il zníženie po tu strán napríklad použitím menších obrázkov, využitím 

iného papiera alebo vytvori  katalóg na každé ro né obdobie zvláš , ím by zákazník vždy 

pred za iatkom sezóny dostal naj erstvejšie informácie o produktoch, o môže podnieti  jeho 

kúpnu reakciu. Stály tovar by bol sú as ou internetového katalógu alebo vytvorený zvláš  

katalóg so stálym tovarom a novinky sezónneho charakteru zvláš . 

V rámci využitia iného materiálu v katalógu by sa mohol používa  recyklovaný 

papier. Tým by spolo nos  získala pozitívne ohlasy v rámci podpory životného prostredia 

a recyklácie. Sú as ou sú taktiež ekologické igelitové tašky vyrobené z ekologicky ahko 

rozložite ných látok v prostredí, ktorými už spolo nos  disponuje, ale nie je to nijak 

prezentované v predajných miestach, len malým písmom na spodnej strane tašky. Logom 

podpory životného prostredia by sa mohli ozna i  kamenné predajne, ím sa zvýši pozitívne 

vnímanie spolo nosti.  

 

Vernostný program 

HUDYpartner karta je ve mi využívanou formou uplatnenia z avy pre stálych 

zákazníkov. V rámci direct marketingu navrhujem vytvori  software, ktorý by k stávajúcej 

informácií o hodnote zakúpených vecí za rok zaznamenala taktiež konkrétne produkty a 

zna ky, ktoré zákazník kupuje. Využi  o najefektívnejšie informácie o zákazníkovi. Pod a 

toho rozosiela  možnosti výhodného nákupu podobného tovaru i rovnakej zna ky bu  

formou aktuálnej z avy konkrétneho produktu, alebo poskytnú  z avu napríklad na tovar 

rovnakej zna ky so z avou 10, 15, 20 % v rámci z avy na alší nákup, ale len v predajni, 

v ktorej bol výrobok zakúpený predtým. Zákazníkovi by to umožnilo rozširova  napríklad 

vrstvený systému oble enia z vlny s motiváciou vo forme z avy vytvorenej individuálne. Pre 

konkrétny obchod by to znamenalo zvýšenie záujmu a udržanie si zákazníka vo svojej 

predajni. Tým by sa podporil aj nákup v kamenných predajniach pred nákupom cez internet, 

ktorý je menej využívaný a pre predajne nemá úžitok zo zisku. 
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Aktualizácia údajov 

V rámci zákazníckej karty navrhujem taktiež jednorazovú z avu vyššiu, než je 

aktuálna z ava karty napríklad minimálne raz za dva roky pri aktualizovaní osobných 

údajov. Dôvodom je ma  stále aktuálne osobné údaje, predovšetkým telefónne íslo 

a emailovú adresu pre zasielanie newsletteru a komunikáciu so zákazníkmi zo strany 

spolo nosti. Mohlo by to fungova  pri platení a predložení partnerskej karty. Zamestnanec by 

mal v systéme údaj, kedy boli naposledy aktualizované údaje o karte a ponúkol by mu z avu 

10 % (ak má základnú 7% z avu) pri aktualizovaní informácií na mieste pred uskuto nením 

transakcie. Takto by sa to opakovalo každé dva až tri roky. Nebolo by to nikde oficiálne 

oznámené, aby zákazník nemohol plánova  nákupy s vyššou z avou dopredu. 

 

Návštevnos  

Viac ako 70 % zákazníkov zapojených vo výskume pozná spolo nos  viac ako 5 

rokov, z toho viac ako 26 % viac ako 10 rokov. Z toho vyplýva, že nových zákazníkov je 

v sú asnej dobe nízke percento. Dôležité je pritiahnu  nových potencionálnych zákazníkov 

do obchodu. Dôvodom nezáujmu môže by  zafixovanie obchodu ako úzko zameraného len 

na extrémne outdoorové športy a mylná predstava potenciálnych zákazníkov o cenovej 

hladine predávaného sortimentu, ktorá im pripadá vysoká bez toho, aby si túto skuto nos  

overili osobne alebo prostredníctvom webovej stránky. Dôležité je informova  verejnos , že 

predávané produkty sú prispôsobené aj na bežné nosenie, prebieha rozširovanie sortimentu 

v oblasti obliekania a že ceny sú porovnate né alebo ve mi podobné so svetoznámymi 

zna kami konkurencie. 

 

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcom odstavci, dôležitý je osobný predaj. 

Najú innejším prostriedkom je možnos  aktívne a pozitívne ovplyvni  zákazníka priamo 

v predajni, presved i  ho o kvalitách výrobkov, ktoré sú asto skryté a na prvý poh ad 

v predajni nemožné odskúša . Vo výskume bolo zistené, že takmer 60 % zákazníkov 

navštevuje predaj u maximálne 4 krát do roka. Dôležité je zákazníkov presved i , aby sa 

v predajni zastavili astejšie, cyklus aspo  jeden krát do mesiaca tak, aby ich po et návštev za 

rok bol vyšší ako 12. Pokia  má zákazník motiváciu prís  do obchodu, len tak si pozrie  

novinky, ktoré kamenné predajne ponúkajú, je jednoduchšie ho prostredníctvom 

zamestnancov presved i  o kúpe nejakého výrobku alebo len poskytnú  informáciu, ktorá sa 

posunie alej. Preto by som navrhoval vytvori  systém fungujúci vo ve kých obchodných 
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re azcoch (napríklad Decathlon), ktorý spo íva v návštevnosti. Každá návšteva je 

zaznamenaná v systéme prostredníctvom snímania partnerskej karty. Zákazník by pritom 

nemusel ni  kúpi . Motiváciou pre zákazníka by mohla by  vyššia z ava. Ak 

v predchádzajúcom roku navštívil predaj u aspo  12 krát, teda v priemere aspo  jeden krát do 

mesiaca, z ava na aktuálny rok by sa zvýšila napríklad o jedno percento oproti sú asnej z ave, 

ktorú na kartu môže získa . Tým by sa pridala možnos  zvýšenia benefitu iným spôsobom, 

než len medziro ným nákupom v ur itej hodnote, ako to funguje doteraz. Zákazník by chodil 

do predajne astejšie, vedenie by malo preh ad o stálych zákazníkoch, a nielen o ich platbách 

a nákupoch, ale aj o intervale ich návštev kamennej predajne bez nutnosti zakúpenia tovaru. 

Systém by potom vedel rozpozna , kedy chodia zákazníci naj astejšie a kedy minimálne. 

Vstupné investície sú nulové, ke že netreba žiadne nové íta ky do predajní. Všetko by 

fungovalo na úrovni sú asnej informa nej techniky v predajniach. 

 

Billboard a reklamná kampa  

S tým súvisí aj alší faktor. Najhoršie hodnotenie dosiahla cenová hladina. Zákazníci 

ju ohodnotili ako horší priemer. Za daných okolností v tomto bode navrhujem vytvori   

reklamnú kampa , s cie om  presved i  zákazníka, že HUDYsport je najlepší a jeho 

ponúkané produkty si môžu dovoli  takú cenu, ktorá zodpovedá ich kvalite. Cielenou, 

ale pravdivou kampa ou presved i  zákazníka o výnimo nosti ponúkaného športového 

sortimentu,  ktoré je na základe svojich funk ných vlastností ur ené nielen do drsných 

prírodných podmienok, ale ktoré je  svojím moderným strihom, farbami a dizajnom  zárove  

vhodné aj  pre dennodenné využitie pre toho najnáro nejšieho zákazníka. V uvedenom duchu 

by mala by  vytvorená aj reklamná kampa  obsiahnutá vo vyššie zmie ovaných médiách. 

V mestách, kde sa nachádzajú kamenné predajne vytvori  viac billboardov 

a smerové tabule na blízkych komunikáciách pre jednoduchšiu orientáciu k obchodu. 

Sú as ou by mohli by  taktiež informa né tabule a púta e na horolezeckých stenách 

a v športových strediskách, ktoré informujú o HUDYsport-e v danom meste. Mohla by tam 

by  aj informácia o vzdialenosti a nasmerovanie k obchodu. Zaujímavým spresnením by 

mohla by  aj GPS súradnica, nako ko v sú asnej dobe je vyh adávanie objektov pomocou 

turistických i cestných navigácií ve mi rozšírené a ob úbené. 
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7 Záver 

 

Vo svojej bakalárskej práci bola analyzovaná marketingovú komunikácia športového 

obchodu. Cie om práce bolo zisti  povedomie o športovom obchode a využitie jeho 

marketingovej komunikácie. 

V druhej kapitole som popísal charakteristiku športového obchodu v Ostrave, jej 

históriu, makroprostedie a charakteristiku celej spolo nosti, ktorej sú as ou je kamenná 

predaj a v Ostrave. Spolo nos  využíva množstvo komunika ných prostriedkov smerovaných 

k zákazníkom. 

Tretia kapitola bola venovaná teoretickým východiskám jednotlivých nástrojov 

marketingovej komunikácie, ktorá tvorila teoretickú podstatu celej práce. 

V alšej kapitole som popísal problém, cie , a metodiku celého výskumu, jednotlivé 

fázy výskumu spolu s plánom výskumu. Popísal som techniky zberu dát a vyhodnotenie 

pomocou po íta ového software. Sú as ou bol taktiež popis výberového súboru respondentov 

a ich výberu. 

V piatej kapitole som analyzoval marketingovú komunikáciu, analýza výsledkov 

z dotazníkového šetrenia prostredníctvom grafov a popisu vyhodnotených dát. Jednotlivé 

výsledky som vyhodnotil v absolútnych a relatívnych hodnotách. V tejto kapitole som využil 

poznatky teoretickej asti. 

alšou, šiestou kapitolou, boli návrhy a odporú ania. Z výsledkov som odvodil 

závery, ktoré som doplnil o možné riešenia problémov, ktoré spolo nos  a jej kamenné 

predajne majú. 

Dôležitým zistením je fakt, že Rock Point je ve kou konkurenciou sledovanej 

spolo nosti, ktorý nemožno podce ova . Pozitívne dopadla celková známos , takmer každý 

opýtaný pozná HUDYsport. V návrhoch sa venujem využitiu partnerskej karty, ktorá by 

mohla do budúcna pomôc  pri cielenej marketingovej kampani efektívnym využitím. 

V dnešnej dobe je dôležité viacej sa zamera  aj na športy ako cyklistika a lyžovanie, ktoré sú 

ob úbené hne  po outdoorových aktivitách. Reklamu cieli  najmä na internet, do tematických 

asopisov a zamera  sa na kvalitné služby zákazníkom, aby o spolo nosti hovorili a boli 

spokojní.  

Verím, že získané výsledky práce poslúžia v praxi a prispejú k efektívnejšiemu 

využitiu marketingovej komunikácie a tým k zlepšeniu postavenia a efektívnosti predaja 

outdoorových produktov spolo nosti HUDYsport. 
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obr. – obrázok 
 
tab. – tabu ka 
 
TV – televízia 
 
e-shop – elektronický obchod 
 
SŠ –stredná škola 
 
VŠ – vysoká škola 
 
 
 
 



Prehlásenie o využití výsledkov bakalárskej práce 
 
 Prehlasujem, že 

- som bol oznámený s tým, že na moju bakalársku prácu sa plne vz ahuje zákon . 121/2000 

Zb. – autorský zákon, hlavne § 35 – užitie diela v rámci ob ianskych a náboženských 

obradov, v rámci školských predstavení a užitie diela školského a § 60 – školské dielo: 

- beriem na vedomie, že Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava ( alej len 

VŠB-TUO) má právo nezárobkovo, k svojej vlastnej potrebe, bakalársku prácu využi  ( § 35 

odstavec 3); 

- súhlasím s tým, že bakalárska práca bude v elektronickej podobe archivovaná v Ústrednej 

knižnici VŠB-TUO a jeden výtla ok bude uložený u vedúceho bakalárskej práce. Súhlasím 

s tým, že bibliografické údaje o bakalárskej práci budú zverejnené v informa nom systéme 

VŠB-TUO; 

- bolo dohodnuté, že s VŠB-TUO, prípade záujmu z jej strany, uzavriem licen nú zmluvu 

s oprávnením využi  dielo v rozsahu § 12 ods. 4 autorského zákona; 

- bolo dohodnuté, že využi  svoje dielo, bakalársku prácu, alebo poskytnú  licenciu k jej 

využitiu môžem len so súhlasom VŠB-TUO, ktorá je oprávnená v takomto prípade odo m a 

požadova  primeraný príspevok na úhradu nákladov, ktoré boli VŠB-TUO na vytvorenie 

diela vynaložené (až do jej skuto nej výšky). 

 

 

V Ostrave d a …………….. 

 

        ……………………………. 

         Meno a priezvisko študenta 
 
 
 
 
  

Adresa trvalého pobytu študenta : 
 
…………………………………………… 
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Príloha .1: Dotazník 
 
Dobrý de , 

študujem 3 ro ník na VŠB - Technická univerzita Ostrava. Rád by som vás poprosil o 
vyplnenie krátkeho dotazníka v rámci mojej bakalárskej práce súvisiacej so športovou 
tematikou. Dotazník je anonymný a výsledky výskumu budú použité len pre jeho ú ely. Pri 
vypl ovaní ozna te/zakrúžkujte jednu správnu odpove , ak nie je uvedené inak. akujem za 
Váš as. 
                   Martin Dobiáš 
 
1. Venujete sa aktívne niektorému z vybraných športov? (môžete ozna i  viacej 

možností) 
1.1. Turistika 
1.2. Horolezectvo 
1.3. Bouldering 
1.4. Via Ferraty 
1.5. Cyklistika 
1.6. Plávanie 
1.7. Bežky 
1.8. Lyžovanie 
1.9. Snowboarding 
1.10. Skialpinizmus 
1.11. Nevenujem sa žiadnemu z uvedených športov 

 
2. Kde získavate informácie o outdoorových (športových) produktoch? (môžete ozna i  

viacej možností) 
2.1. V kamenných predajniach 
2.2. Na internetových stránkach predajní 
2.3. Na internete cez vyh adáva e 
2.4. Na sociálnych sie ach 
2.5. Katalóg/brožúra/leták 
2.6. Od priate ov a známych 
2.7. Inde, uve te:__________________ 

 
3. Akú formu nákupu športového oble enia a vybavenia uprednost ujete? 

3.1. Osobný nákup v kamennej predajni 
3.2. Nákup cez internet 
3.3. Iné, uve te:___________________ 

 
4. Vymenujte, aké športové obchody poznáte:__________________ 
 
5. Poznáte sie  obchodov HUDYsport ? 

5.1. Áno 
5.2. Nie (Pokra ujte otázkou íslo 16) 
 

6. Aká je firemná farba HUDY sportu? Napíšte:________________ 
 
7. Ako dlho poznáte spolo nos  HUDYsport? 

7.1. Viac ako 10 rokov 
7.2. Viac ako 5 rokov 
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7.3. Viac ako 2 roky 

7.4. Viac ako rok 

7.5. Viac ako mesiac 

7.6. Menej ako mesiac 

 

8. Ozna te média, cez ktoré ste zaregistrovali reklamu na HUDYsport? (môžete ozna i  

viacej možností) 

8.1. Internet 

8.2. TV 

8.3. Rádio 

8.4. Od priate ov a známych 

8.5. Reklama v asopise 

8.6. Leták 

8.7. Billboard 

8.8. Nezaregistroval som žiadnu reklamu 

8.9. Iné 

 

9. Aké výhody, služby a akcie ste využil/a? (môžete ozna i  viacej možností) 

9.1. Hudy partner karta 

9.2. Z ava na ostatné podporované karty (isic,sphere..) 

9.3. Z ava na alší nákup  

9.4. Icebreaker doláre 

9.5. Výro ie predajne (z ava 20%) 

9.6. Sezónny výpredaj 

9.7. Dar eková poukážka 

9.8. Z ava ur itého sortimentu 

9.9. Poži ov a 

9.10. Zatia  žiadne 

 

10. Ohodno te webové stránky s internetovou predaj ou www.hudy.cz ? ísla vyjadrujú, 

do akej miery sa priklá ate k danej možnosti. 

(ak stránky nenavštevujete alebo nepoznáte, pokra ujte prosím alšou otázkou) 

10.1. Výborné 1 2 3 4 5 Podpriemerné 

10.2. Zábavné 1 2 3 4 5 Nudné 

10.3. Intuitívne 1 2 3 4 5 Zložité 

10.4. Navštevujem pravidelne 1  2 3 4 5 Málokedy 

10.5. Nakupujem cez e-shop   1  2 3 4 5 Nenakupujem 

 

11. Hudy katalóg: 
11.1. odoberám pravidelne poštou. 

11.2. si pravidelne vyzdvihnem na predajnom mieste. 

11.3. poznám ale neodoberám pravidelne. 

11.4. nepoznám. 

 

12. Ako asto navštevujete športový obchod HUDY? 
12.1. Aspo  1x týždenne 

12.2. Aspo  1x do mesiaca 

12.3. Aspo  1x za štvr rok 

12.4. Aspo  raz do roka 

12.5. Menej ako 1x do roka 
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12.6. Nenavštevujem ale chystám sa (Pokra ujte otázkou íslo 14) 
12.7. Nenavštevujem a nechystám sa(Pokra ujte otázkou íslo 14) 

 
13. Ako ste spokojní s jednotlivými faktormi? (Ohodno te známkou 1-5 ako v škole, 0 -

nemám názor) 
13.1. Personál    1  2  3  4  5    0 
13.2. Cenová hladina produktov  1  2  3  4  5    0 
13.3. Šírka športového sortimentu  1  2  3  4  5    0 
13.4. Dostatok informácií o produktoch 1  2  3  4  5    0 
13.5. Preh adnos  produktov v predajni 1  2  3  4  5    0 
13.6. Reklama a propagácia  1  2  3  4  5    0 
 

14. Navštívil/a ste niekedy pobo ku v Ostrave? 
14.1. Centrum 
14.2. Poruba 
14.3. Centrum a Poruba 
14.4. Zatia  nenavštívil 

 
15. Ozna te Vaše hodnotenie loga spolo nosti: (pokra ujte otázkou íslo 17) 

15.1. Výborné 
15.2. Nadpriemerné 
15.3. Priemerné 
15.4. Podpriemerné 
15.5. Nepá i sa mi 
 
 

16. ím sa pod a vás spolo nos  HUDY zaoberá? Napíšte:_________________ 
 
17. Ktoré sociálne siete pravidelne navštevujete: (môžete ozna i  viac možností) 

17.1. Facebook 
17.2. Google plus 
17.3. Twitter 
17.4. LinkedIN 
17.5. YouTube 
17.6. Iné, uve te:____________________ 
17.7. Žiadne 

 
18. Vaše pohlavie: 

18.1. Muž 
18.2. Žena 

 
19. V sú asnej dobe: 

19.1. Študujem na SŠ/SOU 
19.2. Študujem na VŠ 
19.3. Pracujem 
19.4. Som nezamestnaný/á 
19.5. Som na dôchodku 
19.6. Som na materskej dovolenke 

 
20. Vek: 
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20.1. 15 – 17 rokov 
20.2. 18 – 30 rokov 
20.3. 31 – 45 rokov 
20.4. 46 – 60 rokov 
20.5. 61 a viac rokov 

 
21. Aký je váš priemerný istý mesa ný príjem? 

21.1. do 10 000 K  
21.2. 10 001 – 20 000 K  
21.3. 20 001 – 30 000 K  
21.4. 30 001 – 40 000 K  
21.5. 40 001 a viac K  
21.6. Bez príjmu 

 
22. Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie: 

22.1. ZŠ 
22.2. SŠ bez maturity 
22.3. SŠ s maturitou 
22.4. VŠ 
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Príloha .3: Obrázky predajne Hudy sport Ostrava centrum 

 

Výklad           Zdroj: Vlastný 

 

Prízemie: Vrchné vrstvy (bundy, nohavice)      Zdroj: Vlastný 
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Prízemie: Topánky a sandále        Zdroj: Vlastný 

 

Poklad a: Doplnky, vari e, elové lampy, impregnácie, termosky, publikácie   Zdroj: Vlastný 
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Poschodie: Horolezecký hardware   Zdroj: Vlastný 

 

Poschodie: Spodné a stredné vrstvy, termoprádlo, vlna     Zdroj: Vlastný 
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Príloha .4: Grafy 

Obr.1 
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Obr.2 

Podpora predaja
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Ženy 56,52% 39,13% 15,22% 6,52% 23,91% 45,65% 15,22% 21,74% 28,26% 15,22%

SŠ vzdelaní 63,33% 36,67% 6,67% 3,33% 21,67% 56,67% 8,33% 30,00% 11,67% 11,67%

VŠ vzdelaní 53,33% 42,22% 13,33% 4,44% 22,22% 51,11% 6,67% 26,67% 22,22% 15,56%

Návštevníci HUDY Ostrava 54,17% 29,17% 12,50% 4,17% 33,33% 62,50% 0,00% 16,67% 4,17% 20,83%
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Obr.3 
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Návštevníci HUDY Ostrava 20,83% 25,00% 37,50% 16,67% 0,00%

Výborné Nadpriemerné Priemerné Podpriemerné Nepá i sa mi
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Obr.5 

Návštevnos  kamennej predajne Ostrava
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Obr. 6 
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Obr. 7 
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Obr. 8 

Reklamné médiá
72,1%

14,7%
19,1%

52,9%

67,6%

27,9%
36,8%

10,3%

45,7%

30,4%
34,8%

58,7%
52,2%

19,6%
23,9%

6,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

In
ter

ne
t

TV
Rád

io

Od p
ria

te
ov

 a 
zn

ámyc
h

Rek
lam

a v
 as

opis
e

Le
ták

Billb
oar

d
Nikd

e

Muži

Ženy

 

 

 

 

 

 



 16 

Obr. 9 

Spokojnos  s vybranými faktormi
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Obr. 10 

Hudy katalóg
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