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ANOTACE 

Předmětem Bakalářské práce je navrhnout vhodné formy propagace firmy George 

móda. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou rozebrány aktuální 

trendy v pánském formálním oblékání, používané tkaniny, materiály a doplňky. Dále je 

zde popsán nejpoužívanější způsob nákupu pánských obleků a druhy dress code pro 

různé příležitosti.  

V praktické části je navrhnut systém sběru dat a jeho vyhodnocení. Na základě 

sesbíraných informací je firmě George móda předloženo několik možných forem 

propagace. 
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Úvod 

Marketingová propagace firmy je v dnešním konkurenčním prostředí významnou částí 

aktivit firmy na trhu. V dnešní době obrovské konkurence i prostřednictvím dovozu 

zboží ze zahraničních trhů se české textilní firmy musejí zaměřovat nejen na výrobu ale 

i na svou propagaci a budování dobré pověsti firmy. Cílem firmy nemůže být pouze 

získat nového zákazníka, ale také se o zákazníka starat tak, aby se vracel, nakupoval 

opakovaně a firmě tak tvořil opakovaný zisk.  

Cílem Bakalářské práce bylo společně s firmou George móda vybrat cílové skupiny 

zákazníků, u kterých je vysoký potenciál zájmu o pánský oblek na míru. Tyto cílové 

skupiny vyhledat, zjistit jejich nákupní chování, potřeby a požadavky a na základě 

těchto údajů navrhnout pro firmu George móda vhodné způsoby propagace pokud 

možno s minimální finanční investicí.  

V teoretické části se Bakalářské práce zaměřuje na aktuální trendy v pánském 

formálním odívání. Zjišťuje aktuální trendy v oblasti střihu, materiálů, vzorů a 

používání doplňků. Mapuje aktuálně nejčastější způsoby nákupu obleků. Dále se zabývá 

dress codem pro různé události pracovního života. 

V praktické části byla navržena forma sběru dat. Sběr dat probíhal ve městech Hradec 

Králové a Pardubice, které se, co se týká kupní síly obyvatelstva podle českého 

statistického úřadu, výrazně podobají městu Liberec, ale vzhledem k blízké poloze 

těchto dvou měst je sběr dat jednodušší.  

Při vyhodnocování byly zjištěny kupní návyky, požadavky a impulzy vedoucí k nákupu 

obleku na míru. Na základě těchto údajů byly firmě George móda navrženy vhodné 

formy propagace. Základní dělení propagací je tvorba webu, propagace pro manažery a 

propagace pro ženichy. Cílem propagace bylo zajistit firmě nové zákazníky, ale také 

zvýšit povědomí o činnostech firmy a budovat důvěru ve značku George móda.  
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1 Pánský oblek 

Pánský oblek je jedním z nejelegantnějších oděvů určený k oblékání mužů. Volba 

obleku by měla odpovídat konkrétní příležitosti a situaci. Pánské obleky se vyrábějí 

z celé škály tkanin a jsou také různých střihů. Tkanina a střih většinou určují, zda je 

oblek formální, ležérní či pro sportovní příležitosti. Kolébkou klasických obleků je 

Anglie. Konzervativní založení Angličanů koresponduje se střihem obleků. Od 50. let 

20. století však udávají směr pánské módy spíše Italové, kteří si zakládají na svém 

osobitém stylu [1]. 

Pánský oblek se skládá ze dvou částí – kalhot a saka, vyrobených ze stejného materiálu.  

Součástí pánského obleku může být ještě vesta, která se ale šije z obdobného materiálu 

a vzoru jako samotný oblek [2]. 

1.1 Současné trendy pánských obleků 

Trendy pánských obleků se mění přibližně každých pět let. Nejčastěji dochází k 

obměnám střihů a vzorů. V České republice je v posledních letech moderní přechod 

k přírodním materiálům, mezi něž patří např. ovčí vlna, kašmírová vlna, vlna mohérová, 

bavlna a len. Směrem na západ se přírodní materiály nosily a byly v oblibě vždy. Mezi 

další současné trendy patří zužování střihů, ať už jde o rukávy, pasovou linii sak či 

nohavice. V současné době se také klade velký důraz na doplňky, které mají za úkol 

přidat pánskému obleku na barevnosti a osobitosti.  

1.1.1 Střihy obleků  

Střih pánského obleku, který je dodnes přijímán, prakticky nedošel změn od počátku 20. 

století. Změnila se pouze šíře fazónového límce, počet knoflíků u rukávu a na předním 

kraji pánského saka, délka a šířka nohavic a výška pasové linie u kalhot. V současné 

době se pánský oblek šije tak, že padne více na tělo - sako je přes pasovou linii 

zeštíhlené (tzv. slim fit střih). Rukávy u saka jsou kratší, aby byla vždy vidět manžeta 

košile přibližně 1 – 2 cm. Také kalhoty prošly drobnými změnami. Dnes se vyrábí 
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kalhoty bederní se sníženou pasovou linií. Rozkrok se nachází co nejvýše a nohavice 

jsou úzké s puky. Délka nohavic může být ve dvou variantách. Nohavice jsou buď o 

kousek kratší, aby byly vidět ponožky, které jsou výrazných barev nebo se vzorem, 

nebo jsou nohavice tak dlouhé, aby ponožky vidět nebyly, tedy v zadní části 1 – 2 cm 

nad zem [2]. U nových, kvalitních obleků jsou nohavice nedokončeny, nezačištěny. 

Krejčí je po zakoupení upravuje přesně podle délky nohou zákazníka.  

1.1.2 Zapínání saka 

Zapínání saka se provádí ve dvou základních podobách – jednořadé a dvouřadé. 

V České republice se dostává výraznější popularity zapínání jednořadému, které je 

spojené s větším komfortem. Muži si jej totiž, na rozdíl od dvouřadového, mohou 

rozepnout (dvouřadé pouze při sezení) [1].  V Itálii, jež udává směr pánských obleků, 

převažují zejména na přehlídkách Pitti Uomo saka dvouřadá.  Z toho lze usuzovat, že 

Českou republiku tento trend v nejbližší době rozhodně nemine. Nicméně 

nejoblíbenějším a nejrozšířenějším typem pánského obleku stále zůstává ten 

s jednořadým sakem, které má dva knoflíky v předním kraji a dva rozparky v zadní 

části. V kontinentální Evropě je oblíbenou variantou také sako bez rozparku. 

Současnými moderními  materiály pro výrobu pánských obleků jsou materiály přírodní 

– tkaniny z ovčí vlny, mohérové vlny, hedvábné a lněné tkaniny. Za klasické barvy se 

stále považuje barva černá, odstíny šedé a tmavomodré [3]. 

1.1.3 Kombinování vzorů  

Při formálních příležitostech musí být oblek ze stejné textilie, stejné barvy a vzoru. Při 

méně formálních příležitostech si muž může obléci sako a kalhoty z odlišného materiálu 

a různých vzorů [3]. V tomto případě se však klade důraz na to, aby spolu 

vzory vzájemně ladily (například nekombinovat vzory tvořící pruhy se vzory tvořenými 

kostkou apod.) a to i na košili a kravatě. Nejjednodušší je tedy volit jednu část oděvu 

vzorovanou a druhou bez vzoru. Mezi neoblíbenější vzory patří například glenček, 

vlasový a křídový proužek, okenní káro, kaviár, kostka, donegal, či jiný tvídový vzor 

[6]. 
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1.2 Materiály vhodné pro výrobu pánských obleků 

Pánské obleky se vyrábí z tkanin [27]. Tkanina vzniká vzájemným provázáním nejméně 

dvou soustav nití. Podélná soustava se nazývá osnova, příčná soustava je útek. Vazbou 

tkaniny se vytváří žádaný vzor, vzhled a částečně i vlastnosti dané tkaniny jako tepelná 

izolace, prodyšnost, oděru-odolnost a další [7]. 

1.2.1 Vlněné tkaniny  

Vlněné tkaniny se pro výrobu obleků používají zejména pro jejich užitné vlastnosti. 

Tkaniny z vlny mají totiž výborné tepelně-izolační schopnosti a to i za vlhka. Vynikají 

také vysokým stupněm pružnosti, tvarovatelnosti a dobrou hřejivostí. Mohou být 

vyrobeny z mykaných nebo česaných přízí [1]. Z česaných přízí se vyrábí velice jemné 

tkaniny hladkého povrchu. Česaných přízí se využívá například při výrobě tropikalu. 

Mykané příze se vyznačují rustikálním charakterem svého povrchu a jsou tak využívány 

například pro výrobu tvídových tkanin.  Na rozdíl od tkanin z polymerů chemického 

původu (PES, PAD) mají většinou vyšší paropropustnost. Za vhodnou jemnost vlny pro 

tkaninu se považuje jemnost 100´s a jemnější. Jemnost vlny udává Bradfordská stupnice 

[14], která se vyjadřuje v anglických jednotkách. Např. 110´s znamená, že z 1 anglické 

libry (0,4536kg) lze vypříst 110 přaden po 560 yardech (1yd = 0,9144m). Vlněné 

vlákno se plstí a dají se tak používat i na zimní obleky, případně kabáty s vyšší plošnou 

hmotností. Nejkvalitnější ovčí vlnou je vlna merino - silně zkadeřená jemná podsadová 

vlna z ovcí druhu merino [1]. 

1.2.1 Mohér 

Mohér je pružná vlnařská tkanina s měkkým omakem a výrazným kovovým leskem. 

Tká se z vlny angorských koz. Využívá se především pro letní obleky, protože se mačká 

méně než tkaniny z ovčí vlny a má vysokou stálost v oděru. Mohér dosahuje dokonce 

lepší tepelně-izolační vlastnosti než ovčí vlna. Mohérová vlákna absorbují více vlhkosti 

než vlákna vlněná [1].  
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1.2.2 Kašmír 

Kašmírové tkaniny se zhotovují z jemné podsady srsti kašmírových koz. Jde o velmi 

měkkou a splývavou tkaninu vhodnou pro letní obleky kvůli svému chladivému omaku 

[1], který je způsoben vysokou tepelnou vodivostí kašmíru [22]. Tato tkanina má menší 

odolnost vůči mechanickému namáhání než tkaniny z ovčí vlny. Stále je však oproti 

tkaninám bavlněným nebo lnářským méně mačkavá [1]. 

1.3 Tkaniny z vláken rostlinného původu  

1.3.1 Len  

Len je lehký a jemný materiál. Lněné vlákno má charakteristický přírodní vzhled. Lněné 

tkaniny jsou spíše určeny pro letní obleky. Za nejkvalitnější se považuje len Irský [1]. 

Přes chladivý a příjemný omak má i negativní vlastnosti, mezi které patří náchylnost 

k pomačkání, tendence ztrácet barevnost na přímém slunci či vysoká sorpce vlhkosti 

[5]. U letních obleků je nutné dbát na neustálé čištění. Chladivost lnu způsobuje jeho 

vysoká tepelná vodivost [21]. Pevnost lněných vláken za mokra dokonce roste, 

degraduje však účinkem slunečního záření.  

1.3.2 Bavlna  

Bavlněné obleky se vyznačují svou lehkostí. Bavlna je však, stejně jako v případě lnu, 

velice náchylná na pomačkání a snadno absorbuje vlhkost, která se pak pomalu 

odpařuje. Opět jde spíše o materiál určený pro letní obleky [1]. Bílé bavlněné výrobky 

působením slunečního záření žloutnou a ztrácí pevnost [22]. 

1.4 Směsové materiály 

Směsové materiály získaly svojí oblibu zejména díky vlastnostem vláken ze 

syntetických polymerů. Nejběžnějším směsovým materiálem je směs vlny a polyesteru. 

Využívá se v něm dobré odolnosti polyesteru vůči mechanickému namáhání (například 

oděru). Takováto textilie má i menší sklon k pomačkání. Mezi negativní rysy těchto 

materiálů patří především nízká tepelná vodivost, sklon k tvorbě elektrostatického 

náboje či nízká navlhavost [21]. 
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1.5 Způsoby nakoupení pánského obleku 

V současné době je stále nejčastější standardní forma pořízení pánského obleku, tedy 

formou návštěvy krejčovského salónu, kde krejčí se zákazníkem projde procesem 

měření tělesných rozměrů a vybírání vhodného střihu a tkaniny. Výroba obleku trvá 

z pravidla jeden měsíc. Často je naplánována schůzka zákazníka s krejčím přibližně 

v polovině dodací lhůty, aby si zákazník našpendlený a nastehovaný oblek vyzkoušel a 

upravily se případné nedostatky ve střihu. 

Nejnovější formou nákupu jsou online aplikace, kdy si zákazník zadá své míry online 

do aplikace příslušného krejčovství, vybere si sám tkaninu a střih a pak si již oblek 

pouze vyzvedne, případně si jej nechá zaslat. Je to velice pohodlná forma pro stálé 

zákazníky salonu, kteří mají své míry a nemusí tak absolvovat návštěvu krejčího.  
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2 Styly oblékání a dress code  

Různé každodenní situace vyžadují pro muže různý oděv. Tato Bakalářská práce je 

zaměřena především na oděvy mužů do zaměstnání, kde pro správné oblékání existuje 

několik málo pravidel, pokud nemá konkrétní firma pravidla vlastní.   

2.1 Dress Code  

Jedná se o kodex oblékání, který určuje, jak se na určitou společenskou událost vhodně 

obléknout. Pokud jde o významné společenské akce, uvádí se dress code na pozvánce 

(např. Black tie - smoking s černým motýlkem, žena se obléká podle muže a volí nejspíš 

velkou večerní). Jde-li host na společenskou akci, musí mít na zřeteli její úroveň, 

protože podle toho volí stupeň slavnostního oblečení. Jakékoliv vybočení z normy se 

stává chybou, ať už je host „overdressed“ (oblečen na vyšší společenské úrovni než 

ostatní zúčastnění) nebo „underdessed“ (oblečen v nižší normě, než předepsal hostitel). 

Známe ovšem i firemní dress code, který se u nás rozšířil s příchodem zahraničních 

firem. Dress code je nezbytný pro společnosti, které jsou předmětem veřejného zájmu, 

objevují se v médiích, jejich budovy a provozy navštěvují denně stovky lidí a 

reprezentanti podniku se setkávají s desítkami klientů a partnerů státní i soukromé sféry. 

Dress code má zaměstnancům pomoci orientovat se ve všech úrovních stylu business 

dress, tak aby mohli důstojně reprezentovat svou firmu [3].  

2.2 High business styl  

High business styl představuje styl top manažerů a politiků vhodný pro reprezentační a 

formální příležitosti, pro jednání s VIP klienty, politiky, ústavní činitele nebo významné 

obchodní partnery. Nosí se výhradně oblek, nikoliv sako a kalhoty různý barev a vzorů. 

Barva obleku se volí černá, tmavě-modrá nebo tmavě šedá všem zásadně bez lesku. 

Upřednostňuje se oblek bez vzoru, případně s vlasovým proužkem. Mezi jednořadým a 

dvouřadovým oblekem není ve společnosti rozdílu, může se doplnit též vestou. Střih jde 

ruku v ruce s módní vlnou, proto vévodí slim fit. Košile převažuje bílá nebo 
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pastelových barev. Vyloučeny jsou křiklavé barvy, černá nebo výrazně vzorovaná 

košile. Nepřipouští se též košile s button down límečkem (viz kapitola 3.1). Kravata 

musí být dostatečně dlouhá, aby se dotýkala spony opasku, šíře kravaty se volí podle 

fazónového límce (užší límec, užší kravata). Uzel se vybírá dle tvaru límečku např. 

Shelby nebo four-in-hand (viz příloha C), do žraločího límečku (viz límeček košile) 

Windsdor. Opasek bývá černý se sponou v barvě dalších doplňků. Obouvají se černé 

kožené šněrovací polobotky na co nejtenčí kožené podrážce, bez protažené špičky a 

lakového lesku. Za nejvhodnější se považují boty s uzavřeným šněrováním typu oxford 

(viz příloha B). Ponožky jsou černé jednobarevné, dostatečně vysoké, aby nikdy 

nevznikal prostor mezi ponožkou a záložkou kalhoty. Hodinky by měly být bez 

výrazného ciferníku, nikdy ne chronometry, náramek zase kožený v barvě opasku a bot 

[3].  

 

Obr. 1 – High business styl [17] 

Na obrázku 1 je zachycen princ Charles a Barak Obama. Jejich oblečení je příkladem 

high business stylu. Mají černý oblek bez vzoru a bílou košili. Princ Charles má módní 

doplněk ve formě kapesníčku, Barak Obama dal přednost odznaku v klopě saka. 
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2.3 Business Styl  

Jedná se o styl určený pro pracovníky středního managementu a administrativy, pro 

kontakt s klienty a obchodními partnery. Vhodný je též pro oficiální příležitosti či 

vystupování v médiích. Oblek se volí černý, tmavě modrý nebo šedý. Přípustné je i sako 

a kalhoty rozdílných barev. V létě jsou přirozenější světlejší barvy v zimě naopak 

tmavší. Večer je přípustný pouze oblek černý nebo tmavě modrý, košile bílá nebo 

jemných pastelových barev a to vždy s dlouhým rukávem. Opasek by měl být decentní, 

spona v barvě ostatních kovových doplňků. Barva opasku se shoduje s barvou bot. Boty 

k šedému a tmavě modrému obleku bývají hnědé, k černému obleku se vybírají černé. 

Nosí se vždy šněrovací polobotky bez lakového lesku [3].  

 

Obr. 2 – Business styl [18] 

Na obrázku 2 je představitel business stylu. Má tmavomodrý oblek s fialovým vlasovým 

proužkem. Košile je pruhovaná v jemných pastelových tónech. Módním doplňkem je 

opět kapesníček.  
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2.4 Business cassual styl  

Tento styl je určen pro běžný pracovní den, během něhož muž nepřichází do styku 

s klienty, má neoficiální program v budově firmy nebo jedná s menšími dodavateli. 

Oblek se volí šedý nebo hnědý, sako a kalhoty mohou být sportovního střihu i materiálu 

(tvíd, manšestr, se vzorem nebo bez něj). Košile je s dlouhým rukávem, případně polo 

(tričko s límečkem) s dlouhým rukávem. Kravata není nutná[39]. Opasek bývá v barvě 

bot s decentní sponou. Boty se vybírají podle oblečení - k obleku šněrovací, ke 

kalhotám mohou být i mokasíny. Vyloučeny jsou sandály, otevřené boty, tenisky nebo 

sportovní obuv. Ponožky mohou být barevné a vzorované [3]. 

 

Obr. 3 – Business cassual styl [19] 

Na obrázku 3 je představitel business cassual stylu. Má hnědé sako, krémové kalhoty a 

bledě modrou button down košili (viz příloha C). K button down košilím se kravata 

nenosí. 
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2.5 Cassual Styl 

Jedná se o nejméně formální styl oblékání. Je určen pro pracovníky nevycházející 

z budovy firmy a nepřicházející do kontaktu s klienty, ale také pro pracovníky funkčně 

nejnižších pozic[3]. Tento styl je vhodný též pro neformální setkání. Nosí se sako a 

kalhoty, v zimě můžeme přidat svetr a vzít si kalhoty z denimové tkaniny (džíny). 

Košile musí mít pouze dlouhé rukávy, jinak jsou barva a vzor košile nadefinovány. Boty 

se volí šněrovací nebo mokasíny. Nosí se ponožky barevné nebo vzorované s ohledem 

na další ošacení [39]. 

 

Obr. 4 – Cassual styl [20] 

Na obrázku 4 je Tony Blair v neformálním oblečení, jako představitel cassual stylu. Má 

sako, košili bez kravaty a denimové kalhoty (džíny). 
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3 Košile  

První košili současné podoby si nechala patentovat firma Brown Davis & co. v roce 

1871. Dříve se košile považovala za spodní prádlo, proto byl vidět pouze límeček. V 

současné době již muži odkládají sako poměrně běžně, a proto jsou i košile podrobeny 

estetickým nárokům podléhajícím módě[1]. Zásadní prvek, který ovlivňuje styl každé 

košile, je tvar límečku. Dnes se kromě frakové košile používá límeček ležatý. Před sto 

lety byl tento poměr opačný. Do obleku se nosí vždy košile s dlouhým rukávem tak, aby 

ze saka vyčníval 1-2 cm manžety. Rukáv musí být dostatečně dlouhý, aby překrýval 

celé zápěstí a končil u kořene palce [2]. Vyšší límeček se nazývá Italský, má u krku dva 

knoflíčky nad sebou. Francouzský (žraločí) límeček svírá tupý úhel a nosí se do něj širší 

kravatové uzly. Límeček musí u krku vyčnívat ze saka, ovšem nikdy tak, aby byl vidět 

jeho spodní lem. Zároveň však musí být dostatečně dlouhý, aby pod ním nevyčnívala 

kravata. Kvalitní košile mají odnímatelnou výztuž límečku, nejčastěji z plastu nebo 

mosazi. Zabrání se tak kroucení límečku z důvodů opakovaného praní. U vzorovaných 

košil je nutné přesné navazování vzorů, například u švu mezi průramkem a rukávem. 

Košile se vyrábí z tkanin plátnové (Batist, Popelín, Oxford) nebo keprové vazby. 

Materiálem může být bavlna, len, hedvábí, nebo směsové materiály (nejčastěji 

bavlna/PES). Límeček musí být vyražen tak, aby jeho špičky neodstávaly a vždy se 

dotýkaly náprsenky [1]. 

Jednou z posledních novinek jsou košile s úpravou 3x DRY, patentovanou firmou 

Bluesing technologies ag. ze Švýcarska. Jde o úpravu, kdy z rubní strany tkaniny je 

nanesena hydrofilní úprava a z lícní hydrofobní. Tkanina tak z povrchu těla rychle 

odvádí tekutiny a navozuje tak pocit sucha. Rychle absorbuje tekutinu a díky většímu 

povrchu absorbované tekutiny je větší i odpařovací plocha a textilie tak rychleji usychá. 

Další výhodou této úpravy je absence skvrn způsobených pocením na lícní straně košile. 

Rychlou absorbcí tekutiny je navozena přirozená chladící funkce těla. Takto upravená 

košile má garanci 50 pracích cyklů bez porušení této povrchové úpravy [26]. 



23 

 

3.1 Typy límečků 

Existují dva základní typy límečků. Stojatý a ležatý. Stojatý límeček je dnes používán 

spíš k fraku nebo smokingu [1]. Ležatý límeček se hodí prakticky pro jakoukoliv 

příležitost. Ležatý límeček má tři základní tvary. Úzký svírající ostrý úhel zvaný též 

Classic. Otevřený límeček svírá tupý úhel a je známý pod názvy: Francouzský, Žraločí 

límeček, Cutaway nebo Windsor [15]. Třetím základním typem límečku je Button – 

down. Je považován za neformální a neměl by tak být oblékán k high business stylu a 

bussines stylu. Tento typ límečku není vyztužen a dominantními na tomto typu límečku 

jsou dva knoflíčky, kterými se límeček připevňuje k náprsence [16]. Obrázky těchto a 

dalších límečků jsou umístěny v příloze C. 

4 Doplňky  

Jde o maličkosti, které doplňují a dotvářejí celkový vzhled oděvu muže. Dodávají 

pánskému odívání osobitost a mohou jinak fádní vhled ozvláštnit nebo oživit. Podle 

doplňků se často pozná osobitost, záliby, preference nebo třeba i národnost osoby, která 

je nosí nebo používá, ať už jde o kapesníček, manžetové knoflíčky, hodinky, šálu, 

cigarety nebo aktovku.  

4.1 Kapesník a kapesníček  

U žádného jiného doplňku se mužská jistota nebo nejistota neprojeví tak jako u 

kapesníčku v náprsní kapse. Jelikož se s kapesníčkem stává muž nápadnější, spousta 

mužů jej nikdy nezařadí do svého šatníku. Není lehké ho sladit, složit a unést jeho 

nápadnost [3]. Hodí se vždy, když se obléká sako a to i při volbě sportovního saka. 

Vhodně zvolený kapesníček může krásně kontrastovat např. s hrubou tvídovou 

tkaninou. Kapesníček rozhodně není spjatý s nošením kravaty, spíše naopak. Pokud se 

stane, že muž má kravatu i kapesníček, měl by volit různý vzor nebo motiv na kravatě a 

kapesníčku [1]. Volba barvy je zcela na vkusu muže, zde neexistuje žádné pravidlo, 

jediným cílem je harmonie barev. Materiál pro výrobu kapesníčků je len, bavlna, kašmír 

nebo hedvábí. U velmi formálních událostí se volí bílý kapesníček a tzv. prezident fold, 
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nebo one, two, three point fold a crown fold. Při méně formálních příležitostech je 

oblíbený zejména Puff fold.  

 

Obr. 5 – Způsoby skládání kapesníčku: a) prezident fold, b) one point fold, c) two point fold, d) free 

point fold, e) crown, f) puff fold [4]. 

Kapesník pro běžné nošení je vždy v kapse kalhot nebo saka připravený k nabídnutí 

dámě. Prozíravé je mít pro případ dva kapesníky, aby byl vždy čistý, pokud je dámě 

nabízen. Kapesník je bavlnění a bílý. Přípustný je i kapesník papírový, všechny ostatní 

podmínky se ale nemění [3]. 
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4.2 Kravata a kravatová šála  

U kravaty je stejně jako u zbytku oblečení důležitá harmonie barev a vzorů. Vzory je 

určitě možné kombinovat, ale je proto nutný určitý cit, pokud ho nemáme, nepsané 

pravidlo říká, že ke vzorované košili, ladí jednobarevná kravata bez vzoru a naopak [2]. 

Každý muž by měl umět uvázat alespoň dva druhy uzlu a vázat si jej pokaždé znovu, 

převázaný uzel bude za krátkou dobu působit omšele. Do límečku svírající ostrý úhel se 

váže úzký uzel např. uzel four-in-hand. Do francouzského (žraločího) límečku se váže 

masivní uzel např. Windsdorský. Kravata by měla být tak dlouhá, aby se dotýkala spony 

opasku [3]. Nejtradičnějším materiálem pro výrobu kravat je hedvábí či vlna (může být i 

kašmírová, která je v Anglii považována za nerovnocennou hedvábné, ovšem vhodnou 

např. do cassual stylu). V součastné době na trh proniká móda ležérních kravat z úpletu, 

ovšem taková kravata se nedá považovat za formální stejně jako kravaty ze syntetických 

materiálů [1].  

Kravatová šála, označuje se též jako ascot tie, podle známého závodiště v Ascotu, 

Anglii. Jde o šálu z hedvábí, kterou muži nosí okolo krku při neformálních 

příležitostech, při kterých se nebere kravata, ale zároveň chtějí mít nějaký doplněk. 

Výběr barev a vzorů je zde skutečně veliký a opět zde není žádné pravidlo jak ji ladit a 

muž má proto zcela volnou ruku. Často je používána muži, kterým nevadí rozhalenka, 

ale holý krk považují za nepřípustný. Používá se pouze na denní nošení [1].   

4.3 Motýlek  

Předchůdcem byl šátek uvázaný okolo krku. Dnes již prakticky nahrazen kravatou. 

Nutností je pouze při událostech, kdy nosíme smoking či frak. U motýlku platí, že 

pokud si jej vezmeme, určitě budeme v menšině a budeme tak vyčnívat z davu, proto si 

ho často berou divadelní herci, bohémové a intelektuálové. Motýlek by měl být vždy 

hedvábný a pokud možno vázací. Šitý se považuje za nižší standard. Nestejnoměrnost u 

vázacího motýlku nevyvolává pocit uniformního doplňku.   
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4.4 Boty a opasek  

Boty se volí podle barvy a textilie, z které je vyhotoven oblek. Například k tvídovému 

obleku se hodí semišové polobotky nebo boty typu broque (viz příloha B). K světlému 

obleku se hodí boty hnědé béžové, černé boty by mohly vytvářet přílišný kontrast 

s kalhoty. Nejformálnějším typem jsou boty s uzavřeným šněrováním např. černé 

Oxford boty. Uzavřené šněrování znamená, že oba díly svršku boty, které se svazují 

tkaničkou, jsou ze stejného dílu jako přední díl a pod šněrování se všívá jazyk. Druhé 

v pořadí jsou boty s otevřeným šněrováním - boční díly jsou přišity k přednímu dílu, 

který je protažen a tvoří zároveň také jazyk. Jsou to boty jako např. Derby. Třetím 

typem, který se obouvá, například k vycházkovému obleku, jsou mokasíny. Jde vlastně 

o polobotky bez šněrování, rozlišujeme americké a italské mokasíny. Černé boty jsou 

společenské hnědé volnočasové. Večer do společnosti se ovšem vždy obouvají boty 

černé. Volí se kožené boty z hověziny, případně z broušené usně – semišové. Bota by 

měla být rámová s co nejtenčí koženou podrážkou (viz příloha B). Rámové boty mají 

výhodu v tom, že je možná jejich kompletní rekonstrukce a při dobrém starání o svrchní 

kůži vydrží skutečně dlouho. Boty stejně jako sako nenosí muž dva dny po sobě. 

Nechají se nejméně 24 hodin na napínácích z cedrového dřeva, aby se zbavily vlhkosti a 

kůže se vyrovnala. U opasku je nutné dodržet jedno pravidlo a to takové, že opasek by 

měl být stejné barvy a materiálu jako boty. Pro sponu platí, že by měla být decentní a 

v barvě ostatních kovových doplňků. Opasek by se měl zapínat na 3 dírku, aby nebyl 

moc dlouhý, ale ani nepůsobil příliš krátce [1]. 

4.5 Ponožky  

Ponožka slouží jako prodloužení kalhot a měla by mít stejně tmavou barvu, jako mají 

boty. Ponožka by měla být dostatečně dlouhá, natolik, aby nikdy nevznikal prostor mezi 

ponožkou a záložkou kalhoty, ať už při sezení s přehozenou nohou nebo bez ní. Někteří 

muži proto tvrdí, že buďto podkolenky nebo nic. Toto pravidlo se naplno využije u 

mokasín nebo boat shoes, ty se nosí naboso.  Trendem posledních let je nosit k Business 

casnal nebo cassual stylu barevné nebo vzorované ponožky. Některé společnosti 

dokonce zavádějí tzv. happy socks friday, kdy se v rámci utužování kolektivu barevné a 
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vzorované ponožky vyžadují. Obecně ovšem platí, že při formálních příležitostech se 

volí černá, tmavě šedá, modrá nebo vínová punčocha.  

4.6 Zlaté a stříbrné doplňky  

Manžetové knoflíčky se nosí výhradně ke košili s dvojitou přeloženou manžetou. 

Upřednostňují se spíše elegantní než nápadité. Měly by být vyrobeny ze stejného kovu 

jako spona pásku a hodinky. Postupem času se vyvinuly knoflíčky nejrůznějších tvarů a 

symbolů. Skládají se z jedné nebo dvou shodných částí spojených kolíčkem či řetízkem. 

Hodinky se volí spíše decentní se strohým ciferníkem. Hledíme zde i na kvalitu značky 

a mechanismu strojku. Kožený pásek hodinek je považován za formálnější než kovový, 

nosí se v stejné barvě jako boty a opasek [2]. 

4.7 Ozdoby do klopy  

Tento trend byl ve významné míře zřetelný na festivalu Pitti Uomo 2012 a 2013 Muži si 

na něm často do funkční dírky na klopě dávali různé ozdoby. Šlo například o pryžové 

uzlíčky, které byly původně vyráběny jako levnější forma manžetových knoflíčků. Jako 

další možnost se nabízely živé květiny, které jsou častým doplňkem třeba na svatbách. 

Působí zde zajímavý kontrast mezi květinou a strohým oblekem. Neméně oblíbené jsou 

i háčkované květiny, brože ozdobné knoflíky či klasické kovové klubové či státní 

odznaky. 
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5 Marketingový průzkum 

Marketingový průzkum spočívá ve specifikaci, shromažďování, analýze a interpretaci 

informací, které umožňují porozumět trhu, na kterém firma podniká, nebo na kterém má 

záměr podnikat. Záměrem marketingového průzkumu identifikovat problémy spojené 

s podnikáním na tomto trhu a identifikovat možnosti, které se na něm pro podnikání 

vyskytují nebo mohou vyskytnout [8]. V případě této práce jde o zjištění cílové skupiny 

mužů nechávajících si zhotovit oblek na míru a jejich vhodné oslovení prostřednictvím 

propagace firmy Geroge Mode. 

K nejčastější formě průzkumu patří průzkum trhu. Průzkumem trhu lze označit 

jakoukoliv činnost, při které zjišťujeme současný stav trhu, jeho minulý vývoj a směry 

jeho budoucího vývoje. Průzkum trhu přináší odpovědi na otázky typu: kolik je na trhu 

zákazníků, co zákazníci očekávají a preferují, kdo je konkurence, jak se propagovat na 

trhu apod. [13]. Správně provedený marketingový průzkum pomáhá firmě 

v rozhodování tím, že snižuje míru rizika a informační nejistoty přítomné při plánovaní. 

Zároveň díky tomuto průzkumu je možné kontrolovat a monitorovat již probíhající 

marketingové informace a v případě potřeby rozhodnout o jejich přizpůsobení tak, aby 

více vyhovovaly změněným podmínkám na trzích [12]. 

Další formou marketingového průzkumu je např. průzkum konkurence. Tento průzkum 

je zaměřen na získávání informací o konkurenci, jako je např. kvalita, vlastnosti a ceny 

konkurenčních výrobků, podíl konkurence na trhu, reklama a forma komunikace se 

zákazníky apod. Tento průzkum je často používán v kombinaci s průzkumem trhu [11].  

Informace o spotřebiteli jsou získávány prostřednictvím průzkumu spokojenosti 

zákazníka. Tímto průzkumem jsou zjišťovány postoje a názory, chování a motivy 

chování ve vztahu k určitému výrobku, např. jak je výrobek přijímán nakupujícími. 

Dále je zjišťována intenzita a směr postoje a nákupní chování zákazníků. Výzkum 

spokojenosti zákazníka využívá různé metody a techniky z oblasti psychologie, 

sociologie, statistiky a jiných vědních disciplín [11]. V případě propagace firmy George 

móda je spokojenost klientů klíčová z hlediska opakovaného nákupu obleků této firmy.  
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Zadavatelem marketingového průzkumu je ten, kdo si průzkum objedná a financuje. 

Může to být kdokoliv - různé firmy, instituce, vláda, ministerstva, atd. [13]Zadavatelem 

jsou vymezeny tři základní atributy:  

 Předmět průzkumu (problém, na který má být průzkum zaměřen). 

 Cíle průzkumu (informace, které mají být průzkumem získány, a na které 

je třeba se zaměřit). 

 Objekt průzkumu (co má být průzkumem zkoumáno). 

5.1 Proces marketingového průzkumu 

Bez ohledu na cíl, rozsah a hloubku zkoumání je každý marketingový průzkum členěn 

do navzájem na sebe navazujících etap, které mají logickou posloupnost. Tyto etapy 

jsou rozděleny do dvou skupin - přípravné etapy a etapy realizace [11]. 

5.1.1 Přípravná etapa MAV 

Přípravná etapa zahrnuje analýzu a správné pochopení problému, který bude řešen. Tato 

etapa vytváří reálné předpoklady a podmínky pro realizaci MAV. Do přípravné etapy je 

zahrnuto: definice problému, stanovení cíle průzkumu, přehled existujících informací, 

koncepce marketingového průzkumu [13]. 

Definice problému je první fází přípravné etapy marketingového průzkumu. Jedná se o 

přesné specifikování a definování problému, který je třeba řešit. Formulace problému je 

předmětem průzkumu a je podkladem pro stanovení cílů marketingového průzkumu. Ve 

skutečnosti nemusí problém ani nastat, v některých případech chce firma pouze 

prozkoumat určité příležitosti nebo chce ověřit určité záměry.  

V této Bakalářské práci je předmětem zjištění, jaký je zájem o pánské obleky šité na 

míru. Cílem je získat, analyzovat a zpracovat informace o cílové skupině 

potencionálních zákazníků firmy George móda, případně potvrdit či vyvrátit prohlášení 

firmy Delor, že klasický zákazník firem zabývajících se šitím pánských obleků na míru, 

je muž nad 30 let, pracující ve vyšším managementu nebo na ředitelské pozici [10]. 
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Stanovení cíle průzkumu je provedeno na základě vymezení a definování problému. 

Cíle je třeba přesně vymezit, jelikož specifikují, které informace je potřeba získat pro 

průzkum. Je možné také definovat předmět průzkumu, tedy kdo je zákazníkem firmy, 

jaké jsou jeho potřeby, kde se nachází, výhody a nevýhody nabízené služby [11].  

Cílem této Bakalářské práce je sestavit kampaň, která přivede firmě Goerge Mode nové 

zákazníky. Účelem je sesbírat informace pro objasnění cílové skupiny, na kterou bude 

zaměřena navrhovaná kampaň a zjistit, jaké jsou přání a potřeby zákazníků, aby byla 

zvolena správná forma propagace.  

Přehled existujících informací zajišťuje získání co nejvíce informací, týkajících se 

řešeného problému. Jedná se také o bližší seznámení s danou problematikou a ujasnění 

si problému. V případě, že informační potřeby firmy nejsou těmito zdroji uspokojeny, je 

přistoupeno ke sběru vlastních dat pro vlastní průzkum [9]. Mohou být sbírána tato data: 

 Primární – data, které byla sesbírána pomocí vlastního průzkumu pro konkrétní 

účel a nikdy před tím nebyla zveřejněna.  

 Sekundární – data, která již zveřejnil někdo jiný za jiným účelem, dostupná 

z publikovaných zdrojů. 

 Externí – data získaná mimo podnik.  

 Interní – data získávaná v podniku vlastními pracovníky například jeho běžnou 

činností (např. účetnictví) nebo prostřednictvím marketing inteligence 

(rozhovory zaměstnanců podniku se zákazníky, dodavateli, dealery, atd.)  

 Kvantitativní průzkum - účelem je zjištění četnosti daného stavu nebo jevu, 

klíčem je získat číselné údaje. 

 Kvalitativní průzkum -  jedná se o zjišťování příčin, postojů, názorů a motivů 

respondentů. Analyzuje vztahy, závislosti a příčiny jevů. U informací není 

kladen důraz na množství, ale na jejich kvalitu [9]. 

K tomuto průzkumu realizovanému v rámci této bakalářské práce byla použita 

především primární data, sesbíraná dotazníkem na svatebních veletrzích. Data byla 
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získána prostřednictvím dotazníku č. 2 (viz příloha A) a ve firmách a zaměstnáních do 

dotazníku č. 1. Tato data byla sbírána mimo podnik George móda, a proto se jedná o 

externí data. 

Návrh koncepce a plán realizace marketingového průzkumu vychází z přesně 

definovaného problému a stanovených cílů, znalostí o dané problematice a dostupných 

informací a vyjasněných základních pojmů. Návrh koncepce marketingového průzkumu 

zahrnuje návrh metody a techniky sběru dat, návrh způsobu měření formou otázek 

seskupených v dotazníku, způsob kontaktování respondentů, určení způsobu zpracování 

a vyhodnocení získaných dat. Průzkum se bude zaměřovat na dvě skupiny mužů. 

Jednou z nich jsou muži, jež bude čekat v dohledné době svatba, tato skupina bude 

hledána na svatebních veletrzích. Druhou pak manažerské pozice ve středních a velkých 

firmách případně vyšší pozice ve státní správě.  

5.1.2 Etapa realizace marketingového průzkumu 

Etapa realizace vychází z přípravné fáze průzkumu a její součástí je sběr dat, zpracování 

a analýza získaných dat, prezentace výsledků a závěrečná zpráva. 

5.1.2.1 Sběr dat  

Sběr dat byl získán prostřednictvím dotazníku v písemné podobě. Podstatou dotazování 

je pokládání předem stanovených otázek respondentům, jejichž odpovědi jsou 

zaznamenávány do dotazníku, aby mohly být následně zpracovány. 

Dotazník je určen výzkumnými otázkami za účelem sběru dat. Jde o formulář sloužící 

ke sběru přesných a úplných informací [9]. Otázky v dotazníku by měly být 

formulovány tak, aby jim respondent snadno porozuměl a nebylo třeba je dále 

vysvětlovat. Jednotlivé otázky by měly být jasné a výstižné a bez plurálního charakteru. 

Otázky mohou být formulovány tak, že mají otevřený nebo uzavřený konec. Výhodou 

otevřených otázek je možnost získat nepředpokládané odpovědi, protože respondent 

není ničím vázán, ovšem tyto otázky se hůře zpracovávají, pro prakticky nekonečné 

množství odpovědí. Nevýhodou je, že respondent nemusí být schopný svoji odpověď 

zformulovat jasně a výstižně, nedovede svoji myšlenku interpretovat. Naopak tomu 
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uzavřené otázky mají předem stanovené odpovědi, respondent je vázán k tomu, vybrat 

si jednu z nabízených možností. V případě, že se respondentovi na otázku nabízí pouze 

jedna ze dvou možností odpovědi: ano nebo ne, jedná se o otázky dichotomické (viz 

dotazník č. 1, otázka 1, příloha A). Existují ještě trichotomické otázky, kdy jsou 

dotazovanému nabídnuty tři možnosti odpovědi: ano, ne, nevím. (viz dotazník č. 1, 

otázka 3, příloha A). V dotazníku se používají také otázky výčtové, nebo výběrové, 

podle toho, zda má dotazovaný vybrat jednu nebo více možných odpovědí. Výčtové 

otázky umožňují dotazovanému vybrat jednu nebo více jemu vyhovujících odpovědí. U 

výběrové otázky se předpokládá pouze jedna správná odpověď [8]. Pro zjištění 

kvalitativních dat slouží stupnice a poměrové škály (viz dotazník č. 1, otázka 4, příloha 

A), vyjadřující postoje, pocit a motivy respondentů [11]. Škála je technika, pomocí 

které respondent zařadí zkoumaný problém na určité kontinuum. Škálování představuje 

techniku, pomocí které dotazovaní promítají své postoje na stupnici, která umožňuje 

daný postoj kvantifikovat a měřit [12]. 
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6 Zpracování a analýza získaných dat 

Nasbírané informace, které byly získány prostřednictvím dotazníku, byly zpracovány a 

vyhodnoceny. Skrze nasbíraná data byla zjištěna cílová skupina zákazníků a forma 

oslovení této cílové skupiny. Na základě těchto dat byly firmě George móda navrženy 

vhodné formy propagace (viz kapitola 7). Propagace je členěna na čtyři části. Jednotlivé 

části propagace se neprolínají a může tedy probíhat jen jedna z nich, nebo také všechny 

současně. Data byla sesbírána v Hradci Králové a Pardubicích, které rozlohou a kupní 

silou obyvatelstva velmi připomínají Liberec, potažmo Liberecký kraj. [28] Toto tvrzení 

vychází se statistik o průměrných mzdách v ČR zpracovávaných Českým statistickým 

úřadem. Vzhledem k blízké poloze těchto dvou měst bylo sbírání dat snadnější. Mezi 

dotazovanými byli také manažeři pocházející z Prahy. 

Byly zvoleny dva dotazníky, pro dvě cílové skupiny. Dotazník č. 1 cílil na manažery. 

Dotazník č. 2 byl zaměřen na ženichy. Cílové skupiny byly zvoleny po konzultaci 

s firmou George móda. Velikou část současných zákazníků firmy tvoří právě manažeři a 

ženichové, byli shledáni jako početná skupina potenciálních zákazníků z důvodů 

vracejícího se trendu svateb. 

6.1 Vyhodnocení dotazníku č. 1 

Dotazník č. 1 byl zaměřen na manažerské pozice, obchodní zástupce středních a větších 

firem, politiky, vysokoškolsky vzdělané lidi, bankéře a pojišťovací poradce. 

Respondenti byli osloveni v Hradci Králové, Pardubicích a Praze. Pro vyplnění 

dotazníku bylo osloveno 100 respondentů.  

Otázka 1 „ Používáte k výkonu svého povolání oblek?“ 

První otázka, byla zařazena proto, že nemalá část mužů i na pozicích, kde by měl být 

oblek samozřejmostí, nosí kalhoty a sako jiného materiálu a vzoru, případně nenosí 

oblek ani sako vůbec. Sako jim podle jejich slov přijde svazující a omezuje jejich 

pohyblivost, což se dá ve většině případů přičítat špatně zvolenému střihu. Ze 100 

respondentů, kteří byli už předem vybíráni s předpokladem, že by oblek při jejich 
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profesi nosit měli, 86% nosí oblek prakticky denně, 8% dotazovaných nosí raději sako a 

kalhoty rozdílných vzorů a struktury a 6% nenosí oblek či sako vůbec. 

Otázka špatného střihu pramení z neinformovanosti mužů a nedostatečné znalosti 

obsluhy salonů. Z marketingového hlediska je zde prostor pro reklamu se sdělením, že 

oblek na míru muže nebude svazovat a omezovat, protože bude šitý přímo na jejich 

postavu.  

Otázka 2 „Jaké je vaše současné povolání?“ 

Rozložení respondentů je znázorněno v následujícím grafu č. 1: 

 

Graf 1 – Skupinové rozložení dotazovaných 

Otázka 3 „Míváte problémy vybrat si z konfekčních velikostí?“ 

Otázka na problém s konfekčními velikostmi byla zařazena proto, aby bylo zjištěno, 

kolik mužů vnímá a řeší problém s nevyhovujícími konfekčními velikostmi. Na tuto 

otázku 14 % mužů odpovídalo, že tento problém skutečně má a oblek proto nenosí, 

nebo je jeho shánění velice nesnadné. Žádný problém s konfekčními velikostmi 

nezaznamenává 74% mužů, zbylých 12% uvedlo, že neví. 
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Otázka 4 „Jak často si zakupujete nový oblek?“ 

Otázka na četnost kupování nového obleku, byla zařazena z důvodu komunikace se 

stávající klientelou a možnosti nabídnout služby opakovaně a dlouhodobě. Strategie 

dlouhodobé spolupráce založená na spokojenosti zákazníků by mohla přinést firmě 

George móda značný zisk. Z tohoto důvodu, bylo zjišťováno, jak často muži obleky 

nakupují. Nejmenší skupinou byla skupina 7% dotazovaných, kteří nakupují oblek 

jednou za čtvrtletí. Jednalo se především o mladší muže na manažerských pozicích, 

případně na pozicích s nadstandardním platovým ohodnocením. Dost často šlo také o 

mladé finanční poradce. Podstatně zajímavější, z hlediska potencionálního příjmu, je 

skupina nakupující jednou za půl roku, do které bylo zařazeno 26% dotazovaných. Tuto 

možnost nejčastěji zmiňovali zejména bankéři, advokáti a politici, kteří vystupují 

veřejně a častěji tak obměňují šatník. Drtivá většina teda 53% respondentů nakupuje 

oblek jednou za rok, ale dodávají, že většinou nakupují více obleků najednou. Obleky 

nenakupuje, jak již bylo zmíněno v první otázce 6% dotazovaných. Zbylých 8% můžu, 

nakupuje přibližně jednou za dva roky.  

Otázka 5 „Necháváte si v současné době šít obleky na míru?“ 

Oblíbenost obleků na míru u nás stoupá úměrně se zájmem mužů o módu. Na otázku 

jestli muži vlastní oblek na míru, 7% dotazovaných odpovídalo, že v současné době 

vlastní oblek na míru, nebo již v minulosti tuto službu využilo. Ve větších městech, jako 

je Praha nebo Brno, může být toto číslo rapidně větší (v návaznosti na velikost 

průměrného platu v České republice [28]). Jde o muže okolo 35 let, kteří od obleku 

očekávají zdůraznění mužské postavy a berou ho jako módní oblečení, případně starší 

muže, kteří chtějí mít svůj jedinečný kus. Většinou se jednalo o muže pracující ve 

vyšším nebo TOP managementu, kterým záleží na oblečení a denně se setkávají na 

jednáních se zákazníky nebo obchodními partnery. Od obleku na míru muži očekávají 

dokonalé přizpůsobení střihu postavě, vysokou kvalitu a případné úpravy při změně 

tvaru postavy.  
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Otázka 6 „Plánujete v budoucnu nechat si ušít oblek na míru vaší postavy?“ 

Z nasbíraných odpovědí vyplývá, že až 15% mužů uvažuje o možnosti, nebo 

v budoucnosti plánuje nechat si oblek ušít na míru. Ze zkušenosti s nákupním chováním 

zákazníků ovšem nemusí k nákupu obleku na míru nikdy dojít, proto je potřeba tuto 

skupinu aktivně vyhledávat a službu jim nabízet.  

Otázka 7 „Jak jsou pro vás důležité tyto charakteristiky - barva a vzor, střih, 

kvalita použité textilie, cena, značka, nemačkavost materiálu?“ 

Jednotlivé charakteristiky byly hodnoceny na škále od jedné do pěti (pět - 

nejdůležitější). Na otázku důležitosti faktorů pro muže při výběru obleků je, pro muže 

ve středním věku, kteří nenosí oblek na míru, nejdůležitější značka a barva obleku, třetí 

místo zaujala cena. Z toho vyplývá, že pro muže ve středním věku je značka nositelem 

prestiže a společenského postavení. Pro muže, kteří si naopak oblek nechávají šít je 

důležitý střih, druhé místo obsazuje kvalita materiálu a na třetím místě je barva tkaniny. 

Čtvrté místo ceny se dá přikládat vědomí, že oblek na míru nestojí stejně jako konfekční 

oblek. Barva se umísťuje poměrně vysoko ze dvou důvodů, mladší muži podléhají spíše 

módním trendům a vyhledávají modrou, šedou a hnědou barvu. Starší muži chtějí 

vypadat důstojně a preferují konzervativní barvy jako černou nebo tmavě šedou. Muži si 

nechávají šít oblek na míru, zejména v návaznosti na střih a to aby seděl jejich postavě. 

Muži vykonávající sedavé zaměstnání volí často směsové materiály, které jsou, díky 

syntetickým vláknům méně náchylné k pomačkání při sezení.  

Otázka 8 „Kde byste hledal kvalitního krejčího?“ 

Tato otázka byla zařazena z důvodu zjištění, na které médium většina respondentů 

reaguje. Největší skupina 66% dotazovaných se přiklání k názoru, že největší vliv na 

jejich rozhodování má doporučení nebo osobní zkušenosti jejich známého nebo 

příbuzného. Je tedy žádoucí zaměřit se na práci se stávající klientelou firmy. V pořadí 

druhou největší skupinou byla skupina 22% mužů, kteří by hledali na internetu, kde by 

ocenili například přehled dostupných tkanin nebo střihů. Po diskusi s agenturami 

provozujícími promo akce v Libereckém kraji v rámci skupiny Business for breakfast 
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bylo zjištěno, že tyto agentury hodnotí jako neúčinnější metodu oslovení zákazníků 

v Liberci a okolí cílenou letákovou kampaň. Tedy vyhledávat potenciální klienty a 

oslovit je pomocí letáků.  

Otázka 9 „Co vás při nákupu ovlivní? Ohodnoťte – vzhled internetových stránek, 

vzhled kamenné prodejny, reference“ 

Za nejdůležitější při rozhodování o koupi obleku označují referenci známého. Na 

druhém místě se umístila odpověď „vzhled prodejny“. A mezi manažery se až na třetím 

místě umístil „vzhled internetových stránek“, ovšem takto nejčastěji odpovídali mladí 

muži, u kterých je možnost, že budou v budoucnu disponovat velkými penězi, které 

budou za obleky utrácet.  

Otázka 10 „Co očekáváte od obleku na míru?“ 

Nejčastěji byla skloňována odpověď vysoká kvalita vypracování, druhé nejčastější 

očekávání bylo dokonalé přizpůsobení obleku postavě, na třetím místě se umístila 

odpověď doporučení střihu odborníkem. Několik mužů dokonce odpovídalo tak, že by 

očekávali i dodatečné úpravy při změnách postavy.  

Otázka 11 „Uvítal byste konzultaci, případně odebrání mír na váš nový oblek 

v místě vašeho pracoviště?“ 

Tato otázka byla zařazena pro zjištění zájmu a názoru na službu, která by v případě 

zájmu o oblek na míru zajistila první schůzku na pracovišti zákazníka. Na první schůzce 

by bylo možné se zákazníkem probrat možnosti střihu, výběru tkaniny a domluvení 

dalších schůzek. V případě zájmu i odebrat míry na nový oblek. Z dotazníku je jasné, že 

30% mužů by tuto službu buďto aktivně využilo, nebo jí hodnotí jako dobrou službu pro 

zákazníka firmy.  

Otázka 12 a 13 „Vlastníte košili ušitou na míru?“ a „Plánujete nechat si ušít košili 

na míru?“ 

Velké množství mužů si kvalitu neznámého krejčího testuje nejprve zhotovením košile 

na míru. Košili na míru v současné době nosí 14% mužů a až o 10% více mužů uvažuje 
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o možnosti někdy v budoucnu nechat si košile na míru ušít. Košile na míru má podle 

jejich slov výhodu v rozměrech odpovídající jejich postavě, čímž se zamezí tvorbě 

řasení způsobeného přebytkem materiálu, které může do jisté míry deformovat i fazonu 

obleku.  

6.1.1 Shrnutí dotazníku č. 1 

Muži ve středním věku vnímají značku svého obleku jako známku společenské prestiže 

a je pro ně tedy přednější než mít oblek na míru. Tito muži obvykle nakupují oblek 

jednou za půl roku nebo jednou za rok. Barva obleku je též důležitým faktorem, tito 

muži volí barvy nepodléhající módním trendům jako je černá nebo tmavě šedá. Oblek 

berou jako formu jak vypadat u svého povolání spolehlivě, důstojně a konzervativně. 

Jednalo se především o soudce, obchodní zástupce velkých firem a advokáty.  

Muži nechávající si šít oblek na míru upřednostňují jedinečnost jejich obleku, střih a 

kvalitu materiálu. Od obleku požadují dokonalé obepnutí postavy a vysokou kvalitu 

zpracování. Jde o muže okolo 35 let ve vyšším nebo TOP managementu případně o 

muže s nadstandardním příjmem. Chtějí, aby jim oblek seděl, případně sportují a nemají 

konfekční postavu.  

Košile si nechávají šít mladší muži okolo 30 let případně muži, jež mají oblek na míru. 

Požadují absenci přebytečného materiálu tvořícího nevzhledné řasení a módní vzhled i 

v případě odložení saka.  

6.2 Vyhodnocení dotazníku č. 2 

Dotazník č. 2 byl zaměřen na ženichy. Data dotazníku č. 2 byla sbírána na svatebních 

veletrzích v Hradci Králové a Pardubicích. Podle údajů z matriky proběhne 

v Libereckém kraji okolo 2000 svateb ročně, proto je důležité zaměřit se na ženicha 

jako na potenciálního klienta firmy. Bylo osloveno 100 respondentů. 

Otázka 1 „Budete si na svatbu kupovat nový oblek?“ 

Ačkoli 89% dotazovaných nepoužívá oblek denně při výkonu svého povolání, většina 

ženichů si bude na svatbu pořizovat oblek. Tuto možnost v průzkumu uvádí 87% 
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dotazovaných. Další možností je oblek si vypůjčit, tuto možnost by volilo 7% 

dotazovaných, šlo především o zapůjčení obleku, pokud ho ženich nevyužívá prakticky 

nikdy a ani oblek nevlastní. Odpověď s nejmenší četností byla druhá možnost, tedy 

s 6% odpověď „Ne“. Tuto odpověď volili muži, kteří nebudou mít tradiční svatbu a 

nepůjdou v obleku, či si vezmou oblek, který již vlastní.  

 

Graf  2 – Četnosti nákupu nových obleků na svatbu 

Otázka 2 „Míváte problémy vybrat si z konfekčních velikostí?“ 

Stejně jako u dotazníku A, většina mužů uvádí, že s konfekčními velikostmi problém 

nemá. Takto odpovědělo 83% dotazovaných.  S konfekčními velikostmi má problém 

9% dotázaných ženichů a 8% uvádí, že neví.  

Otázka 3 „Plánujete nechat si ušít oblek na míru vaší postavy?“ 

Svatbu, jako dostatečně významnou událost ke zhotovení obleku na míru považuje 9% 

dotazovaných a plánuje tak nechat si oblek ušít. Podnětem k ušití byl ve většině případů 

střih obleku, případně speciální vzor nebo barva tkaniny, kterou ženich požaduje. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů je ladit s partnerkou, případně mít dobře padnoucí 

oblek na svatební fotografie. Od obleku na míru muži očekávají dokonalé přizpůsobení 

střihu postavě, široký výběr z nabízených tkanin a doporučení střihu odborníkem. Oblek 

na míru většinou volí muži okolo 30-35 let s vyšším vzděláním a potažmo i příjmem.   



40 

 

Otázka 4 „Jak jsou pro vás důležité tyto charakteristiky? - barva a vzor, střih, 

kvalita použité textilie, cena, značka, nemačkavost materiálu“ 

U ženichů, kteří neplánují nechat si oblek ušít na míru, byla nejčastějším požadavkem 

na oblek barva obleku, poté cena a s výraznou propastí byla na třetím místě značka. 

Nejtradičnější barvou svatebního obleku je černá, mnoho mužů ale již dnes volí 

například bílou či šedou barvu. Cenové požadavky na oblek se odvíjely od celkového 

rozpočtu na svatbu.  

Otázka 5 „Kde byste hledal kvalitního krejčího?“ 

Na otázku, kde hledat kvalitního krejčího, byla nejčastější odpověď „na internetu“ - 

takto odpovědělo 39% dotázaných.  Druhou nejčetnější odpovědí byla odpověď „na 

svatebním veletrhu“, kterou volilo 36% ženichů. Zejména ženy věnují přípravě svatby 

velikou pozornost a hledají inspiraci, typy a rady ohledně svatby na internetu, často tak 

narazí na vhodné barevné schéma či střihy obleků pro své muže. Jako výhodu kontaktu 

na veletrhu vidí dotazovaní především v tom, že můžou povést první seznámení s cenou 

a nabídkou služeb v rámci zařizování, případně hledání dalších věcí týkajících se 

svatby.  

Otázka 6 „Jak vás při nákupu ovlivní? Ohodnoťte - vzhled internetových stránek, 

vzhled kamenné prodejny, reference zákazníků“ 

Již z otázky 5 vyplývá, že jako důležité u krejčího svatebčané volí vzhled internetových 

stránek případně vzhled prodejny. Často dodávají, že dají na první dojem. Na třetím 

místě se umístily reference přátel či rodinných příslušníků. Žádná z odpovědí ovšem 

nijak výrazně v četnosti nepřevyšovala ostatní. 

Otázka 7 „Co očekáváte od obleku na míru?“ 

Ženichové nejčastěji odpovídali tak, že očekávají vysokou kvalitu, druhou nejčastější 

odpovědí bylo přizpůsobení se postavě. Jako důležitou ženichové dále považují širokou 

paletu nabízených tkanin. Na posledním místě se umístila odpověď doporučení střihu 

odborníkem. 
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Otázka 8 „Je nutné, aby byl krejčí ze stejného města jako vy?“ 

Na otázku jestli je nutné, aby byl krejčí ze stejného města, jako je svatební dvojice, 

odpovídá drtivá většina 91% párů negativně. Nepovažují tudíž za důležité, město kde 

krejčí sídlí, pokud je jeho nabídka upoutá, případně pokud bude mít kladné reference 

rodiny či známých.  

Otázka 9 „Používáte oblek k výkonu vašeho povolání?“ 

Drtivá většina oslovených ženichů na tuto otázku odpovídá, že oblek k výkonu svého 

povolání nepoužívá. Konkrétně takto odpovědělo 89% dotazovaných. Pouze 11% tak 

odpovědělo, že oblek nebo sako a kalhoty používá. Přesto ovšem většina z nich na 

svatbu bude nakupovat nový oblek a někteří dokonce oblek na míru. 

Otázka 10 „Měl byste v místě prodejny zájem zakoupit doplňky jako kapesníček, 

vestu, kravatu, opasek, knoflíčky apod.?“ 

Při položení otázky, zda by kvitovali nákup doplňků jako je kravata, vesta, opasek, 

kapesníček, klobouk apod. na stejném místě, kde plánují nakupovat oblek, 79% mužů 

odpovídá kladně. Zbylých 21% tuto možnost nepovažuje za důležitou, ale udávají, že 

v případě dostatečné nabídky by jí taktéž uvítali.  

6.2.1 Shrnutí dotazníku č. 2 

Drtivá většina mužů si k příležitosti svatby pořizuje nový oblek, volí především tradiční 

černou, nebo méně tradiční barvy jako je bílá či šedá. Většina mužů uvítá kompletní 

nákup oblečení na svatbu na jednom místě. Muži, jež si nechávají šít oblek na míru, 

jsou obyčejně ve věku 30 až 35 let. Povětšinou s vyšším vzděláním a příjmem oproti 

běžné populaci. Motivujícími faktory jsou soulad s partnerkou, případně vypasovaný 

oblek pro svatební snímky. Krejčího by hledali na internetu nebo na svatebním veletrhu. 

Od obleku očekávají moderní střih, výběr z široké nabídky tkanin, případně zpracování 

vlastní tkaniny a doporučení odborníka.  
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7 Návrhy vhodné propagace 

Cílem práce bylo, navrhnout, na základě údajů z dotazníku, vhodnou formu propagace 

pro firmu George móda. Po vyhodnocení dat z dotazníků bylo navrženo několik 

vhodných forem propagace. Propagace je rozdělena do tří základních skupin. Propagace 

na webových stránkách a dále podle cílových skupin zákazníků - propagace pro 

manažery a propagace pro ženichy. Tyto skupiny byly po konzultaci s firmou George 

móda shledány jako potenciálně nejzajímavější. 

7.1 Tvorba webových stránek 

Z důvodu cyklicky opakujících se odpovědí, že by muži hledali krejčovské služby na 

internetu, byla logicky zařazena propagace formou tvorby webových stránek. „ Moderní 

weby jsou programovány pro nenáročné návštěvníky, jsou většinou minimalistického 

charakteru s velkým množstvím obrázků a minimem textu obsahujícím klíčová slova. 

Text pro roboty vyhledávačů je často skrytý, aby návštěvníka neobtěžoval.“ tvrdí 

Vojtěch Málek programátor firmy Lundegaard. Klíčová slova mají přímou návaznost na 

vyhledávání, při jejich zadání do vyhledavače se budou stránky obrazovat. „Stránky by 

měly být jednoduché a přehledné, měly by popisovat služby majitele, sbírat emaily pro 

newsletter (viz kapitola newsletter), navést návštěvníka k dojednání schůzky nebo 

případně sloužit jako jednoduchý e-shop.“ dodává Málek. Webové stránky salónu by 

měly obsahovat: stručný popis výroby obleků na míru a prezentaci firmy George Móda, 

výhody nákupu obleku na míru oproti oblekům konfekčním, vzorníky dostupných 

tkanin a střihů jak pro obleky, tak pro košile, aplikaci pro zadávání objednávek online, 

formulář pro sjednání schůzky s krejčím.   

7.1.1 Tvorba webu svépomocí 

Jedno z nejlevnějších forem tvorby webu je tvorba webu svépomocí. Pokud by majitel 

chtěl pouze jednoduché stránky, existuje již dnes mnoho aplikací, jak si je sám může 

vyrobit. Návod krok za krokem je k nalezení na stránkách devbook.cz v článku Jak psát 

moderní web [29]. Případně může pomocí grafické aplikace Prestashop.com web 

vytvořit pomocí přidávání grafických prvků [30]. Způsobů jak si vytvořit web či blog 
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svépomocí je již dnes celá řada. Je to jistě nejlevnější forma, jak si svojí webovou 

prezentaci či blog vytvořit, určitě ale bude nutná jistá časová investice, která bude různá 

vzhledem k zručnosti programujícího.   

7.1.3 Vytvoření webu formou absolventské práce 

Častým způsobem jak vytvořit web je použitím synergie mezi studenty IT oborů a 

firmami. Jedná se sice o poměrně časově náročnou záležitost, časová náročnost je 

ovšem kompenzována nízkou nebo nulovou cenou za tvorbu webu. Absolventy je 

možné oslovit pomocí webových stránek webtrh.cz [31], případně se obrátit na 

jakoukoliv IT fakultu v České republice. Forma takovýchto absolventských prací je již 

dnes více než běžná. Výhodou oproti tvorbě webu svépomocí bude jistě větší množství 

funkcí a aplikací na stránkách a nesporně větší odbornost při tvorbě webu. Ty zkušený 

programátor hravě zvládne. Určitou nevýhodou může být poměrně dlouhá doba tvorby 

webu. To ovšem není pravidlem, vždy bude záležet na přístupu studenta k absolventské 

práci.  

7.1.4 Blog odkazující na stránky firmy 

Pro zvýšení toku návštěvníků a získání lepších pozic ve vyhledávačích je v součastné 

době nejlepší provozovat blog, který bude na stránky přímo odkazovat. Tuto formu 

propagace dnes volí nejedna světoznámá značka, jako je například Ebay, Yahoo [32], 

ale i módní značky. Blog by měl být opět jednoduchý s převahou fotek. Na psaní blogu 

mohou být osloveni například studenti fakulty Žurnalistiky univerzity Palackého v 

Olomouci v rámci povinné praxe. Studenti mohou být oslovení skrze katedru, která 

následně umístí inzerát o praxi na své stránky [33]. Blogy jsou v součastné době formou 

pasivní reklamy, kdy je do textu případně k obrázkům zakomponován odkaz na stránky 

či do e-shopu blogem či zadavatele článku. Mezi nejznámější české blogy patří: 

menstyle [40] nebo czechfashionisto[41]. K nejznámějším zahraničním blogům patří: 

permanentstyle [42] či menstyle1 [43]. Na těchto blozích je možné se inspirovat při 

tvorbě blogu vlastního.   
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7.1.5 Newsletter   

Newsletter je formou pravidelné komunikace se stávajícími zákazníky či odběrateli 

newsletteru firmy prostřednictvím zasílání emailů například v případě zavádění novinek 

v nabídce firmy či získání nových tkanin a střihů. Součastně je to forma oslovení 

nových zákazníků, kdy při sběru emailů na stránkách či svatebních veletrzích budou 

zákazníkům zasílány předem připravené emaily, ve kterých jsou sepsány výhody 

zakoupení obleku na míru a další zajímavosti. Tyto emaily budou zasílány s předem 

stanovenou frekvencí v návaznosti na počet předem připravených emailů. Co se týče 

odborné správnosti emailů, není zde potřeba být nijak striktní, jednáme se zákazníky a 

cílem emailů je přimět zákazníka objednat oblek či zvýšit v něm důvěru ve značku, 

nikoliv zákazníka vzdělávat v oblasti textilních postupů či znalostí [34].  

7.2 Propagace pro manažery  

Propagace pro manažery by měla probíhat ve dvou formách, protože není kromě 

zaměstnání jiné místo, kde by se manažeři shromažďovali a bylo by je tak možné 

oslovit. Kampaň se bude snažit zacílit na manažery prostřednictvím cílené letákové 

kampaně, která byla zvolena po konzultaci s agenturami provozujícími promo akce, 

které působí v libereckém kraji a propagace na autobusech městské hromadné dopravy.  

7.2.1 Letáková kampaň  

Pro oslovení manažerů by bylo vhodné využít cílenou letákovou kampaň. Tedy 

rozdávat letáky již vybrané cílové skupině na předem vybraných místech, kde tuto 

cílovou skupinu je možné zastihnout. Z tohoto důvodu bude navrženo vyrobit 7000 

propagačních letáků, formátů A5 lesklého křídového papíru gramáže 130g 

s jednostranným potiskem, které mohou být vytištěny například firmou justprint.cz. 

Velikost objednávky je zvolena v návaznosti na použití letáků například při účasti na 

svatebních veletrzích, případně jako materiál k darování případným zájemcům v salónu. 

Případně jako forma práce se stávající klientelou, kteří budou letákem obdarování a 

požádáni o doporučení služeb firmy George Móda. Cena za letáky vytištěné touto 

firmou je 2984 Kč včetně DPH [24], k ceně za letáky je nezbytné přičíst i 132 Kč včetně 
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DPH za dopravu firmou DPD z Ostravy do Liberce [25], nebo využít přepravu firmy 

justprint.cz v ceně 200 Kč [24]. Firma justprint.cz byla zvolena z důvodu nejnižší 

cenové nabídky včetně dovozu. Tyto letáky mohou být rozdávány například studenty 

textilní fakulty zaměstnanými na dohodu o provedení práce.  

Studenti textilní fakulty budou na rozdíl od standardních pracovníků promo agentur 

disponovat výhodou znalostí získaných studiem textilu. Bude tak proto pro ně snazší 

reagovat na případné dotazy potenciálních klientů. Studenti by měli být seznámeni se 

základní problematikou pánských obleků. Taktéž je žádoucí, aby studenti měli základní 

znalosti o vhodných tkaninách a střizích. Studenti se zaměří na rozdání letáků přímo ve 

velkých firmách a institucích sídlících v Liberci a Jablonci nad Nisou. Jde o firmy, které 

mají vyšší management, advokátní kanceláře, sídla politických stran, budovy bank a 

pojišťovacích společností.  

Dalším místem rozdávání letáků s reklamou budou v odpoledních hodinách čerpací 

stanice. Zde se plánuje rozdávat letáky mužům ve formálním oblečení. Tato kampaň 

bude probíhat 2-3 dny podle počtu rozdaných letáků. Zvolené místo souvisí s potřebou 

doplňování pohonných hmot do osobních automobilů manažerů. 

Třetím a posledním místem, kde by mohly být rozdávány letáky, jsou golfová hřiště 

v okolí Liberce a Jablonce nad Nisou. Zde bude oslovena obsluha hřiště a požádána o 

vystavení reklamních letáků v klubové restauraci. Golfová hřiště byla zvolena po 

konzultaci s firmou George móda, na základě faktu, že dnes stále hrají golf převážně 

manažeři a podnikatelé, kteří při výkonu svého povolání často používají formální 

oblečení.   

Předpokládané výdaje na studentské brigádníky by byly cca 4000 Kč. Předpokladem je 

využití 4 studentů po dobu 2-3 dnů za fixní sazbu 1000 Kč za osobu za práci odvedenou 

za celou dobu probíhání kampaně. Studenti budou zaměstnáni formou [36] Dohody o 

pracovní činnosti. Při které je odvedena srážková daň 15%. Případně je možné 

angažovat studentů méně a dobu trvaná kampaně tak přímo úměrně prodloužit. 
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7.2.2 Reklama na autobusech MHD   

Další formou reklamy je nalepení plakátu na zadní část autobusů hromadné dopravy. 

Tuto službu Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou běžně provozuje. 

Tato forma reklamy byla zvolena v reakci na cestovní návyky manažerů, kdy je 

nejběžnější přesunování manažerů prostřednictvím osobních automobilů. Je zde proto 

veliká pravděpodobnost, že při svých cestách na reklamu na zadní straně autobusu 

narazí. 

 Náklady na tuto kampaň jsou na 3 měsíční dobu kampaně 6 171Kč včetně DPH. Na 6 

měsíců by kampaň stála 12 342 Kč včetně DPH. K ceně za časové období je třeba 

připočíst 900 Kč za službu DPMLJ za výrobu reklamy a instalaci[23].  

 

Obr. 6 – možná reklama na autobusu DPMLJ [23]. 

7.2.3 Předpokládaná cena propagace 

Tab. 1 – Předpokládaná cena propagace pro manažery 

 počet kusů 
cena zakus 

(měsíc) 
cena celkem 

Letáky 7 000 0,426,- 2 984+132,- 

Brigádníci 4 1000,- 4000,- 

Reklama na MHD 1 2357 / 2207,- 7 071 / 13 242,- 

Cena celkem V závislosti na délce kampaně  14 187 až 20 358,- 
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Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Celková cena se bude odvíjet od 

zvolených propagací. Při zapojení letákové kampaně je cílová cena 7 116 Kč. Při 

souběžné 3 měsíční kampani cena vyšplhá na 14 187 Kč. Pokud by reklama na MHD 

probíhala celých 6 měsíců, výsledná cena by se tak zvýšila na 20 358 Kč.  

7.3 Propagace pro ženichy 

Při cílení na ženichy není úplně od věci zahrnout do cílové skupiny i nevěsty, jelikož 

ženy jsou často organizátorkami většiny věcí, které se vztahují ke svatebnímu dnu. 

Často tak rozhodují, případně mohou značnou měrou ovlivnit oblečení svatebního páru. 

Zde se kampaň bude ubírat cestou inzerce na internetu na portálech zabývajících se 

svatební tematikou a na svatebních veletrzích, které jsou místem, kde se nabídka 

svatebních služeb střetává s poptávkou.  

7.3.1 Propagace na internetu 

Na internetu budou formou propagace účty na inzertních svatebních portálech. Jako 

první bude vytvoření profilu na stránkách sestavsvatbu.cz [38] a wdeme.cz [37], které 

jsou po první rok svého provozování zcela zdarma. Další bude vytvoření článku o 

trendech v pánském svatebním odívání a inspiraci na jednotlivá roční období. Součástí 

článku mají být i typy a rady proč je vhodné si nechat oblek ušít na míru. Takovýto 

článek bude vložen na stránky se svatební tématikou wedme.cz a sdílen na sociálních 

sítích. Článek můžou po konzultaci sepsat např. studenti katedry žurnalistiky Univerzity 

Palackého v Olomouci (viz kapitola Blog odkazující na stránky). Tito studenti můžou 

být osloveni, aby v rámci praxe v jejich druhém ročníku napsali články. Takto 

vytvořené články nejsou pro firmu George móda zdrojem nákladů. Třetím serverem, 

kde bude umístěná reklama je portál beremese.cz, kde se umístí profil firmy v kategorii 

profesionálové [35]. Tento profil firmu vyjde na 2758 Kč za rok. Propagace 

prostřednictvím internetu má díky fenoménu sdílení informací široké oslovení 

veřejnosti, kdy při sdílení na sociálních sítích může nepřímou reklamu ve formě článku 

shlédnout tisíce potenciálních klientů společnosti. Svatební portály jsou oblíbeným 

místem, kde tráví čas předsvatebních příprav především ženy, ovšem ty jsou nejčastější 

hybnou silou a rozhodujícím faktorem svatebních příprav a rozhodnutí.  
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7.3.2 propagace na svatebních veletrzích  

Druhým médiem jsou svatební veletrhy v Liberci. Zde by se firma měla zúčastnit 

veletrhu Svatební víkend v hotelu Epocha a Svatebního veletrhu v obchodním domě 

Nisa. Cena těchto veletrhů bývá většinou variabilní v závislosti na počet vystavovatelů a 

případné pozici vystavovatele. Podle informací serveru sestavsvatbu.cz, který veletrhy 

navštěvuje, se nejčastěji pohybuje od 2000 do 7000 Kč v závislosti na velikost veletrhu 

a předpokládaný počet návštěvníků. 

Na veletrhu by se firma měla propagovat stánkem klasického charakteru. Stůl s čistým 

bílým ubrusem a přes ubrus umístěn napron (ozdobný větší ubrousek čtvercového tvaru, 

kterým se zdobí stůl [2]). Pro propagaci budou využity letáky z letákové kampaně a pro 

přilákání pozornosti případné umístění figuríny v obleku z vlastnictví firmy, která bude 

umístěna vedle stánku. Na stole by neměly chybět vzorníky tkanin a střihů k nahlédnutí 

pro případné zájemce, případně ukázky svatebních doplňků. Nezbytná je aktivní práce 

s návštěvníky veletrhu, kteří by měli být osloveni a požádáni o vyplnění krátkého 

dotazníku týkajícího se jejich svatebního oblečení. Cílem je získat emailové kontakty 

pro následné zasílání newsletteru, případně sjednat osobní schůzku s potenciálním 

zákazníkem. Ve stánku by měl být majitel salónu. Přítomnost majitele působí 

důvěryhodněji, než pouze přítomnost najatého personálu. Majitel by případnému 

zájemci měl doporučit střih a tkaninu a domluvit se na další schůzce. Pro větší efektivitu 

při oslovování návštěvníků může mít k sobě majitel jednu či dvě osoby navíc, nejčastěji 

například kolegy či rodinné příslušníky. 

Nespornou výhodou veletrhů jsou jejich návštěvníci, v drtivé většině případů se jedná o 

zasnoubené páry, které jsou ve fázi hledání dodavatelů pro svou svatbu. Proto je zde 

vhodné nabídnout svoje služby přímo koncovým zákazníkům. V libereckém kraji 

probíhá i celá řada menších svatebních veletrhů. Jedním z takových veletrhů je 

například veletrh na zámku Sychrov.  
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7.3.3 Předpokládaná cena propagace 

Tab. 2 – Předpokládaná cena propagace pro ženichy 

Propagace Cena 

Profil sestavsvatbu.cz 0,- 

článek wedme.cz 0,- 

profil beremse.cz 2758,- 

Svatební veletrh Epocha 2 000 - 4 000,- 

Svatební veletrh Nisa 4 000 - 7 000,- 

Ceny uvedené v tabulce jsou v Kč. U svatební propagace se dá očekávat jistá časová 

investice u shánění autora/ky článku nebo článků, pokud bude firma George móda 

spokojena s přínosem z prvního článku. U svatebních veletrhů je cena orientační. Tato 

cena byla určena v návaznosti na ceny let minulých. U většiny veletrhů se cena pro 

vystavovatele určuje s přímé návaznosti na velikost veletrhu a předpokládaný počet 

návštěvníků akce. 

7.4 Grafická forma propagace  

Grafická forma může být rozmanitá a určitě by si zasloužila konzultaci s grafikem, 

případně přenechání celé práce grafikovi. Grafická forma by měla být u všech forem 

propagace sejná pro jednoduchou asociaci shodných prvků s konkrétní firmou. 

Rozhodně by ale kampaň měla působit spíše důstojně než používat křiklavé barvy a 

fotografie, jelikož svatební a manažerský oblek by měl v okolí vzbuzovat důstojnost a 

důvěryhodnost. Prakticky žádný grafik neuvádí svou cenu, je odvislá od použitých 

obrázků, míry grafické práce apod. V textu se mohou objevit věty jako: Oblek na míru 

vás nebude svazovat, protože je vyroben přímo na vaše tělo. Nebo například: Nemějte 

oblek příliš veliký, nebo svazující, mějte oblek přesně na míru vašeho těla. apod.  
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Závěr  

Cílem bakalářské práce bylo sesbírat informace o cílových skupinách firmy George 

móda, vyhodnotit je a na jejich základě navrhnout firmě vhodné formy propagace. 

Sestavit propagaci s ohledem na minimální finanční investici se povedlo, jelikož veliká 

část propagace je zdarma. Nízká cena je zde vyvážena jistou časovou investicí pro 

úspěšné provedení kampaně. Pro další bezplatnou propagaci lze využívat začínající 

firmy nebo události, které hledají partnery stejně tak, jako jich bylo využito v návrzích 

propagace. Díky nim se lze bez větších finančních obnosů výrazně zviditelnit.  

Propagace je členěna na tři základní části. První částí je tvorba webu, tu je potřeba brát 

komplexně, protože ani jedna část by bez zbývajících neměla většího smyslu. Zbylé dvě 

části propagace pro manažery a propagace pro ženichy sestávají ze čtyř částí, které jsou 

na sobě v podstatě nezávislé a je proto možné si vybrat jakoukoliv z nich. Na základě 

odpovědí respondentů byla za nejzávažnější vybrána tvorba vlastního webu, propagace 

na svatebních veletrzích a práce se stávající klientelou, tak aby se prostřednictvím 

opakovaného nákupu docilovalo opakujících se zisků.    

Vzhledem k dynamice dnešních trendů s největší pravděpodobnosti nebude za několik 

let možné použít výše popisované formy propagace se stejným výsledkem jako 

v součastné době. Informace a návody zde popsané ovšem zle použít jako podklady pro 

mapování vývoje trhu a chování zákazníků.  

Bakalářská práce by se případně dala rozšířit o testy například mechanických vlastností 

a tepelné vodivosti jednotlivých materiálů pro výrobu tkanin a tkanin samotných. Potom 

na základě analýzy vytvořit návrh vhodných materiálů pro jednotlivé profese či využití 

v každodenním životě.  
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Příloha A - Dotazník č. 1 

1) Používáte k výkonu vašeho povolání oblek?   Ano/Ne 

2) Jaké je vaše současné povolání? 

3) Míváte problémy vybrat si z konfekčních velikostí? Ano/Ne/Nevím 

4) Jak často si zakupujete nový oblek? 

Jednou měsíc 

Jednou za čtvrt roku 

Jednou za půl roku 

Jednou za rok 

  Jiné. Specifikujte 

5) Necháváte si v současné době šít obleky na míru? Ano/Ne 

6) Plánujete v budoucnu nechat si ušít oblek na míru vaší postavy? Ano/Ne 

7) Jak jsou pro vás důležité tyto charakteristiky? Ohodnoťte 1 naprosto nedůležité - 

5 velmi důležité 

Barva a vzor    1 2 3 4 5 

Střih      1 2 3 4 5 

Kvalita použité textilie  1 2 3 4 5 



57 

 

Cena     1 2 3 4 5 

Značka     1 2 3 4 5 

Zda se oblek mačká   1 2 3 4 5 

8) Kde byste hledal kvalitního krejčího? 

 Internet 

 Tiskoviny 

 Doporučení známých 

 Jiné (specifikujte) 

9) Co vás při nákupu ovlivní? Ohodnoťte 1 naprosto nedůležité - 5 velmi důležité 

Vzhled internetových stránek  1 2 3 4 5 

Vzhled kamenné prodejny  1 2 3 4 5 

Reference zákazníků   1 2 3 4 5 

10) Co byste očekával od obleku zhotoveného na míru? (možno označit více 

odpovědí) 

 Vysoká kvalita obleku (perfektní zpracování) 

 Výběr ze široké nabídky látek 

 Dokonalé přizpůsobení obleku postavě 
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 Doporučení střihu a materiálu odborníkem 

 Jiné (specifikujte) 

11) Uvítal byste konzultaci, případně odebrání mír na váš nový oblek v místě vašeho 

pracoviště?     Ano/Ne 

12)  Vlastníte košili ušitou na míru?  Ano/Ne 

13)  Plánujete nechat si ušít košili na míru? Ano/Ne 

14)  Váš věk? 
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Dotazník č. 2 

 

1) Budete si na svatbu kupovat nový oblek?   Ano/Ne/Nevím 

2) Míváte problémy vybrat si z konfekčních velikostí? Ano/Ne/Nevím  

3) Plánujete nechat si ušít oblek na míru vaší postavy? Ano/Ne 

4) Jak jsou pro vás důležité tyto charakteristiky? Ohodnoťte. 1 naprosto nedůležité 

- 5 velmi důležité 

Barva a vzor    1 2 3 4 5 

Střih      1 2 3 4 5 

Kvalita použité textilie  1 2 3 4 5 

Cena     1 2 3 4 5 

Značka     1 2 3 4 5 

Zda se oblek mačká   1 2 3 4 5 

5) Kde byste hledal kvalitního krejčího? 

 Internet 

 Tiskoviny 

 Doporučení známých 
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 Jiné (specifikujte) 

6) Co vás při nákupu ovlivní? Ohodnoťte 1 naprosto nedůležité - 5 velmi důležité 

Vzhled internetových stránek  1 2 3 4 5 

Vzhled kamenné prodejny  1 2 3 4 5 

Reference zákazníků   1 2 3 4 5 

7) Co byste očekával od obleku zhotoveného na míru? (možno označit více 

odpovědí) 

 Perfektní zpracování vysoká kvalita obleku 

 Výběr ze široké nabídky látek 

 Dokonalá přizpůsobení obleku postavě 

  Doporučení střihu a materiálu odborníkem 

 Jiné (specifikujte) 

8) Je nutné, aby byl krejčí ze stejného města jako vy?  Ano/Ne 

9) Používáte oblek k výkonu vašeho povolání?   Ano/Ne 

10)  Měl byste v místě prodejny zájem zakoupit doplňky jako kapesníček, vestu, 

kravatu, opasek, knoflíčky apod.?     Ano/Ne 

11)  Vaše současné povolání? 

12)  Váš věk? 
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Příloha B – Rámová obuv 

Rámová obuv se na rozdíl od lepené, kdy se svršek boty lepí, k podrážce přišívá a díky 

tomu má daleko větší trvanlivost. Postup výroby je následující: nejprve se nařeže useň 

na svršek boty, tyto kusy se pak k sobě sešijí. Tento hotový svršek se připevní ke stélce, 

tím vznikne tvar boty. Poté se zespodu přišije rám a podešev (podrážka). Díky tomuto 

postupu se dá bota několikrát renovovat a vydrží i několik let používání. 

 

Boty Oxford 

 

Boty Derby 
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Boty Borgue 
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Příloha C – Tvary a typy límečků 
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Výsledky dotazníku č. 1  

 1) Používáte k výkonu vašeho povolání oblek?  

 

 

2) Jaké je vaše současné povolání? 

 

3) Míváte problémy vybrat si z konfekčních velikostí? 

Ano Ne Nevím 

14% 74% 12% 

4) Jak často si zakupujete nový oblek? 

Jednou za 

měsíc 

jednou za 3 

měsíce 

jednou za 6 

měsíců 

Jednou 

 za rok 

jiné - jednou 

za dva roky  nenakupuje  

0% 7% 26% 53% 8% 6% 

Ano Ne 

86% 

14% 

Sako a kalhoty vůbec 

8% 6% 
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5) Necháváte si v současné době šít obleky na míru? 

Ano Ne 

7% 93% 

Co očekávají muži nechávající si šít oblek na míru: 

  

vysoká kvalita 

obleku 

výběr ze 

široké nabídky 

látek 

Dokonalé 

přizpůsobení 

obleku 

postavě  

Doporučení 

střu 

odborníkem  

Jiné 

1 x x x     

2 x x x x   

3 x   x x   

4 x x x x   

5 x   x   X 

6   x x x   

7 x x x     
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6) Plánujete v budoucnu nechat si ušít oblek na míru vaší postavy? 

Ano Ne 

15% 85% 

7) Jak jsou pro vás důležité tyto charakteristiky? 

  aritmetický  

muži vlastnící 

oblek na míru0 

 ar.  

barva a vzor 4,1 3,6 

Střih 3,4 4,3 

kvalita textilie  2,2 3,9 

Značka 4,2 2,3 

nemačkavost 

mat. 
2,1 2,9 
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 8) Kde byste hledal kvalitního krejčího? 

Doporučení 66% 

Internet 22% 

Tisk 8% 

jiné - centrum 

města 
1% 

jiné - obchodní 

domy 
3% 

9) Co vás při nákupu ovlivní? 

   aritm.  
  muži do 35 

let 

Reference 4,1 3,7 

vzhled prodejny 3,6 3,3 

 int. Stránky 3,1 4,3 
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10) Co byste očekával od obleku zhotoveného na míru? 

vysoká kvalita 

obleku 

výběr ze široké 

nabídky látek 

Dokonalé 

přizpůsobení 

obleku postavě  

Doporučení střu 

odborníkem  
Jiné 

82 76 78 71 7 

11) Uvítal byste konzultaci, případně odebrání mír na váš nový oblek v místě vašeho 

pracoviště?  

Ano Ne 

30% 70% 

12) Vlastníte košili ušitou na míru? 

Ano Ne 

14% 86% 

13) Plánujete nechat si ušít košili na míru? 

Ano Ne 

24% 76% 
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Výsledky dotazníku č. 2 

1) Budete si na svatbu kupovat nový oblek?   

Ano Ne Nevím 

87% 7% 6% 

2) Míváte problémy vybrat si z konfekčních velikostí? 

Ano Ne Nevím 

9% 83% 8% 

3) Plánujete nechat si ušít oblek na míru vaší postavy? 

Ano Ne 

9% 91% 
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4) Jak jsou pro vás důležité tyto charakteristiky? 

  
muži bez obleku 

na míru ar.  

muži kupující 

oblek na míru 

ar. 

barva a vzor 4,2 4,4 

Střih 2,2 4,5 

kvalita textilie  2,4 3,9 

Značka 3,1 2,8 

nemačkavost 

mat. 
2,5 3,1 

 

5) Kde byste hledal kvalitního krejčího? 

doporučení 15% 

internet 39% 

tisk 10% 

jiné - veletrh 36% 
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6) Co vás při nákupu ovlivní?  

   ar.  

reference 3,2 

vzhled prodejny 4,1 

 int. Stránky 4 

7) Co byste očekával od obleku zhotoveného na míru?  

vysoká kvalita 

obleku 

výběr ze široké 

nabídky látek 

Dokonalé 

přizpůsobení 

obleku postavě  

Doporučení střu 

odborníkem  

78 66 73 56 

8) Je nutné, aby byl krejčí ze stejného města jako vy? 

Ano Ne 

9% 91% 

9) Používáte oblek k výkonu vašeho povolání? 

Ano Ne 

11% 89% 
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10) Měl byste vmístě prodejny zájem zakoupit doplňky jako kapesníček, vestu, kravatu, 

opasek, knoflíčky apod.?  

Ano Ne 

78% 22% 

 


