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Abstrakt 

Předložená bakalářská práce je zaměřena především na charakteristiku obchodování 
na internetu v rámci B2C e-commerce v České republice, definování výhod a nevýhod 
pro prodávajícího a spotřebitele, popis marketingu. V první části je popsán trh v 21. 
století, na který navazuje vytyčení základních pojmů v rámci marketingu, dále je vyme-
zena e-commerce, její výhody a nevýhody, fakta o B2C e-commerci v České republice. 
V druhé části práce je představena nově vznikající značka, analýza trhu a podniku, vy-
mezení konkurence a segmentace trhu. 
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shop 
 
 
 
 

Abstract 

The presented bachelor’s thesis is focused mainly on the characteristics of internet 
commerce within B2C e-commerce in the Czech Republic, defining advantages and 
disadvantages for seller and consumer, description of marketing. The first part de-
scribes the market in the 21st century, which is followed by the definition of basic 
terms in marketing, then it defines e-commerce, its advantages and disadvantages, 
facts about B2C e-commerce in the Czech Republic. In the second part of the thesis is 
introduced new emerging brand, market and business analysis, definition of competi-
tion and market segmentation. 
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Úvod 
Český trh s oblečením představuje poměrně dynamicky se rozvíjející segment ekono-
miky, a obzvlášť pokud se jedná o nakupování přes internet. V rámci této bakalářské 
práce se zabývám vytvořením nové sportovní a zároveň módní značky QueenToBe, 
kterou budu cílit na ženy, jež nosí větší velikosti a mají tak většinou problém sehnat 
odpovídající velikost. Po zhodnocení českého trhu jsem došla k závěru, že je zde hodně 
konkurenceschopný značek, ale žádná není přímo orientovaná na tyto ženy a velikosti. 
Cílem je vytvořit případovou studii, analýzu k zahájení podnikání včetně teoretického 
a praktického rozboru. Mým záměrem bylo vytvořit takový podkladový materiál, jenž 
umožní vznik nové firmy a ucelí představu budoucího podnikání. 
 
Důvodem výběru internetového obchodu byl zejména fakt, že obliba využívání e-
shopů k nákupu stále roste a v rámci celého světa jsou denně realizovány miliony ob-
chodních transakcí. Zároveň je internet součástí naprosté většiny domácností a také 
nástrojem využívaným k oslovení klientů po celém světě. Díky tomu se zvyšuje kupní 
síla zákazníků, na kterou reagují internetové obchody a zvětšováním své obchodní sítě. 
Významný benefit internetového obchodování je ten, že nemusí být zakládán ka-
menný obchod a tím se výrazně sníží finanční náklady. Současně se domnívám, že 
v dnešní uspěchané době je nakupování přes internet bráno jako rychlejší forma zís-
kání dané věci, ušetření času a možnost výběru produktu z pohodlí domova. 
 
Mezi metody použité v této práci, jež umožní dosažení cíle, patří marketingový plán, 
analýza trhu a podniku, analýza konkurence. 
 
První část bakalářské práce se zabývá především základní teoretickou charakteristikou 
trhu, do které spadá hlavně globalizace. Následující kapitolou je marketing a brand 
management. V této části se zabývám popisem prostředí marketingu, marketingovou 
komunikací, strategií a designem. V neposlední řadě je zde řešen marketingový a ko-
munikační mix.  
 
Druhá část bakalářské práce představuje část praktickou. Zde je nejprve představena 
nová značka QueenToBe a její charakteristika. Dále následuje představení marketingo-
vého plánu, ve kterém se zaměřují přímo na daný produkt, jeho materiál a barvy, vyrá-
běné velikosti. Je zde nastíněná cena produktu, místo a distribuce a v neposlední řadě 
také propagace této značky, do které spadá reklama, podpora prodeje, přímý marke-
ting atd. Následuje analýza marketingového plánu, a to včetně rozpočtu a přehledu 
nákladů, které budou vynaloženy na propagační aktivity. Poslední kapitolou předchá-
zející závěru je positioning, do kterého spadá vyhodnocení a popis konkurence, ana-
lýza trhu a podniku a představení cílových spotřebitelů.  
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V závěru bakalářské práce je věnována pozornost vyhodnocení. Dle výše uvedených 
analýz a na základě jejich zpracování dochází k revizi cíle bakalářské práce a výzkum-
ných otázek včetně vlastního zhodnocení projektu. V rámci tohoto rozhodnutí je vy-
tvořené stanovisko k realizaci tohoto podniku.  
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1 SOCIALNÍ A	EKONOMICKÉ ASPEKTY 

BRAND MANAGEMENTU VE 21. STOLETÍ  
Doba 21. století je označována jako éra pokroku, objevů a rozvoje nových technologií. 
Všechny tyto aspekty umožňují v rozličných oborech lidské činnosti zvyšování kvalit, 
úrovně jedince a celé společnosti. Máme přístup k různým komunikačním mediím, 
které nás touto nejjednodušší cestou informují o světě kolem nás, a to jak v pozitivním, 
tak v negativním smyslu.  
 
Charakteristickým doprovodným jevem změny trhu se stává rychlost a výrazné pro-
měny našeho okolí. Od nás jako členů společnosti se vyžaduje určitá forma adaptace 
na nové prostředí, nové možnosti a situace. Prohlubuje se role digitalizace a virtuali-
zace, s tím značně souvisí tlak na adaptaci, jež umožňuje se v tomto období orientovat 
a prosadit své názory. Na strategii firem a s ní spojený trh působí globalizace a celo-
světová krize, přičemž s uvedenými dvěma skutečnostmi se zároveň pojí klady a zá-
pory.  
 

1.1 Globalizace 

Problematika globalizace je v dnešní době stále aktuálnějším tématem, které je spo-
jováno především s vyspělými zeměmi. Většina lidí si dnešní svět nedokáže představit 
bez nepřetržitého přísunu nových informací, které jsou nejčastěji předávány prostřed-
nictvím televize a internetu. Technologické, kulturní a společenské změny zapříčinily, 
že se výrazně proměnilo hospodářství jednotlivých zemí a tržní vzdálenost mezi jed-
notlivými státy se podstatně zmenšila. Byla posílena dopravní infrastruktura a značně 
se zrychlila komunikace. Tyto okolnosti měly pozitivní vliv na snížení nákladů, převoz 
zboží, peněz, ale také informací. (Rolný, 2008) 
 
V současnosti již globalizace pronikla do každodenního života obyvatel a přímo ovliv-
ňuje hospodářství, kulturu a pozvedá životní úroveň jednotlivých států. Jedním z nej-
významnějších dopadů je bezesporu ekonomická stránka globalizace, která umožnila 
lidem více možností v oblasti obchodu, možnost volby mezi větším množstvím pro-
duktů a samozřejmě úsporu peněz.  
 
První použití názvu globalizace lze zaznamenat již v 60. letech minulého století. K for-
mulaci tohoto termínu a jeho začlenění do ekonomických teorií došlo až v 80.letech 
20.století. Podílel se na tom především americký ekonom T. Lewit, který použil tento 
pojem v popisu vývoje světové ekonomiky posledního desetiletí. (Rolný, 2008) 
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Globalizace je složitý proces, kterým se zabývá mnoho vědních disciplín, a tak ji nelze 
jednoznačně popsat. Lze ji rozdělit na základní odvětví, a to globalizaci politickou, eko-
nomickou a kulturní. Ekonomická globalizace je řízena převážně konkurenčním pro-
středím a tlakem na snižování nákladů a dalšími tržními nástroji.  (Lechner, 2020) 
Obecný pohled na globalizaci se definuje jako „spontánní, neřízený proces stále inten-
zivnější integrace zemí světa v jediném ekonomickém systému. Toto je zřejmě jediné 
kritérium, na kterém se shodnou teoretici zabývající se tímto jevem, aniž by se tím 
vzdávali možnosti do pojmu zahrnout celé sady dalších sociálních, politických, kultur-
ních, sociálně psychologických a dalších vztahů s globalizací souvisejících.“  (Dlouhá, 
2006) 
 

1.1.1 Dopady globalizace a její pozitiva/negativa  

Globalizaci chápeme jako nezastavitelný proces přinášející pro lidstvo mnoho pozitiv, 
ale také i negativ. Lze ji v některých aspektech zmírnit nebo se ji spíše snažit efektivně 
využít. Jedná se o silný prvek, pomocí kterého je snadněji dosahováno hospodářského 
růstu, rozvoje nových technologií a růstu životní úrovně, ale je kontroverzním proce-
sem, který poškozuje národní suverenitu, oslabuje místní kulturu, tradice a hrozí hos-
podářskou či sociální nestabilitou. (Jeníček, 2002) 
 
Pozitivně je vnímám hlavně rozvoj nových technologií, kterými jsou v dnešní době pře-
devším informační a komunikační technologie. Umožňují rychlejší komunikaci, a sni-
žují administrativní náklady a vedou tak k rapidní úspoře času a energií.  
 
Pozitivními přínosy globalizace jsou dále tyto:  
 

• růst světového hrubého domácího produktu (HDP) díky rostoucí frekvenci ob-
chodního styku; 

• urychlení růstu daně z přidané hodnoty (DPH) rozvojových zemí, a to díky zapo-
jení se do mezinárodních ekonomických vztahů; 

• zvýšení konkurence, což pro spotřebitele znamená další výhody, např.: snižují 
se ceny a kvalita se naopak se zlepšuje; 

• rychlý přenos informací; 
• tlak na modernizaci ekonomiky, tržní reformy, liberalizaci a deregulaci; 
• prudký přenos informací způsobuje zrychlení vědecko-technického rozvoje; 
• rušení ekonomických a dalších barier mezí státy a jinými subjekty mezinárodní 

ekonomiky; 
• možnost efektivnější mezinárodní koordinace a řešení globálních problémů. 

(Cihelková, 2009) 
 
Negativní přínosy globalizace jsou:  
 

• možný přenos ekonomických krizí; 
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• likvidace nekonkurenceschopných podniků, růst nezaměstnanosti v tradičních 
průmyslových oblastech; 

• růst sociálního napětí, politické nestability; 
• homogenizace kultur, růst vlivu dominantních kultur, potlačování kulturní iden-

tity malých a slabých hráčů; 
• oslabení úlohy státu; 
• zhoršování kvality životního prostředí v důsledku rostoucí výroby a obchodu. 

(Cihelková, 2009) 
 
Jak již bylo výše zmíněno, globalizace má stále rostoucí, nezastavitelnou tendenci. 
V rámci zodpovězení otázek, zda je globalizace pro naši populaci spíše pozitivní či ne-
gativní, nelze najít jednoznačnou odpověď. Můžeme říci, že se jedná o hnací sílu dneš-
ního hospodářství a jejího rozvoje, která přispívá ke zvyšování životní úrovně napříč 
zeměkoulí.  
 

1.2 Aktuální vývoj v globalizačním procesu 

Jako začátek globalizační vlny je bráno otevření národních ekonomik států a přechod 
k pružným měnovým kurzům. Zásadním krokem ve vývoji tohoto procesu jsou změny 
světového uspořádání, kdy státy s centrálně plánovanou ekonomikou přechází ke ka-
pitalistickému a tržnímu hospodářství. Tím je otevřen trh pro mezinárodní obchod, 
státy navíc mají možnost připojit se k nadnárodním organizacím, převážně k EU. Pří-
kladem je právě Česká republika. (Rolný, 2008) 
 
Aktuální vývoj globalizace je dle Bernáška představován jako stav, kdy koncem 19. sto-
letí došlo k dosažení teritoriálních mezí a nastupuje „symbolická výměna týkající se 
všech nehmotných statků, především však kulturních, které se mohou díky moderním 
informačním technologiím uskutečňovat bez teritoriálních omezení.“ (Bernášek, 
c2002) 
 
Důležitým jevem je podniková globalizace. Zaznamenala změnu v charakteru výroby 
a celého výrobního procesu tak, že byly fragmentovány a rozšířeny jednotlivé výrobní 
útvary a činnosti do různých lokalit mimo hranice jednoho státu či dalších zemí. Záro-
veň jsou výhodnější v rámci ekonomiky daného regionu. Z toho vyplývá, že význam-
ným zdrojem růstu mezinárodního obchodu jsou vnitropodnikové transakce a přesun 
firemního majetku či jeho části přes hranice státu do státu jiného, který ovšem nemá 
dopad na vlastnické poměry. (Cihelková, 2009) 
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1.3 Generace 

Termín generace pochází z latinského slova generare (plodit) či genos (rod) a má hned 
několik vymezení. Jako generaci považujeme skupinu lidí, která se vyznačuje stejným 
rokem narození, věkem, místem a významnými událostmi, jež utvářejí osobnost. Záro-
veň je nutné nahlížet na generaci z několika úhlů, např. biologického, demografického, 
ekonomického či z pohledu sociologického. (Roubíček, 1997) 
 
V 1. polovině 19. století začal generace studovat August Comte, který definoval, že so-
ciální změna je podmíněna změnou generační, především konfliktem mezi stávající 
a nově nastupující generací. Příchod nové generace zaznamenáváme převážně v ob-
dobí společenských změn, spíše než v období spokojenosti a společenské stability, 
a to především u států s vyspělou ekonomikou, tedy v kapitalistických státech. Bohu-
mil Geist definuje střídání a vzájemnou interakci generací jako genetickou diferenciaci 
společnosti a nástup nové mladé komunity. Sociolog Karl Mannheim (1927) označil ge-
nerace jako „sociální formující sílu“. (Geist, 1997) 
 

1.3.1 Mileniálové 

Jako generaci mileniálů je označována generace mladých lidí narozených na začátku 
80. let minulého století a později. Označujeme ji také jako Generace Y. Tento pojem byl 
poprvé použit v časopise Advertising Age v srpnu roku 1993, kde byla popisována ge-
nerace dětí narozených v letech 1985 až 1995. 
 
Generace mileniálů se řadí mezi jednu z největších demografických skupin, neboť je 
v současnosti více než polovina světové populace mladší 30 let, s tím souvisí značný 
vliv na společnost, politiku, ekonomiku, podnikání a kulturu. (Bergh, 2012) 
 
Tato skupina lidí se liší od starších generací tím, že vyrůstala v prostředí, kde byl uplat-
ňován asertivní styl komunikace, v rámci něj je kladen důraz na to, aby se u generace 
nevyskytoval strach klást otázky či zpochybňovat jiné názory. Je důležité poznamenat, 
že během dětství a dospívání Generace Y nedocházelo k zásadním tragickým událos-
tem a provázel je ekonomický růst. Pro její zástupce je velmi důležité se domluvit, při-
způsobit svůj názor ostatním a není pro ně podstatné mít poslední rozhodující názor. 
Vyznačují se tím, že tuto skupinu definuje permanentní online přítomnost, která je zá-
roveň osobnostně formuje. Online komunikace se promítá nejen do mezilidských 
vztahů, ale i do běžného života. Mají snazší přístup k informacím, čerpají je z většího 
množství zdrojů a filtrují podstatné od nepodstatného.  
 
Charakteristickým rysem Generace Y je volnost, neomezené možnosti v rámci cesto-
vání a v pracovní sféře, mají nepřeberné možnosti využívat všech šancí, které jim 
dnešní svět nabízí, a zároveň se však nechtějí ničím nechat omezovat. 
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1.3.2 Generace mileniálů v digitálním světě 

„Generace Y jsou lidé ovlivněni digitalizací světa, koncem studené války, novými poli-
tickými i ekonomickými strukturami. Ke komunikaci slouží této generaci web, mobilní 
telefony, objevují se počítačové hry.“ (Bergh, 2012) 
 
Generace mileniálů žije z nepřetržitého toku informací, které jim přinášejí sociální sítě 
a nová média. Umožňují jim zprostředkovávat vzájemnou komunikaci bez ohledu na 
jejich povolání, společenský život či časové pásmo. Dle průzkumu společnosti PewRe-
search (2010) bylo zjištěno, že 9 z 10 mladých Američanů má při spaní mobil u své 
hlavy. To je statistika, která by byla podobná i v našich podmínkách.  
 
Zástupci Generace Y velmi rychle navazují vztahy napříč kontinenty, vytváří si s těmito 
lidmi sociální vazby a rozšiřuje své možnosti. Je nutno poznamenat, že se kvůli sociál-
ním sítím vytrácí soukromí.   
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2 MARKETING A BRAND MANAGEMENT  
Definicí tohoto pojmu je nepřeberné množství. Termín marketing se začal používat od 
roku 1902, kdy byl vysloven v rámci univerzitních přednášek v USA. Oficiální definice 
roku 2004 dle Americké marketingové asociace zní takto: „Marketing je jednou z čin-
ností vykonávaných organizacemi a sadou procesů pro vytváření, sdělení a poskytnutí 
hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, z něhož má 
prospěch organizace a zájmové skupiny s ní spojené.“ (Jakubíková, 2013) 
 
Módní průmysl, ve kterém má značka výrobce velký význam, její prestiž, pověst a vliv, 
vždy záviseli na reakci zákazníka a na budování podnikem dlouhodobého vztahů 
s konkrétním módním návrhářem a jeho výrobky.  
 
Peter Drucker, přední teoretik managementu, uvádí, že cílem je poznat zákazníka a dát 
mu produkt, který mu bude ve všech směrech kompletně vyhovovat. (Kotler, 2013) 
 
Marketing se obecně vyznačuje funkcí řízení, jež organizuje a usměrňuje obchodní ak-
tivity. Tyto aktivity se týkají odhadu kupní síly zákazníků, která je poté převedena na 
efektivní poptávku po specifických výrobcích či službách a ty jsou dále doručeny da-
nému spotřebiteli. Tímto je dosažen cílový zisk či cíl podniku. Základem v dnešní době 
je uspokojení potřeb zákazníka, které pociťují při nedostatku, a ten se snaží co nejrych-
leji odstranit.  
 
Uvedení nové značky v módním průmyslu na trh je dnes jedním z nejdiskutovanějších 
témat mezi marketingovými specialisty. Mnoho známých módních značek s časem 
přestává být úspěšnými a začínají se jevit staromódně kvůli nedostatků investic a po-
stupné ztrátě zpětné vazby se zákazníky, neschopností pochopit a uchopit ten správný 
moment. Hlavními požadavky pro úspěšnou, moderní značku jsou: použití inovativních 
technologií, vynikající a aktuální design, což předpokládá neustálé zlepšení jak pro-
duktů, tak i způsobů komunikace se zákazníky. 
 
V českém prostředí je v některých případech marketing chybně spojován pouze v s re-
klamou a samotným prodejem produktu, tyto činnosti však nejsou jeho nejhlavnějším 
úkolem. Hlavním cílem marketingu je, jak vyplývá z textu výše, poznat potřebu zákaz-
níka, jeho požadavky a přání, a to tak dokonale, aby byl zákazník nestále připraven si 
daný produkt zakoupit. Módní zboží z nových kolekcí zákazníci kupují za účelem před-
vedení se před ostatními. 
 
Dle Světlíka lze marketing charakterizovat jako „proces řízení, jehož výsledkem je po-
znání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka 
efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.“ (Světlík, 2005) 
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2.1 Prostředí marketingu 

Největší zájmem pří provádění marketingového výzkumu je studium marketingového 
prostředí, které neustále přináší různé překvapení – nové hrozby nebo nové příleži-
tosti. Pro každou firmu je nezbytné neustále sledovat probíhající změny a včas se jim 
přizpůsobit. 
 
Marketingové prostředí je soubor aktivních účastníků a jejích sil působících mimo spo-
lečnost a ovlivňujících možnost úspěšné spolupráce s cílovými zákazníky. Jinými slovy, 
marketingové prostředí charakterizuje faktory a síly, které ovlivňují schopnost podniku 
navázat a udržovat úspěšnou spolupráci se spotřebiteli.  
 
Na jednotlivé společnosti a internetové obchody působí řada vlivů, které jsou danou 
společností ovlivnitelné, a také ty, jež ovlivnit nelze. Můžeme je rozdělit na vnější čili 
demografické, politické, přírodní atd., a vnitřní, tedy působící uvnitř daného podniku. 
 

2.1.1 Mikroprostředí  

Jedná se o prvky kontrolovatelné uvnitř daného podniku, které svými aktivitami může 
významněji ovlivnit. Toto prostředí označujeme jako firemní kulturu. Má výrazný vliv na 
fungování celého podniku a je tedy nutné zachovávat její vysokou úroveň. Její nasta-
vení má dopad na rozvoj nových nápadů, zlepšení, inovací a zároveň stanovuje náladu 
uvnitř podniku. (Kotler, 2003) 
 
Vnitřní prostředí organizací v oděvním průmyslu by mělo reprezentovat zájmy všech 
zaměstnanců společnosti. Skládat by se mělo hlavně z procesů probíhajících uvnitř 
společnosti a interních faktorů (objemy prodeje, dostupnost financí, organizační kul-
tura společnosti atd.). Jednou z nejdůležitějších částí vnitřního prostředí je charakte-
ristika marketingových příležitostí, které závisí na dostupnosti speciální marketingové 
služby v podniku, jakožto i na zkušenostech a kvalifikaci zaměstnanců. 
 
Setkáváme se zde s různými přístupy pro mikroprostředí v módním sektoru. První 
z nich je možné identifikovat u firem, které mají stanovený určitý etický kodex, který se 
zabývá právě firemní kulturou a jednáním mezi zaměstnanci. Druhý, kreativní přístup, 
nacházíme u podniků, kde je stanoveno neformální oblečení, uvolněná atmosféra, pří-
padně i tykání mezi jednotlivými zaměstnanci. Dle průzkumů se druhý typ často vy-
skytuje tam, kde má firma větší sklony k riskování.  
 
Aby organizace fungovala správně a jasně, mělo by být především správně nastaveno 
vnitřní prostředí organizace a všechna oddělení společnosti by měla fungovat pod jed-
notnou taktovkou. 
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2.1.2 Makroprostředí  

Lze jej označit také jako globální prostředí, do kterého zařazujeme faktory ovlivňující 
podnik zevně. Je důležité si možnost těchto vlivů uvědomovat, aby na ně podnik mohl, 
v případě nutnosti, pružně a co nejrychleji reagovat. 
 
Patří sem tyto hlavní faktory:  
 

a. demografické a sociálně kulturní prostředí – od tento faktor spadá migrace, 
celosvětový populační růst, porodnost, úmrtnost, vzdělanost a další neovlivni-
telné světové faktory. Jako jeden z důležitých dílčích faktorů je stárnoucí a také 
více obézní populace, která výrazně mění poptávku na trhu. 

 
Tyto faktory někdy mají obrovský dopad na firmy oděvního průmyslu. Upřed-
nostňování jednoho produktu spotřebiteli před jinými produkty může být zalo-
ženo pouze na jejích kulturních tradicích, které jsou také ovlivněny určitými his-
torickými a geografickými faktory. 

 
Módní sektor je daným prostředím ovlivněn velmi, protože různé kultury mají 
různý vztah k	módě; 

 

 

Přestože Írán má zákon, který vyžaduje, aby 

všechny ženy nosily šátek, tak ve srovnání 

v módě s jinými východními zeměmi ženy 

této zemi dostaly určitou svobodu při výběru 

oblečení – úžasné barevné obrazy s orientál-

ními dekoračními prvky. 

  

Obrázek 1 Móda v	Íránu  

(zdroj: https://incrivel.club/admiracao-lugares/vivo-en-iran-y-quiero-desmentir-los-populares-mitos-

sobre-este-pais-y-compartir-hechos-interesantes-609560/) 
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V indických městech se mladí lidé a lidé 

středního věku oblékají v evropském stylu, 

ale nezapomínají i na své národní oblečení, 

které si mohou vzít jak během svátků, tak i 

v běžný den. Ženy s oblibou pro módu 

ochotně míchají indické textilie a ozdoby, 

masivní šperky se západním oblečením 

a výsledkem je pěkná moderní souprava.  

Obrázek 2 Móda v	Indii 

(zdroj: https://www.southindiafashion.com/2016/12/stylish-trends-salwar-kameez-bottom.html)  

 
b. ekonomické prostředí – velmi široký pojem působícího faktoru, do kterého 

spadá neustále se měnící kupní síla, jež je celosvětově nerovnoměrně rozlo-
žena. v neposlední řadě kupní sílu ovlivňuje zmiňovaný cyklický vývoj ekono-
miky a citlivost různých odvětví na tyto změny. Dalšími negativně působícími 
faktory jsou vysoká míra inflace, zadluženost států, recese ekonomiky.  

 
Mluvíme-li o ekonomické povaze v módě, tak lze říct, že jejím účelem jakožto 
i účelem marketingu je zlepšení kvality zboží a služeb, zlepšení podmínek pro 
jejích nákup, což následně povede ke zvýšení životní úrovni v konkrétní zemi; 

 
c. politicko-právní prostředí – legislativa na ochranu podnikatele a spotřebitele, 

činnosti vládních institucí, politických stran a skupin veřejného zájmu. Regulace 
státu některých výrobku ovlivňuje přirozenou interakci nabídky a poptávky. 
Mezi nejsilněji regulované statky patří v dnešní době například tabákový prů-
mysl, který je konkrétně v České republice zatížen daní přes 80 % z konečné 
ceny. 

 
Výše uvedené prostředí ovlivňuje módní sektor pomocí zákonů o ochraně spo-
třebitelů, které poskytují určitou míru ochrany spotřebitelů vůči protistraně, a to 
včetně regulačních dokumentů na ochranu životního prostředí, norem v oblasti 
výroby a spotřeby výrobků. Patří sem také legislativní omezení reklamy, balení, 
různé normy ovlivňující vlastnosti výrobků a materiály, z nichž jsou vyrobené; 

 
d. technologické a přírodní prostředí – technologie jsou v neustálém vývoji a zá-

roveň dochází ke zkracování inovačního cyklu. Toto vše má velký vliv na život-
nost produktů. Důležitým faktorem zůstává internet, s jehož zavedením a bylo 
z pohledu kamenných obchodů zareagovat na nově vznikající e-shopy. (Karlí-
ček, 2013) 
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Neustálý vývoj inovativních technologií moti-

vuje designéry se stále přizpůsobovávat to-

muto jevu a vymýšlet modernější tvary, apli-

kovat nové metody při modelování a navrho-

vání kolekcí, včas vytvářet nové výrobky, v 

rámci nichž je možné registrovat velkou po-

ptávku. Inovativní metody modelování a de-

sign, netradiční materiály: optické vlákno, si-

likon, polymer a celkově úžasná fantazie ná-

vrhářů poskytují neomezené stylistické mož-

nosti pro široké činnosti. 

Obrázek 3 Vývoj technologií a	móda  

(zdroj: https://25.media.tumblr.com/7015a5aa2c355e49b24a5ac8a76d35c8/tumblr_mnm-

foauGai1sn9lzco6_500.jpg) 

 
Dané faktory poskytují výhody těm organizacím, které sledují a rychle přijímají 
potřebné opatření vůči vědeckému a technickému pokroku. 
 
Přírodní faktory charakterizují dostupnost přírodních zdrojů a stav životního 
prostředí, které by jak organizace, tak i další subjekty makroprostředí měly při 
své hospodářské a marketingové činnosti zohlednit, protože mají přímý dopad 
na podmínky a příležitosti pro provádění výrobní činnosti. 
 

2.1.3 Mezoprostředí 

Internetový obchod vstupuje během svého fungování do kontaktu s mnoha dalšími 
subjekty. Jedná se hlavně o firmy, které nejsou jeho konkurenci. Nazýváme je mezo-
prostředím. Patří sem zprostředkovatelé, distributoři, ale také finanční instituce, kon-
kurence, veřejnost a samotní zákazníci. (Světlík, 2005) 
 
Do mezoprostředí patří následující faktory: 
 

a. dodavatelé – jedná se o poskytovatele služeb a produktů, které daný podnik 
potřebuje ke svému fungování. V rámci marketingu podniku je důležité sledo-
vat vývoj změn ceny a kvality výrobku u daného dodavatele. Spadá sem i sle-
dování spolehlivosti dané firmy. Možností, jak předcházet dopadům těchto 
změn, je uzavírání dlouhodobých kontraktů s více dodavateli. 
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Výroba oblečení v Číně pod vlastí značkou je 

považována za perspektivný a poměrně zis-

kový obchod. Mezí klíčové a silné stránky 

patří levná pracovní síla, nízká cena a dobrá 

kvalita. Konkurenci Číně v ohledu kvalitních 

materiálů používaných pro šití oděvu může 

tvořit snad jen Indie. Na trhu je k dispozici ob-

rovské množství všech surovin používaných 

k výrobě. Mnoho z nejznámějších značek 

přesunulo své výroby a podniky do Číny již 

dávno a dodnes působí na tomto trhu. 

Obrázek 4 Výroba oblečení v	Číně  

(zdroj: https://www.cnbc.com/2016/02/29/china-official-manufacturing-pmi-comes-in-at-490-down-

from-494-in-january-caixin-to-come.html)  

 
V rámci síťového přístupu k procesu interakce mezi subjekty marketingového 
systému je vhodné studovat vlastnosti a podmínky u různých dodavatelů s cí-
lem vybrat nejspolehlivějšího a ekonomicky nejvýhodnějšího dodavatele z hle-
diska kapitálových a současných nákladů společnosti; 

 
b. zprostředkovatelé – do této skupiny jsou řazeny osoby a podniky projednáva-

jící možnost prodeje zboží, které po uskutečnění obchodu dostávají provizi. 
Patří sem též dopravci zboží a firmy poskytující službu skladování. 

 
Zprostředkování obchodu přes internet přináší podnikateli pasivní příjem. Když 
ten se rozhodné stát zprostředkovatelem internetového obchodu, nebude po-
třeba investovat do zboží. Úkolem zprostředkovatele je přilákat nové zákazníky 
pro realizaci produktů jakéhokoli podniku, obchodu, výrobce. Zisk zprostředko-
vatele je vyjádřen jako procento z uzavřené transakce nebo přirážky ke zboží, 
které zprostředkovatel sám určuje. Pro internetový obchod je potřeba mít 
funkční internetovou platformu, pomocí které se bude nabízet zboží, skupinu 
na sociálních sítích, e-shop, webové stránky, blog. Vysoká návštěvnost je roz-
hodně kladným faktorem pro potenciálního partnera; 
 

c. finanční instituce – v rámci každé podnikatelské činnosti je nutná interakce 
s bankami a pojišťovnami. Marketingoví pracovníci při svých rozhodováních 
musí vždy brát v úvahu současný stav trhu a jeho plánovaný vývoj.  

 
Pro prodej a výrobu oblečení je finanční složka zrcadlem, které odráží celou vý-
robní a ekonomickou činnost podniku; 
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d. zákazník – nejdůležitějším článkem celé podnikové činnosti je bezpochyby zá-
kazník, uspokojení jeho potřeb a následná spokojenost. Dle zacílení na určitý 
segment nebo segmenty trhu volí společnost své marketingové strategie, kte-
rými bude na své stávající a potenciální zákazníky působit. Lze řicí, že cílová 
skupina rozhoduje, jaké výrobky bude více produkovat zvolená značka, určují 
směr v	rozvoji; 

 
e. distributoři – tzv. prostředníci, které potřebuje společnost, pokud se nejedná 

o přímý prodej. Tito dealeři zajišťují tok zboží ke koncovým zákazníkům. Tato 
forma obchodu je často volena z toho důvodu, že je možné více se věnovat sa-
motné výrobě než hledání koncových zákazníků.  

 
Činnosti distributorů pro oblast s oblečením jsou ve světě velmi rozšířené, ty se 
podílí na propagaci zboží a organizaci jejího prodeje; 
 

f. konkurence – účastníci trhu se sportovním a módním oblečení, které nabízejí 
spotřebitelům podobné poptávající výrobky, se snaží přilákat nové zákazníky, 
což má spatný dopad na druhou firmy, která v důsledků neschopnosti konkuro-
vat může ztratit své postavení na daném trhu. Tento faktor je třeba nezanedbat, 
konkurenci pilně monitorovat a rychle na ni reagovat; 

 
g. veřejnost – v rámci veřejnosti je důležitým aspektem zajištění vhodné repre-

zentace dané firmy a vytvořit jí dobrou image. Stykem s veřejností se zabývá PR 
(Public relations). Jejich náplní práce je analyzovat veřejně prezentované infor-
mace. Následně poskytují veřejnosti takové informace, které tvoří dobré pově-
domí o firmě. (Světlík, 2005) 

 
Objektem PR jsou lidské pocity, emoce a přesvědčení. Jedním z úkolů je moti-
vace zákazníků k nákupu pomocí nepřímé reklamy zboží, což znamená, že čin-
nosti nenesou v sobě přímou výzvu k akcí. PR neposkytuje výsledky rychlé, ale 
poté ty májí dlouhodobější účinek. 

 

2.2 Marketingový mix = 4P 

„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá 
k úpravě nabídky podle cílových trhů.“ (Kotler, 2007) 
 
Marketingový mix v módě pomáhá lépe navázat kontakt s kupujícím, upozornit na na-
bízené oblečení, obuv, doplňky. Přispívá ke kombinovanému vnímání módního zboží 
kupujícím a doplňuje se vizuálním kontaktem se silnými emocionálními a často i raci-
onálními argumenty. 
Jedná se o souhrn všech prostředků, které firma používá, aby dosáhla svých cílů a pro-
dala své výrobky či služby. Lze jej pochopit jako nabídku správného produktu splňující 
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podmínku správné ceny, místa, a to za pomoci komunikace. Pojem marketingový mix 
byl poprvé publikován Nilem Bordenem kolem roku 1949. Model 4P nazval marketin-
govým mixem E. Jerome McCarthy v roce 1960.   
 
Tento základní model (4P) v sobě zahrnuje čtyři složky, které na sebe navzájem působí:  
 

• výrobek (product) – jaké typy oblečení se vyrábějí; 
• cena (price) – stanovení ceny pro zboží s ohledem na náklady, konkurenční 

ceny atd.; 
• distribuce (place) – jakým způsobem budou prodávány hotové výrobky, např. 

prostřednictvím kamenné pobočky anebo e-shopu; 
• propagace (promotion) – jaké marketingové aktivity by měl podnik uskutečnit, 

aby se vyrobený produkt prodal co nejrychleji a aby se o něm dozvědělo co nej-
více zákazníků z vybrané cílové skupiny. 

 

2.2.1 Výrobek (Product) 

Za výrobek lze považovat vše, co vyvolá poptávku a je možné nabídnout na daném 
trhu, u konkrétního zákazníka slouží k uspokojení jeho tužeb. Z toho také plyne, že se 
nemusí jednat pouze o produkt ve formě hmotného statku, ale produktem může být 
služba, místo, organizace, myšlenky, umění atd. (Foret, 2003) 
 
Nabízený produkt je složen z několika vrstev. První z nich představuje samotné jádro 
produktu tvořící základní užitek a je předmětem koupě zákazníkem. Zde je důležité, 
aby tento produkt splňoval funkci uspokojení potřeby klienta. Další vrstvou je vlastní, 
vnímatelný produkt, který v sobě zahrnuje kvalitu nabízeného produktu, značku, de-
sign a obal. Tato vrstva již určuje úroveň uspokojení zákazníka daným výrobkem. Po-
slední vrstvou je rozšířený produkt. Rozšíření je chápáno jako služba či produkt navíc 
a jedná se například o prodloužení záruky, předmět na splátky atd. Tato přidaná služba 
není hlavním motivem ke koupi produktu, ale zvyšuje konkurenceschopnost na trhu. 
(Foret, 2003) 
 
Produkty a služby jsou tím nejhlavnějším, co danou firmu vystihuje. Patří sem důležité 
vlastnosti nabízených produktů a služeb, které pociťuje spotřebitel, což definujeme 
jako celkový prožitek – osobní identifikace a dostatečné uspokojení s daným produk-
tem. Úroveň zpracování daného produktu či služeb, jeho primární rysy, pokyny pro po-
užití, podpora, síť určená k prodeji a servisu, školení, ale také cena se řádí do dané části 
firemní identity neboli corporate identity. (Olins, 1990) 
 
Při nákupu oblečení by měl spotřebitel cítit důvěru ke značce – to mu pomůže cítit 
důvěru v sebe, a to během nošení zakoupeného zboží. 
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Módní předměty jsou všechny předměty, u nichž se ukázalo, že jsou v trendu. Je prav-
dou, že existuje určitá souvislost mezí základními vlastnostmi věci a její schopností být 
módní. Jinými slovy, pokud věc vyhovuje životním potřebám člověka, tak ta je méně 
náchylná k módě. Čím je produkt zbytečnější, tím více je podřízenější módě. Příkladem 
jsou šperky, oblečení a populární hudba. Toto kritérium se muže vztahovat jak na celou 
věc, tak na její častí. 
           

 

Sama o sobě věc může být životně důležitá 

a vypadnout z potřeby „nosit modu“, napří-

klad teplé oblečení v chladných zemích. 

Vlastností jako design a barva, které však ne-

ovlivňují schopnost uspokojit základní po-

třeby lidí, mohou být běžnými módními 

předměty. 

 

Obrázek 5 Móda a	základní potřeby lidí  

(zdroj: https://www.dhgate.com/product/new-hot-sale-winter-man-jacket-men-

outwear/211958957.html)  

 
V kontextu samotného výrobku je důležité brát zřetel na názor zákazníků a zvážit, zda 
se bude nový a inovativní produkt prodávat s takovou efektivitou, aby byly pokryty vý-
daje na jeho produkci. Nově uváděný výrobek na módní trh je finančně nákladný a za-
vádění nových produktů si tedy může dovolit pouze firma, která na něm není přímo 
existenčně závislá.  
 

2.2.2 Cena (Price)  

Cena vyjadřuje momentální hodnotu produktu na trhu, jež je však pružná a v průběhu 
času se mění. Autor Foret ve své knize uvádí, že je jediným prvkem marketingového 
mixu vyjadřující příjmy z daného výrobku, zatímco ostatní jsou uváděny ve spojení 
s výdaji. (Foret, 2003) 
Ovlivňující faktory ceny předmětu jsou náklady na výrobu, distribuci, prodej a propa-
gaci. Suma za těchto nákladů tvoří minimální prodejní cenu. Další složka ceny je tvo-
řena fixními náklady, které jsou neměnné, a jsou jimi například nájem, daně, mzdy.  
 
Cena ve sportovním a módním průmyslu je klíčovou záležitostí.  
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Zásadním aspektem jsou slevy, a to jak sezonní, tak 

i nesezonní. Slevy jsou zaváděny například během 

zvláštních období, jakými jsou Vánoce, Silvestr, 8. 

března, narozeniny a další oslavy – o svátcích se 

zvyšuje počet zákazníků v obchodech. Aby každý 

návštěvník odešel z obchodu šťastný a se spous-

tou nových předmětů, může být k nákupům jemně 

přinucen pomocí slev. Pokud má kupující pochyb-

nosti o tom, zda zboží koupit či nikoliv, pak nejjed-

nodušším a nejúčinnějším způsobem, jak ho pře-

svědčit, je poskytnout slevu. 

Obrázek 6 Slevy v	oděvním průmyslu  

(zdroj:  https://byznys.ihned.cz/c1-65213610-inspekce-udelila-za-fingovane-slevy-pokuty-ve-vysi-13-

milionu-nejvice-zaplati-tesco-a-albert)  

  

Značková věc oproti neznačkové: často čelíme výběru, zda si koupit značkovou anebo 
neznačkovou věc. Jaký je rozdíl mezí teniskami Adidas a běžnými čínskými teniskami 
neznámé značky? Vyplatí se utratit vysokou částku za sportovní soupravu Armani nebo 
je lepší si koupit dvě soupravy od jiného výrobce za stejnou částku? Proč jsou značkové 
zboží dražší? Existuje vůči tomu několik důvodů. Kvalita je tou první věcí, která přijde 
na mysl každému, kdo přemýšlí o rozdílu v ceně. Občas je značková věc kvalitnější, jako 
je tomu např. u kabelek, ale co se týče trička, tak kvalita může být úplně stejná a kupu-
jící si v podstatě připlatí jenom za značku a její jméno, které je napsané na vybraném 
oblečení, někdy pomocí jen menšího nápisu. Dalším důvodem, proč utratit více za 
značkovou věc, je status, ale už ne kvalita a charakteristiky zboží. Nakonec exkluzivita 
je třetím důvodem koupě drahých značkových produktů. 
 
V rámci procesu stanovení ceny hraje důležitou roli strategie firmy. První variantou je, 
že firma zvolí strategii přežití, tedy maximalizace tržního podílu a cenu produktu bude 
držet nízko. Tím je zajištěno odstranění konkurence a vyšší odbyt bez ohledu na zisk. 
Naproti tomu opozitní strategie využívá jedinečnost produktu a maximalizaci zisku. 
Další strategií je ta, která se orientuje plně na kvalitu produktu, přičemž ta je poté pro-
mítnuta do konečně ceny. Pod zvýšenou kvalitou si lze představit využití lepších suro-
vin, investice do výzkumu a vývoje, design atd. (Foret, 2003) 
 
Budoucí cenu pro výrobek je dobré stanovit pomocí podrobné analýzy u svých zákaz-
níků a na tomto základě zvolit tu nejlepší strategii. Pro rozpoznání těchto faktů slouží 
zjištění a následující analýza přání, potřeb a představ zákazníka.  
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2.2.3 Propagace (Promotion) 

Jedná se o způsob, jakým se zákazník dozví o nabízeném produktu. Je nutné navázat 
přátelský vztah se zákazníkem a tento vztah si udržet. Důležitou částí propagace je 
podniková identita, což znamená, jak daná firma působí navenek. Řadíme ji mezi nej-
důležitější faktory, které utváří celkový dojem firmy. Získané sympatie veřejnosti jsou 
neocenitelnou výhodou pomáhající dále budovat firmu a značku.  
 
Hlavním účelem reklamy je zvýšení objemu prodeje zboží a služeb. Vedlejší účely pro-
pagace jsou: zvýšení poptávky po produktech, propagace značky a její výrobků, zvý-
šení podílu na trhu a další. 
 
Dle Kotlera musí interní marketing předcházet marketingu externímu. Klíčovým kro-
kem je školení a motivování svých zaměstnanců. Externí marketing spočívá v lidech, 
kteří stojí mimo firmu a kterým je produkt nabízen. (Kotler, 2007) 
 
Aby bylo možné cílovou skupinu zákazníků ovlivnit, zapůsobit na ni a nakonec ji k pro-
duktu přivést, musí být reklamní design svěží a kreativní. To není tajemství. Zajímavá 
kreativní reklama, která v sobě spojuje jasné poselství a vysoce kvalitní design, je sa-
mozřejmě nejlepším způsobem, jak ovlivnit publikum. 
 

 

V reklamě firma NIKE používá krátké zajímavé 

projevy, které jsou klasické pro tuto značku 

a spojované pouze s ní. Občas jsou pobídkou 

k nějaké akci, a to většinou ke sportování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obrázek 7 Reklama NIKE  

(zdroj: https://i.pinimg.com/736x/98/cf/20/98cf20ae623ae0a6e650701a037782a3.jpg)   
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Hodně firem používají pro reklamu 

spojení samotné značky a určitého 

symbolu, ten je v podvědomí spo-

třebitelů spojován výhradně s urči-

tou značkou. Na obrázku je příklad 

takové reklamy společnosti Adidas 

a Davida Beckhama, jenž je ikonou 

této značky. Tento příklad ukazuje 

sdílení image firmy. Funguje to tak, 

že si zákazníci říkají: když to nosí 

David Beckham, tak si to taky kou-

pím. 
 
 
 
 
 

Obrázek 8 Reklama Adidasu  

(zdroj: https://www.harpersbazaar.com/celebrity/latest/news/a9355/david-beckham-rita-ora-adidas-

superstar/)   

 

2.2.4 Distribuce/Místo (Place) 

Distribuce v sobě zahrnuje několik jednotek, které spolu souvisí. Patří mezi ně místo 
prodeje výrobku, šíře sortimentu, způsob prodeje spolu s dopravou. Obzvlášť s po-
slední složkou souvisí mnoho rizik, jelikož zde dominují závazky k jiným firmám. Toto 
rozhodnutí by tedy nemělo být podceněno.  
 
Distribuce hotových výrobků je možná on-line prostřednictvím e-shopu – roste vy-
znám obchodů v e-commerci. Nové a stálé se aktualizující technologie umožnují pro-
dej přes internet bez větších obtíží. Tento způsob prodeje má spoustu výhod: menší 
náklady na personál a také odpadají náklady na pronájem. Možnost stálého sledování 
a vyhodnocováním návštěvnosti, počtu prodeje, sběr informaci o stálých a nových zá-
kaznicích.	
 
Off-line distribuce může být zajištěna pomocí kamenných prodejen, velkou výhodou 
je možnost osobní komunikace se zákazníky. Je dobrý zmínit existenci velkoobchodu, 
respektive velkoodběratelů, což umožnuje prodávat najednou velké množství zboží. 
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2.3 Marketingová komunikace 

V rámci marketingové komunikace se setkáváme s několika dalšími názvy, jako je pro-
pagace, komunikační mix, komerční komunikace, s marketingovou komunikací se dále 
pojí ústní a nesystematická komunikace. (Světlík, 2005) 
 
Je nutné, aby každá společnost uměla komunikovat nejen se svými zprostředkovateli, 
ale i se svými zákazníky. Kotler říká, že „komunikace se zákazníky v celém marketingo-
vém pojetí znamená více naslouchat než mluvit”. (Kotler, 2007) 
 
Jak tedy z výše uvedeného vyplývá, komunikace se zákazníkem je nejdůležitějším 
aspektem a měla by být volena nikoliv bezmyšlenkovitě, ale v kombinaci se známými 
faktory, ve kterých se propojuje marketingový mix s komunikačním. Klade se důraz na 
vyšší informovanost, spokojenost zákazníků a budování dlouhodobých vztahů mezi 
zákazníkem, producentem i distributory.  
 
„Stanovení cílů je vždy jedním z nejdůležitějších manažerských rozhodnutí.”  
(Foret, 2003) 
 
Mezi základní cíle patří:  
 

• poskytování informací – tento cíl se pojí jak se zákazníkem, kterému je nutné 
poskytnout potřebné informace, tak se spotřebitelem (poskytnutí informací 
o možných změnách vyskytující se v daném podniku; 

• tvorba a stimulace poptávky – úkolem podniku je zvýšení poptávky po výrob-
cích vedoucí k vyšším ziskům a odbytu. Toto zvýšení může být následkem 
úspěšné propagace firmy; 

• diferenciace produktu firmy – důležitým aspektem výroby a produkce je od-
lišnost produktů od konkurence a jejich jedinečnost; 

• důraz na užitek a hodnotu výrobku – cílem podniku je zdůraznit přednosti 
svých výrobků a v případě, že může firma zvýšit neúměrně cenu výrobku, tak 
nemá zboží na trhu příliš tvrdé konkurenční prostředí; 

• stabilizace obratu – je důležité se připravit na fakt, že obrat nebude po celý 
kalendářní rok stejný. (Kotler, 2007) 

 
Móda má zažité určité principy propagace. Jeden z takových principů je, že se na pro-
pagaci přestávají podílet modelky, ale jsou využity herečky, protože ty víc spojují ob-
lečení a běžný život, kdežto modelky jsou naopak vzdáleně dokonalé, extrémně štíhlé 
– éra modelek se skončila.  
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2.3.1 Komunikační strategie  

 

Jak již bylo výše zmíněno, komunikace je klíčová pro zvýšení 

zisku podniku. k dosažení cíle se využívá dvou strategií, a to 

strategie tlaku (push-strategie) a strategie tahu (pull-strate-

gie).  

 

Obrázek 9 Komunikační strategie  

(zdroj:  https://melbourneurbanisation.weebly.com/push-and-pull-factors.html)   

 
Strategie tlaku, nazývaná též jako push-strategie, nachází možné distribuční cesty ke 
konečnému spotřebiteli a soustředí se na přesvědčování zákazníků o kladech a výho-
dách svého produktu. Mezi tyto distribuční cesty je řazen osobní prodej, podpora pro-
deje. v praxi je tato strategie využívána spíše velkými a na trhu známými firmami, které 
jsou kapitálově silné a stabilní. (Stejskalová, 2008) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Komunikace se zákazníky  

(zdroj:  https://www.ostrowmaz24.pl/art/28828/porady-modowe-w-galerii-bursztynowej-wideo)   

Komunikace se zákazníky pří přímém prodeji by neměla být příliš rušivá, to by je mohlo vy-

děsit. Během rozhovoru mnozí kupující sami říkají, co hledají, je třeba je poslouchat a snažit 

se svou nabídkou vyhovět jejím požadavkům, také je důležité přesvědčit zákazníka, aby si 

produkt vyzkoušel. Někteří kupující omylem žádají o nesprávnou velikost. Vždy je dobrý vi-

zuálně podle vlastních zkušeností hodnotit velikost a nenápadně nabídnout vhodné zboží. 

Existují takoví kupující, kteří přijdou do obchodu a chtějí si promluvit a poradit se; pokud je 

obchod prázdný a prodávající není zaneprázdněn ničím jiným, tak může věnovat více času 

návštěvníkovi, s největší pravděpodobností je to budoucí zákazník, který by si něco zakoupil. 
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Druhou strategií je strategie tahu, pull-strategie, která si klade za cíl vzbudit zájem zá-
kazníka a vyvolat tak vyšší poptávku po daném výrobku. Tento typ je uplatňován pře-
devším u menších podniků, které vsází na reklamu a publicitu v mediích. (Stejskalová, 
2008) 
 

 

Aby značka pochopila, o čem budoucí zákaz-

níci uvažují, tak musí používat moderní tech-

nologie, ukazovat se na sociálních sítích. 

Obrázek 11 Strategie tahu 

(zdroj: https://www.telesurtv.net/opinion/Guerra-de-los-Medios-de-Comunicacion-y-el-triunfo-de-la-

propaganda-20141216-0031.html)  

 
Obě tyto strategie jsou ve své podstatě mezními situacemi a v normální praxi funguje 
jejich kombinace, v rámci níž však jedna z nich převažuje.  
 

2.4 Komunikační mix 

Komunikační mix je tvořen jednotlivými částmi marketingové komunikace a je sou-
částí marketingového mixu. Je chápán jako směs reklamy, podpory prodeje, osobního 
prodeje, public relations a nástrojů přímého marketingu, díky kterým podnik dosahuje 
marketingových a reklamních cílů. Tyto jednotlivé nástroje mají své jedinečné vlast-
nosti. (Pelsmacker, 2003) 
 
Mezi nejstarší a neúčinnější nástroj komunikačního mixu patří reklama, na kterou firmy 
vyčleňují velké finanční prostředky. Reklama může být natolik přesvědčivá, že vzbudí 
zájem, diskuzi, rozpory. Bývá často definována jako „placená forma neosobní prezen-
tace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora”. 
(Kotler, 2007) 
 
Výhodou reklamy je především to, že zadavatelem je sama firma a obsah reklamy si 
přizpůsobí tak, aby nadhodnotila svůj výrobek a prezentovala ho pro jeho klady. Záro-
veň dokáže zasáhnout a oslovit širokou veřejnost. 
 
Neosobní formou prodeje se rozumí podpora prodeje fungující na principu zvyšování 
atraktivity určitého výrobku, čímž firma dosáhne zvýšení touhy u klienta, aby si tento 
výrobek zakoupil. Pod podporu prodeje spadá zvyšování tržního podílu, odměňování 
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stálých zákazníků a posilování jejich loajality. Zaměřuje se zároveň i na získávání no-
vých zákazníků spolu s posilováním komunikačních nástrojů. (Pelsmacker, 2003) 
 
Public relations, zkráceně PR, se zabývá vztahy s veřejností. Hlavními záměry je vytvá-
ření kladných vztahů s veřejností spolu s tvorbou image společnosti. PR brání firmu 
před poškozováním jména, hledá a zajišťuje sponzoring a pořádá pro své dodavatele, 
zákazníky atd. různé akce. (Kotler, 2007) 
 
Dalším nástrojem komunikačního mixu je přímý marketing, který představuje přímou 
komunikaci mezi podnikem a spotřebitelem. Jeho prioritou je tvorba dobrých vztahů 
mezi společností a klientem. Tyto vztahy upevňuje pomocí osobnějšímu přístupu, 
zjednodušením nákupu, širokým sortimentem.  
 
Přehled marketingových nástrojů:  
 
a. reklama – neosobní oslovování, např.: reklama v novinách, které nemají nic 

společného s předmětem reklamy, oslovuje se určitá cílová skupina. Reklama 
muže být bud‘ značkovou (propaguje se značka) anebo produktovou (propa-
guje se určitý produkt značky); 

 

 

S ohledem na demografický vliv (stárne populace) se 

v reklamě se začali objevovat starší lidé, aby se neztrá-

celo ztotožnění se s cílovou skupinou. Když např. mo-

delka, která má na sobě propagované tričko, je v podob-

ném věku jako i potenciální kupující a vypadá v něm 

hezky, tak si to žena s větší pravděpodobností zakoupí; 

spíše než kdyby tam byla mladší modelka. 

 

Obrázek 12 Reklama se starší modelkou  

(zdroj: https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/tricko-2057798/4?categoryId=16320)  

 
b. PR – public relations neboli vztahy s veřejností. Pokud reklama přináší spotře-

biteli koncept produktu, tak PR připravuje cílové publikum na vnímání tohoto 
konceptu, určuje umístění tohoto produktu. PR má vliv na podvědomí spotřebi-
tele zevnitř, prostřednictvím veřejného mínění. Příkladem je rozhovor s mód-
ním návrhářem; 

 
 
 
 
 



 

�| 28 

 
c. sponzoring – módní řetězce by se měly realizovat ve sponzorování; 
 

 

Sponzoring není reklama. Může se to vysvět-

lit tak, např.: když na tenisovém kurtu je logo 

značky Wilson (vyrábí zboží pro sport – tenis), 

tak to nemusí být reklama ale sponzoring, je 

v něm důležitá ideová provazba mezí před-

měty sponzoringu a tím, jak nebo kde se to 

uskutečňuje. V tomto případě Wilson může 

poskytovat zdarma tenisové zboží, na 

oplatku vedení kurtu se zavazuje umístit  na 

viditelné místo logo dané značky.  

Obrázek 13 Sponzoring na tenisovém kurtu  

(zdroj: https://www.most-tisnov.cz/2019/11/vyjadreni-spolku-most-ke-kauze-nepovolene-stavby-teni-

sovych-kurtu/)  

 
d. direct mail – povětšinou je dnes ve formě e-mailové reklamy, kromě ní jsou to 

ale i letáky, vzorky házené do poštovních schránek, telefonní zprávy. Kdysi se 
hodně používalo i faxování, ale tato forma ve dnešní době už ztrácí svou sílu 
a vliv; 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 14 E-mailová reklama  

(zdroj: https://michalkubicek.cz/wp-content/uploads/mailing.jpg) 

   

Příkladem takové reklamy je zasílání e-mailů zákazníkům společnosti s informacemi o no-

vých produktech, slevách nebo nadcházejících událostech. Náklady na používání e-mailu 

jako reklamního kanálu pro zboží a služby jsou mnohem nižší než ve většině ostatních forem 

marketingu. Podnik nepotřebuje vynakládat peníze na plakáty nebo brožury. Na rozdíl od 

standardní reklamy v zobrazovacím prostoru nejsou za odesílání propagačních zpráv účto-

vány žádné poplatky. Kromě toho automatizace e-mailových zpravodajů pomáhá obchodní-

kům zkrátit čas strávený reklamou. 
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Leták od značky Yves Rocher, 

který každý měsíc házejí po 

schránkám registrovaným zá-

kazníkům. Obsahuje v sobě 

slevy na vybrané produkty 

a pobídku k nákupu – akci, dá-

rek ke každému nákupu a pak 

ještě další dárek k nákupu nad 

určitou částku. 
 

Obrázek 15 Leták Yves Rocher  

(zdroj: vlastní foto)  

 
e. lobbing – vyskytuje se okrajově, pojeno s legislativními záležitostmi; 
f. sales promotion – podpora prodeje, je maximálně důležitá v módě, používá se 

hodně pro sektor B2C. Akce spadající pod sales promotion jsou zaměřené na 
podporu komerčního prodeje zboží, podporu prodejců, aktivní ovlivňování spo-
třebitelů. Hojně se používají různé druhy loterií. Návštěvníkům v obchodech se 
často nabízí letáky s možností získat určitou cenu, avšak pouze pro ty, kteří již 
zakoupili určité množství zboží určité značky; 

 

 

Arzenál nástrojů podpory prodeje je po-

měrně široký. Ve skutečnosti jde o jakoukoli 

akci zaměřenou na podporu prodeje přímo 

v prodejních místech. Velká pozornost je na-

příklad věnována úpravě výlohy, umístění 

produktu, prezentačním stánkům v prodej-

ních místech, kde bude produkt prezentován 

nejefektivněji. Za stejným účelem vytvářejí 

na prodejních místech nádherné nápisy, or-

ganizují showroomy, vydávají nálepky, bro-

žury a další produkty, které jsou schopné ši-

roce šířit informace o zboží nebo na ně upo-

zornit. 

Obrázek 16 Podpora prodeje ve výloze  

(zdroj: http://www.luna.cz/vylohy)  
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g. corporate identity – firemní styl, např.: štítky na oblečení (rozpoznávací); 
 

 

Značka United Colors of Benetton má štítky 

ve své zelené barvě a obsahují jméno firmy. 

Obrázek 17 Corporate identity na tričku  

(zdroj: https://sk.benetton.com/?_r=no)  

 
h. merchandising – např.: jak je zboží vystavené v obchodě. 
 

 

Oblečení v obchodě je uspořádané podle ve-

likostí a barev tak, aby se návštěvník snadněji 

vyznal ve sortimentu a něco si vybral. 

Obrázek 18 Rozmístění oblečení v	prodejně  

(zdroj: https://www.timeout.com/newyork/shopping/the-best-consignment-stores-in-new-york) 

 

2.5 Marketingová strategie  

Marketingová strategie a její příprava neodmyslitelně patří mezi hlavní úkoly spadající 
pod marketingový proces. Jedná se o klíčový prvek v rámci strategie celého podniku. 
Důležité je správně identifikovat možné dlouhodobé příležitosti vzhledem k dosavad-
ním zkušenostem na trhu a klíčovým dovednostem. 
 
Dle Kotlera by se každá firma měla přednostně držet základu strategie, ale zároveň ji 
také v průběhu času vylepšovat. Současně je nutné vyvíjet individuální strategie pro 
celou škálu výrobků a služeb organizace. (Kotler, 2007) 
 
Strategie muže být krátkodobou a dlouhodobou. Zrovna u mody je důležité, jestli se 
používá operační anebo strategický marketing, např.: slevy a rychlý výprodej se můžou 
zařadit do operační složky – krátkodobá strategie. 
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Příklady dlouhodobé strategií jsou	budování značky, franchising. 
 
Každá strategie v sobě zahrnuje základní body, kterými jsou marketingové cíle, cílové 
segmenty a positioning. Je nutné do ní zahrnout strategický marketingový plán, jež 
vytváří cílový trh a adekvátní nabídky zákazníkům na základě analýzy tohoto trhu. (Kot-
ler, 2007) 
 

2.5.1 SWOT a PESTLE analýzy  

SWOT analýza patří mezi používané nástroje k vyhodnocování strategické analýzy. 
v dnešní době se jedná o jednu z nejpoužívanějších metod pro stanovení interních 
a externích faktoru ovlivňující úspěšnost či neúspěšnost daného podniku na trhu. Kot-
ler a spol. uvádí: „Jedná se o stručný seznam kritických faktorů úspěchu na daném trhu, 
který hodnotí silné a slabé stránky organizace ve srovnání s konkurencí”. (Kotler, 2003) 
 
Management Mania (2013) uvádí, že autorem SWOT analýzy je Albert Humphey, ame-
rický manažer, který tuto analýzu navrhl v 60. letech 20. století.  
 
SWOT se skládá ze čtyř skupin:  
 
a. S (Strengths) — silné stránky  
b. W (Weaknesses) — slabé stránky  
c. O (Opportunities) — příležitosti  
d. T (Threats) — hrozby  
 
Silné a slabé stránky řadíme do vnitřního prostředí a podnik na ně může z velké části 
působit. Na rozdíl od příležitostí a hrozeb, jež firma výrazně ovlivnit nemůže, pouze na 
ně reagovat nebo se jim přizpůsobit. Silná stránka je definována jako zdroj nebo zdat-
nost tvořící podstatný znak konkurenční výhody. Ve své podstatě se jedná o to, co 
firma v rámci daného oboru podnikání dělá lépe než jiné, existující, konkurence-
schopné firmy. Slabou stránkou je zdroj či dovednost, ve které firma nevyniká a klíčový 
konkurent v ní exceluje. Tržními příležitostmi jsou ve své podstatě příznivé situace 
a vývojový trend v daném okolí. Je potřebné tuto šanci využívat, aby firma dosáhla nej-
vyšší možné konkurenční výhody. Ohrožení zaznamenává firma jako nepříznivou situ-
aci, která se projeví jako neblahý vliv na dění ve firmě. (Karlíček, 2013) 
 
Další analýzou pro módní průmysl je PESTLE (pomáhá lépe porozumět tržním a ob-
chodním pozicím organizace, strategicky plánovat a provádět průzkumy trhu v nových 
a také stávajících horizontech), skládá se ze	šesti skupin: 
 

• P – politika 
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Určuje, do jaké míry vládní a	veřejné politiky mohou ovlivnit odvětví módního 
průmyslu. 

 
• E – ekonomika 

 
Úrokové sazby, míra zaměstnanosti nebo nezaměstnanosti, náklady na suro-
viny, směnné kurzy atd., tyto faktory ovlivňují ekonomiku a její produktivitu, což 
přímo ovlivňuje podnik a jeho ziskovost, mohou mít přímý nebo nepřímý dlou-
hodobý dopad na společnost, protože ovlivňují kupní sílu spotřebitelů a mohou 
změnit strukturu nabídky a také poptávky v	ekonomice. 

 
• S – sociální aspekty 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 Fair trade  

(zdroj: https://www.giftsanddec.com/retail/tips-for-storeowners/beyond-the-labels-un-

derstanding-fair-trade/) 

 
Fair trade – obhajuje a chrání principy spravedlivého obchodu, podporuje a prosa-

zuje spravedlivé obchodní vztahy s chudými zeměmi, prosazuje otázky cen zboží ve 

prospěch řemeslníků. v módě je velkým problémem – dětská práce. 

 
• T – technologie 

 
Tempo technologických inovací a rozvoje, které mohou ovlivnit trh nebo prů-
mysl, mění se materiály používané ve výrobě a technologie výroby, má-li pod-
nik k dispozicí tyto informace tak může zabránit tomu, aby se vynakládaly 
značné prostředky na vývoj technologie, která se brzy stane zastaralá. 

 
• L – legislativa (ochrana spotřebitelů) 
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• E – ekologie 
 
Hodně se řeší ekologická zodpovědnost firem, protože tento průmysl je posta-
ven na image výrobců. Zohledňuje aspekty recyklace a	používaní chemikálií při 
výrobě. 

 

2.5.2 Cíle strategie 

Cíle marketingové strategie jsou formulovány většinou až po sestavení SWOT analýzy. 
Je nutné, aby byly konkrétní a zahrnovaly kombinaci více cílů, jakými jsou zisk, růst tr-
žeb, zvýšení tržního podílu nebo změny pověsti firmy.  
 
Cíle strategie:  
 

a. strategické cíle jsou dlouhodobé organizační cíle, stanoví měřítka úspěchu 
a jsou navrženy tak, aby byly měřitelné, konkrétní a realistické; 

b. operativní cíle jsou denní, týdenní nebo měsíční projekty – krátkodobé cíle, 
které implementují širší strategické cíle. 

 
V	módě může být cílem vybudovat si novou značku, novou síť obchodů, reagovat na 
generační změny. 
 
Strategické cíle v módě, např. požadující procento v nárůstu tržeb, vyžadují dokončení 
operačních cílů, které spočívají ve vývoji a provádění účinné reklamní strategie spolu 
s dalšími operačními úkoly. 
 
V rámci těchto jednotlivých záměrů je nutné splnit některá z kritérií či pravidel. Prvním 
z pravidel je hierarchie, a to seřazení od nejdůležitějších, které představují nevyšší pri-
oritu. Dalším kritériem je, aby dané cíle byly kvantifikovatelné, aby nedocházelo k příliš 
obecným definicím. Předposledním kritériem jsou realistické cíle, které jsou vystaveny 
na silných stránkách dané firmy a vycházejí také z důkladné analýzy příležitostí. Po-
sledním kritériem je konzistence, tedy to, že cíl by měl být stálý a neměl by se často 
měnit. (Kotler, 2007) 
 

2.5.3 Segmentace  

Segmentace je jednou z důležitých součástí cíleného marketingu. Ve své podstatě se 
jedná o proces rozdělující trh na jednotlivé zákaznické segmenty. Mezi tyto segmenty 
řadíme kupující s podobnými potřebami, chováním a charakteristikami. Na jednotlivé 
segmenty je poté firmou přímo cíleno specifickým produktem, který je rovněž přizpů-
soben cenou, marketingovou komunikací a distribucí. (Karlíček, 2013) 
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Při sestavování strategie může firma využít hned tří základních marketingových 
strategií: 
 

a. nediferencovaný marketing – tato strategie přehlíží rozdíly mezi jednotlivými 
tržními segmenty a je vystavena na oslovení celého trhu, a to jednotnou nabíd-
kou. Nabídka se poté soustředí na společné potřeby spotřebitelů, nikoli na roz-
díly mezi nimi. Tyto podniky musí mít produkt a marketingový program velmi 
přitažlivý, a to pro co nejvíce kupujících; 

b. Diferencovaný marketing – firma se zaměřuje na několik tržních segmentů, 
pro které je vytvořená samostatná nabídka a marketingový program. Diferen-
covaný marketing přináší vyšší tržby než marketing nediferencovaný; 

c. Koncentrovaný marketing – strategie zahrnuje pokrytí trhu, kdy místo toho, 
aby se firma zaměřila na malou část velkého trhu, zaměří se na velkou část jed-
noho či dílčích trhů. 

 
Segmentace podle parametrů pro sportovní oblečení zahrnuje klasifikaci hlavních 
funkcí, které může produkt vykonávat, zjištění, pro které skupiny uživatelů je tento pro-
dukt určen (sportovní soupravy pro ženy s nadváhou), které funkční a technické para-
metry produktů mají klíčový význam pro zvýšení konkurenceschopnosti. 
 

2.5.4 Targeting 

Targeting je proces, díky němuž dochází k výběru segmentů, na které se firma chce 
zaměřit. Je nutné stanovit, na kolik segmentů se podnik bude zaměřovat a který z nich 
je pro ni nejpřijatelnější. Jako druhý krok je stanoven výběr nejatraktivnější cílové sku-
piny.  
 
K hodnocení segmentů podniků se používají čtyři prvky, mezi které řadíme stabilitu, 
velikost a zvětšení/růst segmentu, strukturální atraktivitu, rozpočet a také cíle firmy. 
(Pelsmacker, 2003) 
 
Targeting je dále sadou online nástrojů, které umožňují zvolit cílové publikum v síti pro 
on-line sdělení. Účelem cílení je poslat správnému publiku reklamní a informační 
zprávy, které nejlépe odpovídají zadaným kritériím, a to pro sportovní a módní sektory. 
Umožňuje racionální využití marketingového rozpočtu a získání maximálně nejlepší 
zpětné vazby a výsledků prostřednictvím využití reklamních kampaní. 
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Internetové cílení umožňuje zobrazovat re-

klamní bannery v souladu se zájmy návštěv-

níků informační platformy.	
 

Obrázek 20 Reklamní bannery  

(zdroj: https://www.focus-age.cz/m-journal/internet/e-business-forum-2016--jaky-banner-zaujme-na-

seznamu-__s281x12426.html)  

 
Na internetu jsou pohyby uživatelů mezi weby a návštěvnost určitých webů sledovány 
pomocí cookies a následně analyzovány. Informace jsou shromažďovány v profilech 
a obsahují údaje o prohlížených webech, vyhledáváních, nákupech v internetových 
obchodech atd. Po obdržení takového profilu si reklamní služba může jasně představit 
portrét objektu, zjistit jeho zvyky a preference. Po určení cílového publika, vytvoření 
reklamní zprávy, se reklama umístí na stránce, kterou potenciální publikum navštíví. 
Jakmile se jeden z těchto uživatelů objeví na kterémkoli z tisíců webů, zobrazí se mu 
bannerová reklama. 
 

2.5.5 Positioning 

Positioning je poslední fází cíleného marketingu, která má za účel odlišení se nějakým 
rozličným způsobem od konkurentů (módní průmysl) v povědomí zákazníků. Do této 
fáze spadá především identifikace spotřebitelů, jejich pocity při nakupování, dojmy 
a citové rozpoložení týkající se produktu či služby.  
 
Při vytváření positioningu prochází firma zpravidla těmito sedmi kroky: 
 

1. určení konkurence; 
2. posouzení postoje zákazníků vůči konkurence, akceptování jejích značky a pro-

duktů; 
3. stanovení umístění konkurence; 
4. zkoumání předností zákazníků; 
5. stanovení správné strategii positioningu; 
6. uskutečnění; 
7. sledování neboli jinak řečeno sběr informací o použité strategii positioningu. 

(Pelsmacker, 2003) 
 
Je nutné analyzovat a pochopit potřeby spotřebitelů. To je přesně první úkol při bran-
dingu oblečení. Pozice značky je založena na jejím rozhodnutí. To, jaké místo zaujme 
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značka v životě spotřebitelů, bude záviset na správném positioningu, vybraného umís-
tění do cílové skupiny. Značka by měla zaujmout jasnou pozici v podvědomí spotřebi-
telé, produkty by měly by odpovídat na otázku spotřebitele „V jaké životní situaci pro 
mě bude tato věc vhodná?“ a nabídnout nejlepší řešení. Může se jednat o opakující se 
události např.: sport, volný čas. 
 
Kupující chce vypadat dobře během různých životních okamžiků. Umístění by mělo 
zachycovat situační scénáře v používání zboží a při výběru oblečení by spotřebitel měl 
mít dobrou představu o tom, kam může v tomto oblečení jít. 
 

 

Při výběru správného positioningu 

marketingoví pracovníci zkoumají 

spotřebitele, kteří jsou na trhu pří-

tomni, a nacházejí určitou kategorii 

lidí, jejichž potřeby by značka 

mohla uspokojit. Fashion branding 

se začíná identifikací cílového pu-

blika.  

 

Obrázek 21 Positioning módní značky  

(zdroj: https://kellyinthekitch.blog/2017/04/03/wheres-kelly-no-guys-this-is-not-a-game-of-wheres-

waldo/)  

 
Příklad positioningu pro oblečení: 
 

 

Adidas – převážně spor-

tovní zboží ve střední ce-

nové kategorií. 

Zara – ve většině případu 

společenské oblečení. 

F&F (Tesco) – společenské 

zboží, vyskytují se ale 

i sportovní kolekce, cena – 

nízká. 

 
 
 
 
 

Obrázek 22 Positioning v	oblečení  

(zdroj: vlastní zpracování) 
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2.6 Design 

21. století je doba nových technologií a rychlého rozvoje všech odvětví života, který se 
mění a vyvíjí se velmi rychle. Lidé chtějí být v souladu s dnešní módou, být v trendu. 
k tomu, aby člověk byl úspěšný, dnes nestačí mít dobré vzdělání a být vynikajícím od-
borníkem, ale navíc se musí být stále schopen se prezentovat v příznivém světle. Ob-
raz, který člověk prezentuje vnějšímu světu, je ostatními lidmi často vnímány jako od-
raz jeho úrovně sebeúcty a sebehodnocení. Promyšlený a doladěný styl podporuje ko-
munikaci, pomáhá přitahovat a udržovat pozornost lidí, získávat jejich sympatii. 
Všechny výše popsané důvody mají vliv na to, že se člověk pří výběru vhodných kusů 
oblečení ke koupi hodně řídí designem výrobků; ten má zásadní vliv na rozhodnuti, zda 
si potenciální kupující pořídí vybranou věc anebo nikoliv. 
 
Každý člověk chce vypadat dobře v jakékoliv situaci a pokud je to možné, utratit za to 
co nejmíň peněz a volného času. Snížení nákladů na „extra“ věci vede k úsporám, 
umožňuje koupit dražší a kvalitnější oblečení. 
 
Nestačí, aby návrhář vymýšlel originální věci a očekával, že kupující se najdou sami. 
Módní návrháři by měli studovat své spotřebitele, aby mohli pochopit jejích problémy 
a požadavky a nabídnout oblečení, které je vyřeší. To všechno pomáhá získat stálé zá-
kazníky a přilákat nové, zvyšuje hodnotu samotné značky. 
 
Aktualita designu je způsobena jeho každý rok rostoucím vlivem na sociální a kulturní 
sféry života. Harmonický design oblečení se stává nespornou podmínkou pro konku-
renční výhodu v moderních tržních vztazích a hraje důležitou roli v módním průmyslu. 
 
Měnící se design se neustále snaží najít nové místo ve zdánlivě přeplněné oděvní sféře. 
Tyto výklenky jsou často prototypy dávno zapomenutých věcí a návrhů. Něco nového 
vychází často ze zcela zapomenutého designu. Módní návrháři se systematicky obra-
cejí k prvkům z historie a kultury a hledají v nich nová řešení, která jim umožňují vytvá-
řet nové a jedinečné kolekce.  
 
Důležitým nástrojem v souboji o kupujícího je samotný obal produktů a jeho design. 
Dobrý design obalu funguje jako vlnová rezonance. Pokud si potenciální kupující myslí, 
že obal je krásný, je pravděpodobnější, že si zboží koupí, dále s nadšením udělá foto-
grafie a sdílí na sociálních sítích. Takto se o produktu dozví více potenciálních zákaz-
níků. 
 
Estetická funkce designu je nutná v každém předmětu, díky němuž lze dosáhnout har-
monické kombinace výhod, dobré použitelností a atraktivity produktů. Módní linie, 
forma a způsob ozdobení získávají hodnotu, která určuje výběr jednotlivých kousku 
oblečení ze skupiny produktů, které jsou homogenní, pokud jde o užitečných vlastnos-
tech a komfortu. 
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Samozřejmostí je, že pro 

různé typy lidí platí jiná pra-

vidla, u některých design ne-

hraje žádnou roli, rozhodují 

se jenom na základě technic-

kých parametrů, užitečností 

a občas i oblíbenosti určité 

značky. Například: kabát pro 

podzimní nošení by měl spl-

ňovat jenom funkci zahřání, 

nezaleží na vzhledu, barvě 

atd.  (obrázek 23). Mezitím 

však pro někoho jiného je 

jeho design zásadním a roz-

hodujících pří výběru (obrá-

zek 24). 

Obrázek 23 Bílý kabát bez zjevných příznaků designu  

(zdroj: https://www.asos.com/new-look/new-look-grey-tailored-coat/prd/8915002)  

Obrázek 24 Barevný kabát s	příznaky designu 

(zdroj: http://www.restaurantsrimahkota.com/coats-c-23_27/womens-clothing-multi-asos-design-

jacquard-slim-coat-its-silkysilky-aednujv-1202961-p-2635.html)  

 

2.7 Zásady firemního marketingu na B2C a B2B trzích 

Pojem trh lze definovat jako místo směny. v rámci marketingu toto slovo vyjadřuje sku-
pinu zákazníků a lze jej rozdělit ze dvou různých pohledů. První dělení jej rozděluje na 
dvě základní podmnožiny, a to trh spotřebitelský (Business-to-Customer) a trh organi-
zací (Business-to-Business). Další dělení je dle zákazníků, a to na trh spotřebitelský, 
obchodní, průmyslový, vládní, mezinárodní a neziskový. (Kozel, 2006) 
 
Spotřebitelský trh je definován jako trh klasický, kdy zákazník podniku je konečný spo-
třebitel. Jeho podstatnými znaky je velká skupina klientů disponující jednotlivými rysy, 
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jež ovlivňují chování zákazníků, které souvisí s jejich osobním rozhodováním. Mezi sub-
jekty pak patří domácnosti (koncový spotřebitel), firmy, dodavatelé, výrobci, konku-
rence a veřejnost. (Kozel, 2006) 
 
Internetový obchod pro B2C trh má oproti klasickému kamennému obchodu spoustu 
výhod. Mezi nejvýznamnější benefity tohoto typu obchodu patří nižší ceny, které si ob-
chod může dovolit s ohledem na nižší náklady spojené s uvedením produktu na trh a 
s odstraněním části nákladů na provoz obchodu. Další výhoda je shledávána v tom, že 
obchodník zná jméno každého kupujícího včetně adresy, tj. pro běžný obchod průlo-
mová záležitost. Zde se odráží princip nové generace mileniálů, kteří nemají takový 
problém se sdílením svých osobních údajů.  
 
Než vytyčíme základy firemního marketingu na B2C trhu, je nutné definovat B2B trh. 
Tento trh je založen na změně struktury, poptávky, povaze nákupní jednotky, v rozho-
dovacím procesu a typu rozhodnutí. Jedná se o označení pro obchodní vztahy mezi 
obchodními společnostmi, pro jejich potřeby, které neobsluhují konečné spotřebitele 
v masovém měřítku. Není kladen tak velký důraz na získání zákazníka, jako je to právě 
v případě obchodů B2C.  
 
V rámci B2C trhu jsou jejich spotřebitelé oproti organizacím vnímavější na nástroje 
podpory prodeje, mezi které neodmyslitelně patří krátkodobé pobídky ke koupi 
a slevy. Významnou roli hraje v dnešním konkurenčním prostředí kvalita dodatečného 
servisu, služeb a srozumitelné poskytnutí podrobných informací.  
 
Velmi hojně je využívána masová reklama zacílená na jednotlivce na B2C trhu. v rámci 
reklamy se osvědčila online reklama, která je hojně využívána internetovými stránkami, 
případně pomocí placené PPC (Pay Per Click) reklamy. Na některé spotřebitele může 
také dobře zapůsobit vhodně zvolený sponzoring. 
 
Pro B2C trh jsou typickým znakem emoce, na které je důležité cílit, a to příjemným vy-
stupováním, individuálními výhodami. Je zapotřebí dát zákazníkovi pocit jedinečnosti. 
(Koudelka, 2005) 
 
B2B (Business to Business) trh – poskytování zboží nebo služeb nikoliv konečnému 
spotřebiteli, ale ve formátu podnik-podniku. Takový prodej vyžaduje zvláštní přístup 
při výběru marketingových, PR a reklamních nástrojů k propagaci a navázání nových 
obchodních kontaktů. 
 
V	módním průmyslu existuje i B2B trh, např.: trh s pracovními oděvy. Velkoobchodní 
výroba oblečení pro firmy – podnik se může zabývat výrobou vest a prodávat je pro 
trh B2C (maloobchod) ale potom dostane velkou objednávku od určité firmy, a to už 
bude výroba a prodej pro velkoobchod, kde výrobce může nabídnout jinou, velkoob-
chodní cenu. 
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3 E-COMMERCE  
S rozvojem konkurence na trhu se podnikatelé potýkali s potřebou hledat nové mezery 
na trhu pro rozvoj svého podnikání a projektů. Vynikajícím místem pro zahájení vlast-
ního podnikání je internet, který každý den spojuje miliardy lidí po celém světě. 
 
Elektronické obchodování, též také elektronická komerce nebo e-commerce, je forma 
obchodu, která využívá pro svůj obchod a prodej moderní elektronické komunikační 
systémy. Obchodování v rámci e-commerce v sobě zahrnuje distribuci, nákup, prodej, 
marketing až po samotný servis produktů.  
 
Počátky e-commerce se datují již do 90. let minulého století, a to hlavně díky mohut-
nému rozvoji informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT – Information 
and Communication Technology). Tento rozvoj významně ovlivnil výrobu, obchod, 
skladování, zákaznické služby, způsob kooperace podnikatelských subjektů a do eko-
nomického a celkového podvědomí se zavedly termíny jako je e-shop, e-commerce, 
e-business. (Tvrdíková, 2008) 
 
Základem pro e-commerci je internet, v rámci něhož je možné využívat elektronickou 
poštu, telefon či platební kartu. Internetové obchodování je tedy obchod, kdy je ale-
spoň jedna z fází realizována elektronickou cestou. Jedná se o nabídku zboží, jeho ob-
jednávku, platbu a navazování obchodních kontaktů. v dnešní době je tato forma velmi 
častá a výhodná nejen pro zákazníky ale i pro dané firmy. 
 
Z pohledu organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je e-commerce 
rozdělena ještě na širší a užší pojetí. v rámci širšího pojetí je definována tak, že „elek-
tronická transakce je prodej či nákup výrobků a služeb, ať už mezi podnikateli, domác-
nostmi, jednotlivými spotřebiteli, vládou, dalšími veřejnými či soukromými organiza-
cemi, který je prováděn prostřednictvím počítačových sítí. Výrobky a služby jsou ob-
jednávány prostřednictvím těchto sítí, ale vlastní dodávka výrobku či služby může být 
provedena on-line nebo off-line”. Užší pojetí e-commerce je definováno jako „interne-
tová transakce je prodej či nákup výrobků a služeb, ať už mezi podnikateli, domác-
nostmi, jednotlivými spotřebiteli, vládou, dalšími veřejnými či soukromými organiza-
cemi, který je prováděn prostřednictvím internetu. Výrobky a služby jsou objednávány 
prostřednictvím internetu, ale vlastní dodávka výrobku či služby může být provedena 
on-line nebo off-line”. (MEASURING THE INFORMATION ECONOMY 2002) 
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3.1 Definice e-commerce 

Je nutné vymezit různá pojetí definic tohoto pojmu. Tětek (1999) přirovnává elektro-
nický obchod k výměně informací v rámci internetu za účelem uzavření obchodu nebo 
jeho podpoře. Slípka a Froulík (2000) jej zase vymezují jako zajištění obchodních aktivit 
podniku pomocí informačních technologií. Podle Frejtichové (2000) je elektronický ob-
chod chápán jakoukoliv formou obchodování, která je prováděna pomocí telekomuni-
kačních sítí. (Suchánek, 2012) 
 
Samozřejmě je nutné brát zřetel na to, že se jedná o starší definice a ICT je moderni-
zováno a je tedy nutné těmto novým poznatkům přizpůsobovat i terminologii. v této 
práci je e-commerce pojata dle Suchánka (2012), jenž vymezuje elektronické obcho-
dování následovně: „Za elektronický obchod se v současné době považuje obchod, při 
kterém komunikace mezi obchodujícími subjekty probíhá prostřednictvím ICT, při-
čemž elektronická komunikace ve všech fázích realizace obchodní transakce nemusí 
být výlučná.” (Suchánek, 2012) 
 
S e-commercí velmi úzce souvisí ještě m-commerce, která je v dnešní době již neod-
myslitelnou součástí internetového obchodování a zažívá bouřlivý nárůst. Pojem m-
commerce znamená mobilní obchodování, tedy nákup a prodej uskutečněný pomocí 
bezdrátové technologie, tedy pomocí mobilních telefonů či tabletů. (Suchánek, 2012) 
 
Dnešní život je velmi dynamický a mnoho lidí nemá čas na nakupování. Nyní je to mno-
hem jednodušší – můžete vždy otevřít notebook nebo tablet, přejít na požadovaný 
web a zakoupit tam potřebné zboží. 
 
Internetový obchod je tedy pro podnikatele skvělou variantou, jak obchodovat, aniž by 
vynakládal spoustu finančních prostředků na otevření a spuštění projektu prostřednic-
tvím kamenných obchodů. 
 

3.2 Typy e-commerce  

Správné rozdělení e-commerce je možné chápat z několika pohledů. Jedním z	nich 
jsou spotřebitelé neboli zákazníci internetového obchodu. Další skupinu tvoří prodejci 
a	firmy, kteří dané zboží nabízejí přes internetový obchod. Poslední a	významnou sku-
pinou jsou instituce veřejné správy.  
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Tabulka 1 Přehled typů e-commerce  

(zdroj: vlastní zpracování dle zdroje: Suchánek, 2012) 

Zkratka Dodavatel/Odběratel Charakteristika 

B2B obchodník → obchodník 

 

(Business to Business) 

Obchodní vztahy a vzájemná komuni-

kace mezi dvěma firmami. Tento vztah 

funguje hlavně na principu elektronické 

výměny dat, mezi které patří faktury 

a objednávky. Nejsložitější B2B systémy 

poté fungují jako komunikační a distri-

buční sítě, které slouží k regulaci již na-

vázaných vztahů. 

 

B2C obchodník → spotřebitel 

 

(Business to Customer) 

Jedná se o přímý prodej koncovým spo-

třebitelům. Základem služby B2C je in-

formování spotřebitelů o produktech. 

Významnou roli zde hrají webové 

stránky, které plní funkci letáku. Vyšší 

úroveň na trhu B2C je umožnění zpětné 

vazby prostřednictvím formulářů a nej-

vyšší úrovní je pak internetový obchod 

samotný. 

 

B2A obchodník → veřejná instituce 

 

(Business to Administration) 

Obchodní a komunikační vztahy mezi 

obchodníky a veřejnými institucemi na 

úrovni státní správy, jako je místní sa-

mospráva či finanční instituce. 

 

B2G obchodník → veřejná instituce 

 

(Business to Government) 

Komunikace, obchodní vztahy s úřady 

a orgány státní správy, které zahrnují 

i nabídku produktů těmto institucím. 

Jedná se např. o podání daňového při-

znání s využitím elektronického pod-

pisu. 
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Zkratka Dodavatel/Odběratel Charakteristika 

B2R podnik → obchodní zástupce 

 

(Business to Sales Representative) 

Obchodní a komunikační vztahy mezi 

podnikem a obchodními zástupci. 

Jedná se o výměnu strukturovaných 

dat, kdy se používají různé formy speci-

ální webové aplikace, jako je extranet. 

Ten slouží ke sdílení citlivých informací 

zejména ze strany obchodních zá-

stupců, spolupracujících firem nebo 

přímo koncových spotřebitelů. 

 

C2C spotřebitel → spotřebitel 

 

(Customer to Customer) 

Obchodní operace mezi dvěma spotře-

biteli, která probíhá na internetu např. 

prostřednictvím specializovaných aukč-

ních systémů. Jedná se také o inzertní 

služby, bazary či burzy. 

 

C2G občan → správa 

 

(Citizen to Government) 

 

Např. elektronické podávání daňových 

a majetkových přiznání. 

 

C2A spotřebitel → veřejná instituce 

 

(Customer to Administration) 

Do této skupiny patří vztahy na nižší 

úrovni mezi spotřebiteli a veřejnými či 

finančními institucemi. 

 

G2B správa → obchodník 

 

(Government to Business) 

Obchodní vztahy a komunikace mezi 

veřejnou správou a obchodníkem. 

Označuje se jako podmnožina e-

governmentu a jedná se např. o zadá-

vání veřejných zakázek a podávání in-

formací o grantech a dotacích. 

 

G2C správa → občan 

 

(Government to Citizen) 

Komunikace a vztahy mezi státní sprá-

vou a občany. Může se jednat o státem 

financovaný portál, který poskytuje po-

moc veřejnosti při řešení životních situ-

ací. Koncept G2C se teprve rozvíjí. 
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Zkratka Dodavatel/Odběratel Charakteristika 

G2G správa → správa 

 

(Government to Government) 

Vzájemná a často elektronická komuni-

kace orgánu veřejné moci mezi sebou. 

Uplatňuje se také při koordinaci mezi-

národní spolupráce. 

 

 

3.2.1 E-commerce typu B2C 

Business to Customer neboli B2C je obchod, který je realizován elektronickou cestou. 
Odehrává se mezi podnikatelským subjektem a daným spotřebitelem. Mezi hlavní cíle 
služeb B2C trhu je řazeno informování spotřebitele o produktech pomocí webových 
stránek, jež plní funkci letáku či elektronického katalogu. Do vyšší úrovně služeb B2C 
jsou řazeny interaktivní formuláře, které mají možnost poskytnout podnikatelskému 
subjektu zpětnou vazbu. Nejvyšší úrovně pak ale dosahuje samotný internetový ob-
chod, kde je možné vybranou věc přímo zakoupit a zaplatit on-line. (Suchánek, 2012) 
 
Do nejvyužívanějších a nejviditelnějších nástrojů marketingové komunikace pro 
oděvní průmysl patří reklama, po které hned následuje podpora prodeje a přímý mar-
keting. Je nutné zvolit vhodnou a přesně zacílenou kombinaci těchto nástrojů, aby bylo 
oslovení spotřebitele co nejintenzivnější.  
 

3.3 Elektronický obchod B2C 

Internetový obchod (e-shop) je již dlouho účinným kanálem pro prodej různých druhů 
zboží a služeb. Je významně výhodnější pro obchodní společnost (zejména střední 
podniky), která chce řídit celý proces internetového obchodování a různé marketin-
gové kampaně, obchodovat na objednávku ze skladu. Hlavním faktorem úspěchu in-
ternetového obchodu je především pohodlí, ergonomie a jedinečnost designu. Lidé 
používají internetový obchod k rychlému vyhledání produktu a následnému nákupu.  
 
Obchod v rámci B2C je dnes z převážné části pouze elektronickou formou zásilkového 
neboli katalogového prodeje.  
 
Elektronické obchody lze rozdělit z hlediska velikosti a zralosti:  
 

• broadcast – základní informace dodané prostřednictvím internetu (např. we-
bové stránky firmy plní funkci elektronického katalogu); 

• interact – zpřístupnění informací a komunikace se zákazníky, jako jsou nejrůz-
nější formuláře (profesní životopis) a PR aplikace (spotřebitelské hry a soutěže); 
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• transact – možnost objednat výrobek nebo službu prostřednictvím internetu, 
a to včetně platby a distribuce; 

• integrate – integrace celého řešení a napojení se do vnitřní obchodní sítě. 
(Dvořák, 2004) 

 
Dle dalšího rozdělení lze za základní úroveň považovat převážně organizačně, systé-
mově, technologicky a také pak nákladově nepříliš náročný elektronický marketing 
(zejména webovou reklamu). Za vyšší úroveň je bráno vybudování komplexního ob-
chodního systému, který je vystavěný na perfektní logistice a na nových technologií 
obchodního provozu, jejichž zavedení představuje poměrně velkou investici. (Kou-
delka, 2005) 
 
Využití moderních informačních technologií a komunikačních systémů (elektronická 
výměna dat, internet, e-mail, elektronické platby) může přenést na novou úroveň 
všechny aspekty podnikání. Rozvoj elektronického obchodu (e-commerce) a zvýšení 
jeho objemů je doprovázen řadou pozitivních dopadů na světovou a českou ekono-
miku. Výsledky rozšíření elektronického obchodování jsou například tyto: v první řadě 
snížení transakčních nákladů, zjednodušení postupů pro obchodovaní, rozšíření příle-
žitostí pro další investice, geografické rozšíření pro prodej, zvýšení konkurence. 
 

3.3.1 Klienti e-commerce 

Klienti tvoří zásadní vliv na vývoj celého podniku, z pohledu zákazníka je internetový 
obchod www stránka, jež působí jako klasický neobchodní webový server. Zákazník 
má možnost uložit vybrané zboží do virtuálního košíku, ve kterém lze zboží odebírat 
a přidávat, měnit jeho strukturu a hlídat aktuální ceny za celý nákup.  
 
Nákup je završen vyplněním osobních údajů, výběrem způsobu platby a dopravy. Zá-
kazníkovi je předložen účet (faktura) včetně daně, poštovného, dopravy, slev apod. Po-
kud zákazník s účtem souhlasí, je buď přímo vyzván k zaplacení, nebo mu je oznámen 
předpokládaný čas doručení zboží a zaplacení proběhne až při převzetí nákupu (do-
bírka). 
 
Nakupující musí mít vhodné podmínky při nákupu, kvůli tomu by se měli zvážit další 
faktory, které ovlivňují účinnost e-shopu: 
 

• návštěvník internetového obchodu během prvních pár minut přítomnosti na 
webu musí pochopit, kde najde informace, které ho zajímají. Pro úspěch inter-
netového obchodu by měly být promyšleny všechny detaily uživatelského roz-
hraní: struktura webu, jasná navigace, logická organizace stránek, pohodlný ob-
jednávkový formulář. Možnost platit za nákupy prostřednictvím elektronického 
platebního systému je zřejmou výhodou, stejně jako dostupnost správného vy-
hledávání a vysoké rychlosti stahování. Obchod by měl samozřejmě mít vhodný 
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a ergonomický design, jasný a nepřetěžovaný nadbytečnou grafikou. Obsah – 
textový a grafický obsah webu, popis zboží, fotografie, tematické články – web 
musí být neustále obnovován a udržován v aktuálním stavu; 

• přilákání kupujících, kteří mají v současné době zájem o koupi produktu nebo 
služby, zahrnuje neustálou práci na propagaci webu. Za účelem přilákání kupu-
jících je nutné pokrýt všechny kanály marketingové komunikace: kontextová re-
klama, PPC, propagace ve vyhledávačích, fórech, blozích, síťových komunitách 
atd; 

• zaměstnanci e-shopu musí rychle a odborně odpovídat na telefonické hovory, 
zpracovávat objednávky, aktualizovat novinky a položky u zboží. Logistika je 
velmi důležitá: zajištění rychlé a levné dodávky zboží; 

• ceny jsou jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšného prodeje. Lidé zpravidla 
nejprve najdou produkt na webu a poté jednoduše zadají jeho název do prohlí-
žeče a porovnají ceny v různých internetových obchodech. Pokud cena neod-
povídá očekáváním kupujícího, nebude zboží objednávat a dohledá jej v jiných 
obchodech; 

• hlavní chybou je zanedbání faktorů úspěchu. Jedná se o technické a technolo-
gické nesprávné výpočty, neochotu majitelů internetových obchodů věnovat 
náležitou pozornost reklamě a propagaci, nedostatek kvalifikovaných pracov-
níků, kteří upravují obsah webu a mnoho dalších chyb. 

 

3.3.2 Technologická část 

Tato část představuje složitější oddíl virtuálního obchodu. Je nutné zajistit serverové 
části technickými a technologickými prostředky umožňující bezpečné fungování to-
hoto typu obchodu. Základem je www server, který zabezpečí komunikaci s prohlíže-
čem uživatele. Zároveň umožní zajištění bezpečnostních funkcí jako např. tzv. krypto-
vání přenášených dat (pomocí protokolů HTTPS nebo SSL), autorizaci nebo autentifi-
kaci. Standardním protokolem pro komunikaci serveru s klientem je protokol HTTP (Hy-
pertext Transfer Protokol).  
 
Z pohledu organizace práce lze jakýkoli internetový obchod rozdělit na dvě části: 
 

a. front office – toto je stránka internetového obchodu, pošty a SMS, volání zákaz-
níkům. Obecně se jedná o vše, s čím zákazník přijde do styku; 

b. back office – jedná se o práci doručovací služby, ceny, dodávky, integrace růz-
ných systémů. Obecně se jedná o část práce, která zůstává „v zákulisí“ pro ku-
pujícího, ale je také velmi důležitá pro nepřetržitý a spolehlivý provoz. 

 
 
 
 



 

�| 47 

3.4 Cíle subjektů na trhu e-commerce v oblasti B2C  

„Primárním cílem elektronického obchodování je organizování všech důležitých čin-
ností vedoucích k uspokojování konkrétních potřeb zákazníků současně s dosahová-
ním plánovaných cílů dané firmy provozující elektronické podnikání.“ (Suchánek, 2012) 
 
Klíčovým cílem e-commerce je vytvářet nabídku oblečení pomocí webových aplikací, 
působit důvěryhodně, odlišit se od konkurence, dodat zboží a službám přidanou hod-
notu, zaujmout spotřebitele, prodat zboží či službu, a tím dosáhnout zisku. 
 
Suchánek dále uvádí, že primárně je nutné prodat výrobek či nabízenou službu s po-
žadovaným ziskem. Jako vedlejší cíl je uváděno, aby se podnik udržel na trhu a udržo-
val si konstantní či vzrůstající trend zisku. Na plynulost daných obchodních aktivit mají 
vliv různorodé prvky, které dohromady vytvářejí funkční integrovaný systém. (Suchá-
nek, 2012) 
 

3.5 B2C e-commerce z pohledu dodavatelů 

3.5.1 Benefity e-commerce 

Jedna z nejvýznamnějších výhod e-commerce je především možnost rozšíření trhu až 
na mezinárodní trh, jež poskytuje další příležitosti. Nabídku je pak možné prostřednic-
tvím internetu zpřístupnit lidem v rámci celého světa. S rozšířením trhu souvisí i obje-
vení nových obchodních partnerů či dodavatelů. (Bodiš, 2014) 
 
Další výhodou je možnost snížení nákladů, a to hlavně za pronájem prodejních prostor 
spolu s úsporou energie a vybavením obchodu, náklady na mzdy prodavačů a ostrahy. 
Je nutné poznamenat, že v případě provozních nákladů platí přímá úměra – pokud se 
elektronické obchodování zvětšuje, tím více se náklady zvyšují a tím se více přibližuji 
kamennému obchodu. Pokud máme možnost snížit takto náklady, lze snížit cenu na-
bízených produktů a tím vytvořit lepší cenovou konkurenci. (Jaké jsou výhody a nevý-
hody obou základních voleb?, c1998-2020) 
 
Pozitivní stránkou je také mnohem efektivnější a rychlejší vyřizování objednávek, ke 
kterému přispívá automatizace podnikových procesů. Elektronická komunikace se zá-
kazníkem, jež je uskutečňována ryze elektronicky, pomáhá dané firmě analyzovat data 
v rámci návštěvnosti, nakupování a také je možné zanalyzovat nákupní chování. Tím je 
možné předcházet a minimalizovat chyby, a to jak na straně spotřebitele, tak obchod-
níka. (Eger, 2015) 
 
Prostřednictvím e-shopu je možné využít přímého kontaktu se zákazníkem. Jedná se 
o různé poradenské služby, on-line komunikace, jako je například chat.  
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Další kladnou stránkou elektronického obchodování je, že hlavní image firmy tvoří její 
webové stránky; a právě zde je nutné mít jejich vzhled propracovaný. Zároveň je 
v dnešním moderním světě důležité využití sociálních sítí, jako je např. Facebook, In-
stagram, Twitter nebo Pinterest. Díky těmto serverům lze umožnit e-shopu zaujmout 
potencionální nové zákazníky, přiblížit jim filozofii firmy a nabídku zboží či služeb. 
Tento způsob marketingové komunikace je levnější než tradiční marketingové kanály 
a je velmi účinný. Další výhodou využití sociálních sítí je jednoduchý sběr zpětné vazby. 
(Eger, 2015) 
 

3.5.2 Nevýhody e-commerce 

Nejvýraznějším negativem, které se vyskytuje téměř u všech e-shopů, je minimální až 
nulový osobní kontakt se spotřebiteli, jež je při obchodu nenahraditelný. Spotřebitel 
se tedy rozhoduje dle vlastní vůle a pokud je nerozhodný, nelze v něm probudit emoce 
a radost z možné koupi produktu.  
 
Další nevýhodu mohou být technické bariéry a nákladná implementace elektronic-
kého systému, který musí být propojen s databázemi e-shopu a skladovými zásobami. 
Je důležité dostupné produkty aktualizovat, a to především proto, aby nedocházelo 
k situacím, že zákazník objedná již nedostupnou věc a poté ji bude požadovat. S tím 
souvisí také náklady na zabezpečení systému a zaškolení zaměstnanců. (Bodiš, 2014) 
 
Další nevýhodou je působení tzv. ROPO efektu (Research On-line – Purchase Off-line). 
Tento efekt spočívá v tom, že spotřebitel vyhledá dostupné informace o nabízeném 
produktu on-line, porovná konkurenční nabídky a finální produkt zakoupí v kamenné 
prodejně u té firmy, která konkurenčně zvítězila. Zároveň prodávající nezjistí důvod, 
proč nebyla objednávka dokončena. 
 
Často se setkávají e-shopy s tím, že spotřebitelé zneužijí 14denní lhůtu na vrácení bez 
udání důvodu tak, že zakoupení zboží pojmou formou „vypůjčení“. Zboží plně využívají 
v době, kdy jej potřebují, a poté je mírně opotřebované do 14 dnů vracejí. (Jaké jsou 
výhody a nevýhody obou základních voleb?, c1998-2020) 
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3.6 B2C e-commerce z	pohledu spotřebitelů 

3.6.1 Benefity e-commerce  

Mezi hlavní výhody, které e-shop nabízí, patří především možnost koupit si produkt či 
službu kdykoliv a kdekoliv. To je umožněno pokrokem v	m-commerci zahrnující roz-
sáhlejší pokrytí České republiky vysokorychlostním internetem a rozšíření chytrých 
mobilních telefonů a tabletů, které jsou snadno přenosné a jejichž baterie má dlouhou 
výdrž. (Bodiš, 2014)  
 
Nespornou výhodou je významná úspora času a možnost nákupu z	pohodlí domova. 
Klient má možnost porovnávat nabídky od různých firem, vybrat si tak tu nejlevnější 
variantu a zároveň nemusí navštívit kamennou prodejnu. Spolu s	tím také souvisí ne-
omezená otevírací doba.  
 
Dalším benefitem je bezesporu to, že kupujícího nikdo nebude otravovat s	nabídkou 
pomoci v	tom, že se bude nabízet oblečení, které zákazník nepotřebuje. Virtuální po-
radenství může být často získáno přímo na internetových stránkách internetového ob-
chodu, aniž by došlo k	osobnímu kontaktu. 
 
Výhoda neomezeného sortimentu umožní nakupujícímu srovnat celou škálu substi-
tutů. Klient má možnost využít také internetové srovnávače, ve kterých se zohledňují 
jednotlivé parametry srovnávaného zboží, a tak si vybrat pro něj ideální produkt. Na-
kupující může zohlednit při svém nákupu možnosti dopravy, jako je Česká pošta, PPL, 
DHL, DPD, Geis, Top Trans, Fedex, UPS atd. (Eger, 2015) 
 
Pozitivum skýtá automatizace v	komunikaci. Od potvrzení objednávky až po zprávu 
o vyexpedování zásilky jsou spotřebitelé informováni e-mailem od prodávajícího, 
který je ve většině případů generován automaticky. Nakupující nemusí komunikovat 
přímo se zaměstnanci e-shopu, kteří mají omezenou pracovní dobu. Po vyexpedování 
obdrží spotřebitel informace o doručení od přepravní společnosti opět automaticky 
(převážně formou sms). Na samotném převzetí zásilky se např. u PPL a DPD musí spo-
třebitel telefonicky domluvit kurýrem. (Česká e-commerce, c2008-2020) 
 
Dále je pro spotřebitele v	mnoha ohledech prospěšné, že může svoji objednávku sle-
dovat od objednání přes přijetí, vyexpedování až po samotné doručení. Tato možnost 
je velmi značně využívána v	předvánoční době a je zde mnoha obchodníky garanto-
váno doručení právě do Štědrého dne. 
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V rámci plateb nacházíme další přednosti nákupů přes e-shop. Jedním z nich je mož-
nost výběru placení objednávky. Zpočátku bylo téměř všechno zboží posíláno na do-
bírku, což v klientech vzbuzovalo nedůvěru. Tento trend je nyní na ústupu a stále se 
zvyšuje počet zaplacených objednávek prostřednictvím internetového bankovnictví. 
(Česká e-commerce, c2008-2020) 
 

3.6.2 Nevýhody e-commerce 

Zásadním negativem nakupování na internetu je velké množství produktů a služeb. 
Spotřebitel je přímo zahlcen informacemi a může to v něm vyvolávat nepříjemné po-
city. Často si klient vybírá pouze jeden e-shop, na kterém se orientuje, má zde jasnou 
představu, kde potřebné zboží nalezne, a tak nezabere vyhledávání tolik času, jako 
když je nucen hledat na neznámých stránkách. Proto se zde uplatňuje to, že je nutné 
si stálé klienty udržovat a vytvářet pro ně různé výhodné nabídky. (Jaké jsou výhody 
a nevýhody obou základních voleb?, c1998-2020) 
 
Výrazná nevýhoda spočívá v tom, že spotřebitel daný produkt nevidí, nemůže si jej vy-
zkoušet a musí tak se spoléhat jen fotografiím spolu s informacemi o daném produktu. 
Je tedy nucen prodejci důvěřovat.  
 
Občas se vyskytují složitosti spojené s většími náklady na dopravu. Čekání na vybrané 
zboží může trvat déle než týden. a náklady na dopravu jsou poměrně velké (zejména 
pokud jde o objednávku ze zahraničí a práci s prostředníkem — platba podle hmot-
nosti zboží). Následně i nepohodlnost při případném vracení zboží, která se taky tyká 
dopravy. 
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4 CORPORATE IDENTITY (CI) A BRAND 

MANAGEMENT  

4.1 Corporate identity (CI) 

Corporate identity neboli firemní identita je pokládána za nejvyšší firemní normu, a to 
především svojí promyšleností, uceleností, použitelností. Pomocí ní lze získávat nové 
zákazníky, členy a fanoušky. Je formou zosobnění dané společnosti a vymezuje se tak 
vůči případné konkurenci.  
 
Je důležité rozpoznávat souvislost mezi firemní image a firemní identitou. Identitu 
subjekty vytvářejí. Image mohou jen prostřednictvím identity s většími či menšími 
úspěchy ovlivňovat. 
 
Svoboda ve své knize definuje image jako „představa, kterou si vytvořila jedna veřej-
nost nebo více veřejností o nějaké osobě, podniku nebo instituci, a to nikoliv jako do-
kreslený obraz, ale spíš jako mozaiku z pochycených, zlomkovitých, vzájemně se pro-
línajících detailů”. (Svoboda, 2009) 
 
Horáková a kol. (2000) definují CI následovně: „Firemní identita je strategicky napláno-
vaná představa, vycházející z podnikové filozofie a dlouhodobého podnikatelského 
cíle. Tuto představu musí potvrzovat chování firmy a veškerá komunikace uvnitř i na-
venek neboť naplánovaná firemní identita přestává být snem jedině tehdy, je-li neu-
stále a důsledně stvrzována konkrétním působením organizace“. (Lošťáková, 2017)  
 
Firemní identita je chápána především jako „management”, tzv. corporate identity ma-
nagement – CIM. Jedná se o proces, jehož výsledkem je vytvoření „osobnosti“ podniku, 
jež se vyznačuje věrohodností, jistotou, důvěrou a dalšími kladnými vlastnosti, které 
jsou zákazníkem kladně hodnoceny a vyžadovány. Je nedílnou součástí vývoje a růstu 
podniku, má přímý vliv na finanční ukazatele firmy, na její produktivitu a na chování 
zaměstnanců. (Olins, 1990) 
 
Komplexní image a corporate identity je tedy zjednodušeným obrazem celé společ-
nosti, který umožňuje a usnadňuje klientovi utvořit si na základě krátké doby pozoro-
vání obraz o postojích, úrovni a dalším širokém spektru celého firemního subjektu. 
 
Corporate identity lze dělit dle Svobody na tyto části: 
 

a. základem je filozofie organizace; 
b. prostředky se skládají z následujících čtyř prvků: corporate design, corporate 

culture, corporate communication, product organizace; 
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c. výsledkem je corporate image. (Svoboda, 2009) 
 

Na samotném oblečení se corporate identity příliš neprojevuje, pokud se nejedná 
o oblečení obsahující	výrazné loga. Ve sportovním oblečení jsou výrazné logo a prvky 
součásti designu anebo se jedná pouze o menší nápis např. na štítku. 
 

 

Příkladem corporate identity jsou celosvě-

tově známe tři pruhy od Adidasu. Vyskytují 

se na každém kousku oblečení, jsou pro 

značku rozpoznávacím elementem. 

Obrázek 25 Corporate identity a	Adidas  

(zdroj: https://www.queens.cz/wear/88661/52/adidas-originals-3-stripes-pant/)  

 

4.1.1 Firemní design (corporate design) 

Firemní design je chápán jako komplexní vizuální styl podniku, do kterého patří logo, 
název, písmo a barvy, grafika obalů, oděvy zaměstnanců, dárkové předměty a pří-
padně i firemní slogan.  
 
Jedná se o vizuálně jednotný, promyšlený způsob, jakým je firma prezentována. Je kla-
den důraz na jedinečnost a lehkou zapamatovatelnost, aby byla výrazná především na 
poli konkurence. Zásady tohoto sdělování jsou uvedené v příručce, ve které jsou po-
psané vizuální a grafické styly. (Svoboda, 2009) 
 
Dnes se stovky agentur zaměřených na design a reklamu úspěšně zabývají otázkami 
komplexního promýšlení firemního designu pro značky v módním a sportovním prů-
myslu. Je však důležité nejen vymyslet a navrhnout, ale také správně předat firemní 
identitu společnosti, zajistit její ukotvení do podvědomí cílového publika společnosti, 
jinak nebude dosaženo požadovaného účinku. 
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Je třeba poznamenat, že firemní design v	ideálním by měl plnit následující funkce: 
 

a. identifikovat společnost mezi ostatními účastníky na trhu a konkurenty; 
b. vytvářet pozitivní image společnosti; 
c. pomáhat dohledat vhodného cílového spotřebitele, formovat jeho pozitivní po-

stoj ke společnosti a výrobkům; 
d. ukazovat veřejnosti stabilitu a zodpovědnost podniku; 
e. zvyšovat loajalitu zaměstnanců společnosti, vytvářet nový způsob myšlení, 

nést firemní kulturu a její filozofii; 
f. snižovat náklady na reklamu a PR, přispívat k budování silné značky. 

 

 
Obrázek 26 Výloha Marks & Spencer 
(zdroj: https://byznys.ihned.cz/c1-65245430-novy-zivot-pro-stare-ob-

leceni-modni-retezce-spousti-kampane-na-recyklaci-obnosenych-

kousku)  

 

Pokud člověk jde po ně-

jakém nákupním bul-

váru, tak pozná obchody 

podle jejích prvků, např.: 

logo, speciální písmo, 

barva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27 Výloha Timeout  

(zdroj: https://www.wellen.cz/en/)  

 
Navíc do této složky můžeme zařadit visačky, stojany, ramínka, cenovky – všechny po-
mocné složky v obchodě, jenž také obsahují firemní rozpoznávací prvky. 
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4.1.2 Firemní komunikace (corporate communication) 

Firemní komunikace je také nazývána jako marketingová (obchodní) komunikace, má 
za svůj cíl vytvářet pozitivní postoj k organizaci a komunikaci navenek i uvnitř podniku. 
Zároveň by měla být adekvátní pro daný sektor trhu a konkurenceschopná v porovnání 
s ostatními firmami. (Olins, 1990) 
 
Důležitou součástí je komunikace se zaměstnanci. Jejím hlavním cílem je zajišťování 
loajality, spokojenosti, schopnosti přizpůsobit se změnám, povahy vztahů v pracov-
ních týmech, názorů a postojů.  
 
Jakákoli „správně“ se rozvíjející společnost by měla budovat určité vztahy se šesti vel-
kými a nezbytnými publiky pro úspěch podnikání:  
 

• se spotřebiteli produktů (kupující; 
• s	úřady (organizace, které provádějí regulační nebo dozorčí funkce; 
• s	akcionáři a investory (které mají určitý podíl v podnikaní a příjem z činností 

společností; 
• se zaměstnanci (jak formálně, tak i neformálně; 
• se širokou veřejností (obecně nebo s jejím jednotlivým segmentem, nejčastěji 

prostřednictvím médií nebo prostřednictvím akcí určených k vyvolání veřejné 
odezvy). 

 
Obecně se říká, že každé z těchto publik je nezávislé, má své vlastní zájmy a potřeby. 
Samozřejmě ale existují obecné otázky, například otázky důvěry do vybrané společ-
ností. 
 
Společnosti, jejíž partneři se pomocí různých komunikačních prostředků aktivně snaží 
porozumět tomu, jak se dorozumívat s klientem v rámci nové komunikační strategie, 
co sdělit úřadům, jak přesvědčit investory ohledně správných kroků řízení, jak zvýšit 
odpovědnost a efektivitu tisíců pracovních týmů. 
 
Jednou z forem komunikace se zákazníky je atmosféra obchodu – kombinace jeho fy-
zických charakteristik, jakými jsou architektura, rozvržení, barvy, osvětlení, teplota, 
zvuky a vůně, které vytvářejí určitý obraz značky v podvědomí zákazníků. Vnitřní pro-
středí obchodu poskytuje informace o službě a cenách zboží, jakož i o stupni módy na-
bízeného zboží. 
 
Osobní prodej je komunikační proces mezi prodávajícím a kupujícím, během čehož 
obchodník pomáhá spotřebitelům splnit jejich potřeby. 
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4.1.3 Firemní kultura (corporate culture) 

Jedná se o důležitou součást firemní identity, jež je následně uplatňována prostřed-
nictvím firemní komunikace. Lze ji také nazývat jako vnitřní atmosférou podniku. v pro-
sperující a úspěšné firmě jsou vytvořena a zavedena určitá pravidla, která jsou všemi 
dodržována a zaměstnanci se s nimi ztotožňují. Řadíme sem zásady vyjednávání 
a chování se zákazníky, vyřizování telefonátů, řešení případných reklamací a vzhled za-
městnanců na pracovním místě. (Olins, 1990) 
 
Kulturní obraz je úzce spojen a	ovlivněn minulou kulturou navazující na tradice a	sa-
mozřejmě také působí na kulturu budoucí. Klíčovým prvkem pro firemní kulturu jsou 
hodnoty, které firma uznává.  
 
Tabulka 2 Prvky a	pravidla firemní kultury  

(vlastní zpracování dle zdroje: Urban, 2014) 

Prvky firemní kultury Pravidla pro tvorbu firemní kultury 

Symboly – zkratky, oblékání, především in-

terního charakteru 
Firemní (podnikový) řád 

Kodex jednání zaměstnance  

Hrdinové – ideální vzor zaměstnance Směrnice pro pracovní oblékání 

Zasedací pořádek při poradách 

Rituály – oslavy, formální schůze, informační 

a kontrolní systémy 

Pracovní doba a délka přestávek  

Směrnice řízení firmy (podpisový řád, zastu-

pování managementu apod.) 

Hodnoty – nejhlubší úroveň kultury, sdíleny 

všemi zaměstnanci 

Pracovní doba a délka přestávek  

Směrnice řízení firmy (podpisový řád, zastu-

pování managementu apod.) 

 
Firemní kultura nemá nic společného s celkovým výrobním procesem v oděvním prů-
myslu, má však přímý dopad na organizační záležitosti. Například výrobní společnost, 
která vyrábí společenské šaty, bude i nadále vyrábět tento produkt, a poradenská spo-
lečnost, která provádí marketingový výzkum, bude tuto službu nabízet i nadále za 
předpokladu, že jejich podnikání bude likvidní a ziskové. Otázkou je, jakou roli hraje 
firemní kultura v podnicích? Odpovědět se může takto – firemní kultura upravuje ta-
kové záležitosti, jako je délka a frekvence schůzek, zákaz nebo povolení kouřit, udržo-
vání týmového ducha, oblékání, podmínky pro konverzací, poslání a cíle společnosti, 
disciplína, podpůrná strategie atd. To vše přímo nebo nepřímo ovlivňuje celkový pro-
ces a úspěch společnosti. 
 



 

�| 56 

4.2 Brand management 

„Marketingový souboj bude především soubojem značek. Boj o přední postavení 
značky na trhu. Jednotlivé společnosti i investoři si začnou uvědomovat, že je třeba se 
na značku dívat jako na nejhodnotnější aktivum společnosti. Mnohem důležitější bude 
vlastnit trh, nežli vlastnit továrny. a jedinou možnou cestou, jak vlastnit trh, bude vlast-
nit silné a na trhu dominantní značky.“ (Kotler, 2003) 
 
Řízení značky neboli brand management je aplikaci marketingových technik na kon-
krétní produkt, produktovou řadu nebo značku. Cílem je zvýšit význam produktu ve 
vnímání spotřebitele, zvýšit hodnotu značky. Hodnota značky je výhodou, kterou 
značka přináší výrobci: zvýšení prodeje, zvýšení ceny, nižší náklady. 
 
Slovo „značka“ samo o sobě znamená „kvalita“. Jejím cílem je se zdržet v lidském vě-
domí a vypovídat o exkluzivitě produktu, což následně vyvolává pozitivní emoce u ku-
pujícího. 
 
„Povědomí o značce není jen skutečnost, že si zákazníci uvědomují existenci značky, 
ale především za ní vidí produkt, jeho přínos a vlastnosti, logo, firmu, která produkt vy-
robila, funkcionální a symbolické charakteristiky, cenu, kvalitu, užitek a vlastnosti re-
klamy.“ (Pelsmacker, 2003) 
 
Faktor povědomí o značce hraje podstatnou roli u spotřebitele při rozhodování a ná-
sledném výběru produktu. Keller tvrdí, že v některých případech stačí samotné pově-
domí o značce k tomu, aby v situacích rozhodování, které mají nízkou míru angažova-
nosti, byla reakce spotřebitelů příznivější. v těchto situacích spotřebitelé ochotní vybí-
rat raději podlé značek, které jsou jim známé. (Keller, 2007)  
 
Z toho vyplývá, že značka, kterou si jedinec snadno vybaví a zapamatuje, je pak silnější 
na trhu mezi konkurencí a má velkou přidanou hodnotu. Toto povědomí je nutné si 
získat, budovat a dále poté propagovat mnoha způsoby, které přesvědčí budoucí stá-
vající zákazníky.  
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4.2.1 Budování a řízení značky 

Při zavádění nové značky na trh je důležité, aby daná značka byla unikátní, jedinečná 
a měla určitou vizi. Klíčovým přístupem při budování nové značky je podpora vnitřních 
a vnějších příležitostí značky. Strategické řízení značky provází značku celým jejím ži-
votním cyklem. Daná strategie buduje, řídí, měří a v neposlední řadě udržuje hodnotu 
značky. (Pelsmacker, 2003) 
 
Proces řízení značky lze pojmout jako komplexní a pravidelné zlepšování, prováděné 
ve všech fázích její vývoje. Účelem je maximalizace prodeje zboží nebo služeb nabí-
zených cílovému publiku. 
 

 

V	současné době se tržní podmínky a po-

třeby cílového publika rychle mění a je po-

třeba, aby na ně značka mohla rychle reago-

vat. Cyklus budování značky lze tedy zúžit na 

tři hlavní bloky: analýza a hodnocení (zda 

vztah ke značce u uživatele se skládá do jed-

noho celkového obrazu), tvorba značky (ne-

stačí vytvořit značku, je potřeba jí správně 

sdělit, jak v rámci společnosti, tak i spotřebi-

telům), správa a implementace (cílem je vy-

tvořit image značky a zvolit správné umís-

tění). 

 
Obrázek 28 Cyklus budování značky  

(zdroj: vlastní zpracování) 

 
Řízení, budování a další zavádění značky jsou důležité fáze. Je třeba k nim přistupovat 
stejně odpovědně jako i ve stádiích zvolení strategie nebo rozvoje značky. 
 

4.2.2 Stanovení positioningu a hodnot značky 

Identita značky je chápána jako konkrétní styl, kterým se značka prezentuje. Jedná se 
o určité ovlivnění a komunikace se zákazníkem. První krok je představa o tom, jakým 
způsobem by měla být značka uvedena na trh, jak by měla být vnímána zákazníky a ja-
kou by měla mít typickou charakteristiku. Na tento krok poté navazuje identifikace bu-
doucích možných zákazníků a samozřejmě i dané konkurence na současném trhu, 
v rámci níž je nutné vytvořit plán a získat nad ní konkurenční výhodu. Poznání konku-
rence je jedním z nejvýznamnějších faktorů, který udává úspěšnost firmy v oboru a na 
daném trhu. 
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Na tuto identifikaci navazuje samotný positioning značky. Jedná se o nalezení správné 
pozice značky u určité skupiny spotřebitelů a na trhu. Pomocí propracovaného positi-
oningu značky se maximalizuje potenciální přínos pro firmu. „Dobrý positioning značky 
pomáhá vést marketingovou strategii díky objasnění, co značka znamená, jak jedi-
nečná je, nakolik se podobá konkurenčním značkám a proč by si spotřebitelé měli 
značku koupit a užívat ji.“ (Keller, 2007) 
 
Pozice značky na trhu určuje její konkurenceschopnost, jakožto i soubor potřeb a vní-
mání spotřebitelů. Je důležité, co si kupující myslí o umístění zboží mezi konkurenty. 
 

4.2.3 Branding v módním průmyslu a příklady positioningu 

Prvním úkolem pro správné umístění je ukázat návštěvníkovi, co dostane navíc se za-
koupeným zbožím v obchodě. a nezáleží na tom, co si kupuje – ponožky nebo plesové 
šaty – v mysli spotřebitele by měla být značka spojena se silným obrazem. Zde jsou 
dva příklady positioningu oblíbených značek oblečení pro mládež. 
 
ZARA 
 

 

Kupující (cílová skupina) značky ZARA jsou 

mladí lidé se zvýšenou citlivostí na změnu 

nejnovějších trendů ve světě módy. Tato 

značka nabízí ultramoderní oblečení, každý 

týden vydává nové produkty – rychlá móda 

(fast fashion). Čerpají trendy ze světových 

sbírek a snaží se je rychle ukázat zákazníkům 

formou nových kolekci. Posilují své postavení 

tím, že přitahují mladé vůdce veřejného mí-

nění, které jsou jedním z hlavních nástrojů 

pro propagaci značky. 

 

Obrázek 29 ZARA positioning  

(zdroj: https://merkandi.de/archive/zara-2017-damen-herren-kinder-sonderposten/298544)  
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SUPREME 
 

 

Newyorská oděvní značka SUPREME byla navržena speciálně 

pro skateboardisty. Oblečení značky a	její umístění prodávají 

přesně tentýž životní styl – zběsilý a	šílený rytmus mládeže, 

divoký a s	neomezenými možnostmi. Uvnitř většiny ob-

chodů je spousta volného prostoru, což umožňuje vstup do 

obchodu a	pohyb v	něm přímo na skateboardu. Značka 

pravidelně vydává kolaborace s	dalšími značkami (NIKE, 

VANS, LEVI‘S), které jsou populární mezi současnou mládeží. 
 

Obrázek 30 SUPREME positioning  

(zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/679691768744412326/)  

 
Název značky oblečení se vybírá po určení positioningu. Toto zaručí atraktivitu pojme-
nování pro potenciální kupce. Vhodné jméno zajistí větší počet „správných“ návštěv-
níků v obchodě. 
 
Snem majitelů jakékoliv značky je, aby ji spotřebitelé okamžitě rozpoznali, když vidí 
pouze logo. Ve většině případů jsou loga oděvních značek ve formě textu, který obsa-
huje název firmy. Proto by měly vyniknout jedinečným písmem a barvou. 
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Grafické symboly však lze také rozeznat – 

jako například krokodýl od LACOSTE nebo 

los od Abercrombie & Fitch. 

 

 
Obrázek 31 LACOSTE logo  

(zdroj: https://logo-logos.com/lacoste-logo-529.html)  

Obrázek 32 Abercrombie & Fitch logo 

(zdroj: http://harbert.auburn.edu/blogs/auburn-finance/FinanceSummerInternAbercrombie.php) 

 
Barva je jedním z hlavních komunikačních prvků se spotřebiteli – přenáší atmosféru 
značky a vytváří celkový dojem ze společnosti. Když například člověk vidí modrou 
barvu, tak se naladí na vážnou náladu a vidí-li žlutou – na veselou. Zajímavým je, že 
bílá barva zubní pasty není spojena s funkčním účelem zboží. Čisticí látka, která tvoří 
základ produktu – pasty, může mít jakoukoli barvu a je určena složením suroviny. Tra-
dičně bílá barva je však spojena uživateli s čistotou a čerstvostí, proto značky zubních 
past přidávají tuto vlastnost ke vnímání zákazníky vysoké kvality. 
 
Jakmile se značka objevila na trhu, vyvíjí se v průběhu celého životního cyklu a přemě-
ňuje podstatu značky ze souhrnu identifikačních prvků (firemní název, výrobní značka, 
styl, slogan) na hodnoty jasně vnímané spotřebiteli jako součet funkčních a emocio-
nálních prvků, které jsou jednotné s výrobkem a způsobem, jakým je prezentována. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 PŘEDSTAVENÍ NOVÉ ZNAČKY  
Ve dnešní době je na českém trhu velké množství dostupných značek, které jsou sou-
částí módních řetězců. Je zde na výběr nepřeberný počet sportovního oblečení, ale 
většinou ve klasických velikostech.  
 
Analýzou českého trhu jsem dospěla k závěru, že na něm chybí značka, která by se 
přímo soustředila na výrobu větších velikostí, a to čistě pro dámskou sportovní módu 
v hezkém, efektním a stylovém provedení. Lidé s nadměrnými velikostmi mají výběr 
podstatně zúžený, většinou ani svoji velikost v daných obchodech nenajdou. Obchodů, 
které jsou zaměřeny výhradně na větší velikosti, je podstatně méně a zboží je většinou 
ihned vyprodáno anebo není příliš lákavě ke koupí, a to kvůli nenápadnému či žád-
nému designu. 
 

5.1 Popis společnosti  

Případová studie je zaměřená na uvedení nové značky QueenToBe na trh se sportov-
ním oblečením, která se zaměřuje na sportovní módu a unikátní a lákavý design kaž-
dého kousku pro ženy potřebující větší velikosti oblečení.  
 
Značka představí během roku dvě kolekce, které budou zahrnovat trika s krátkým 
a dlouhým rukávem, mikiny, sportovní kalhoty a legíny. Podstatou výrobků této značky 
bude vysoce kvalitní oblečení s použitím pohodlných, ale účelných materiálů. Velký 
důraz je kladen na kvalitu, atraktivní design, ale i na obal a způsob prodeje. Náš tón 
komunikace bude neformální, svěží, lehce provokativní a nepodlézavý. Chceme 
v České republice zavést koncept nový, ojedinělý a originální. 
 
Zákazník by měl značku vnímat jako příjemnou a přátelskou, ke které se bude vždy rád 
vracet. Zároveň se také snaží o ekologický přístup a použité materiály k balení objed-
naných produktů budou ze sta procent recyklovatelného materiálu. Budoucí firma 
chce být tímto způsobem šetrná k	životnímu prostředí. 
 
V úvahu přichází prodej v rámci internetového obchodu. Zřízení kamenné vlastní pro-
dejny není v plánu. Důležitou součástí image značky QueenToBe bude osobní přístup 
k zákazníkovi. Vzhledem k faktu, že značka bude prodávána prostřednictvím interne-
tového obchodu, je nutné vytvořit v zákazníkovi skvělý pocit ze zakoupeného zboží.  
Také je nezbytné soustředit pozornost na propagaci obchodu formou reklamy a soci-
álních sítí.  
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5.2 Charakteristika značky  

Nová značka nese název QueenToBe. Usilovala jsem o vytvoření takového názvu, který 
by přesně vyznačoval snahu o to, aby se každá žena cítila spokojeně a sebevědomě, 
tedy jako královna. Zároveň je toto pojmenování lehce zapamatovatelné, smysluplné 
a esteticky přitažlivé, a čímž přispívá k oblibě výrobku u spotřebitelů. 
 
Tato nově vznikající značka se zcela soustřeďuje jen na dámskou sportovní módu, a to 
konkrétně na sportovní soupravy, které budou plus size, zároveň budou speciálně vy-
tvořené pro sport a volný čas. Chci svými produkty oslovit všechny ženy mající problém 
s výběrem velikostí v klasických obchodech a pomoci jim v tom, aby našly správné 
a stylové oblečení na sport, který zatoužily dělat.  
 
Značka QueenToBe vnímá své poslání odlišně než většina světových firem. Poslání je 
víc než jen to, čeho je možné dosáhnout. Odráží tedy to, o co bez přestání usilujete, 
něco, co vystihuje podstatu vaší víry, čím budete a jak chcete být vnímáni ostatními. 
v tomto ohledu jsem se inspirovala myšlenkou od světové sportovní značky Nike při-
nášet inspiraci a inovace každému sportovci světa, přičemž za sportovce je v tomto 
případě považován každý, kdo má tělo. 
 
Velkou část úspěchu tvoří umění nabídnout a prodat daný produkt, který by uspokojil 
a oslovil zákazníky natolik, aby si v konkurenci ostatních značek vybrali právě můj pro-
dukt a byli s ním dostatečně spokojeni. Zároveň se chci soustředit na to, aby tito zá-
kazníci byli spokojeni se značkou QueenToBe do té míry, že danému oblečení budou 
dělat oni sami reklamu, a tak se bude šířit dobré jméno značky. Jedná se o nejlepší 
způsob reklamy, neboť vyvolává mezi lidmi důvěru. 
 
Po prvním roce zavedení a fungování značky QueenToBe mám za cíl vyhodnotit, zdali 
se pustím do založení obchodní společnosti, prověřit celkový podnikatelský záměr 
a rozhodnout se, jestli je to životaschopný byznys alespoň do té míry, abych jej nemu-
sela po celou dobu existence dotovat ze svých úspor. QueenToBe nezakládám prvo-
plánově jen za účelem zisku, nicméně udělám vše proto, aby značka byla soběstačná 
a našla si své respektované místo na trhu. 
 
Logo je hlavním atributem firemního stylu společnosti a je nezbytné pro přilákání po-
zornosti k dané firmě a ke zboží. Mělo by vyvolávat pozitivní emoce u všech potenciál-
ních spotřebitelek. Logo značky je jednoduché, harmonické a zároveň by mělo způso-
bovat asociace, ukládat obraz produktu do podvědomí spotřebitelek.  
 
Na obrázku 33 je znázorněné logo značky QueenToBe, které bude umístěné na webo-
vých stránkách, letácích, obalovém materiálu, dokladech o zaplacení, určitých místech 
oblečení (podrobnější popis rozmístění loga na oblečení je v kapitole 6.1.2). Sportovní 
soupravy budou zabalené do dárkového balení s plastovou stuhou a mašlí. Pro obal 
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bude použit speciální balicí papír s potiskem firemního loga. Cílem je, aby klientky 
měly jak z nákupu, tak i po nákupu nejlepší pocity, aby se cítily jedinečně. Nakup a roz-
balování naších produktů pro ně musí být nezapomenutelným zážitkem, který by 
chtěly znovu dokola prožívat.  
 

 

Každá žena je královnou, a	to bez ohledu na 

věk a	velikost oblečení. Daná myšlenka byla 

použita pro vytvoření názvu značky Queen-

ToBe a	loga s	decentní	královskou korunou, 

ty všechny dobře promýšlené detaily sdě-

luje veřejností výše uvedený výraz. 

 

Obrázek 33 Logo značky QueenToBe  

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

5.2.1 Výrobní plán  

Výroba jednotlivé sady sportovní soupravy nebo triček je složena z následujících 
kroků:  
 

a. výběr budoucího designu, 
b. zvolení správné barevné kombinace, dekorativních vzorů, kontrola kvality, 
c. zadání požadavku do výroby: informace o materiálu, budoucí množství (ks), in-

formace o správném umístění vzorů, loga, nápisů atd.,  
d. samotné šití souprav, případný potisk nebo strojní vyšívání, 
e. nafocení hotových výrobků na e-shop, pro reklamy, lookbook a další marketin-

gové účely. 
 
Výrobou kompletní sportovní soupravy včetně pomoci při zpracování budoucího de-
signu podle vlastního návrhu firmy se bude zabývat zvolený podnik – MOESS, s.r.o. 

 
Potřebný čas k navření a ušití první kolekce jsou 2 měsíce.  
  



 

�| 65 

6 MARKETINGOVÝ PLÁN  

6.1 Produkt 

V rámci samotného produktu bude kladen důraz na prvotřídní kvalitu. Strategií je klást 
důraz na jedinečný design, dokonalý střih, český kvalitní výrobek a osobní přístup. Toto 
jsou atributy odlišující budoucí firmu od konkurentů na českém trhu, jež se snaží zau-
jmout zákazníky nízkou cenou a minimální marží.  
 
Značka QueenToBe se soustředí na: 
 

• volnočasové sportovní soupravy pro ženy s větší velikostí, a to na mikiny a spor-
tovní kalhoty; 

• trika s krátkým rukávem; 
• trika s dlouhým rukávem; 
• legíny. 

 
V	budoucnu je možné značné rozšíření nabídky. 
 
Sortiment značky je rozdělen na dvě kolekce, konkrétně se jedná o jaro-léto, jejíž za-
čátek prodeje je v únoru, a podzim-zima se začátkem prodeje v srpnu. Bude nabízeno 
celkem 5 druhů zboží, od legín až po mikiny. Bude zde možnost ušiti soupravu na míru 
(cena se bude odvíjet od požadavků zákazníků), tímto způsobem se zajistí co nejlepší 
osobní přístup ke každé klientce.  
 
Sportovní souprava se bude skládat ze sportovních kalhot neboli legín, mikiny a trika, 
všechno se bude prodávat zvlášť. Prostřednictvím fotografii se bude nabízet kompletní 
sportovní souprava, a to včetně trika; a důležité je, že klientka se může rozhodnout, 
jestli si bude chtít pořídit nabízenou soupravu komplet – buď jí sestavit podle svých 
přání, anebo si koupit zvlášť jednotlivý nabízený produkt.  Další možností je možnost 
v případě potřeby kombinovat různé velikosti, např.: sportovní kalhoty velikostí 3 XL 
a mikiny XXL; tato možnost se vyskytuje díky tomu, že se všechny kousky oblečení bu-
dou prodávat zvlášť. 
 
Dle mého pozorování je nejvyhledávanějším produktem klasické elastické triko s krát-
kým rukávem vyrobené ze směsi bavlny a polyesteru. Bavlna je typická svým příjem-
ným materiálem a v kombinaci s polyesterem se stává materiálem nemačkavým, jem-
ným, pevným a odolným. Velkou výhodou je barevná a tvarová stálost.  
 



 

�| 66 

Tabulka 3 Prodejní sortiment značky QueenToBe  

(zdroj: vlastní zpracování) 

Druh zboží Počet typů zboží ve sku-

pině 

Trika (krátký rukáv) 6 

Trika (dlouhý rukáv) 6 

Sportovní kalhoty 6 

Legíny 6 

Mikiny 6 

Celkem 30 

 
Počáteční prodejní sortiment značky QueenToBe bude obsahovat celkem 30 druhů 
zboží.  
 

 

Komplexní model výrobku 

pro každý produkt značky 

QueenToBe. 

Obrázek 34 Komplexní model výrobku  

(zdroj: vlastní zpracování) 
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6.1.1 Materiál 

Materiály a produkty z nich vyráběné jsou plně českým výrobkem. Zkoumá a hodnotí 
se střih, materiál, barevné kombinace a také se při tvorbě kolekcí inspiruje tím, jak je 
který produkt prodáván a o který je největší zájem. 
 
Co se týče jednotlivých produktů, budou vyráběny ze směsí šesti různých materiálů, 
které se vyznačují svými specifickými vlastnosti. Materiály pro jednotlivé produkty jsou 
voleny tak, aby daný produkt přesně splnil svůj účel při svém používání, propůjčil ob-
lečení výjimečné vlastnosti a zároveň se stal komfortním pro svého uživatele. Zákaz-
nice si budou mocí zvolit produkt podlé toho, jakou látku chtějí. Všechny tyto materiály 
jsou uvedeny v tabulce 4 spolu s jejich výhodami a nevýhodami.   
 
Tabulka 4 Výhody a	nevýhody používaných materiálů při výrobě oblečení  

(vlastní zpracování dle zdroje: https://www.sanasport.cz/magazin/sportovni-materialy-aneb-druha-

kuze-sportovcova)  

 Výhody Nevýhody 

Polypropylen • rychle schnoucí funkční materiál 

• nenavlhá, rychlý odvod potu 

• nejnižší možná hmotnost materi-

álu na trhu 

• odolný proti znečištění a oděru 

• hypoalergenní účinek  

• nevytváří žmolky 

• rychle se mačká  

• vhodnější spíše jen na spodní 

prádlo  

• nízká tepelná vodivost a nedopo-

ručuje se tedy tento typ oblečení 

do mrazivého počasí  

Polyester • odolný vůči světlu a jeho půso-

bení, povětrnosti a mikroorganis-

mům 

• rychleschnoucí  

• pří pomocí chemické či mecha-

nické úpravy lze docílit lepší pev-

nosti, odolnosti, barevné a tvarové 

stálosti 

• leskem připomíná přírodní hed-

vábí 

• hypoalergenní 

• používá se jako příměs do přírod-

ních materiálů ke zlepšení jejich 

vlastnosti. Tyto materiály jsou poté 

lehčí, nemačkavé, pevnější a tr-

vanlivější 

• umělý materiál  
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 Výhody Nevýhody 

Polyamid  • velmi pevný za sucha i za mokra 

• vysoká pružnost 

• odolný vůči biologickým vlivům 

a chemickým činidlům 

• nízká hustota, tedy velký objem 

polyamidu vykazuje překvapivě 

nízkou hmotnost 

• snadno se udržuje (praní, sušení) 

• některé typy vláken barvitelné 

• studený na omak 

• při výrobě/použití vzniká statická 

elektřina 

Elastan  • tvarově stabilní 

• přilne k tělu 

• umožňuje volnost pohybu  

• praní nutné na nižší teplotu 

• nižší stupeň žehlení  

Bavlna  • příjemný na dotek  

• odolný oděru 

• vzdušnost  

• sytá barva i při opakovaném praní 

• špatně schne 

• tvarově nestabilní 

• mačká se 

 

Bambus  • antibakteriální vlastnosti 

• ochrana před UV zářením 

• schopnost termoregulace, kdy 

v zimě hřeje a v létě chladí 

• prodyšnost 

• rychleschnoucí  

• odvod potu  

• jemnost  

• nemačká se 

• odolnost 

• ekologický materiál 

• levný způsob zpracování 

 

E-shop pro on-line prodej bude mít ze začátku omezený sortiment zboží, ale i	přes to 
všechny položky spojuje kvalitní materiál a	unikátní design. 
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6.1.2 Barvy a logo 

Barvy oblečení budou v nabídce v rámci první a druhé kolekce v 18 různých barevných 
kombinacích: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 35 Barevné kombinace – první kolekce, jaro-léto (zdroj: vlastní zpracování) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 36 Barevné kombinace – druhá kolekce, podzim-zima  

(zdroj: vlastní zpracování) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblečení Logo a nápisy Nitě

Oblečení Logo a nápisy Nitě
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Zadní strana produktů: 
 
 

 

Logo značky, samotná královská koruna, do 

které muže být umístěn jakýkoliv jiný krea-

tivní, motivační nápis anebo nápis bez ko-

runy, budou vždy u triček (krátký a dlouhý ru-

káv) a mikin vytištěné na zádech v dolní 

pravé části, navíc trička budou mít vzadu pro-

šívané švy, a to všechno se rovněž může za-

řadit mezi poznávací znaky značky. Cílem je 

se dostat do podvědomí klientek pomocí to-

hoto jednoduchého ale stylového designu. 

Na obrázku 37 je zobrazen návrh na rozmís-

tění loga na zadní stráně produktu. 

Obrázek 37 Logo na zadní straně trika  

(zdroj: vlastní zpracování) 

 
Přední strana produktů  
 

 

U legín, šortek a sportovních kalhot na jejich přední straně 

bude vždy rovněž vyobrazeno logo značky s nápisem Que-

enToBe, a to ve stejné barvě, jako je nápis na zadní straně 

produktu nebo v originálně barvě loga (černý nápis a ko-

runa), umístěné dole u levé nohavice, a to pomocí strojního 

vyšívaní. Rozmístění loga výše popsaným způsobem se 

také může zařadit mezi poznávací znaky firmy. 

Obrázek 38 Logo na přední straně produktu  

(zdroj: vlastní zpracování) 
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6.1.3 Velikost 

Jak již bylo výše uvedeno, soustředíme se pouze na větší velikosti oblečení. Cílové kli-
entky mají možnost výběru od velikost XL až do velikosti 5XL. Pro úspěšný nákup v e-
shopu je třeba znát velikost oblečení, kterou chce daný klient zakoupit. Svoji velikost 
si mohou jednoduše zjistit u každého výrobku, kde pro ně bude připravena tabulka 
velikostí spolu s obvody odpovídající dané velikosti (tabulka 5) 
 
Pro správně zvolenou velikost je tedy důležité změření, při kterém je nutné vždy stát 
rovně. Obvod hrudníku je třeba změřit v nejširším místě na hrudi. Naproti tomu obvod 
pasu je zapotřebí měřit v neužším místě v pase. Obvod boků je měřen v jejich nejšir-
ším místě.  
 
Tabulka 5 Dámské velikosti a	míry  

(vlastní zpracování dle zdroje: https://www.intimia.cz/tabulka-velikosti/) 

Velikost / US Obvod 

hrudníku (cm) 

Obvod 

boků (cm) 

Pas (cm) 

XL 100–104 104–108 84–88 

XXL 104–108 108–112 88–92 

3XL 108–112 112–116 92–96 

4XL 112–118 116–122 96–102 

5XL 118–124 122–128 102–108 

 
 Na obrázku jsou ukázané jednotlivé křivky, dle kterých je 

nutné měřit obvod hrudníku, pasu a boků. 

 
 

Obrázek 39 Měření obvodů  

(vlastní zpracování dle zdroje: https://zena-in.cz/clanek/skola-stylu-postava-typu-x-a-saty-nemuze-

sahnout-vedle-pokud-nezakryje-linii-pasu)  
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6.2 Ceny jednotlivých produktů  

Pro optimalizací a určení ceny pro jednotlivé produkty bude využita psychologie cho-
vání při nákupu, která spočívá v tom, že když se něco prodává s velkou nadhodnotou, 
tak se můžou i zvýšit ceny a lidí je nebudou příliš řešit, jako by tomu bylo v případě 
obyčejného trička v TESCU, protože ze zakoupeného zboží dostavějí hmatatelnou hod-
notu. 
 
Při stanovení cenové politiky je třeba vycházet z toho, že se jedná o český a kvalitní 
produkt splňující očekávání při sportovní zátěži. Také je nutné brát v potaz, že na ušití 
jednoho produktu se z důvodu větší velikosti spotřebuje více materiálu, a to se musí 
v ceně promítnout.  
 
V rámci geografického zaměření je značka mířena spíše na ženy z měst, které mají sta-
tisticky vyšší příjmy než ženy z venkova a zároveň mají větší možnosti ve výběru vol-
nočasových aktivit. Také je díky studiím zjištěno, že ženy z měst dbají na svůj vzhled 
více, častěji chodí cvičit s ostatními ženami. 
 
Vzhledem k tomu, že nastavení vhodné cenové politiky je velmi důležité pro budoucí 
příjmy a existenci firmy, je pozornost věnována dvěma pohledům na cenu: 
 

a. cena vycházející z poptávky, jež je stanovena vzhledem ke konkurenci na čes-
kém trhu a na základě vnímané hodnoty. Ceny nabízených produktů budou sta-
noveny tak, aby zaujímaly střední hranici cenového rozsahu nabídky obdob-
ných produktů na trhu; 

 
b. cena vycházející z nákladů, kdy je cena stanovena nákladově a vychází z kalku-

lace celkových nákladů od samotného ušití až po dárkové balení, a to spolu 
s přičtením marže. Tímto způsobem stanovení ceny bude ověřeno pokrytí vý-
robních nákladů a následná realizaci zisku. 

 
Na základě těchto pohledů v rámci stanovení ceny byla provedena analýza cen konku-
rence pro zjištění konkurenčních cen. Na základě tohoto byl dále zhodnocen potenciál 
vlastní nabídky, která by vedla k udržení konkurenceschopnosti na trhu. v tabulce 6 
jsou dále zpracované stanovené prodejní ceny za produkty. 
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Tabulka 6 Ceny za produkty  

(zdroj: vlastní zpracování) 

Druh zboží Náklady na výrobu 

1 ks v CZK 

Průměrná prodejní 

cena v CZK 

Marže v CZK 

Trika (krátký rukáv) 255 549 294 

Trika (dlouhý rukáv) 290 649 359 

Sportovní kalhoty 430 850 420 

Legíny 360 760 400 

Mikiny 440 820 380 

 
Je plánováno, že starší kolekce budou v případě nedoprodání zásob zlevněny o 30–50 
%. Tato akce bude časově omezená a zboží speciálně označené se zařazením do kate-
gorie VÝPRODEJ. Bude se klást důraz na to, aby se o této slevové akci dozvěděli cíloví 
zákazníci či případně skrze ně bylo možné nalákat i zákazníky nové. Tato propagace 
bude realizována prostřednictvím internetové reklamy, která bude umístěna hlavně na 
sociálních sítích, a prostřednictvím kampaně Google a Seznam. Zároveň bude na tento 
nesezónní výprodej využita podpora prodeje, kdy zejména na titulní stránce na dobře 
viditelném místě e-shopu bude umístěna reklama. Důležité je promítnout oznámení 
o nesezonních slevách pomocí přímého marketingu – e-mailingu. 
 

6.3 Místo, distribuce  

Sportovní dámské oblečení bude prodáváno v prostřednictvím internetového ob-
chodu, a to na nově vytvořené stránce www.queentobe.store, která bude v českém ja-
zyce, ale pro cizince zde bude možnost přednastavení do anglického jazyka.  
 
Samotný e-shop musí být přehledný, aby si zákaznice mohly rychle najit potřebné 
kousky oblečení a následně je objednat. Důležité je, aby návštěvnice e-shopu měli 
možnost kvalitního zvětšení fotek se zbožím, aby mohly prozkoumat detaily a látky. 
 
Značka by měla brát v úvahu určité obavy ze strany zákazníků ohledně zadaní objed-
návek, ohledně kvality, jestli bude zboží slušet atd. Aby se těmto obavám dalo v bu-
doucno předejít, po zavedení e-shopu se předpokládají následující zlepšení: použití 
nejenom fotek z nových kolekcí ale i videí, možnost „vyzkoušet“ oblečení pomocí vir-
tuální modelky a následné vytvoření on-line konzultačního centra. 
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Další částí marketingového plánu je organizace a využití jednotlivých distribučních 
cest a přepravních společností. Hlavním cílem je zajištění rychlé, bezpečné a efektivní 
služby doručení zásilky. Objednané zboží musí být vyexpedováno nejpozději následu-
jící den po obdržení objednávky, aby následovalo rychlé a efektivní doručení zákazní-
kovi. 
 
Výrobou, jak už bylo zmíněno dříve, se bude zabývat dodavatel naších hotových vý-
robku – MOESS, s.r.o. Společnost QueenToBe dostane hotové zabalené produkty, které 
bude mocí rovnou rozesílat. 
 
Objednávky budou řešeny přes dvě přepravní společnosti. První společností je Česká 
pošta s.p., která patří mezi nejoblíbenější druhy přepravy v rámci ČR. Jedná se o státní 
podnik, jehož hlavní výhodou je velké množství poboček. Nevýhodou je ovšem to, že 
tato společnost má oproti ostatním dopravcům vyšší ceny, které navíc ovlivňuje místo 
doručení, parametry zásilky (rozměry, hmotnost) a typ doručovací služby (doporučené 
psaní, balíky). Díky spolupráci však budou zajištěny výhodnější ceny přepravy pro kli-
enty, nepřetržitý přístup do interního systému s přehledem a možností administrace 
zásilky (změny v typu služby, stanovené doby nebo určení místa dodání). Druhá spo-
lečnost, která bude zajišťovat dopravu zboží klientům, je firma PPL s.r.o. (Professional 
Parcel Logistic). v ČR se řadí mezi druhou nejoblíbenější formu přepravy a zaměřuje se 
zejména na vnitrostátní přepravu a ve spolupráci se společností DHL dopravuje zboží 
v rámci Evropy. Spolupráce s touto firmou bude na základě uzavření zasilatelské 
smlouvy.      
 
Náklady za dopravu zboží bude plně hradit zákazník, výběr možnosti a výše ceny do-
pravného bude součástí druhého kroku objednávky zboží na e-shopu.  
 
Možnou motivací na větší nákup bude taková akce, kdy pokud hodnota objednaného 
zboží přesáhne 1 799,- Kč, bude doprava plně hrazena společností QueenToBe, a tedy 
zajištěna zdarma pro zákazníka. Příklad nákupu: sportovní kalhoty a mikina = 1670,- Kč, 
chce-li zákazník dopravu zdarma – doobjedná si triko s krátkým rukávem za 549,- Kč. 
 

6.4 Propagace  

Před zahájením provozu e-shopu je důležité upozornit možné zákazníky o nové 
značce na českém trhu a přitáhnout jejich pozornost. Správně zvolená forma propa-
gace a marketingová komunikace je jedním z nejdůležitějších úkolů, kterému je nutné 
čelit. Je klíčová zejména k úspěšnému začátku e-shopu, zajištění jeho návštěvnosti a 
k budování obchodní značky. Nesprávně zvolený typ propagace může znamenat 
ztrátu financí a žádný zisk.  
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6.4.1 Reklama  

Sociální sítě 
 
V rámci sociálních sítí bude mířeno zejména na Facebook a Instagram, které budou 
zaktivované 14 dní před spuštěním e-shopu. Dle provedeného výzkumu k je v České 
republice k září roku 2019 registrováno na Instagramu více než 2,2 milionů uživatelů, 
z toho 54,7 % jsou ženy. Nárůst uživatelů stále stoupá, jen pro představu uvádím, že 
český Instagram hlásil koncem roku 2015 pouze 600 000 uživatelů. Tato čísla jasně 
mluví v prospěch firmy. v počtu uživatelů však stále vede Facebook, jenž měl v roce 
2019 více než 5,3 milionů uživatelů v rámci České republiky. (Sociální média v roce 
2020) 
 
Pro vytvoření správné facebookové a instagramové strategie je dobré brát inspiraci 
u již zavedených a zároveň konkurenčních značek. Cílem je dávat příspěvek minimálně 
jednou denně a to takový, který zaujme ženy a bude natolik inspirativní, že je donutí 
se na e-shop podívat, popřípadě rovnou produkt zakoupit. Samozřejmostí je přidávání 
24hodinových příspěvku do Instagram a Facebook stories. Zároveň je však nutné tyto 
stránky průběžně sledovat a reagovat na posty od klientek. Také sociální sítě umožnují 
průběžné sledovat a vyhodnocovat aktivitu uživatelů a návštěvnost stránek. 
 
Zvolená strategie povahy příspěvků bude následující:  
 

• fotky z pinterestu – sociální stránka, kam se můžou zdarma sdílet fotky či ob-
rázky; 

• fotky od zákaznic z běžného života; 
• fotky z focení kolekce; 
• zajímavé články o výrobě, sportovní a volnočasové módě; 
• upozornění na připravované akce, nové kolekce; 
• otázky směřované na klientky („Volný víkend, kam vyrazíte za sportem?” „Kam 

byste ráda vyrazila na odpočinek ve volném čase?“) - přímá komunikace se zá-
kaznicemi; 

• pobídky ke sledování značky na Instagramu; 
• fotky z lookbooku. 

 
Lookbooky pomůžou ukázat zákaznicím hotové řešení, návrh na kombinace jednotli-
vých kousků oblečení – sbírky fotografií, které demonstrují cílové skupině značky Que-
enToBe ženu podobného typu a sociální skupiny ve stejné životní situace. v lookbooku 
spotřebitelka najde požadovaný obraz, který bude schopna realizovat pomocí nabíze-
ného oblečení.  
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Zároveň se využije placená propagace v rámci sociálních sítí jako Instagram a Face-
book, jenž rozšíří okruh dalších zákazníků. Cílové skupině uživatelů se budou zobrazo-
vat příspěvky s	fotky a reklamními nápisy, na které pak budou moci kliknout a to je 
přesměruje buď na e-shop, anebo na stránky QueenToBe v	sociálních sítích. 
 
Webové prohlížeče 
 
Nelze zapomenout ani na optimalizace firemních webových stránek (SEO) pro zlepšení 
pozice webu ve výsledcích vyhledávání a zvětšení návštěvností. 
 
Ověřeným a efektivním způsobem je využití kontextové reklamy. Zobrazuje reklamní 
zprávy uživatelům, kteří zadají do vyhledávače produkt, který dána značka také nabízí, 
např.: sportovní kalhoty. Kontext je zaměřen na požadavky, a tedy na cílové publikum. 
Pro kampaně na Seznamu a	Googlu – důležité jsou klíčové slova a	výpisy. 
 
Kampaň Google. Bude se využívat reklama ve formě pay per click (PPC), jež znamená, 
že se zaplatí za konkrétního člověka, který klikl na zobrazenou reklamu značky Queen-
ToBe, nikoliv za jednotlivé zobrazení.  
 
Google Ads – pay per click reklama: 
 
• zvolení lokality zobrazení reklamy, rozsahu; 
• firma patří do kategorie propagace – dámské oblečení, e-shop; 
• v	reklamě se budou propagovat komplet sportovní soupravy, a to sportovní 

kalhoty nebo legíny, trika (krátký/dlouhý rukáv) a mikiny; 
• kliknutím na reklamu budou potenciální zákaznice přesměrované do e-shopu, 

následně firmě bude stržená určitá částka za jeden klik. Počet zobrazení a klik-
nuti nelze určit přesně, proto v rozpočtu se uvádí maximální částka, která by se 
mohla utratit za jeden kalendářní měsíc, ale může se nastavit např. denní limit 
zobrazení/prokliknutí. 

 
Kampaň Seznam. Dalším propagačním kanálem bude Seznam.cz, kde se budou zob-
razovat produkty firmy a propagovat na Zboží.cz. Daná služba funguje skoro stejně 
jako Google Ads. Platí se za každého návštěvníka e-shopu – za jednotlivé prokliky, ale 
zobrazení nabídky není zpoplatněné. Pomocí Sklik.cz se zvětší množství návštěvníku 
na e-shopu. Nastaví se požadované maximum, které se utratí za kliknutí, a od toho se 
bude vyvíjet měsíční cena za použiti této služby. 
 
Časopis 
 
Aby firma se dostala do podvědomí širšího okruhu žen, tak budou rozmístěné inzerce 
v ženských magazínech. Výhodou je to, že i doteď časopisy mají jakýsi určitý status 
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mezí ženskou populací, jsou to vícestránkové publikace obsahující užitečné a zají-
mavé informace, časopis lze dlouhou dobu uschovávat a přenášet z ruky do ruky. 
Vždycky jsou k dispozicí různorodé časopisy v takových místech jako kadeřnictví, kos-
metická centra, skoro jakékoliv čekárny atd. 
 
Veletrh 
 
Účast ve sportovním veletrhu 4Gym Sport Expo, který se bude konat v Praze v červnu 
roku 2021, je dobrou příležitostí ukázat značku veřejnosti. Očekává se kolem 750 vy-
stavovatelů, kteří působí ve sportovním průmyslu a zabývají se oblečením, fitness stra-
vou, různými druhy sportů atd. 
 
Sales promotion 
 
Krátkodobá podpora prodeje výrobků. Rozdávání letáků anebo rozesílaní e-mailem, ty 
budou obsahovat pobídky ke koupi, upoutávky – slevy, kupony, dárky za nákup. Spo-
lupráce s blogery a dalšími osobami, které mají vliv na cílovou skupinu. 
 
PR 
 
Především bude určen pro osobní styk s veřejností, přípravu a pořádání tiskových kon-
ferenci. Napsání zajímavých článku o novinkách, materiálech. v plánu je tuto činnost 
zadat marketingové agentuře, která se zabývá PR. 
 

6.4.2 Podpora prodeje 

Podpora prodeje bude uskutečněna v rámci titulní strany e-shopu, a to seznamem nej-
prodávanějších a nejvyhledávanějších kusů oblečení, bude uveden přehled slev. Jako 
další forma podpory prodeje se vytvoří soutěže při spuštění e-shopu, ve kterých budou 
moci budoucí zákazníci vyhrát některý vybraný produkt. Soutěže se propojí s Facebo-
okem a Instagramem. Pro účast bude nutné sledovat sociální stránky značky, prostřed-
nictvím kterých bude probíhat samotná soutěž, dát tzv. like příspěvku a zároveň ještě 
označit další dvě kamarádky, které dostanou v případě výhry buď stejný produkt, 
anebo např. slevový kupon na nákup v e-shopu. Tímto způsobem se dostaneme do 
podvědomí uživatelů a vytvoříme začínající komunitu.  
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6.4.3 Přímý marketing 

V rámci této propagace se využije především možnost e-mailingu. Každý zákazník pro 
dokončení své objednávky zadává svůj e-mail. Po jejich souhlasu, že jim mohou být 
zasílána obchodní sdělení, budou na jejich e-mailové adresy chodit aktuální informace 
o nabízených novinkách a plánovaných akcích. 
 
Velkou výhodu poskytuje možnost objednání zboží prostřednictvím internetového ob-
chodu, a díky tomu lze získávat informace o daném zákazníkovi. Tyto informace umož-
ňují vytvářet databáze a přehled o tom, které z kousků oblečení jsou nejoblíbenější. 
Na základě získaných poznatků lze sortiment dále přizpůsobovat.  
  

6.4.4 WOM 

WOM neboli Word of Mouth je šíření povědomí o e-shopu a nové sportovní značce pro-
střednictvím spokojených zákaznic, které sdílejí spolu s ostatními své pozitivní či ne-
gativní názory a zkušenosti. Snahou je, aby tyto názory byly jen pozitivní. Dobře si uvě-
domuji, že nejlepší reklama je právě ze zkušeností a doporučení ostatních.  
Jako součást této propagace v plánech do budoucna je použití již zmíněné propagaci 
produktů pomocí veřejně známé osobnosti, např.: spolupráce se známými blogery, in-
fluencery, youtubery. Získání ambasadorek pro danou značku také považují za jeden 
z hlavních cílů, ty by nosily nabízené výrobky a ve svém blogu na sociálních sítích by 
nenápadně vyprávěly o značce. Vybrané osobnosti ale by měli mít ve sledujících oso-
bách podobnou cílovou skupinu, jakou má značka QueenToBe. 
 

6.5 Stanovení konkrétních cílů na rok 2021 

V roce 2021 čekají značku QueenToBe tyto hlavní události:  
1. února 2021 - Spuštění první kolekce: jaro-léto; 
1. srpna 2021 - Spuštění druhé kolekce: podzim-zima. 
 
Po představení jednotlivých kolekcí, každých tří týdnu až měsíc v	průměru, budou se 
obnovovat vybrané detaily v designu u vybraných kousků oblečení, aby zákaznice vždy 
měla v nabídce něco nového.  
 
Před zavedením a spuštěním e-shopu bylo vytyčeno několik cílů:  
 

a. ještě před spuštěním první kolekce dostat značku do povědomí cílové skupiny. 
Zvýšení povědomí o značce jako takové, přiblíženi konceptu celé značky. Cílem 
je nasbírat 250 lajků na Facebooku, 180 sledujících na Instagramu, a to v časo-
vém rozmezí leden 2021; 

b. uvést značku úspěšně na trh; 
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c. vést průběžný dialog se stávajícími zákazníky a oslovovat zákazníky potenci-
ální, propagovat image značky, získat stálé zákazníky. K 30. srpnu mám za cíl 
získat 800 lajků na Facebooku a 400 sledujících na Instagramu. Časové rozmezí 
červen–říjen 2021; 

d. uvést na trh druhou kolekci a u ní očekávat zvýšení obratu ve srovnání s před-
chozí kolekcí, získání větší publicity v časovém rozmezí srpen 2021 – konec 
ledna 2022 se očekává 1200 lajků na Facebooku a 700 sledujících na In-
stagramu.  

 

6.6 Odhad nákladů na marketing 

„Staré dobré přísloví říká: ‚Kdo je připraven, není ohrožen.‘ Chceme-li úspěšně provádět 
podnik nástrahami trhu a zvyšovat jeho tržní hodnotu, potom si musíme stanovit po-
stupné cíle a nástroje, pomocí nichž těchto cílů dosáhneme. Jedním z těchto nástrojů, 
v němž by se měla zobrazit všechna naše očekávání a jenž by nás měl připravit na 
možné problémy, se nachází ve finančním plánování.“ (Marek, 2006) 
 
V této kapitole budou předloženy náklady spojené s marketingovými činnostmi no-
vého e-shopu www.queentobe.store. v rámci tohoto rozpočtu se vyčíslí konkrétní hod-
noty jednotlivých částí marketingového plánu.  
 

6.6.1 Přehled jednotlivých marketingových činností 

Hlavním faktorem pro určení marketingových činností byly cíle společnosti (v této fázi 
rozvoje): vytvoření a	udržení pozitivního obrazu značky, motivace zákaznic ke koupi 
a	uspokojení jejích potřeb.  
 
V	následující tabulce jsem rozepsala přehled jednotlivých marketingových aktivit, je-
jích předpokládané měsíční náklady a v jakém by přesně měsíci proběhly (modrá ba-
rva).  
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Tabulka 7 Marketingové činností pro 2021 rok  

(zdroj: vlastní zpravování) 

 

Nejprve byly vypočteny náklady na jednotlivé marketingové aktivity, a až poté se se-
čtením všech jednotlivých nákladů může stanovit jejích celková hodnota. Výpočty 
v sobě zahrnují v budoucí měsíční náklady pro rok 2021, ve kterém se plánuje spuštění 
první a druhé kolekci.  
 
Tabulka 8 Rozpočet marketingových činnosti pro rok 2021  

(zdroj: vlastní zpracování)  

 

Celkové předpokládané náklady za jeden ka-

lendářní rok se rovnají 2	354	000,- Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je důležité poznamenat, že marketingové náklady nelze jednoznačně připsat ani k vý-
robním nákladům, ani k těm spotřebním. Jedná se o zvláštní druh nákladů, který lze 
s největší pravděpodobností připsat k investičním nákladům, které budou mít pozi-
tivní odezvu v budoucnosti. 

Rozpočet 

Aktivity Kč/měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kampaň: Facebook 6 000                   

Kampaň: Instagram 6 000                   

Kampaň: Google 5 000                   

Kampaň: Seznam 5 000                   

Akce a soutěže 50 000                

Design manuálu 150 000             

Návrh značky 100 000             

Inzerce v časopisech pro ženy 200 000             

4Gym Sport Expo 80 000                

Sales promotion 30 000                

PR 30 000                

Celkem 662 000             

Měsíc

Měsíc: Součet (Kč)

1. leden 352 000        

2. únor 302 000        

3. březen 102 000        

4. duben 102 000        

5. květen 302 000        

6. červen 182 000        

7. červenec 102 000        

8. srpen 302 000        

9. září 102 000        

10. říjen 102 000        

11. listopad 302 000        

12. prosinec 102 000        

Celkem 2 354 000    



 

�| 81 

7 POSITIONING ZNAČKY  
„Pracujte s lidmi, kteří věří v to, v co věříte vy.“ (Sinek, c2008-2020) 
 
Nalezení pozice na trhu pro značku QueenToBe, která je efektivní a umožní značce pro-
sadit se na českém trhu se sportovním oblečením, je jedním z cílů této práce. Úkolem 
je představit značku QueenToBe takovým způsobem, aby se potenciálním spotřebite-
lům dostala do povědomí. Nalézt odlišení, které bude pro většinu spotřebitelů zname-
nat přínos, který je důvodem pro koupi tohoto typu sportovního oblečení QueenToBe.  
 
Sportovní oblečení větších velikostí na českém trhu není dostatečně saturovanou ka-
tegorií, ale přesto nalézáme v této oblasti řadu silných značek, které mají za sebou 
mnohamiliónové reklamní kampaně. s těmito značkami nelze vést přímý konkurenční 
boj. Je nutné nalézt jiné benefity, než kterými vynikají tyto značky. 
 
Při založení nové sportovní značky se dbá hlavně na to, aby nabízený produkt byl pro 
konečného zákazníka atraktivní, byl o něj dostatečný zájem a ziskem z prodeje pokryl 
cenu výroby, distribuce a komunikace. 
 
Positioning umožňuje firmě zvolit takový soubor aktivit, jež cíleně a specificky umístí 
značku do podvědomí spotřebitelů. Tím se definuje, jaký zákazník bude osloven, cha-
rakterizuje se konkurence a určí se silné stránky, co může značka nabídnout zákazní-
kovi navíc a čím se můžeme odlišit od podobných značek na českém trhu.  Nejprve si 
zhodnotím a rozhodnu, kdo je cílový spotřebitel a dále zanalyzují možné konkurenty. 
 

 

Positioning dané značky se zakládá 

mezi jinými na propojení sportovní 

a	módní sféry v	oblečení. Hlavními 

charakteristikami pro zboží jsou 

možnost nošení sportovních sou-

prav v	každodenním životě, kombi-

nace dostupné ceny, stylu a	po-

hodlí.  

 

 
 
 

Obrázek 40 Positioning značky QueenToBe  

(zdroj: vlastní zpracování) 
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7.1 Cíloví spotřebitelé 

Značka QueenToBe cílí na silnější ženy s nadváhou, jež sport provozují anebo v něm 
chtějí začít a zároveň mají blízký vztah k módě. Horní věková hranice samozřejmě není 
nijak stanovena. Tomuto zaměření odpovídá propagační strategie využívající přede-
vším dnes velice populární a hojně využívané sociální sítě, webové stránky, inzerce 
v časopisech pro ženy, účast na veletrzích. Pomocí sociálních sítí a webu bude okolí 
informováno o novinkách a současném dění. 
 
Obecně v ženském světě platí, že zapálenost a chuť ke sportu se zvyšuje tím, že má na 
sobě žena hezčí a pohodlnější oblečení. Žena, která se cítí pohodlně a zároveň ve spor-
tovním oblečení vypadá dobře, má dobrý pocit sama ze sebe a ten umocňuje spoko-
jenost v tom, co právě dělá. Klade se důraz na to, aby jim výběr oblečení nestál v cestě, 
když se snaží něco dokázat, jít si za svým cílem, cítit se komfortně a pohodlně. Uspo-
kojení vlastních potřeb kupujících je na prvním místě. Propojí se ženskost se sportem, 
styl a hravost. Cílem je, aby se zákaznice s těmito vlastnostmi ztotožňovaly.  
 
Tato cílová skupina spotřebitelů rozhodně není vyčerpávající, je možné ji v budoucnu 
rozšiřovat. Avšak tento krok nepovažují momentálně za aktuální, protože současná cí-
lová skupina je vyhovující. Hlavně z toho důvodu, že se zaměřuje na zasažení ženské 
populace, která není finančně závislá na ostatních a svým zájmem a aktivitou šíří po-
vědomí o značce QueenToBe. 
 

7.1.1 Segmentace trhu  

Při segmentaci cílové skupiny bylo zohledněno mnoho kritérií a generalizovaná ko-
nečná skupina žen. Tato segmentace byla nezbytná z mnoha ohledů: v první řadě bylo 
nutné ženy rozdělit minimálně na dva segmenty, a to na ženy mladšího a staršího 
věku, neboť každá z nich upřednostňuje jiný typ oblečení. Dále jsem skupinu rozdělila 
na ženy žijící na venkově a ženy žijící ve velkých městech. Obecně se totiž předpokládá, 
že ženy žijící ve městě nakupují dražší a módnější oblečení než ženy z vesnice, které 
se v rámci sportovního oblečení spíše orientují na pohodlnost a praktičnost. Samozře-
jmě je nutné vzít v	potaz životní styl cílové skupiny žen. Nacházím zde různé prefe-
rence ovlivněné typem osobnosti, druhem zaměstnání, vrstevníky, sportovními a vol-
nočasovými aktivitami. 
 
Celý trh se sportovním oblečením lze rozdělit do dvou segmentů: první je oblečení 
speciálně určené výhradně pro sport, druhý je módní sportovní oblečení, které obvykle 
navrhují sportovní značky ve spolupráci s módními návrháři. Budoucí značka bude pů-
sobit ve druhém sektoru. 
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Řídila jsem se kritérii, které byly stanoveny pro správný segment dle McDonalda:  
 

• segment musí mít určitou velikost, aby se firmě vrátilo úsilí, které do něj inves-
tovala; 

• zákazníci v daném segmentu musí mít podobné požadavky, ale zároveň se 
musí lišit od zbytku trhu; 

• kritéria segmentů by měla podniku umožnit s nimi efektivně komunikovat. 
(McDonald, 2012) 

 

7.2 Trh se sportovně-módním oblečením 

Móda a sport nebyly vždy tak úzce spojeny, ale i přesto jejich vztah je již poměrně 
dlouhý. Právě výrobci sportovního oblečení si jako první uvědomili, jak důležité je pra-
covat s hvězdami a navrhovat společné kolekce. 
 

 

Všechno bylo započato tenisovými 
hráči Fredem Perrym a	Rene La-
coste (krokodýl), kteří založili 
vlastní oděvní značky a	prezento-
vali svá tenisová polo trička tako-
vým způsobem, že si ho oblékali 
přímo pří hrání na kurtech. 
 
 
 

Obrázek 41 Fred Perry vs Rene Lacoste  

(zdroj: https://blog.vanmildert.com/post/Fred-Perry-vs-Rene-Lacoste)   

  

 
Obrázek 42 Adidas a	David Beckham, kapsulní kolekce  

(zdroj: https://www.nssmag.com/en/sports/12720/adidas-david-beckham-capsule-collection)  
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Obchodní výsledky dosažené ve spolupráci Michaelem Jordanem a mnoha dalšími sportovci 
a národními týmy umožnily značkám dospět ke správným závěrům, takže v dnešní době 
každá nová světová sportovní hvězda rychle navrhuje svou vlastní kolekci oblečení, které se 
úspěšně prodává! Zlomem v historii vztahů mezi výrobci sportovních oděvů a slavnými spor-
tovci byla spolupráce Davida Beckhama a Adidasu, který se poté stal celoživotním am-
basadorem této značky a hodně si na tom přivydělal. 

 

 

Tato událost způsobila velký dojem a k polovině 
dvacátých let minulého století začaly všechny 
sportovní značky aktivně investovat do vytvá-
ření a propagace segmentů životního stylu (li-
festyle). Nike začal vyrábět oblečení pro každo-
denní použiti, např. do města, a pojmenovala 
tuto kolekci Nike Lab. 
 

Obrázek 43 Nike Lab – oblečení do města  

(zdroj: https://www.nike.com/cz/en/t/nikelab-hoodie-3Z0JxW/CD6393-436)  

 

 

Společnost Asics zahájila program Family 
& Friends: značka spolupracovala se spřá-
telenými obchody po celém světě a vy-
dala kolaborace společných kolekci v limi-
tované edici.  
 

Obrázek 44 Asics a	program Family & Friends  

(zdroj: https://hypebeast.com/2010/7/asics-onitsuka-tiger-family-friends-exhibition-recap)  

 
New Balance vytvořil jedinečné modely výhradně pro asijský trh.  Aktivní práce se za-
čala také s	různými komunitami a hvězdami, která něčím připomínala soupeření Puma 
a Adidas kvůli fotbalistů v 70., kdy se značky bojovali mezi sebou doslova za každého 
sportovce, který bral účast na mistrovství světa. Příčinou bylo to, že sportovci během 



 

�| 85 

hrání měli na sobě oblečení od značky, se kterou spolupracovali a tím jí rozhodně zvi-
ditelňovali. V současné době se bitva rozšířila o hudebníky, herce, modely a samozře-
jmě sportovce, kteří se po masovém sledování Beckhamova příkladu dokázali prosadit 
i mimo oblast sportu a díky tomu dobře rozvíjet sociální sítě, včetně hlavního prodej-
ního nástroje – Instagram. Sport se stal jedním z nejdůležitějších článku v propagaci 
módních oděvů. Značky jako Uniqlo, Tommy Hilfiger, Stone Island zvou módní profesi-
onály a známé sportovce, aby propagovali jejích produkt, který při splnění požadavků 
trhu také směřuje k funkčnosti. 
 
Během posledních deseti let byl zaznamenán jasný růstový trend všech možných 
druhů interakcí mezi mladými a uznávanými módní návrháři a velkými sportovními 
značkami, jakými jsou Nike, Reebok, Adidas a Puma. Přes to, že podíl oblečení přímo 
určeného pro sport ve srovnání s podílem vytvořeným ve spolupráci s módními návr-
háři zůstává poměrně vysoký, a to v průměru 80 %, a tvoří hlavní příjem společností 
různé kapsulní anebo jinak řečeno nesezonní a jednorázové kolekce, jsou často jednou 
z nejlepších a pozoruhodných způsobů, jak přilákat nový publikum.  
 

 

Například objevení sportovních tenisek ve vysoké 
módě je spojeno s módním vystavením anglické 
návrhářky Vivienne Westwoodové v roce 1983. 
 (Vivienne Westwood, 2018)  
 

Obrázek 45 Vivienne Westwood  

(zdroj: https://hypebeast.com/2020/3/vivienne-westwood-fashion-legacy-history-influence)  

 
 K první plnohodnotné spolupráci mezi sportov-

ními a módními značkami však došlo mnohem 
později – v roce 1993 navrhla německá desig-
nérka Jil Sander spolu s Pumou kolekci bot.  
(Encyklopedia Britannica)  
 

 

Obrázek 46 Jil Sander a	Puma  

(zdroj: https://global.rakuten.com/en/store/modescape/item/1-249998010399/)  
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Rozkvět éry dlouhodobé interakce padl na 
počátek 20. století, od této chvíle začala 
Puma spolupracovat s japonským designé-
rem Yasuhiro Mihara, aby ten vytvořil menší, 
ale stálé aktuální kolekci tenisek. (Grailed, 
2018)  
 

Obrázek 47 Yasuhiro Mihara a	Puma – tenisky  

(zdroj: https://www.pinterest.cl/pin/503840277056261182/)  

 

 

Od roku 2002 začíná svůj příběh psát 
značka Y-3, založená společností Adi-
das společně s Yohji Yamamoto – pří-
klad nejdelší spolupráce sportovní 
značky s módním návrhářem. Oblečení 
vyráběné pod touto značkou pravděpo-
dobně můžeme přičíst ke směru li-
festyle (životní styl). (Highsnobiety) 

Obrázek 48 Y-3 a	Adidas – oblečení  

(zdroj: https://hypebae.com/2019/9/y-3-fall-winter-2019-campaign-release-yohji-yamamoto-adidas)  

 

 

Další řada Adidas a Stella McCartney, která 
byla uvedena na trh v roce 2005, disponuje 
pohodlnými a stylovými věcmi pro aktivní 
sport anebo jógu. 
 

Obrázek 49 Stella McCartney a	Adidas  

(zdroj:  http://www.climateaction.org/news/adidas-and-stella-mccartney-launch-new-line-to-promote-

eco-friendly-fashion)   
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Krátkodobé projekty nejen s módními návr-
háři, ale také s pop-hvězdami, tvoří určitý po-
díl v oblasti sportovního průmyslu a zvyšují 
náklady na jednotku výroby v průměru o 30 
% oproti základnímu modelu, který prošel 
návrhářskými změnami. v posledních letech 
spolupracuje Puma se zpěvačkou Rihannou, 
Adidas vydal několik kolekci tenisek s vítě-
zem Grammy Award, hip-hopovým zpěvá-
kem Pharrellem Williamsem, a Kanye Wes-
tem. s posledně zmíněnou hvězdou se 
značce také podařilo ukázat tři kolekce oble-
čení na New York Fashion Week. 
(Highsnobiety) 
 

Obrázek 50 Tenisky značky Puma ve Rihanny  

(zdroj: https://www.pinterest.ca/pin/666462444828111749/)    

 
Je pravdou, když i navzdory tomu, že kvůli koupi podobného oblečení a teniskám často 
čekají ve frontě tisíce lidí a z regálů obchodů zmizí nové kolekce během několika mi-
nut, jsou tyto výrobky určeny pro velmi úzké publikum, které hodně ocení spojení 
módy a sportu. Čtveřice velkých a hlavních hráčů na sportovním trhu (Reebok, Puma, 
Nike, Adidas) i nadále investuje do produktů masového segmentu, které jim přinášejí 
více než 80 % příjmů. 
 
Zajímavé je zmínit přístup italských návrhářů značky Giorgio Armani S.p. A. ohledně 
spojení módy a sportu. Diverzifikované portfolio a neustálé rozšiřování aktivit patří 
mezi silné stránky Giorgio Armani S. p. a., které disponuje kompletní kolekcí sportov-
ního oblečení ve spojení s módním oblečením a dalšími doplňky. Značka přestala po-
užívat ve své výrobě zvířecí kožešinu, a čímž učinila důležité rozhodnutí o pokroku 
vpřed pomocí zaměření se na ochranu životního prostředí a péči o zvířata. Zboží od 
Giorgio Armani S.p. A. nepatří k lehce cenově dostupným, proto se firma rozhodla za-
ložit druhou řadu značky Armani Collezioni nabízející oblečení a doplňky těm, kteří sdí-
lejí hodnoty a mají rádi Giorgia Armaniho, ale nemohou si dovolit pořídit klasické de-
signy Armani. Oděvy Armani Collezioni jsou v průměru o 20 % nižší než hlavní linie.  
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Značka Emporio Armani je vytvořena pro mladší pu-
blikum a je určena pro muže a ženy ve věku 25-35 
let. Vyznačuje se odvážnějšími siluetami a barev-
ností, stejně jako moderními látkami. 

Obrázek 51 Oblečení Emporio Armani  

(zdroj: https://www.armani.com/us/armanicom/emporio-armani/manga-bear-sweatshirt-with-eagle-

patch_cod12451218nd.html#dept=mngbr)  

 
Značka Armani Jeans je určena pro mladé lidi ve věku 18 až 30 let. Hlavní části kolekce 
jsou oblečení ve stylu casual: džíny, trička, různé druhy pletenin, tenisky. Armani Ex-
change (A / X), poprvé představená v roce 1991, je jednou z nejdostupnějších linek. 
 

 

Řada sportovních oděvů EA7 Emporio Armani se ob-
jevila v roce 2010 a byla představena během týdne 
módy v Milaně, jejím partnerem byla sportovní spo-
lečnost Reebok, ovládaná společností Adidas. Důraz 
v nové kolekci byl na sportovně-módní siluety, mo-
derní high-tech textilie a také na inovativní propraco-
vání v oblasti oblečení a obuvi pro aktivní život a cvi-
čení. Značka svojí novou kolekcí chtěla zvýraznit to, 
že v současné době sportovní oblečení zabírá stále 
větší místo ve skříni žen a mužů. Zákazníkům se na-
bídla příležitost nosit oblečení, ve kterém by bylo ne-
jen pohodlné, ale které by i z estetického hlediska 
bylo perfektně vyrobeno a působilo stylově. Budoucí 
značka QueenToBe má stejné ambice a cílí na to, aby 
značka byla sportovně-módní, což znamená mož-
nost si vzít soupravy pro sportovaní ale zároveň i ve 
volném čase. 

 

Obrázek 52 Sportovní souprava EA7 Emporio Armani  

(zdroj: https://www.armani.com/at/armanicom)  
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Spolupráce EA7 Emporio Armani se společ-
ností Reebok poskytla přirozený vývoj to-
hoto konceptu a touhu vytvářet pro lidí 
stylové šatní skříně. Do výroby a navržení 
kolekce EA7 Emporio Armani byli zapojeni 
hlavní odborníci v oblasti produkce zboží 
pro lidi, kteří mají radí aktivní život 

Obrázek 53 Spolupráce EA7 Emporio Armani a	Reebok  

(zdroj: https://nitrolicious.com/2010/01/21/reebok-x-emporio-armani-and-ea7-footwear-collection/)  

 

 

Od roku 2012 se italské 
olympijské a	paralympij-
ské týmy oblékají do 
speciálně navřené ko-
lekce značky Emporio Ar-
mani EA7. v	současné 
době kolekce sportov-
ních oděvů zahrnují tep-
láky, trička, polokošile, 
mikiny, tenisky a	řadu 
slunečních brýlí. 
 

Obrázek 54 Italsky olympijský tým a	Emporio Armani  

(zdroj: https://www.insidethegames.biz/articles/1082954/tokyo-2020-italy-uniform)  
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Další frontou útoku sportovního stylu na 
módu je bezprecedentní nárůst charakteris-
tických sportovních atributů v	luxusních 
značkách: krátké šortky, ve kterých se kdysi 
jezdilo jenom na kole, pantofle a	tašky přes 
rameno jsou nyní přítomny v	kolekcích draž-
ších značek: Balenciaga, Gucci, Prada a	Bur-
berry; sportovní styl se stává novým luxus-
ním druhem oblečení, i	když ve skutečnosti 
styl zůstává stejným jako před změnami, ale 
právě samotný luxusní průmysl v	oděvu se 
snaží obsadit výklenek sportovního oblečení. 
Toto zapadá do globálního trendu globali-
zace a	ničí rozdíl mezi luxusním a	masovým 
trhem, panským a	dámským, určeným pro 
dospělé a	mladé lidi. Samozřejmě, což se 
stalo hlavním důvodem úspěchu segmentu 
se sportovním oblečení –hranice téměř nee-
xistují.  
 

Obrázek 55 Gucci sportovní souprava  

(zdroj: https://www.shopstyle.com/shop/Kellyparkerinc/43074615?utm_content=stl)  

 

7.3 Konkurence  

Foret uvádí: „Při segmentaci trhu a jeho uspokojení nabídkou jde o analýzu celkového 
trhu a o následný výběr těch jeho častí, které podnik muže obsloužit lépe než konku-
rence.“ (Foret, 2012) 
 
Jednou z hlavních charakteristik trhu se sportovním zbožím je neustálý nárůst podílu 
zákaznic, jakožto i užší interakce sportovních značek s módními značkami. 
 
U nově zaváděných podniků se sportovním oblečením na trh se často vyskytují větší 
problémy. Tyto překážky povětšinou způsobí neschopnost diferenciace produktu a ka-
pitálová náročnost. Na českém trhu je zastoupeno několik značek, jež pomocí své 
dlouhodobé reklamy a působení na trhu mají své věrné zákazníky. Tuto loajalitu mu-
síme překonat. Dané úsilí bude znamenat pravděpodobně ztráty v počátečním ob-
dobí. 
 
Značka QueenToBe si stanovuje jako hlavní cíl zaujmout cílovou skupinu žen, pro které 
přinese značka nové možnosti a ony si budou moci vybrat ze široké nabídky sportov-
ního oblečení větší velikosti.  Samozřejmě je důležité myslet na to, že na českém trhu 
se pohybuje několik konkurenceschopných značek, které budou soupeřit o pozornost 
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u potencionálních zákazníků. Proto se také bude snažit o opravdu promyšlený a ne-
otřelý koncept.  
 
Dále se klade za cíl poznat a pochopit cílového zákazníka, neboť každý, kdo vyrábí 
a prodává módu, musí znát potřeby a požadavky svého klienta. Bez zákazníka není ob-
chod, proto je důležitá detailní znalost jeho preferencí, motivací a nákupního chování. 
a proto se v rámci segmentace vytvářejí skupiny spotřebitelů s podobnými vlast-
nostmi, potřebami a znaky.  
 

7.3.1 Hlavní konkurenceschopné firmy 

Pro nově začínající značku na trhu je důležité zmapovat možné konkurence a přinést 
na trh produkt, který je jedinečný a něčím odlišný, což značka QueenToBe splňuje. Také 
je důležité vstoupit na trh s nejmenší konkurencí, to znamená na trh, kde se vyskytuje 
male množství “soupeřů”, tedy značek s podobnými výrobky.  
 
Pro zjištění konkurence jsem využila metody pozorování a možnosti internetu. Než se 
zaměřím na největší konkurenty v České republice, je důležité zdůraznit, že od roku 
2018 na českém trhu značka LASOUL, která propaguje podobný koncept jako značka 
QueenToBe. Důležitým rozdílem je, že tato značka není přímo zaměřená na výrobu vel-
kých velikostí. Konkurenceschopná je hlavně tím, že se jedná také o český výrobek vy-
značující se pestrými barvami, jejich kombinací a originálními vzory, které jsou v na-
šem konceptu značky QueenToBe zahrnuty také. 
 
Další konkurenční značkou, která také pochází přímo z ČR, je MOIRA – český výrobce. 
Značka má dobrou pověst. Kromě e-shopů mají docela hodně kamenných obchodů po 
celé České republice. Vyrábí relativně drahé sportovní věcí z funkčních materiálů pro 
jakýkoliv sport v klasických velikostech. Nicméně materiál je důležitější než design, ku-
pující moc neřeší vzhledové stránky, ale kvalitu. Značka QueenToBe přijde na trh s tím, 
že bude dělat z funkčního materiálu módní věci pro ženy s nadváhou. Oblečení MOIRA 
jsou zásadně sportovní a nedají se oproti značce QueenToBe nosit do města – člověk 
by měl nosit do města příjemné, pohodlné věcí. Sortiment konkurenční značky je velmi 
úzký. Když si člověk řekne, že chce oblečení od MOIRY, tak to znamená a všichni to tak 
pochopí, že chce funkční materiál. Cílem je, aby když si zákaznice řekne, že chce spor-
tovní soupravu značky QueenToBe, tak to bude znamenat – sport, móda, pohodlnost, 
design a velikostí. 
 
Na trhu sportovního oblečení v ČR mají zákaznice na výběr hned z několika maloob-
chodů. Ve srovnání mezi českými a zahraničními sportovními značkami nemluví sta-
tistika příznivě ve prospěch lokálních konkurentů. Zahraniční sportovní značky zaují-
mají na českém trhu mnohem významnější pozici než značky tuzemské.  
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Dle metody pozorování a sledování v rámci internetu patří mezi největší zahraniční 
konkurenty několik významných maloobchodních řetězců, kterými jsou společnost 
Sportisimo, Intersport, A3 Sport a od roku 2010 také francouzský řetězec Decathlon. 
Tyto společnosti se zabývají prodejem výhradně sportovního zboží koncovému zákaz-
níkovi a vyznačují se velkým výběrem oblečení, jež je však u všech prodejců velmi po-
dobný. Výhodou značky QueenToBe oproti této konkurenci je koncept jedinečného de-
signu, dokonalého střihu, české výroby, osobního přístupu a nestandartních velikosti. 
s ohledem na nejvíce se prodávající značky byly také určeny značky Nike, Adidas, Puma 
a Reebok, jelikož dosahují nejvyšších tržeb v rámci daného trhu.  
 

7.4 Analýza podniku  

V rámci analýzy trhu je nutné postupovat dle přesně vytyčené marketingové strategie. 
Bude zde tedy vytvořena SWOT analýza podniku, dále zhodnocení konkurence na čes-
kém trhu. Také se zaměřím na cílovou skupinu a segmentaci trhu.  
 

7.4.1 SWOT analýza  

V této části jsem prozkoumala možné silné a slabé stránky podniku, příležitosti a rizika, 
které mohou podnik ohrozit. Je důležité důkladně zanalyzovat prostředí, ve kterém 
bude podnik působit, uvědomit si rozhodující okolnosti a podstatné rysy podniku. 
 
Silné stránky  
 
Na první místo je ve firmě řazena především důvěra klientů spolu s odhodlaností, pra-
covitostí a silným přesvědčením o nabízeném produktu. Jedná se o vlastnosti, které by 
měly být pro každou společnost samozřejmostí a ve své podstatě nejsou konkurenční 
výhodou, ale je nutné toto mít na paměti, protože lidé dokáží rozeznat podnik, ve kte-
rém jsou na prvním místě oni.  
 
Z firemní SWOT analýzy jsou jisté tyto silné stránky:  
 

• kvalitní a jedinečný produkt, který nemá na českém trhu velkou konkurenci a je 
velmi žádaný; 

• příznivá cena; 
• produkt vyráběný přímo v České republice vytvářející důvěru v materiál a střih 

produktu; 
• odpovědné podnikání, kdy firma chce podnikat s vysokým stupněm společen-

ské zodpovědnosti, vytvářet důležité hodnoty, cílit na konečného zákazníka, 
který pro něj představuje ten hlavní cíl; 

• malá počáteční investice; 
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• vyškolený mladý prodejní personál prezentující se flexibilitou, odhodláním 
a kladným vztahem ke značce. 

 
Slabé stránky 
 
Mezi slabé stránky jsou řazeny především faktory, se kterými se téměř každá nová 
firma musí potýkat: 
 

• problémy s cash flow (nedostatečný kapitál); 
• nízký rozpočet na marketing; 
• téměř žádné podnikatelské zkušenosti zakladatelů; 
• malé povědomí o značce, neboť firma vytváří úplně novou značku, jenž se musí 

prosadit v době, která je značkami přesycena; 
• malé povědomí o poskytovaných službách. 

 
Příležitosti: 
 

• možnost rozšíření výroby; 
• možnost založení sesterské značky, jako je např. Premium, která může nabízet 

kvalitnější a dražší produkty; 
• opožděnost českého trhu dávající možnost poučit se z chyb v západní Evropě 

a USA; 
• eliminace krizových situací; 
• podpora zákaznické loajality; 
• řízení vztahů se zákazníky; 
• možná spolupráce s ambasadory a blogery; 
• spolupráce na různých akcích, a to v rámci zviditelněním značky; 
• personální management; 
• podpora prodeje; 
• případná možnost požádání o půjčku/investici. 

 
Rizika: 
 

• zahraniční konkurence na českém trhu, která má technické a finanční zázemí 
a	mohla by ohrozit značku hned v	počátku; 

• selhaní dodavatelé, v	tomto případě změna dodavatelské firmy; 
• malý výnos vzhledem k	nákladům, kdy je cena stanovena tak, aby byla konku-

renceschopná v	rámci jiných firem; 
• neuskutečnění dalších kolekcí z	důvodu nezájmu ze	strany kupujícího nebo 

z	důvodu nedostatků prostředků; 
• raketový vzestup a	následně pád z	důvodu přesycení spotřebitelů; 
• neefektivní marketing. 
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7.4.2 Navržené strategie k aplikované SWOT analýze 

Na základě stanovení silných a slabých stránek společnosti ve spojitosti s příležitostí 
a možnými hrozbami z vnějšího okolí stanovují strategie, jež dopomáhají firmě 
úspěšně fungovat.  
 
Agresivní růstově orientovaná strategie (max-max) 
 
V rámci této strategie je zásadní zaměřit pozornost na rozvoj elektronického obchodu. 
Podstatné je investovat do reklamy vytvářející podvědomí o nové značce, která přináší 
nové možnosti pro lidi, pro které je obtížné sehnat odpovídající sportovní oblečení. 
Každoroční přehled o množství koupeného oblečení má zvyšující se charakter a je tedy 
důležitá investice nejen do odpovídající reklamy, ale i webové prezentace firmy, aby 
poutala pozornost a na dynamicky rozvíjejícím trhu našla své věrné zákazníky.  
 
Díky objednávkám přes internet se získá databáze kontaktů zákazníků, v níž eviduje 
jména, telefonní kontakt, adresu a e-mail. Podnik by měl data segmentovat a snažit se 
svoji nabídku co nejvíce personifikovat konečnému příjemci reklamního sdělení. Na 
základě aktuálního souboru dat je možné provést segmentaci geografickou a demo-
grafickou. Cílem je snaha o personifikaci reklamy dle jednotlivých preferencí zákazníků, 
což může přinést konkurenční výhodu. 
 
Turnaround strategie (max-min) 
 
Uplatňuje se tehdy, kdy má firma dostatek příležitostí na trhu, ale překážkou jsou její 
slabé stránky, které je nutné eliminovat. Proto se klade za cíl vhodně využít synergii 
webové prezentace (e-commerce) se stále se zvyšujícím trendem využívání mobilních 
zařízení.  
 
Jedním z kroků je vytvoření aplikace, která umožní jednoduše a lehce oblečení vyhle-
dávat, vkládat do pomyslného košíku a následně zakoupit. Aplikaci se vytvoří taková, 
aby potencionálního nového zákazníka zaujala a navnadila k nákupu. Cílem je se odli-
šit také tím, že si zákazník bude moci přednastavit velikost a preferované zboží, které 
se po otevření této aplikace ihned načte. Zároveň budou upozorňovány na novinky, 
které se v aplikaci vyskytnou a na probíhající akce na jednotlivé kousky zboží. Stanoví 
se strategie, která bude odrážet poslední trendy v maloobchodě. 
 
Diverzifikační strategie (min-max) 
 
Dalším krokem je zaměření nejenom na rozvoj internetového obchodu QueenToBe, ale 
zároveň na budování vztahu s daným zákazníkem a díky tomuto osobnímu přístupu 
se odlišit od konkurence. Tento přístup umožní vymanit se z konkurence nadnárodních 
e-shopů, které můžou vstoupit na český trh a kterým by firma nemohla konkurovat ce-
nou ani šíří sortimentu. 
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Nově vznikající firma QueenToBe nemůže cenově konkurovat firmám, které nově 
vstoupí na trh a jejichž strategií je nízká cena, z tohoto důvodu je strategií klást důraz 
na jedinečný design, dokonalý střih, český kvalitní výrobek a osobní přístup. Toto jsou 
atributy odlišující firmu od konkurentů na českém trhu, jež se snaží zaujmout zákazníky 
nízkou cenou a minimální marží.   
 
Obranná strategie (min-min) 
 
Obranná strategie spočívá ve vyhodnocení a uvědomění si slabých stránek podniku, 
jejich odstranění či alespoň minimalizace jejich dopadu.  Zlepšení je možné především 
plánováním, analytickými rozbory ekonomických ukazatelů. 
 
Pokud se firma nebude snažit tyto problémy odstranit, může se stát, že v budoucnu 
bude ohrožena její existence, protože její provoz bude ztrátový. Ovšem firma má i silné 
stránky, které by se měla snažit dále rozvíjet a investovat do nich tak, aby využila pří-
ležitosti k zisku, které se jí nabízí. v budoucnu se firma ocitne ještě pod silnějším tla-
kem konkurence nejen od konkurenčních kamenných prodejen v obchodních cen-
trech, ale především i od internetových nadnárodních prodejců, kterým se nebude 
moci rovnat v šíři sortimentu a pravděpodobně ani cenou. Prodej skrze internetový ob-
chod společnosti v čase roste a firma tím získává nové zákazníky po celé České repub-
lice, které by vzhledem k omezené síti kamenných prodejen nemohla obsloužit. Navíc 
náklady na obsluhu těchto zákazníků a rizika s tím spojená jsou mnohem menší než 
v případě otevření nové prodejny. Proto by se firma měla na tento druh obchodování 
v budoucnu zaměřit a investovat do něj tak, aby mohla odolávat konkurenci na tomto 
trhu. Poslední trendy v marketingu zohledňují stále víc personifikaci marketingového 
sdělení. 
 
Podnik bude disponovat databází zákazníků, se kterou ovšem pracuje nepřiměřeně, 
takže by měl investovat do moderních CRM (Customer Relationship Management) sys-
témů. Tyto systémy nejenže usnadní práci s daty, ale pomocí automatizace jednotli-
vých procesů, například zasílání personifikovaných newsletterů, mohou zefektivnit 
marketingovou komunikaci firmy. 
 
Prodej v kamenných prodejnách je stále více propojen s on-line prostředním. Podnik 
by na tento trend měl pohlížet jako na příležitost, jak zefektivnit svoji marketingovou 
komunikaci. Například jeho webové stránky by měly být přizpůsobeny zobrazení v mo-
bilních zařízeních. Ceny by měly být stejné jak v e-shopu, tak i v možných budoucích 
kamenných prodejnách, ty mohou sloužit jako výdejní místa. Součástí podpory pro-
deje v prodejnách mohou být zařízení (např. tablety) napojená na e-shop, na nichž by 
si mohl zákazník interaktivně prohlédnout celou nabídku a seznámit se blíže s popi-
sem zboží (např. údaje o látce atd.). 
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Další potenciál pro rozvoj firmy se nabízí v rozvoji obchodování s týmovými oddíly 
z různých sportů, spoluprací s velmi známými profesionálními kluby. Firma by měla 
s tímto druhem obchodu mít bohaté zkušenosti. Navazování nových obchodních pří-
ležitostí by neměl být problém. Pro získávání nových obchodních příležitostí by bylo 
vhodné, aby firma najala nového zaměstnance či obchodního zástupce, který by se 
věnoval tomuto potencionálnímu trhu.  
 

7.5 Analýza rizik a návrhy opatření 

V analýze SWOT byly uvedeny a identifikovány slabé stránky a hrozby podniku tohoto 
projektu. v této kapitole jsou uvedeny konkrétní oblasti, které mohou významně ovliv-
nit přežití značky a mít negativní dopad na tento projekt.  
 
Výsledky analýzy jsou uvedeny v tabulce, ve které je uvedená míra potenciálního rizika 
a navrženo opatření, jež by mohlo vést ke zlepšení tohoto stavu.  
 
Tabulka 9 Přehled potenciálních rizik projektu  

(zdroj: vlastní zpracování) 

Potenciální riziko Míra dopadu Návrh opatření 

Nadhodnocený projekt Vysoká 
Změna projektu, případné 

opuštění projektu 

Omezený vstupní rozpočet – 

nedostatek finančních 

prostředků 

Vysoká 

Snížení vstupních nákladů na 

minimum a případné oslovení 

investora 

Nedostatečné personální a 

technické zabezpečení chodu 

firmy a e-shopu 

Střední 
Diverzifikace pracovních 

činností, zaškolení 

Legislativní a daňové změny Střední 
Monitoring informací a 

využívání poradenských firem 

Silná konkurence a hrozba 

okopírování produktů 
Vysoká 

Inovace produktů, změna 

propagace, změna konceptu 

Nízký zájem ze strany  

zákazníků 
Střední 

Změna marketingové strategie 

a revize cenové strategie 

 
Je nutné si uvědomit, že i samotné precizní vypracování případové studii je možné po-
užít k eliminaci těchto možných rizik. Důležitou součástí podnikání je pojištění, které 
v případě poškození či zničení vlastní nebo cizí věci, kryje a řeší důsledky. 
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7.6 Trendy	e-commerce 2017 v České republice 

Tato analýza byla provedena Radkem Novákem pro Českou spořitelnu, a.s. Informace 
je vzata z webových stránek výše uvedené banky. Výsledky jasně mluví ve	prospěch 
budoucí nové značky, a proto je nutné je v této práci nastínit: 
 

• internet se stal jedním ze základních prostředků získávání produktů a služeb. 
Nakupování přes internet je doménou většinou mladší populace a téměř 75 % 
této populace zakoupí produkt či službu přes internet minimálně jednou za 3 
měsíce, 

• téměř ¾ nakupujících přes internet nakoupilo v minulém roce minimálně čtyři-
krát a více. Dokonce 2 lidé z 5 nakoupili více než desetkrát. Bylo prokázáno, že 
na internetu nakupují více ženy než muži, 

• jako nejdůležitější parametr pro zákazníka jsou kvalitně popsané technické in-
formace o produktu a nabízeném zboží. Tento parametr se velmi zásadně pro-
mítá do hodnocení internetového obchodu. Dalším důležitým parametrem je 
doprava zdarma, dostupnost zboží a následně nejlevnější ceny, 

• asi pro 25 % zákazníků je důležitá reklama v médiích, získávání informačních e-
mailů a možnosti splátek, 

• dalším srovnáváním aspektem při nakupování na internetu byla nespokojenost 
klientů. Jako hlavní příčina nespokojenosti s nakupováním na internetu je pře-
devším dlouhá doba doručení, což se nelíbilo 34 %. Druhý důvod nespokoje-
nosti je samotný doručený produkt (30 %), 

• v rámci srovnání typu zakoupeného zboží se na prvním místě umístilo oblečení 
a boty, které nakoupilo 48 % zákazníků, následují počítače a notebooky spolu 
se sportovním vybavením a oblečením (42 %), 

• na českém trhu s módou se ročně utratí 60 000 000 000,- Kč, 
• e-shopy s oblečením a obuví jsou nejrychleji rostoucí kategorií v online naku-

pování. (Novák, 2017) 
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Závěr 
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit kvalitní teoretický základ, který 
umožní a poskytne potřebné informace, jež dopomůžou k založení nové značky se 
sportovně-módním oblečením a k jejímu následnému řízení. Dalším důležitým krokem 
bylo vytvoření případové studií cílené na novou značku QueenToBe, která nabízí po-
mocí e-shopu kvalitní a dobře zpracovaný produkt pro ženy, které mají problém se za-
koupením sportovního a zároveň stylového oblečení ve větších velikostech. Chtěla 
jsem najít efektivní způsob fungování e-shopu nabízející velikost od XL do 5XL. 
 
Důležitý prvek této práce spočívá v přehledném uspořádání jednotlivých myšlenek 
a skutečností, provedených analýz, propočtu finančních možností a také zhodnocení 
možných hrozeb a rizik.   
 
Dle provedených analýz byly splněny a zodpovězeny některé otázky, které v souvis-
losti s tvorbou nové značky a e-shopu vyvstávají. 
 
Realizovatelnost projektu a	jeho podmínky 
 
Důležitou podmínkou je správné stanovení plánu a cílů. Nedílnou součástí pro realizaci 
tohoto projektu je dodržení legislativních podmínek, které umožní správné fungování 
projektu.  
 
Rizika projektu 
 
V rámci tohoto projektu byly prokázány možné slabé stránky vnitřního prostředí 
a hrozby plynoucí z vnějšího prostředí, kterým je potřeba se vyvarovat. Mezi největší 
rizika v začátcích fungování e-shopu řadím nedostatečný rozpočet na marketing, re-
klamu, s tím se pojí samozřejmě i malé povědomí o značce a tím pádem menší po-
ptávka. Zároveň se pohybujeme na trhu se sportovním oblečením, který je přehlcen 
značkami, a prosadit se je tedy důležitý krok k dalšímu fungování firmy. Jako hrozby je 
vnímám možnost malého výnosu vzhledem k nákladům, malé technické a finanční zá-
zemí.  
 
Konkurenceschopnost firmy 
 
Ze zpracované případové studie, provedených analýz, propočtu a dalších předpokladů 
lze konstatovat, že tento projekt je realizovatelný. 
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Propagace a	oslovení cílových zákazníků 
 
Jako hlavní místo propagace a zviditelnění značky QueenToBe byly zvoleny sociální 
sítě, a to zejména Facebook, Instagram, Google Ads a Seznam.cz. Jak již bylo výše uve-
deno, jedná se o největší a nejpoužívanější sociální sítě a webové stránky v ČR, na 
které se denně přihlásí statisíce lidí. Reklama zde je tedy výhodná a rozhodně zvýší 
konkurenceschopnost. Pro lepší výsledky je také vhodné využít služeb propagace v ča-
sopisech pro ženy a zúčastnit se sportovního veletrhu 4Gym Sport Expo. Uvědomuji si, 
že nejlepší reklama je ta, kdy je se zakoupeným produktem zákazník spokojen a tento 
svůj kladný pocit sdílí s přáteli. Proto mám snahu, aby každý kus oblečení byl kvalitní, 
neotřelý a funkční.  
 
Tento projekt byl zpracováván s myšlenkou, že bude mít praktické využití a bude pou-
žit k realizaci tohoto konceptu. Často se setkávám s názorem, že založení nové značky 
prodávané přes e-shop je jednoduché a nenese téměř žádná rizika. Rozhodně bych se 
s tím nesouhlasila, protože k vytvoření takové značky ale vede náročná cesta a roz-
hodně je na ní mnoho nástrah.  
 
Podstatným trendem pro budoucí značku je neustálý nárůst v on-line prodeji sportov-
ního oblečení, díky čemuž se internet stává jednou z hlavních platforem pro nákup to-
hoto zboží. Sportovní a zároveň módní oblečení plně uspokojí požadavky spotřebitelů 
díky zajištění neustále změny vzhledu výrobků spolu s aktivně vyvíjecí se technologii 
pro výrobu vysoce kvalitních souprav. Rostoucí pozornost pro sportovní oblečení ze 
strany ženského publika je doprovázeno zvýšením poptávky, což dává velké výhody 
pro budoucí rozvoj značky QueenToBe. Hranice mezi oblíkáním pro běhání, cvičení 
v posilovně a obvyklým uvolněným životním stylem s časem postupně mizí. 
 
Provedenými analýzami, propočítáním marketingových výdajů jsem došla k závěru, že 
tento projekt je realizovatelný. Zpočátku se bude jednat o projekt, do kterého se bude 
muset investovat většina financí, ale po zhodnocení všech rizik a předběžném marke-
tingovým plánu je realistickou vidinou to, že se podnikání může stát hlavním zdrojem 
příjmů. 
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Příloha 1 Naskladnění potřebné pro začátek prodeje/spuštění první kolekce oblečení  

(zdroj: vlastní zpracování)  

 

Bárvy
Sportovní kalhoty XL XXL 3XL 4XL 5XL Počet ks Náklady Tržba

4 3 2 2 2 13 5590 11050
4 3 2 2 2 13 5590 11050
4 3 2 2 2 13 5590 11050
4 3 2 2 2 13 5590 11050
4 3 2 2 2 13 5590 11050
4 3 2 2 2 13 5590 11050

Celkem 24 18 12 12 12 78 33540 66300
Leginy XL XXL 3XL 4XL 5XL Počet ks Náklady Tržba

2 2 1 1 1 7 2520 5320
2 2 1 1 1 7 2520 5320
2 2 1 1 1 7 2520 5320
2 2 1 1 1 7 2520 5320
2 2 1 1 1 7 2520 5320
2 2 1 1 1 7 2520 5320

Celkem 12 12 6 6 6 42 15120 31920
Trika krátký rukáv XL XXL 3XL 4XL 5XL Počet ks Náklady Tržba

4 4 3 2 2 15 3825 8235
4 4 3 2 2 15 3825 8235
4 4 3 2 2 15 3825 8235
4 4 3 2 2 15 3825 8235
4 4 3 2 2 15 3825 8235
4 4 3 2 2 15 3825 8235

Celkem 24 24 18 12 12 90 22950 49410
Trika dlouhý rukáv XL XXL 3XL 4XL 5XL Počet ks Náklady Tržba

4 4 3 2 2 15 4350 9735
4 4 3 2 2 15 4350 9735
4 4 3 2 2 15 4350 9735
4 4 3 2 2 15 4350 9735
4 4 3 2 2 15 4350 9735
4 4 3 2 2 15 4350 9735

Celkem 24 24 18 12 12 90 26100 58410
Mikiny XL XXL 3XL 4XL 5XL Počet ks Náklady Tržba

4 4 3 2 2 15 6600 12300
4 4 3 2 2 15 6600 12300
4 4 3 2 2 15 6600 12300
4 4 3 2 2 15 6600 12300
4 4 3 2 2 15 6600 12300
4 4 3 2 2 15 6600 12300

Celkem 24 24 18 12 12 90 39600 73800
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Příloha 2 Naskladnění potřebné pro začátek prodeje spuštění druhé kolekce oblečení  

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Bárvy
Sportovní kalhoty XL XXL 3XL 4XL 5XL Počet ks Náklady Tržba

4 3 2 2 2 13 5590 11050
4 3 2 2 2 13 5590 11050
4 3 2 2 2 13 5590 11050
4 3 2 2 2 13 5590 11050
4 3 2 2 2 13 5590 11050
4 3 2 2 2 13 5590 11050

Celkem 24 18 12 12 12 78 33540 66300
Leginy XL XXL 3XL 4XL 5XL Počet ks Náklady Tržba

2 2 1 1 1 7 2520 5320
2 2 1 1 1 7 2520 5320
2 2 1 1 1 7 2520 5320
2 2 1 1 1 7 2520 5320
2 2 1 1 1 7 2520 5320
2 2 1 1 1 7 2520 5320

Celkem 12 12 6 6 6 42 15120 31920
Trika krátký rukáv XL XXL 3XL 4XL 5XL Počet ks Náklady Tržba

4 4 3 2 2 15 3825 8235
4 4 3 2 2 15 3825 8235
4 4 3 2 2 15 3825 8235
4 4 3 2 2 15 3825 8235
4 4 3 2 2 15 3825 8235
4 4 3 2 2 15 3825 8235

Celkem 24 24 18 12 12 90 22950 49410
Trika dlouhý rukáv XL XXL 3XL 4XL 5XL Počet ks Náklady Tržba

4 4 3 2 2 15 4350 9735
4 4 3 2 2 15 4350 9735
4 4 3 2 2 15 4350 9735
4 4 3 2 2 15 4350 9735
4 4 3 2 2 15 4350 9735
4 4 3 2 2 15 4350 9735

Celkem 24 24 18 12 12 90 26100 58410
Mikiny XL XXL 3XL 4XL 5XL Počet ks Náklady Tržba

4 4 3 2 2 15 6600 12300
4 4 3 2 2 15 6600 12300
4 4 3 2 2 15 6600 12300
4 4 3 2 2 15 6600 12300
4 4 3 2 2 15 6600 12300
4 4 3 2 2 15 6600 12300

Celkem 24 24 18 12 12 90 39600 73800
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