
  

 

  



  

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 
 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza marketingového vývoje ve fotbalovém klubu 

Analysis of the marketing development in a football club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                  Michal Inspektor 

Vedoucí bakalářské práce:         Mgr. Jaroslav Stolařík 

 

 

Ostrava 2013 

  



  

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Rád bych poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce Mgr. Jaroslavu Stolaříkovi za 

jeho poznámky, rady a trpělivost, kterou se mnou měl a určitě bych dále chtěl poděkovat panu 

Ivovi Šoferovi za poskytnutí materiálů, bez nichž by tato práce nemohla být napsána.



 

 3  

 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................................ 5 

2 Teoretické vymezení pojmů ............................................................................................................ 6 

2.1 Historie marketingu ................................................................................................................. 6 

2.2 Marketingová strategie ........................................................................................................... 7 

2.3 Marketingový mix .................................................................................................................... 8 

2.3.1 Rozdělní marketingového mixu ....................................................................................... 9 

2.3.1.1 Rozšířený marketingový mix........................................................................................ 9 

2.3.2 Komunikační mix ........................................................................................................... 10 

2.3.2.1 Reklama ..................................................................................................................... 11 

2.4 Sportovní marketing .............................................................................................................. 11 

2.4.1 Rozdělení sportovního marketingu ............................................................................... 11 

2.5 Marketingový mix ve sportu .................................................................................................. 12 

2.5.1 Nástroje marketingové komunikace ............................................................................. 14 

2.6 Marketingové prostředí ......................................................................................................... 18 

2.6.1 Mikroprostředí .............................................................................................................. 18 

2.6.2 Makroprostředí ............................................................................................................. 18 

2.7 Analytické metody ................................................................................................................. 19 

2.8 Management ......................................................................................................................... 21 

2.8.1 Sportovní management ................................................................................................. 22 

2.9 Podnikání ............................................................................................................................... 22 

3 Vývoj marketingu ve sledovaném fotbalovém klubu .................................................................... 23 

3.1 Fotbal ..................................................................................................................................... 23 

3.2 Historie fotbalu ...................................................................................................................... 23 

3.2.1 Vznik fotbalu na našem území ....................................................................................... 23 

3.3 Představení klubu .................................................................................................................. 24 

3.4 Cíle Klubu ............................................................................................................................... 26 

3.5 Marketing fotbalového klubu ................................................................................................ 27 

3.5.1 Rozpočty klubu za roky 2001, 2006 a 2012 ................................................................... 27 

3.5.2 Souhrn příjmů a výdajů ................................................................................................. 31 

3.5.3 Marketingový vývoj ....................................................................................................... 33 

3.6 Stav klubu v roce 2013 .......................................................................................................... 34 

3.6.1 Propagace fotbalového utkání ...................................................................................... 34 



 

 4  

 

3.6.2 Využití areálu pro veřejnost .......................................................................................... 35 

3.6.3 Reklama ......................................................................................................................... 37 

3.6.4 Sponzoring ..................................................................................................................... 37 

4 Analýza a zpracování dat ............................................................................................................... 39 

4.1 SWOT analýza ........................................................................................................................ 39 

4.2 Dotazník ................................................................................................................................. 41 

4.2.1 Dotazníkové šetření ....................................................................................................... 41 

4.2.2 Vyhodnocení dotazníků ................................................................................................. 42 

5 Shrnutí výsledku šetření, doporučení a náměty ............................................................................ 49 

5.1 Shrnutí vývoje marketingu ve fotbalovém klubu .................................................................. 49 

5.2 Na základě vyhodnocení SWOT analýzy můžeme vyvodit tyto závěry: ................................ 49 

5.3 Vyhodnocení dotazníků vedlo k těmto výsledkům: .............................................................. 50 

6 Závěr .............................................................................................................................................. 52 

Seznam použité literatury ..................................................................................................................... 53 

Seznam zkratek ...................................................................................................................................... 55 

Seznam příloh ........................................................................................................................................ 57 

 

  



 

 5  

 

1 Úvod 

 

 Tato práce se zaměřuje na využití marketingu ve fotbalovém klubu. Fotbal byl vybrán 

z důvodu, že se těší velkému zájmu veřejnosti a stal se jedním z nejsledovanějších sportů na 

celém světě. Nabízí širokou paletu možností propagace dalších služeb či produktů, což je pro 

klub velice důležitý faktor jak získat podporu, bez které by mnoho klubů nemohlo ani 

existovat. Je velmi důležité si uvědomit, že v minulosti se fotbalu nebo sportu obecně 

nevěnovala taková pozornost a to hlavně proto, že lidé neměli tolik volného času.                  

Se zkracováním pracovní doby se tohle hodně změnilo. Lidé začali hledat možnosti, jak tento 

čas využívat, buď sledováním, nebo aktivním prováděním sportu. Velmi rychle se sport dostal 

do popředí široké masy lidí a to všech věkových kategorií. 

 Můj osobní důvod pro zvolení daného tématu bakalářské práce byl u mě v prvé řadě, 

že jsem se fotbalu aktivně věnoval a to nejen jako hráč, ale také jako asistent trenéra. To mi 

umožnilo nahlédnout do toho, jak složité je pro malý klub vytvořit dobrou marketingovou 

strategii a získávat finanční podporu, což byly hlavní faktory, na které je důležité se zaměřit. 

  

 Cílem této práce bylo analyzovat vývoj marketingu ve fotbalovém klubu od roku 

2001 do roku 2012 a to především v oblasti propagace fotbalového utkání. Dále stanovit 

pomocí SWOT analýzy silné a slabé stránky fotbalového klubu. Navrhnout také vhodné 

řešení, které povedou ke zlepšení a stabilizaci klubu. Závěrem pak zjistit formou 

dotazníkového šetření názor diváků na nabízené služby a na organizaci fotbalového 

utkání. 

 

  Bakalářská práce se skládá ze dvou samostatných, ale vzájemně propojených částí a to 

části teoretické a praktické. 

 V teoretické části se seznámíme se základními pojmy, které jsou nezbytné pro 

provedení analýz, díky kterým můžeme pokračovat v druhé části této práce. Všechny použité 

teoretické pojmy byly čerpány z odborné literatury a jiných dostupných zdrojů. 

 Druhá část, nebo-li praktická se zabývá analýzou vývoje marketingu ve fotbalovém 

klubu. Další kroky vedou k odhalení silných a slabých stránek klubu a k průzkumu názorů 

fanoušků především jejich spokojenosti. Následně jeho vyhodnocení a návrh řešení.  

 V této práci se budeme věnovat fotbalovému klubu TJ FK Háj ve Slezsku, který se 

účastní Krajského přeboru, nabízí také další služby jak pro veřejnost tak organizace, jež mají 

zájem o využití areálu. 
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2 Teoretické vymezení pojmů 

 

2.1 Historie marketingu 

 

 Kořeny vzniku marketingu sahají dávno do minulosti a to do dob Egypta, 

Mezopotámie nebo středověké Evropy, kde se začaly objevovat první náznaky ochranných 

známek. Jednalo se o symboly různých výrobců, které odlišovaly zboží a byly ukazatelem 

kvality a dopomáhaly vytvářet jeho hodnotu. Toto období je známé jako éra výrobkově 

orientovaného marketingu. (marketingjournal.cz, 2013) 

 Marketing, jak jej známe v dnešní podobě, vznikl díky průmyslové revoluci v 18. a 19. 

století v USA. Období, kdy byla konkurence velmi malá a poptávka převažovala nad 

nabídkou, díky tomu výrobci nemuseli vynaložit tolik úsilí na propagaci. Ta probíhala 

jednodušší formou především informačním sdělením, proto tahle část vývoje marketingu se 

nazývá éra výrobně orientovaného marketingu. Tato éra trvala přibližně do dvacátých let 20. 

století. (marketingjournal.cz, 2013) 

 Postupem času došlo k tomu, že se na trhu začalo objevovat čím dál více výrobců a 

zboží, což mělo za následek zvýšení konkurence. Byla nutnost začít své výrobky lépe 

propagovat a tím začala éra marketingu orientovaného na prodej. Vznikl mohutný rozvoj 

reklamní komunikace, například zavedení reklam v nových médiích a to v kinech, nebo 

rozhlasech. Na scénu se dostávají první průkopníci, jako byl například americký průmyslník 

Henry Ford. Na našem území to byl Tomáš Baťa, který nějakou dobu u Forda pracoval, a z 

jedné Baťové reklamní produkce vzniklo heslo: ,,Náš zákazník, náš pán ". 

 Po 2. světové válce zahájila svou etapu éra zákaznicky orientovaného marketingu nebo 

tzv. absolutního marketingu. Nastal zlom, protože po více než 100 letech se situace změnila a 

nabídka začala převažovat poptávku. Proto se firmy začaly zaměřovat na zákazníka, na jeho 

potřeby, což vedlo ke zvýšení prodeje. Další důležitý faktor, který ovlivnil marketing je, že 

dříve masově vnímaný trh se musel přeorientovat na menší segmenty, podle potřeb různých 

společenských potřeb zákazníků (mladí, staří apod.). (marketingjournal.cz, 2013) 

 V dnešní době si většina lidí pod pojmem marketing představuje pouze prodej a 

reklamu. Mají v určité míře pravdu, protože prodej a reklama jsou důležitou součástí, ale 

jedná pouze o dvě základní funkce marketingu a nejsou tou nejdůležitější. Proto by se měl 

současný marketing chápat ne jako schopnost prodat, ale jako koncept uspokojení potřeb 

zákazníka. (marketingjournal.cz, 2013) 
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 Peter Drucker, jeden ze zakladatelů moderního managementu, to vyjadřuje takto:  

„Cílem marketingu je udělat akt prodeje nadbytečným. Cílem je znát a chápat zákazníka tak 

dobře, aby mu služba nebo výrobek přesně odpovídala… a prodávala se sama.” (Kotler 2007, 

s.38) 

 Pokud marketingový specialista správně identifikuje potřeby zákazníka, tak vytvoří 

produkt, který se bude snadno prodávat. 

 Podle Kotlera a Armstronga (2004, s.30) můžeme marketing definovat jako: 

„společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své 

potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.” 

 Obrázek 2.1 nám zobrazuje propojení a návaznost jednotlivých prvků marketingové 

koncepce.  

 

Obr. 2.1: Základy marketingové koncepce 

 

Zdroj: Kotler a Armstrong Marketing (2004 s.30) 

 

2.2 Marketingová strategie  

 

 Marketingová strategie neboli tzv. "plán hry" slouží k dosažení cílů daného podniku. 

Můžeme to chápat jako marketingovou logiku, s jejíž pomocí chce podniková jednotka 

dosáhnout svých marketingových cílů. Soustředit se na to, jak strategie pro cílové trhy a 
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positioning staví na rozdílových výhodách společnosti, ale také by se mělo zajímat tržním 

segmentům, na které se společnost zaměří. Podle toho pak společnost zaměří své úsilí na ty 

segmenty, ve kterých se může z konkurenčního hlediska uplatnit co nejlépe, a proto by měla 

vypracovat samostatná marketingová strategie pro každý segment. (Kotler, 2007) 

2.3 Marketingový mix   

 

 Marketingový mix je spojení čtyř základních marketingových nástrojů, jejichž 

hlavním úkolem je připravit správný postup při zavedení produktu či služby na trh.                

To znamená upravit nabídku podle potřeb zákazníků a zajistit tak úspěch na cílovém trhu. 

Tento model byl definován Neilem Bordenem kolem roku 1949 a od té doby se začalo 

používat toto slovní spojení. Soubor nástrojů se skládá z těchto čtyř proměnných a to 

produktem (pruduct), ceny (price), místa (place), marketingové komunikace (promotion) je to 

nejznámější a nejpoužívanější členění, nazývá se čtyři „P". (Svobodová, 1998) 

 Musíme si uvědomit, že každý aspekt marketingového mixu se dělí na dílčí části, což 

můžeme vidět na obrázku 2.2. 

Obr. 2.2: Komponenty 4P 

 

Zdroj: upraveno podle MAJARA, S. (1996, s. 40) 
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2.3.1 Rozdělní marketingového mixu 

 

Produkt (product), výrobek – rozumíme, jak výrobky spotřební a průmyslové, tak služby. Má 

mít vlastnosti maximálně vyhovující požadavkům zákazníka. 

Cena (price) - cena v marketingu – musí se stanovit tak, aby na jedné straně byla přijatelná 

pro zákazníka, na druhé straně umožňovala podniku dosáhnout nutného zisku. Cenová 

politika je hlavním nástrojem konkurence.  

Místo (place) – distribuce, prodej – jedná se o všechny aspekty týkající se výběru nejlepšího 

prodejního místa. Moderně řečeno, pojem distribuce je chápán jako proces, přes který se 

zboží nebo služba dostává na správné místo, v pravý čas a ke správnému zákazníkovi. 

Marketingová komunikace (promotion) – propagace – jedná se o všechny aktivity spojené 

s informováním zákazníků, podnětů ke koupi produktu, využití služby, a v neposlední řadě 

souvisí s budováním dobrých vztahů s veřejností. (Durdová, 2005) 

2.3.1.1 Rozšířený marketingový mix 

 

 V současné době se vedou debaty, zda-li je tento systém dostačující a mnozí autoři se 

přiklání k rozšíření modelu 4P na 7 prvků. Ten se nazývá marketingový mix služeb, ke 

standardnímu modelu se dále doplňují tyto prvky: 

 

Lidské zdroje – jedinečným a základním faktorem při výrobě a dodávce zboží jsou lidé. 

Úspěšnost marketingu služeb značně závisí na kvalitním výběru, motivaci a řízení lidí. 

Kvalitní zaměstnanci potom přispívají ke spokojenosti klientely. 

Služba zákazníkovi – její kvalita je stále významnější při diferenciaci jednotlivých nabídek 

konkurentů. Kvalita služby je nejvýznamnějším faktorem odlišení podniku. Důležité je stále 

věnovat pozornost stálým zákazníkům a neupřednostňovat pouze získávání nových 

zákazníků. 

Procesy – veškeré pracovní postupy představují určitý proces, kvalitní řízení procesů je 

základem pro zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 
(Durdová, 2005) 
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Obr. 2.3: Marketingový mix služeb 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.3.2 Komunikační mix 

 

 Jedná se o podsystém marketingového mixu, označuje prostředky, kterými daná 

společnost komunikuje se zákazníky, jak současnými, tak potencionálními. Slouží k prosazení 

svých marketingových záměrů, skládá se z: 

 reklamy, 

 podpory prodeje, 

 osobního prodeje, 

 publicity, 

 přímého marketingu. 

Někteří autoři do komunikačního mixu zařazují také sponzoring. 
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2.3.2.1 Reklama  

 

 Reklama na světě existuje už od začátků psané historie i archeologové k tomu 

nacházejí mnoho důkazů jako například cedule s nápisy, zmiňující různé akce a nabídky. 

(Kotler, 2007) 

 Kotler (2007, s. 855) tvrdí že: „Reklamu definujeme jako jakoukoliv placenou formu 

neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora 

prostřednictvím hromadných medii, jako jsou noviny, časopisy, televize či rádio.” 

 Reklamu nevyužívají pouze obchodní společnosti, ale také celá řada neziskových 

organizací pro komunikaci s cílovou skupinou. Reklama slouží k informování a 

přesvědčování cíleně ke koupi specifického zboží či služby. 

 

2.4 Sportovní marketing 

 

 Vznikl z obecného marketingu, v počátku sedmdesátých let, kdy se začal projevovat 

marketing ve sportu v podobě sponzoringu. V západní Evropě tomu napomohlo vytvoření 

první německé fotbalové ligy Bundesligy v roce 1962. První reklama na dresech se zde 

objevila v roce 1973, kdy dresy hráčů fotbalového klubu Eintracht Braunschweig ozdobil 

nápis Jägermeister, což vyvolalo nepříznivé reakce a sportovní asociace měla vyhraněný 

postoj k reklamě na lidech. K tomu se vyjádřila Vaštikova (2008):  „Reklama na lidech je 

nemorální a sportovně neetická, živé reklamní sloupy škodí pohledu na sport a jeho 

společensko-politické pozici, svádí ke korupci a úplatkům”. 

 Dalším významným faktorem pro rozvoj tohoto odvětví byl nárůst volného času a 

objevil se prostor pro rekreační sport, tím pádem rozvoj nových sportovních středisek, která 

se snaží prosadit na trhu a k tomu je zapotřebí využít sportovní marketing.  

 Pokud budeme definovat sportovní marketing, musíme spojit dohromady dvě odvětví 

a to sport a marketing a přitom vycházíme z poznatků obecného marketingu. 

 

2.4.1 Rozdělení sportovního marketingu 

 

 Pro rozdělení sportovního marketingu je nutné vzít v potaz oblasti působení. 

Obrovskou výhodou sportu a sportovních projektů je možnost jejího využití nejen ve 
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sportovním sektoru, ale také velké společnosti využívají sport a sportovní akce k propagaci 

svých vlastních prostředků. 

 

Základní rozdělení 

 

Základní rozdělení, podle Novotného (2006) je takové že se sportovní marketing dělí na tyty 

dvě části: 

 

Sport a marketing 

 Marketingové oddělení firem nesouvisejícím primárně se sportovním prostředím 

využívající jednotlivých arbitrů sportu k vlastnímu zviditelnění. 

 

Marketing ve sportu 

 Sportovní organizace, tělovýchovné jednoty a sportovci osobně využívající 

marketingu k získávání prostředků na sportovní činnost. 

 

2.5 Marketingový mix ve sportu 

 

Sportovní produkt 

 

 V oblasti sportu je nabízeno mnoho, jak materiálních tak nemateriálních produktů. 

Nemůžeme použít pojem „produkt“, který jsme definovali u marketingového mixu, protože 

není zcela výstižný. A to hlavně u nemateriálních produktů, které jsou na trh dodávány 

speciálním způsobem a mají řadu specifických vlastností. Významným produktem v oblasti 

sportu je služba, která uspokojuje potřeby zákazníka. Tato hodnota je určena podle užitku, 

který přinese. (Durdová, 2005) 

 Rozdělení sportovních produktů podle Čáslavské (2000, s. 82) můžeme rozdělit na 

šest základních kategorií: „sportovní zboží (výrobky), služby zákazníkům (zaměřené na 

požitky), divácké služby (zábava), sponzorské služby, psychický prospěch a sociální myšlenky 

(aktivní životní styl).” 
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Obr. 2.4: Rozdělení sportovních produktů 

 

Zdroj: Čáslavová, 2009 

 

Cena sportovního produktu 

 

Durdová (2005, s.46) tvrdí že: „Cena je prvkem, který je nejvíce flexibilní a měl by se 

odvíjet od produktu, který organizace nabízí. Stanovení ceny je velmi obtížné, neboť se v ní 

odráží „cena prožitku“ toho kterého spotřebitele, měla by být tedy pro zákazníka co 

nejpříznivější a měla by zaručovat životnost podniku.”  

 

Místo 

 

Místo, kde je poskytována služba nebo produkt, je velmi důležitým faktorem v 

rozhodování zákazníka, protože musí splňovat určité faktory jako například dobrou 

dostupnost, tím je myšleno možnost jednoduché dopravy na dané místo. Můžeme to 

charakterizovat jako správné umístění na trhu, místo neznamená pouze lokaci, ale také 

distribuci, která probíhá pomocí médií jako je tisk, televize nebo internet. 

Určit místo poskytování služby znamená vybrat prostředí fyzického provozování 

služby:  
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a) zákazník jde k poskytovateli služby – dostupnost místa jde ruku v ruce s návštěvností 

(typické pro poskytování služeb ve sportu) 

b) poskytovatel jde k zákazníkovi – některé ze služeb je možné dodat pouze v místě bydliště 

zákazníka, s využitím zařízení poskytovatele 

c) transakce probíhá na dálku (Durdová, 2005) 

 

Marketingová komunikace ve sportu 

 

 Hlavním cílem propagace ve sportu je informovat potenciální zákazníky, cílovou 

skupinu, a podporovat jejich angažovanost ve sportu. (Durdová, 2005)  

Mezi významné metody propagace sportu patří reklama a sponzoring, dále jsou to média, 

přímý marketing, nebo sportovní akce pro děti a mládež. 

 

2.5.1 Nástroje marketingové komunikace 

 

 Ve sportu je propagace často složitá, protože základní produkt má v mnoha případech 

nehmatatelný charakter. Prodejci proto hledají hmatatelné prvky, které se snaží zdůraznit 

(například vysokou úroveň trenérů). (Durdová, 2005)  

 

Sportovní reklama 

 

 Neoddělitelnou součástí tělesné výchovy a sportu, jakožto spousty dalších disciplín, je 

reklama. Konkrétně jde o její svébytné a dynamické odvětví, označované jako sportovní 

reklama. (Čáslavová, 2000) 

 

 Podle Švajdové (2011, s. 20) můžeme ve sportovním marketingu rozlišovat: „reklamu, 

která propaguje klub, akci či reklamu, a která propaguje sponzora a získává tak pro sportovní 

klub peníze.” 

Pojem sportovní reklama je vztahován především k reklamě se sportovními motivy, 

která je prezentuje a s využitím obecných komunikačních médií. (Čáslavová, 2000) 

 

 Výhodou sportovní reklamy je, že v současné době je sport významnou součástí 

lidského života, vykonávají ho a sledují miliony lidí. Proto je možné reklamu uplatnit na dosti 
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místech a zásluhu na tom má i image světových sportovců dále jejich vysoké postavení ve 

společnosti. (Čáslavová, 2004) 

 

Druhy sportovní reklamy 

 

Čáslavová (2000, s. 37) nabízí pět základních druhů sportovní reklamy:  

1. Reklama na dresech a sportovních oděvech - výhodou je způsob prezentace, při každém 

vystoupení na veřejnosti, u této reklamy se zvyšuje stupeň seznámení potenciálního zákazníka 

s produktem.  

2. Reklama na mantinelu – využívána zejména v ledním hokeji, fotbale, při tenisových 

turnajích.  

3. Reklama na sportovním nářadí a náčiní - divákovo podvědomé i vědomé spojování 

úspěchů sportovců s jejich náčiním a nářadím.  

4. Reklama na startovních číslech  

5. Reklama na výsledkových tabulích  

 

Následující výčet doplňuje Durdová, (2005, s. 61) o další možnosti sportovní reklamy:  

6. Reklama na vstupenkách, plakátech se sportovním programem, s fotografiemi 

sportovců – častá a účinná forma propagace sponzora, která umožňuje působení na širokou 

veřejnost.  

7. Reklama na propagačním materiálu – tato forma pomáhá zájemci o reklamu (podnik, 

firma) vstoupit do podvědomí širokého okruhu potencionálních zákazníků.  

8. Reklama na videozáznamech, fotografiích  

9. Reklama na billboardech, videotabulích, poutačích – možnost delšího časového 

působení propagovaného zboží či firmy.  

10. Internet – využití moderní výpočetní techniky zasáhlo i sportovní reklamu. Její účinnost 

lze odvodit od návštěvnosti jednotlivých serverů uživateli internetu.  

11. Televizní přenos, média – nejdražší a přitom nejvyhledávanější formou jsou televizní 

přenosy, důležitou roli hraje také rozhlas a tisk (regionální i celostátní).  

12. Virtuální reklama – stále nové efekty a možnosti propagace přináší moderní technika i 

do oblasti sportovní reklamy.  
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 Všechny tyto typy reklam mají společný úkol a to takový, že mají seznámit současné a 

potencionální zákazníky s novou firmou, produktem nebo službou a tím zvýšit informovanost 

veřejnosti. 

 

Sponzoring 

 

 Jedním ze současných trendů v oblasti marketingové komunikace je přesun finančních 

prostředků firem z klasické reklamy na jiné, méně tradiční, komunikační nástroje. Nadnárodní 

společnosti se stále častěji obracejí ke sponzoringu, který se stává populárnějším 

komunikačním nástrojem a v současné době je jednou z nejdůležitějších složek nástrojů 

marketingové komunikace. V oblasti sportu by bez něj nemohla existovat řada organizací. 

(Dvořáková, 2005) 

 

Mecenášství 

 

 Je opakovaná podpora sportu, kultury, vědy a ostatních oblastí bez očekávání 

protislužeb. Název je odvozen od jména římského občana G.C. Maecenase, přítele a poradce 

císaře Augusta, který podporoval Horatia a Vergilia. (Dvořáková, 2005) 

 

Rozdíl mezi Mecenášství a Sponzoring  

 

Zde můžeme vidět hlavní rozdíly mezi mecenášstvím a sponzoringem: (IS MU, 2013) 

 

Mecenášství     

• protihodnota se neočekává 

• dominance kulturních zájmů 

• diskrétní „ticha“ podpora 

• podpora ve formě darů, stipendii, 

příspěvků, poskytnuti pomoci 

• žádná zvláštní komunikační 

opatřeni 

• malá systematická a profesionální  

podpora 

 

 

 

Sponzoring 

• vždy jde o hodnotu za protihodnotu 

• dominance podnikatelských zájmů 

• veřejně působící podpora 

• podpora v pořádání, výstavách, 

soutěžích, publikacích 

• četná komunikační opatřeni jako: 

inzerce, plakáty, propagační mat., novinářská 

vstřícnost 

• profesionální a systematicky přistup 
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Sportovní sponzoring 

 

 

 Jisté formy sportovního sponzorství se objevovaly již ve starověkém Řecku, kdy 

vítězové olympijských soutěží dostávali čestné dary, občanství nebo doživotní zabezpečení v 

rámci městského státu atd. Dnes je třeba sportovní sponzoring chápat, jak již bylo výše 

zmiňováno, jako specifický prostředek k zajištění dostatečných finančních zdrojů pro 

tělovýchovné, sportovní a turistické akce, spolky a kluby. Avšak i jednotlivci usilují o získání 

finančních prostředků pro svou sportovní činnost. (Dvořáková, 2005) 

 

Typy sponzoringu  

 

Rozděluje se podle celkového objemu příspěvků 

 

a) Exkluzivní sponzor 

Spojený s titulem "oficiální sponzor" - za vysokou cenu přejímá sponzor veškeré 

protihodnoty. (Čáslavová, 2004) 

 

b) Hlavní sponzor 

Přejímá nejdražší a nejatraktivnější výkony, vedlejší sponzoři si rozdělují méně atraktivní 

reklamní možnosti. (Čáslavová, 2004) 

 

c) Kooperační sponzor 

Protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých sponzorů, přičemž se dá využit 

rozličné doby platnosti sponzorských smluv toto napomáhá překlenutí finančně ,,úzkých 

míst“ z hlediska finančních zdrojů na zajištění tělovýchovné, sportovní a turistické. 

(Čáslavová, 2004) 

 

 Sponzoring se netýká pouze finanční podpory v peněžní formě a tak mnoho firem 

nabízejí místo toho své zboží, služby nebo například sportovní vybavení, dopravní prostředky, 

konzultační služby apod. V některých případech je tento druh sponzoringu pro klub 

výhodnější než finanční podpora, protože např. pronájem nebo nákup dopravního prostředku 

může být mnohem nákladnější. 
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2.6 Marketingové prostředí  

 

 Marketingové prostředí lze charakterizovat jako nalezení souladu mezi podnikovými 

zdroji (mikroprostředí) a podmínkami vnějšími (makroprostředí). Pro prostředí jsou 

charakteristické tyto dva základní znaky, kterými jsou proměnlivost v čase a vyšší či nižší 

míra nejistoty. Existují dva druhy změny prostředí pomalé a překvapivé. Pomalé je do jisté 

míry předvídatelné a překvapivé. U těchto je velmi obtížné předvídat, jak se budou vyvíjet v 

budoucnu což může zásadně ovlivnit vývoj podnikání. Jako příklad můžeme vzít ropný šok v 

letech 1973/74. (Svobodová 1998) 

 Znalost marketingového prostředí je nesmírně důležitá, protože se díky těmto změnám 

můžeme včas přizpůsobit a zabránit negativním důsledkům. 

 

2.6.1 Mikroprostředí 

 

 Prostředí přímo ovlivňující podnikání v daném odvětví (vnější prostředí) a prostředí 

uvnitř podniku (vnitřní prostředí). K hlavním faktorům mikroprostředí patří samotný podnik, 

dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, konkurenti, zákazníci a veřejnost. (Dudinská 

2000) 

 

2.6.2 Makroprostředí 

 

 Makroprostředí představuje element, kterému je podnikání neustále vystaveno. Prvky 

makroprostředí může podnik jen stěží ovlivňovat a je pro ně charakteristická jeho 

proměnlivost. Výsledkem je možnost podnikání nebo naopak může stávající podnikaní 

ohrozit.  

 Pro lepší orientaci můžeme tyto prvky rozčlenit do několika oblastí: 

 

1. Demografické prostředí 

 Vedoucím elementem jsou lidé, kteří vytvářejí trhy. Jsme schopni sledovat tyto 

faktory rozmístění, hustotu obyvatel, věkovou strukturu, ekonomickou aktivitu nebo migraci 

obyvatel. Dále se sleduje spotřební jednotka jako je rodina nebo náboženská a národní 

struktura 
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2. Ekonomické prostředí 

 V tomto prostředí je hlavní parametr kupní síla a proto je nutné znát trendy, které 

ovlivňují příjmy a následné změny výdajů obyvatel. Základní trendy přináší řadu jevů, mezi 

něž patří kurz měny, míra inflace, ceny, míra nezaměstnanosti atd. 

3. Přírodní prostředí 

 Vymezuje podnikatelský prostor, do čehož se řadí například umístění v regionu, jeho 

velikost, dostupnost zdrojů, klimatické podmínky, úroveň infrastruktury apod. Je možné to 

vymezit, jako všechny vstupy pro trží zdroje a jejich vliv trhu na přírodní prostředí. 

4. Technologické prostředí 

 V současné době se tohle prostředí mění velmi rychle díky značnému pokroku vědy a 

techniky. Nové inovace mají výrazný vliv jako například zvyšování produktivity práce a 

snižování nákladů. 

5. Politicko – právní prostředí 

 Podmiňuje chování a strategii podniku, které je ovlivněno vládními a politickými 

orgány, odbornými organizacemi, které formulují určité hospodářské, ekologické, 

bezpečnostní, jakostní a zdravotní požadavky formou zákonů, vyhlášek a předpisů. 

6. Sociálně – kulturní prostředí 

 Jde o základní hodnoty uznávané v dané společnosti, její očekávání, preference a 

chování, které ovlivňuje celkový charakter poptávky a je to především důsledek kultury, 

náboženství, vzdělání, tradice národa a rodina. 

7. Globální makroprostředí 

  Čím je větší míra zapojení národní ekonomiky do vnějších vztahů, tím větší vliv mají 

základní geopolitické, vědeckotechnické, hospodářské a kulturní dohody ve světě, tím víc je 

v tomto směru ovlivňováno makroprostředí. (Kotler, 1997) 

 

2.7 Analytické metody 

 

 Slouží nám k tomu, abychom našli optimální cestu pro fungování daného odvětví nebo 

abychom zjistili možnosti nového podnikání. Zde jsou uvedeny tři typy analýz, ze kterých je 

možno si vybrat takovou, která je nejvíce vhodná pro daného manažera a takovou, jež 

poskytne nejdůležitější odpovědi pro daný podnik. 

 

 

 



 

 20  

 

SWOT Analýza 

 

 Pomocí této metody identifikujeme silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, 

dále příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), které souvisí s typem podnikání, 

projektem apod. Díky tomu je možno komplexně vyhodnotit fungování firmy, odhalit 

problémy nebo nové příležitosti. 

 Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech 

výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 

nejvýznamnějších amerických společnosti. (Jakubíková, 2008) 

 

Obr. 2.5: SWOT analýza 

 

Zdroj: podnikatel.cz 

 

Porterova analýza 

 

 Někdy také Analýza pěti sil (Five Forces Industry Analysis) pomáhá nastavit a řídit 

dlouhodobou atraktivitu oboru. Vysvětluje vztahy mezi pěti dynamickými silami, které 

ovlivňují daný obor. Jsou to: (Foret, 2003) 

• intenzita konkurenčního boje, 

• hrozba vstupu nových konkurentů, 

• hrozba výskytu substitutů, 
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• vyjednávací sila kupců, 

• vyjednávací sila dodavatelů.  

 

SLEPT analýza 

 

 SLEPT analýza bývá označovaná jako prostředek pro analýzu změn okolí. Umožňuje 

vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých oblastí podle těchto 

faktorů: (Veber a Srpová, 2008) 

• Social – sociální hledisko 

• Legal – právní a legislativní hledisko 

• Economic – ekonomické hledisko 

• Policy – politické hledisko 

• Technology – technické hledisko 

 

2.8 Management  

 

 Podle Durdové (2002, s. 5): „Anglickému pojmu "management", tolik a tak často 

frekventovanému v odborné literatuře, denním tisku i v běžném životě, terminologicky 

odpovídá české slovo "řízení" a to především řízení podnikové ve smyslu řízení všech 

podnikových činností.” 

 V současné odborné literatuře existuje široká řada definic, které se snaží pojem 

management co nejpřesněji a nejvýstižněji vymezit. Podle Drukera je výklad pojmu 

"management" zvláště nesnadný. Především jde o pojem specificky americký a je obtížné ho 

výstižně přeložit do ostatních jazyků, dokonce i do britské angličtiny. Označuje nejen funkci, 

ale také lidi, kteří ji vykonávají a vyjadřuje nejen sociální postavení a jeho stupeň, ale také 

odbornou disciplínu a obor studia. Dále dodává že, management je funkcí, disciplínou, 

návodem, který je třeba zvládnout a manažeři jsou profesionálové, kteří tuto disciplínu 

realizují, vykonávají funkce a z nich vyplívající povinnosti. 

 

 Definice pojmu „managementu” lze rozdělit zhruba do tří skupin, a to na definice 

zdůrazňující: (Durdová, 2002) 

1) vedení lidí - management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím jiných, 

management je proces, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách, efektivně 

uskutečňují zvolené cíle. 
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2) specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky - management jsou typické 

činnosti, které manažer vykonává, jako rozhodování, organizování, plánování, 

kontrolování, vedení lidí, koordinace, motivování, atd. 

3) předmět studia a jeho účel - management je soubor přístupů, zkušeností, doporučení 

a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických 

činností, směřující k dosažení soustavy cílů organizace. 

2.8.1 Sportovní management 

 

 V americké a západoevropské literatuře se používá pojem "sportmanagement", který je 

u nás často předkládán jako "sportovní management". (Durdová, 2002.) Z toho jasně vyplývá, 

že pojem sportovní management má v sobě dva základní komponenty a to management a 

sport. Pro obě složky existuje celá řada definic, například Linhart 1986 uvádí definici 

„sportu”, která je založena na úrovni sportovních soutěží a dělí sport na vrcholový, 

výkonnostní a rekreační.  

 Pokud, ale zachováme hledisko našich tradičních podmínek, je po stránce obsahu 

čistější termín „management tělesné výchovy a sportu". Tento pojem můžeme chápat jako 

způsob uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných 

družstev, které alespoň zčásti realizují podnikatelsky orientované aktivity. Za vznik může 

sama tělovýchovná a sportovní praxe z důvodu co nejefektivnějšího využití velkých 

finančních částek, které se ve sportovním odvětví pohybují. 

 Sportovní management lze charakterizovat těmito třemi aspekty, které odlišují 

sportovní management od jiného řízení v podnikání: (Durdová, 2005) 

 sportovní marketing, 

 podnikání ve sportu, 

 zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží. 

 

2.9 Podnikání 

 

 Obchodní zákoník definuje podnikání jako soustavnou činnost prováděnou 

samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a to za účelem dosažení 

zisku.   
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3 Vývoj marketingu ve sledovaném fotbalovém klubu 

 

 Než přejdeme k marketingu fotbalového klubu, bylo by na místě si říct něco málo o 

samotném sportu a něco málo z jeho dlouhé historie. 

 

3.1 Fotbal 

 

 Název vychází z anglického football, kde foot znamená noha a ball míč. U nás se 

hovoří také o kopené. Je to kolektivní míčová hra, kde mezi sebou soupeří dvě družstva o 

jedenácti hráčích na obdélníkovém hřišti nejčastěji na travnatém hřišti a snaží se dostat míč do 

soupeřovy branky. 

3.2 Historie fotbalu 

 

 Vznik tohoto sportu sahá až do období starověku, kde nejstarší takzvanou hrou bylo 

čínské KUDŽU, hrané ve 2. století př.n.l.  Další z předchůdců moderního fotbalu byl 

například římský HARPASTUM, ale po celé Evropě vznikaly podobné míčové hry, které se 

však výrazně lišily svými pravidly. (Fotbalová historie, 2013) 

 Současně známá forma fotbalu má podle dochovaných pramenů kořeny v Anglii v 16. 

stoletím. Zde soukromé školy začaly studenty nutit ke sportu, problém byl ovšem v tom, že 

každá univerzita měla vlastní pravidla a proto v roce 1848 vznikla první ucelená sada pravidel 

tzv. Cambridgeská pravidla, v nichž bylo upřednostňováno kopání, ale dovoleno bylo míč 

chytat a přenášet rukama. Poté se začal fotbal postupem času šířit nejdříve do Evropy a 

později do celého světa. (Newslab, 2013) 

 Roku 1904 byla v Paříži založená Mezinárodní fotbalová federace známá pod zkratkou 

FIFA. První mistrovství světa se konalo v roce 1930 v Uruguaji a první titul mistra světa 

získala domácí Uruguay. 

 

3.2.1 Vznik fotbalu na našem území 

 

 Horák (1997) tvrdí že: „první výskyt kopané nebyl u nás v Praze, jak by si mnozí 

mysleli, ale v Roudnici nad Labem. Kopaná zaujala nejen roudnickou mládež, ale i místí 

sokoly a veslaře a 15. září 1892 se uskuteční první oficiální utkání mezi ČAC Roudnice a 

Sokolem Roudnice, který skončil vítězstvím ČAC 1:0. Po předběžných přípravách byl 19. října 

1901 v Praze založen Český fotbalový svaz - ČSF.” 
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 Za dobu svoji existence dosáhl československý fotbal mnoho úspěchů na 

mezinárodním poli. Mezi největší patří 2. místo na Mistrovství světa v Itálii roku 1934 nebo 

vítězství na Mistrovství Evropy v roce 1976 konané v Jugoslávii. 

 

3.3 Představení klubu  

 

 Fotbalový oddíl Háj ve Slezsku byl založen v roce 1947 a v současné době hraje 

Krajský přebor. Vypracoval se z úplně nejnižší soutěže během pár let. Fotbalový klub Háj ve 

Slezsku patří mezi malé kluby, pro obec je největším sportovním klubem a těší se poměrně 

velké oblibě u místí komunity. Fotbalový klub má i tým B a dost mladistvých družstev. 

 

Obr. 3.1: Logo TJ FK Háj ve Slezsku 

 

Zdroj: Háj ve Slezsku FOOTBALL 
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Obr. 3.2: Areál klubu 

 

Zdroj: Háj ve Slezsku FOOTBALL 

 

Tab. 3.1: Základní údaje klubu 

Název klubu: TJ FK Háj ve Slezsku 

Sídlo: Háj ve Slezsku 

Kontakt: 777 213 753 

E-mail: vrchovecky@volny.cz 

Webové stránky: http://fotbal-haj.ic.cz/default.htm 

Zdroj: Háj ve Slezsku FOOTBALL 

 

mailto:vrchovecky@volny.cz
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Obr. 3.3: Mapa areálu 

 

Zdroj: upraveno z www.mapy.cz 

3.4 Cíle Klubu 

 

Práce s mládeží 

 Pro klub je velice důležité, aby dal možnost mládeži šanci na využití svého volného 

času nějakou smysluplnou aktivitou a tak si vychovat hráče, kteří budou v následujících letech 

pokračovat a vytvářet novou vlnu mladých hráčů. Klub se tohoto cíle snaží dosáhnout pomocí 

prohloubení spolupráce s místní školou. 

 

Zvyšování sportovní úrovně Háje ve Slezsku 

 Hlavní je reprezentace vesnice Háj ve Slezsku a přimět tak různé firmy, aby 

investovaly sponzorskou částku do oddílu a pomohly zlepšit stávající situaci a tím udržet 

fotbal v obci. Dále zajišťování podpory pro hráče tak, aby odváděli co nejlepší výkony, patří 

také k cílům klubu. Snaží se toho docílit především tak, že hráčům nabídnou možnost využití 

zařízení stadionu za minimální poplatky. V součastné době se klub snaží rozšířit nabídku 

sportů, které se v areálu dají provozovat. Takže zde mají šanci pro rekreaci i lidé, které zajímá 

jiný sport než fotbal. Klub nabízí možnost využít posilovnu, volejbalové hřiště a tenisové 

kurty. 
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3.5 Marketing fotbalového klubu 

 

 Marketingová strategie pro sportovní klub je velmi podobná jako pro kterýkoliv jiný 

podnik. Fotbal má ale tu výhodu, že je velmi vhodný pro marketing a to hned z několika 

důvodů. Je to jeho velká popularita a zájem médii. Fotbalové stadiony představují velký 

prostor pro možnou prezentaci obchodních partnerů. Díky pravidlům fotbalu mají pořadatelé 

možnost zařadit bohatý doprovodný program. Hlavní náplní marketingu je v TJ FK Háj ve 

Slezsku je rozšiřovat řady sponzorů, jelikož mnozí končí, ať z důvodu ekonomických nebo 

jiných. Jelikož se jedná o klub z nižší ligy, nemá tak propracovanou marketingovou strategii, 

protože není tak zajímavý pro případné investory. Pro klub je nejdůležitější mít dobrou 

propagaci fotbalového utkání. 

 

Užitky fotbalového utkání pro přímého diváka: (Čáslavová, 2009) 

 sportovní výkon, 

 stadion, 

 bezpečnost, 

 doprovodný program, 

 doprovodné služby, 

 VIP služby. 

 Tím, že si zákazník koupí vstupenku na utkání, získává tak přístup nejen k účasti na 

klání, ale ke všem službám, které stadion nabízí. Tyto služby mohou být využity k podpoře 

prodeje vstupenek a zvýšit tak zájem o přímé diváctví. 

 

3.5.1 Rozpočty klubu za roky 2001, 2006 a 2012 

 

 Tyto tři roky nebyly vybrány náhodně, ale záměrně. Protože se jedná o klub, který 

hraje nízkou ligy, kde se každoročně rozpočet nemění v tak zásadní výši. Proto bylo vybráno 

delší období což názorněji ukáže jak probíhal dlouhodobější vývoj v klubu. Pro přehlednost v 

grafech a tabulkách byly položky zjednodušeny na nejjednodušší prvky příjmů a výdajů. 

 Kromě rozpočtu u každého roku bude uveden exkluzivní sponzor a jeho částka jakou 

se podílí na financování klubu. 
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Rozpočet klubu za rok 2001 

 

Tab. 3.2 Příjmy a výdeje klubu za rok 2001 

Výdaje (Kč) Příjmy (Kč) 

Náklady na zápasy 25 162,- Vstupné 3 455,- 

  Dotace ČSTV 22 187,- 
Rozhodčí  3 042,- Členské příspěvky 11 900,- 
Cestovné 3 358,- Sponzoři 185 000,- 
Soustředění (žáci, dorost, 

muži) 
18 762,-   

    

Údržba hřišť 61 136,-   
Materiál vč. oprav 51 076,-   
Zavlažování + sekání 10 060,-   

Energie 23 953,-   

Ostatní 98 917,-   
Vybavení  (dresy, kopačky, 

míče...) 
67 114,-   

Ostatní (mobil, poplatek,…) 3 423,-   
Poplatky bance 5 170,-   
Hostování, přestupy hráčů 17 950,-   
    
Opravy 5 260,-   

    

    

Celkem výdaje 209 168,- Celkem příjmy 222 542,- 

Rozdíl příjmů a výdajů 13 374,-   

Zdroj dat: Ivo Šofér 

 

 Jak můžeme z tabulky vidět tak klub v té době nedostával žádné dotace od obce. To 

bylo způsobeno tím, že obec ze svého vlastního rozpočtu vložila velkou sumu do 

rekonstrukce a výstavby právě fotbalového areálu. Snažila se tím pozvednou místní úroveň 

fotbalového klubu a taky snaha o zlepšení sportovních aktivit, které se dají ve vesnici 

provozovat. Hlavní složka příjmu klubu plyne z reklamy, která v tomto roce tvořila 83% 

všech příjmů. Co se týče výdajů tak v roce 2001 hodně vynaložil na nákup kvalitních dresů 

kopaček a vybavení všeobecně. Je taky jasné vidět, že v tomto roce ještě vybrané vstupné 

pokrylo výdaje za rozhodčí. V roce 2001 byly i velmi nízké výdaje na dopravu, protože se 

většina hráčů na zápasy dopravoval vlastním autem zadarmo. Další významnou položkou je 

údržba areálu, jenž tvoří téměř 30% všech výdajů. V této době byl exkluzivní sponzor 

Vrchovecký, spol. s.r.o jenž přispíval 40 000,- Kč. To tvořilo 18% z celkových příjmu, který 

klub za daný rok obdržel. 



 

 29  

 

Rozpočet klubu za rok 2006 

 

Tab. 3.3 Příjmy a výdeje klubu za rok 2006 

Výdaje (Kč) Příjmy (Kč) 

Náklady na zápasy 309 000,- Vstupné 25 000,- 
  Dotace ČSTV 45 000,- 
Rozhodčí 30 000,- Členské příspěvky 12 000,- 
Cestovné, bus 234 000,- Zábavy 60 000,- 
Soustředění (žáci, dorost, 

muži) 
45 000,- Pronájem hřiště 50 000,- 

  Sponzoři 200 000,- 

Údržba hřišť 220 000,- Dotace obce 150 000,- 
Materiál vč. oprav 160 000,-   
Zavlažování + sekání 60 000,-   

Energie 60 000,-   

Ostatní 142 000,-   
Vybavení  (dresy, kopačky, 

míče...) 
60 000,-   

Ostatní (mobil, poplatek,…) 15 000,-   
Poplatky bance 2 000,-   
Hostování, přestupy hráčů 50 000,-   
    
Opravy 15 000,-   

    

Celkem výdaje 731 000,- Celkem příjmy 542 000,- 

Rozdíl příjmů a výdajů 189 000,-   

Zdroj dat: Ivo Šofér 

 

 Rok 2006 jak můžeme vidět v tabulce byl pro klub velmi krizový. Nastala velmi vážná 

situace, kdy klub nepodnikl kroky pro to, aby získal nové sponzory. Klub byl schopný získat 

od sponzorů pouze o 15 000,- Kč víc než v roce 2001. Zatímco co výdaje stouply téměř čtyř 

násobně. A díky tomu nebylo možné pokrýt všechny výdaje, které klub měl. Nejznatelněji to 

zasáhlo výdaje na dopravu a na údržbu stadionu. Cestovné stouplo během pěti let z 3 358,- Kč 

na 234 000,- Kč. Bylo to způsobeno tím, že klub pravidelně postupoval do vyšší ligy. Takže 

bylo nutné jezdit mnohem dále za soupeři a taky nutnost pořídit vlastní autobus. To samé platí 

pro údržbu stadionů. Každá vyšší liga má nové požadavky jaké musí klub splňovat. Kdyby 

nebylo dotací obce tak by klub musel s největší pravděpodobností skončit. Klub se v té době 

se snažil nedostatek sponzorů kompenzovat tím, že v areálu začal provozovat další akce 

kromě fotbalového utkání. Začali se zde konat hasičské dny, dětské dny, karnevaly a v 

neposlední řadě pronájem hřiště pro jiné kluby. O to byl poměrně slušný zájem a klub získal 
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alespoň nějaké finanční prostředky. Roli exkluzivního sponzora se stala společnost Řeznictví 

Tichý a podílel se na rozpočtu částkou 50 000,- Kč. To je 9,2 % všech příjmů. 

 

Rozpočet klubu za rok 2012  

 

Tab. 3.4 Příjmy a výdeje klubu za rok 2012 

Výdaje (Kč) Příjmy (Kč) 

Náklady na zápasy 165 000,- Vstupné 25 000,- 
  Dotace ČSTV+FAČR 60 000,- 
Rozhodčí 30 000,- Členské příspěvky 12 000,- 
Cestovné, bus 120 000,- Zábavy 60 000,- 
Soustředění (žáci, dorost, 

muži) 
15 000,- Pronájem hřiště 35 000,- 

  Sponzoři 260 000,- 

Údržba hřišť 260 000,- Dotace obce 170 000,- 
Materiál, vč. oprav  60 000,- Mecenáši 40 000,- 
Zavlažování + sekání 200 000,-   

Energie 95 000,-   

Ostatní 102 000,-   
Vybavení  (dresy, kopačky, 

míče...) 
40 000,-   

ostatní (mobil, poplatek,…) 15 000,-   
Poplatky bance 2 000,-   
Hostování, přestupy hráčů 30 000,-   
    
Opravy 15 000,-   

    

Celkem výdaje 622 000,- Celkem příjmy 662 000,- 

Rozdíl příjmů a výdajů 40 000,-   

Zdroj dat: Ivo Šofér 

 

 V roce 2012 klub dokázal značně snížit náklady na zápasy oproti roku 2006. A to v 

oblasti dopravy, kde se jim povedlo snížení téměř na polovinu. Co se týče údržby tak ta se  

sice zvýšila, ale už ne tak významně v celkovém měřítku. Ale velmi se zvýšila částka 

vynaložená na zavlažování a sekání a to o 140 000,- Kč. Tento nárůst byl zapříčiněn 

výstavbou umělého zavlažování hřiště. Taky je důležité si povšimnou, že vstupné už 

nepokrývá ani výdaje za rozhodčí. Od roku 2011 do současnosti je exkluzivním sponzorem 

klubu firma Vibrobeton s.r.o. a poskytuje klubu podporu ve výši 70 000,- Kč. Takže se na 

příjmech podílel 10,5 %. Významným člověkem pro klub se stal v tomto roce Pavel Blažej, 

který je největším mecenášem klubu. Jeho podpora pomáhá klubu naspořit peníze do 

budoucna. Ty pak mohou být využity během nečekaných událostí. 
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3.5.2 Souhrn příjmů a výdajů 

 

 Pro jasné a přehledné zobrazení jak se během vybraných let měnili jednotlivé části 

příjmů a výdajů byly vytvořeny dva jednoduché sloupcové grafy. 

 

Příjmy klubu za rok 2001, 2006 a 2012 

 

Graf 3.1 Příjmy klubu 

 
Zdroj dat:Tab. 3.2 - 3.4 

 

 Příjmy ze vstupného během let 2001 až 2006 významně vzrostly, ale od roku 2006 až 

2012 se drží na stejné úrovni, což není pro klub velice povzbudivé. A to z toho důvodu, že se 

cena vstupného s postupem času zvyšovala. Z toho lze jasně vyvodit, že klub ztrácí 

návštěvníky. Dotace od ČSTV v každém měřeném období vzrostlo. Jak můžeme vidět tak 

příjmy ze členských příspěvků se během dlouhého období prakticky nemění. Další složka je 

jednou z nejdůležitějších a to je sponzoring. Můžeme pozorovat jednoznačný nárůst během 

vybraných let. Největší podíl na příjmech měl v roce 2001. Dotace obce taky rostou a to 

svědčí o to, že obec se snaží podporovat fotbalový klub. Příjmy ze zábav, které pořádá 

fotbalový oddíl se od roku 2006 až 2012 jsou shodné a tak tvoří stabilní příjem pro klub. Co 

se týče pronájmu hřiště, tak zde můžeme vidět snížení příjmu. Je to jediná položka, která 

během let zaznamenala pokles. Ostatní klubu ztrácí zájem o konání svých soustředění v Háji 

ve Slezsku. V neposlední řadě je velmi důležitá položka příjmů v podobě mecenáše. Od roku 

2012 se to stalo významnou části příjmu klubu. 
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Výdaje klubu za rok 2001, 2006 a 2012 

 

Graf 3.2 Výdaje klubu 

 
Zdroj dat: Tab. 3.2 - 3.4 

 

 Výdaje na rozhodčí značně stouply a to je způsobeno tím, že klub od roku 2001 do 

2006 každý rok postoupil do vyšší ligy. To mělo za následek toho zvýšení. Od té doby se tým 

udržuje na stejné úrovni a tím pádem se výdaje dále nezvyšují. Největší zvýšení od roku 2001 

klub zaznamenal v oblasti dopravy a největší výdaje byly v roce 2006. Naštěstí vedení 

fotbalového oddílu bylo schopno tyto výdaje rapidně snížit. Rok 2006 se vyznačoval tím, že 

měl největší výdaje ve třech částech a to soustředění, materiály, hostování a přestupy hráčů. S 

postupem do vyšší ligy muselo vedení vynaložit větší část financí na nákup nových hráčů, aby 

byl tým schopen konkurovat soupeřům a podávat solidní výkony. Dále je vidět, že klub 

postupem času značně zvýšil výdaje na zavlažování a sekání. Co se týče výdajů za energii 

(plyn, elektřina) tak ta má v průběhu sledovaného období rostoucí směr. To je ovšem 

pochopitelné, když se ceny energie každoročně zvyšují. Jednou z položek, která je během 

jedenáctiletého vývoje stále nižší jsou výdaje za dresy, kopačky... (vybavení). Co se týče 

oprav tak ty se během let stabilizovali na určité úrovni. 
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3.5.3 Marketingový vývoj 

 

 V této části si probereme jak se postupem času měnil marketing ve sledovaném 

fotbalovém klubu. 

 

Rok 2001 

 V tomto roce vedení klubu velkou část příjmů investovalo do vybavení hřiště a pro 

hráče v podobě dresů, kopaček atp. Marketingem se v této době v klubu nikdo nezabýval, 

protože to vedení nepovažovala za prioritu. Hlavním úkolem bylo stabilizovat mužstvo. 

Propagace fotbalového utkání probíhala pouze pomocí letáků.  

 

Rok 2006 

 V roce 2006 klub soustředil většinu příjmů na rozvoj reklamní kampaně a správu 

hřiště. Klub vynaložil velkou část příjmu do rozvoje a propagace klubu. Vedení si našlo 

pracovníka, který měl za úkol shánět nové sponzory a zvětšit tak povědomí o klub. Proběhla 

taky rekonstrukce hlavního hřiště. Hlavní důvod byl ten, aby se kolem hřiště dali umístit 

reklamy. Protože během minulých let nebyl stadion pro tyto případy upraven. Co se týče 

propagace utkání tak klub dokázal zapojit obecní rozhlas a také umístit reklamy a informace o 

zápasech na místí kabelovou televizi. Klub v této době postoupil do vyšší ligy takže se zápasy 

začaly zveřejňovat také v regionálních denících. Pro udržení se ve vyšší lize musel klub část 

příjmů vynaložit na nákup nových hráčů. Od roku 2002 do 2008 se každoročně po skončení 

sezóny se konala na hřišti autogramiáda. Tato událost měla zvýšit zájem o fotbal a přilákat tak 

mladé hráče do týmu. Konaly se zde soutěže s hráči o ceny a další upomínkové předměty. 

Klub byl schopen na tuto akci přilákat velmi solidní účast fotbalových talentů z České 

republiky. Mezi největší patřili Tomáš Ujfaluši, Marek Heinz, Radim Kučera, Radoslav 

Kováč, Martin Vaniak. Po dobu svého působení byla tato akce velmi populární a docházelo 

zde mnoho návštěvníku a to nejen z vesnice Háj ve Slezsku. Bohužel kvůli časové vytíženosti 

hráčů se tato událost už řadu let nekoná. 

 

Rok 2012 

 Roku 2012 se velká část příjmů vložila do zavlažování a sekání hřišť (nově 

vybudované umělé zavlažování). Takže v rozpočtu nezbyla nějak významná část, kterou by 

mohl klub využít v oblasti marketingu. V tomto roce klub vytvořil své webové stránky. Díky 

ním může klub zveřejňovat své výsledky ze zápasů, umístit zde rozpis utkání a další podrobné 
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statistiky. Dochází zde ke značnému zlepšení komunikace s fanoušky a případnými sponzory. 

V oblasti reklamy podniklo vedení tyto kroky. Nechalo vystavit dva billboardy a dále umístili 

reklamní transparenty i na hřiště B. Díky nedostatku mládeže začal fotbalový oddíl 

spolupracovat s místí školou, kde nabízí možnost navštěvovat tréninky bez placení poplatků. 

Snaží se tak vzbudit zájem mládeže, protože bez mladých hráčů je budoucnost klubu v 

ohrožení. Od tohoto roku se klub v oblasti sponzorů stabilizoval a už se nějak zvlášť 

nesoustředí na marketing. Prioritou se teď stává údržba stadionu a zlepšování vztahů s hráči a 

fanoušky. 

 

3.6 Stav klubu v roce 2013 

 

 Základní informace o současném fungování klubu. Jaké používá propagace 

fotbalového utkání, využití areálu pro veřejnost, možnosti reklamy a sponzoringu. 

 

3.6.1 Propagace fotbalového utkání 

 

 Slouží k tomu, aby upozornily veřejnost na blížící se sportovní akce, v našem případě 

fotbalové utkání nebo jiné akce, které se pořadatelé rozhodnout uspořádat ve svém areálu. 

Propagace je pro klub nejdůležitější činnost, protože díky špatné propagaci klub přichází o 

potencionální návštěvníky. 

 

Klub používá hned několik metod, jak upozornit veřejnost na konání utkání: 

 místní rozhlas, 

 nové internetové stránky, 

 plakát, 

 kabelová televize. 
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Obr. 3.4: Plakát utkání 

 

Zdroj: vlastní fotografie 

 

3.6.2 Využití areálu pro veřejnost 

 

 Když se zrovna nekoná fotbalové utkání, tak je areál využíván jinými organizacemi a 

tak může klub získat další finanční zdroje. Všechny následně zmíněné činnosti se podílejí 

přibližně 10 % částkou z celkového rozpočtu. 

 Součástí areálu je také restaurace a případně možnost ubytování což vede k tomu, že 

se zde může konat mnoho akcí. Pořádají se zde hasičské soutěže (Pohár starosty), dětské dny, 

a přes léto se každý týden koná karneval. Cizí kluby mají možnost pořádat zde své 

soustředění. V letošním roce 2013 se zde bude poprvé konat hudební festival Musicart, který 

proběhne na konci srpna. Tento festival má dlouholetou tradici. Letos se koná již 17. ročník 

této akce a pořadatelé tak očekávají slušnou návštěvnost. Pokud se tyto prognózy vyplní, 

mohl by se zde festival konat každý rok. Pro sportovní nadšence je možnost využít možnosti 

areálu, který nabízí posilovnu, saunu, beach volejbalové hřiště, dva tenisové kurty a vířivku. 

V ceně je samozřejmě započtena šatna a taky přístup do sprch. V současné době se pracuje na 

výstavbě nové umělé plochy, která by měla pomoc při tréninku hráčů, ale také přinést 

možnost pro početnější skupinu, která má zálibu ve hraní fotbalu. 
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 Sponzoři mají možnost během zápasu navštívit VIP prostory, které jsou umístěny 

v patře budovy s výhledem na hřiště z balkónu a je  k dispozici i občerstvení. Dále mohou 

využít hřiště a přilehlé plochy, vč. zázemí k firemním akcím, sportovním akcím mezi firmami, 

dneska tzv. tembuildingy (rozvoj týmu), oslav, soukromým akcím, případně i hudebním 

akcím apod. 

 Mimo tyto události klub pořádá po sezóně pro fanoušky fotbalový ples, který má 

velkou tradici a minulý rok proběhl třináctý ročník (zde se můžeme podívat, jak vypadá 

pozvánka): 

 

Obr. 3.5: Pozvánka na ples 

 
Zdroj: Ivo Šofér 
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3.6.3 Reklama 

 

 Jednou z nejdůležitějších reklam pro sportovní klub jsou jeho úspěchy v soutěži, díky 

tomu se klub začne dostávat do podvědomí sponzorů a veřejnosti. 

 Uplatnění reklam ve fotbale je velmi jednoduché a je zde taky možnost zviditelnění 

firem, protože areál nabízí velké množství ploch s možností umístění. Nejběžněji se reklama 

používá na dresech hráčů, kolem hrací plochy hřiště, na vstupenkách a v současné době si 

klub pořídil 2 billboardy. Fotbal má i jednu velkou nevýhodu oproti ostatním sportům jako je 

hokej, házená, kde může být reklama použita přímo na herní ploše. Velikost, umístění loga a 

jiné další výhody závisí na míře finančních prostředků, které do klubu přináší. 

 

Obr. 3.6: Umístění reklam 

 

Zdroj: vlastní fotografie 

 

3.6.4 Sponzoring 

 

 Fotbalový klub Háj ve Slezsku má hned několik sponzorů, kteří neposkytují pouze 

finanční prostředky, ale mimo jiné také prostředky pro fungování klubu jako je třeba 

občerstvení, sportovní vybavení a jiné. Díky místním podnikatelům, kteří byli ochotni začít 

sponzorovat fotbalový klub, se mohl úspěšně probojovat z nejnižší ligy až do krajského 

přeboru, což je pro tak malý klub značný úspěch a jde z toho velmi dobře vyvést závěr, jak 

nezbytný je v současné době sponzoring. 
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Typy sponzorů: 

 

Exkluzivní sponzor: 

 VibroBETON s.r.o. 

Tato firma se zabývá vytvářením betonových a podlahových konstrukcí, které se 

používají ve výrobních, prodejních a skladovacích halách, v objektech zemědělských, 

v podzemních garážích, ale i v objektech občanské vybavenosti. Tento sponzor 

přispívá přibližně 12 % ze všech financí, který klub obdrží. 

Hlavní sponzoři: 

 Pivovar Bernard 

 Řeznictví Tichý 

 Holuša montáže s.r.o. 

 Garant s.r.o. 

 Vrchovecký s.r.o. 

 Chlazení Steffek s.r.o. 

 Šafrán - stavitel s.r.o. 

Mediální sponzoři: 

 Časopis Háječan 

 Deník.cz 

Mecenáš: 

 F.O. Pavel Blažej 

 

 Pro fotbalový klub, který nehraje nejvyšší ligu, je velmi obtížné sehnat nové sponzory. 

Kdyby nebylo podpory místních podnikatelů, kteří do klubu přináší většinu financí, tak by 

klub nemohl existovat. Důležité je zmínit, že nezanedbatelnou část finanční podpory dostává 

klub z obecního rozpočtu a příspěvků od Českého svazu tělesné výchovy. Fotbalový klub 

získává finanční podporu také od mecenášů, kteří za poskytnutí finančních prostředků nic 

neočekávají. Největším z nich je Pavel Blažej, jenž patří k největším podporovatelům fotbalu 

v Háji ve Slezsku.  
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4 Analýza a zpracování dat 

 

 Z důvodu objektivního zhodnocení marketingové situace TJ FK Háj ve Slezsku bylo 

nutno provést SWOT analýzu, jejímž cílem je zjištění silných a slabých stránek klubu. Toto 

nebyla jediná analýza, která byla provedena. Bylo provedeno dotazníkové šetření. Úkolem 

bylo zjištění povědomí fotbalových příznivců a dále zjistit názory na služby klubu.  

 

4.1 SWOT analýza  

  

Tab. 4.1: SWOT analýza 

S - Silné stránky W - Slabé stránky 

- areál, 

- zázemí, 

- velké množství nabízených služeb, 

- možnost využít areál cizí klub či 

veřejnost, 

- kolektiv sponzorů. 

- návštěvnost, 

- nedostatek mládeže, 

- nedostatek dospělých hráčů, 

- nedostatek personálu, 

- nedostatečná reklama. 

 

O – Příležitosti T - Hrozby 

- lokace stadionu, 

- výstava nové umělé plochy, 

- rostoucí zájem sponzorů v oblasti 

sportu. 

 

- areál není ne vlastnictví klubu, 

- finanční prostředky, 

- závislost na jednom sponzorovi, 

- u hráčů mimo A tým hrozí neochota, 

- hráči dorostu mají složité se uplatnit 

v mužské kategorii. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Silné stránky: 

 

 Areál je nejsilnější stránkou klubu, který je velmi dobře rekonstruovaný a bude se dále 

rozšiřovat. Klub nabízí 2 fotbalová hřiště, 2 tenisové kurty a beach volejbalové hřiště, které 

může navštěvovat široká veřejnost. V případě špatného počasí areál dále nabízí možnost 

využití sauny, posilovny a vířivky. V klubu panuje velmi příjemná atmosféra. Je zde možnost 
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pro fanoušky jet na zápas, který se hraje na cizím hřišti autobusem spolu s týmem.  Také se 

zde nachází dobrá komunita, díky níž je možné pořádat každý rok fotbalový ples. Dále areál 

nabízí velké množství služeb v oblasti sportu, ale taky v oblasti stravování v podobě 

restaurace, která je otevřena každý den. Areál kromě místního klubu využívají i další kluby, 

které zde jezdí pravidelně na soustředění nebo se v oblasti stadionu konají další akce, jako 

jsou např. dětské dny, karnevaly, hasičské soutěže apod. A v neposlední řadě je silnou 

stránkou kolektiv sponzorů, kteří jsou místní podnikatelé a přátelé a zajímají se o fotbal, takže 

je zde poměrně slušná základna proto, aby klub vydržel řadu let a měl čas se zdokonalit. 

 

Slabé stránky: 

 

 Návštěvnost je asi největší slabou stránkou a to, i když je areál dobře vybaven, tak je 

účast na fotbalovém utkání poměrně nízká, protože průměrně chodí na zápas sto diváku. S tím 

není vedení klubu spokojeno. Nedostatečný zájem mládeže je další slabou stránkou, s kterou 

se bohužel nepotýká pouze klub TJ FK Háj ve Slezsku. Klub se tuto situaci snaží řešit pomocí 

zlepšení spolupráce s místní školou, ale i přes tuto snahu je to velmi obtížný úkol, protože 

mládež má v současné době v oblibě jiné zájmové aktivity. Nedostatek není pouze mladých 

hráčů, ale taky dospělých hráčů. Je to způsobeno i tím, že klub nedává tolik příležitosti 

dorostencům. Klub se dále potýká s nedostatkem personálu a to se týče jak trenéru tak 

asistentů. V minulosti toto nebyl problém, protože tito pracovníci byli ochotni tuto práci 

vykonávat zadarmo, což už neplatí. Nedostatečná reklama může mít za následek to, že se 

zatím neprojevil takový zájem o služby, které areál nabízí. 

 

Příležitosti: 

 

 Stadión má velmi dobrou lokaci, co se týče snadné dopravy. Nachází se totiž nedaleko 

vlakové stanice, takže je velmi snadné se na stadion dopravit. V současné době probíhá 

výstavba nové umělé plochy, která nabídne možnost pro početnou skupinu si jít zahrát fotbal 

a tím pádem možnost využít i další služby. A v dnešní době je o sport a o fotbal všeobecný 

zájem ze strany veřejnosti a tím se nabízí dobrá příležitost pro majitele firem jak snadno a 

rychle propagovat své produkty či služby. 
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Hrozby: 

 

 Areál není ve vlastnictví, ale pouze v pronájmu (vlastní ho obec). Finanční prostředky 

jsou v dnešní době hrozbou většiny organizací a ekonomická krize, tomu obzvlášť 

nepomohla. Klub je závislý na jednom sponzorovi, a pokud ztratí jeho podporu, tak nebude 

schopný pokračovat a bohužel by musel ukončit činnost. Nakonec může být pro klub hrozbou 

to, že hráči, kteří nehrají v A týmu se mohou stát neochotní a nemusejí dorazit na utkání. Klub 

tak musí čelit disciplinární komisi a zbytečně vynaloží finanční prostředky za vedení mužstva. 

Tato situace nastává v případě, že na každý zápas B týmu může nastoupit pár hráčů z A týmu 

a tím pádem hráči B týmu pilně trénují, ale musejí však ustoupit vedení. To vede k tomu, že 

se tým nedokáže dokonale sehrát a hráči ztrácejí zájem o to chodit pravidelně na trénink a 

utkání. V klubu to mají velmi těžké i dorostenci, kteří chtějí pokračovat dále v mužské 

soutěži. Nedostává se jim tolik příležitosti, jak by mělo. Tím pádem hráči ztrácí motivaci k 

řádnému tréninku a všeobecně ztrácí zájem o fotbal a to pak vede k nedostatku hráčů. 

 

4.2 Dotazník 

 

 Dotazník je jedním z nejběžnějších nástrojů při sběru dat pro různé typy průzkumů. 

Skládá se ze série otázek, jejichž cílem je získat názory a fakta od respondentů. Oproti jiným 

typům průzkumů (jako například osobní nebo telefonický rozhovor, pozorování, skupinový 

rozhovor, atd.) je možné prostřednictvím dotazníku získat informace s mnohem menší 

námahou a levněji. Dále se výsledná data dají mnohem jednodušeji zpracovávat. Pro účely 

bakalářské práce jsme vybrali formu jednoduchých otázek s uzavřenými odpověďmi. Díky 

tomu jsme mohli získat odpovědi, které by znázorňovali skutečný stav dané problematiky. 

(Dotazník-online, 2013) 

 

4.2.1 Dotazníkové šetření 

 

 Pro účely bakalářské práce bylo vytvořeno dotazníkové šetření, kde byly zjišťovány 

názory respondentů na téma spokojenosti s poskytovanými službami, které fotbalový areál 

nabízí během zápasu, ale taky mimo něj. Respondenti byli osoby všech věkových kategorií i 

pohlaví. Dotazník byl řešen pomocí písemné formy a to přímo během fotbalového utkání a o 

celkovém počtu 50 osob. Vybral jsem tuto metodu, a to i přes jeho náročnost na zpracování a 
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čas, protože nabízí možnost komunikace přímo s respondenty a odpovědět na případné 

dotazy.  Dotazník se skládá z 10 jednoduchých otázek. 

 Při hodnocení jsme se přiklonili k většinovému názoru a otázky dále rozebereme z 

hlediska nejčastějších odpovědí. 

 

4.2.2 Vyhodnocení dotazníků 

 

Otázka č. 1: 

Jste muž nebo žena? 

a) muž 

b) žena 

 

Graf 4.1: Pohlaví respondentů 

 

Zdroj dat: dotazník 

 

 Cílem grafu bylo zjistit, které pohlaví více navštěvuje fotbalové utkání v Háji ve 

Slezsku. Výsledky nejsou nijak šokující a ani překvapivé. Z grafu jasně vyplývá, že na fotbal 

chodí více mužů než žen a to i přes to, že ženy a děti mají v Háji ve Slezsku vstup na fotbal 

zdarma. Díky tomu můžeme usoudit, že fotbal není pro ženy atraktivní.  

 

Otázka č. 2: 

Jaký je Váš věk? 

83% 

17% 

Muži 

Ženy 
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Graf 4.2: Věk respondentů 

 

Zdroj dat: dotazník 

 

 Z tohoto grafu je jasné, že jeho úkolem bylo zjištění, jaké věkové kategorie navštěvují 

utkání. Téměř polovina diváků je ve věku od 25 do 50 let a zbylou polovinu si rozdělují téměř 

stejným dílem věkové skupiny do 25 let a dospělí nad 50 let. 

 

Otázka č. 3: 

Jak často chodíte na fotbalové utkání? 

a) na každý zápas 

b) více než na polovinu  

c) méně než polovinu 

d) na žádný zápas 

Graf 4.3: Pravidelnost návštěvnosti 

 

Zdroj dat: dotazník 

 

 Cíl otázky bylo zjistit, jestli má klub věrné fanoušky nebo pouze náhodné diváky, kteří 

navštěvují utkání pouze někdy. Výsledky pro klub jsou znepokojivé, protože pouze 7% 

diváků chodí na každý zápas, což je poměrně málo a většina diváku chodí na méně než 

29% 

48% 

23% 

Do 25 let 

Do 50 let 

Nad 50 let 

7% 

30% 

56% 

7% 

Na každý zápas 

Více než na polovinu  

Méně než polovinu 

Na žádný zápas 
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polovinu zápasů takže návštěvnost není příliš přívětivá. Jestli se tento vývoj nepovede 

eliminovat mohlo by to mít pro klub v budoucnosti velmi nepříjemné následky. 

 

Otázka č. 4: 

Chodíte na utkání sami nebo s doprovodem? 

a) sám 

b) s přáteli 

c) s rodinou 

Graf 4.4: Doprovod respondentů 

 

Zdroj dat: dotazník 

 

 Z grafu jasně vyplývá, že ze všech dotázaných na tuto otázku 91 % respondentů 

preferuje sledovat fotbalové utkání s rodinou či přáteli. Tohle je velmi pozitivní pro klub, 

protože když už se někdo rozhodne jít na utkání tak pravděpodobně přesvědčí další osobu aby 

šla s ním a tím se zvedá návštěvnost. Zápas je tedy ideální místo pro uvolnění a relaxaci s 

přáteli, s kterými se během pracovního týdne není možno vidět. Jen malé procento 

respondentů preferuje užít si utkání bez doprovodu.  

  

Otázka č. 5: 

Jste spokojen/a s cenou vstupného? 

a) ano 

b) ne 

9% 

62% 

29% 

Sám 

S přáteli 

S rodinou 
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Graf 4.5: Spokojenost s cenou vstupného 

 

Zdroj dat: dotazník 

 

 U této otázky byl cíl velmi jednoduchý a to zjistit, jak moc lidem vyhovuje cena 

vstupného, a podle toho pak dojít k závěrům jestli by se vstupné nemělo zlevnit či nikoliv a 

jak z grafu můžeme jasně vidět, tak přesně 80% všech respondentů bylo s cenou spokojeno a 

nepřipadá jim přehnaná. Ale na druhou stranu 20% je poměrně velká část a mělo by se to brát 

v úvahu do budoucna. 

 

Otázka č. 6: 

Jste spokojen/a s doprovodnými službami během utkání (občerstvení, soutěže)? 

a) ano, plně spokojen 

b) spíše spokojen 

c) neberu v potaz, hlavní je fotbal 

d) spíše nespokojen 

e) ne, nespokojen 

Graf 4.6: Spokojenost se službami 

 

Zdroj dat: dotazník 

 

80% 

20% 

Ano 

Ne 

20% 

37% 

33% 

10% 

0% 

Ano, plně spokojen/a 

Spíše spokojen/a 

V potaz beru hlavně utkání 

Spíše nespokojen/a 

Ne, nespokojen/a 
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 Tato otázka si klade za úlohu zjistit, jestli není potřeba změnit nebo nějak doplnit 

služby, které jsou nabízeny během utkání. Z výsledku vyplývá, že většina diváku je se 

službami spokojena nebo se o služby nějak zvlášť nezajímá, hlavní je pro ně zážitek ze 

sledování utkání, což tvoří 33 % všech respondentů. Graf také ukazuje, že žádný z 

dotazovaných není plně nespokojen a to je velmi pozitivní pro klub. Přesto pro ty, kteří jsou 

spíše nespokojeni byla vytvořena poslední otázka tohoto dotazníku, kde mohli napsat své 

názory a připomínky co jim během utkání schází. 

 

Otázka č. 7: 

Využíváte další služby kromě sledování fotbalového utkání? 

a) beach volejbal 

b) tenis 

c) posilovnu 

d) restauraci 

e) ne nevyužívám 

Graf 4.7: Využívané služby 

 

Zdroj dat: dotazník 

 

 Cílem otázky bylo zjistit, jestli rozšíření areálu byl dobrý marketingový tah a jestli se 

do budoucna vyplatí. Jak můžeme vidět na grafu, tak v současné době je nejvíce mimo 

fotbalového utkání navštěvovaná restaurace a to asi z toho důvodu, že trvá nejdéle a zatímco o 

nově vytvořené beach volejbalové hřiště není v současné době takový zájem. To může být 

také z důvodu, že analýza se prováděla v období, kdy teploty nebyly vhodné pro tento sport. 

Dále můžeme vidět, že o tenis a o posilovnu je stejně velký zájem. Bohužel je v současné 

době i velké procento těch, kteří nevyužívají žádnou službu, kterou klub nabízí. 

 

5% 

23% 

23% 
28% 

21% Beach volejbal 

Tenis 

Posilovnu 

Restauraci 

Ne, nevyužívám 
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Otázka č. 8: 

Pokud využíváte jak často? 

a) minimálně jednou týdně 

b) minimálně jednou měsíčně 

c) podle volného času  

Graf 4.8: Pravidelnost využívání služeb 

 

Zdroj dat: dotazník 

 

 Tato otázka se vztahuje pouze na ty respondenty, kteří využívají služeb areálu, což 

bylo téměř osmdesát procent respondentu. Z grafu je zřejmé, že klub zatím nemá velkou 

základnu pravidelných zákazníků, protože čtyřicet osm procent využívá služby nepravidelně. 

Tohle číslo je alarmující, protože klub má velmi dobré zázemí a nabízí množství zajímavých 

služeb, které by měly být atraktivní pro veřejnost. 

  

Otázka č. 9: 

Líbí se Vám možnost tréninku mládežnického fotbalu pro své děti? 

a) Ano 

b) Ne 

24% 

28% 

48% 
Min. jednou týdně 

Min. jednou měsíčně 

Podle volného času 
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Graf 4.9: Zájem o mládežnické kategorie 

 

Zdroj dat: dotazník 

 

 Otázka má stanovit, jak vidí respondenti možnost tréninku mládežnických soutěží a 

výsledky jsou naprosto jednoznačné, že téměř sto procent je s touhle možností spokojeno. To 

ovšem vede k paradoxu, protože jak víme ze SWOT analýzy, kterou jsme provedli a zmínili 

dříve a to, že je nedostatek mladých hráčů a zájem o fotbal upadá. 

 

Otázka č. 10: 

Jste spokojeni s prací pořadatelské služby? 

a) ano 

b) ne 

Graf 4.10: Spokojenost s pořadatelskou službou 

 

Zdroj dat: dotazník 

 

 Cílem otázky byla analýza spokojenosti s organizační strukturou při pořádání 

fotbalového utkání a dalších doprovodných služeb. Na grafu můžeme jasně vidět, že s 

pořadatelskou službou je spokojeno osmdesát tři procent z čehož lze usoudit, že pořadatelé 

odvádějí velmi dobrou práci a díky tomu u diváků nenastává pocit frustrace a mohou si tak 

bez problému vychutnat utkání bez jakýchkoliv problémů.  

97% 

3% 

Ano 

Ne 

83% 

17% 

Ano 

Ne 
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5 Shrnutí výsledku šetření, doporučení a náměty 

 

 Tato kapitola je shrnutím všech získaných dat. Tato data by měla pomoc při návrhu 

řešení a stanovit vhodné doporučení jenž povedou ke stabilizaci nebo ke zlepšení situace v 

klubu. 

 

5.1 Shrnutí vývoje marketingu ve fotbalovém klubu 

 

 Podle dříve uvedených údajů můžeme jasně usoudit, že změny v marketingu se v 

klubu TJ FK Háj ve Slezsku během sledovaného období to jest od roku 2001 až rok 2012  

nějak zvlášť nezměnili. Pro klub, který hraje nižší ligu není marketing prioritou. Klub proto 

většinu svých příjmů vkládá do údržby a chodu areálu. Nebýt místních podnikatelů, kteří 

fotbalový oddíl podporují, dávno by se už fotbal v Háji ve Slezsku na takové úrovni nehrál. 

Největší vývoj, který během let proběhl nastal v oblasti informovanosti fanoušků. Nové 

technologie, především Internet a možnost bezdrátového přenosu dat umožnili zjednodušení a 

zrychlení jakým může vedení informovat své příznivce o zápasech a dalších důležitých 

událostech okolo fotbalového oddílu. Z těchto dat lze dojít k závěrům, že bez marketingu by 

klub měl velmi těžkou pozici oproti dalším klubům. I když se v TJ FK Háj ve Slezsku 

marketing vyvíjí velmi pomalu je nedílnou součástí, kterou se klub musí zabývat pokud se 

chce udržet na stávající úrovni. 

 

5.2 Na základě vyhodnocení SWOT analýzy můžeme vyvodit tyto závěry: 

 

 Klub je velmi dobře vybaven a v současné době už by bylo zbytečné vynaložit další 

prostředky pro jeho rozšíření a namísto toho by se měl soustředit na zlepšení komunikace se 

zákazníky, vylepšit svou reklamní kampaň, tak aby přiměla vetší počet potencionálních 

zákazníků využívat jejich areál a všechny jeho služby. Toho by se dalo docílit tak, že by klub 

propagoval své služby, tak jak to dělá u fotbalového utkání. Takže by mohl využít obecního 

rozhlasu, letáků a v neposlední řadě své nově zřízené internetové stránky klubu. Slabou 

stránkou je pravidelnost návštěvníků, která by se dala eliminovat prodejem permanentek. 

Nedostatek hráčů a personálů tak tady je velmi složité najít nějaké řešení, které by bylo 

proveditelné. Co se týče příležitostí, tak těch bohužel moc není, protože klub není velmi 

atraktivní pro velkou skupinu veřejnosti, ani pro investory aspoň to platí v současné době, 



 

 50  

 

protože klub nehraje zvlášť vysokou ligu. Má to i světlou stránku, protože špatné výsledky 

klubu nevedou k tak velkému tlaku ze strany sponzorů. Klub nemá tolik finančních 

prostředků, aby mohl dostatečně financovat pracovníky a v dnešní době je velmi těžké sehnal 

lidi, kteří by chtěli pracovat zadarmo. Takže správu klubu provádějí hlavně lidé, kteří mají 

velmi dobrý vztah k fotbalu a klubu. Vedení klubu těmto dobrovolníkům nabízí jako 

kompenzaci, že nemusejí platit za vstupné na fotbalové utkání. Problematika ochoty hráčů B 

týmu by se dala vyřešit velmi jednoduše a to tak, že by vedení nechala hrát pouze hráče B- 

týmu. Mohlo by to sice vést k horším výsledkům, ale tým by se dal více dohromady a určitě 

by v něm panovala lepší atmosféra. A v poslední řadě by klub měl dát větší prostor 

dorostencům. Ve většině případů sedí mladí hráči na lavičce a nedostanou tak příležitost pro 

zlepšení a klub tak nejen že přichází o zájem hráčů, ale také o nově příchozí hráče, protože 

když mladí hráči vidí, že nemají další uplatnění tak končí předčasně.  

 

5.3 Vyhodnocení dotazníků vedlo k těmto výsledkům a doporučením: 

 

 Z výsledků je jasně vidět, že fotbal je pořád priorita u mužského pohlaví, tohle se asi v 

brzké době nezmění. Dále je možno usoudit, že na utkání lidé rádi chodí s doprovodem a ne 

jednotlivě, tohle je velké plus, protože to vede k tomu, že se o utkání bude zajímat více 

diváku. Taky z toho vyplývá, že všichni sponzoři, kteří mají na stadiónu reklamy, budou vidět 

a dostanou se do povědomí širší veřejnosti. Fotbal je atraktivní pro všechny věkové kategorie.                           

Z dotazníků je vidět, že klub postrádá klientelu, která by chodila pravidelně na utkání. To by 

se dalo vyřešit tak, že by se snížila cena vstupného, i když tohle asi není hlavní problém, 

jelikož většina dotázaných byla s cenou spokojena. Mnohem lepší řešení by bylo, kdyby klub 

před zápasem a o poločasové pauze pořádal nějaké soutěže, kde by se dala vyhrát nějaká 

věcná cena. Mohlo by se jednat třeba o střelbu na branku pro malé děti, což by mohlo vést k 

zvýšení atraktivity fotbalu u jejich matek resp. žen. Jak už bylo uvedeno ve SWOT analýze, 

tak klub je velmi dobře vybaven a to v budoucnu může vést k tomu, že se fotbalové utkání 

dostane na vedlejší kolej, protože utkání se koná jednou týdně, zatímco ostatní služby je 

možno využívat během celého roku. Klub by ale potřebovat zlepšit povědomí o všech 

možnostech, které nabízí, protože zatím o ně není příliš velký zájem a to i přesto, že ceny jsou 

v porovnání s konkurencí o něco málo výhodnější. Zlepšení by bylo možné pomocí letáků, 

které by návštěvníci dostali při vstupu na utkání nebo během oznámení rozhlasu zmínit, že 

pro ty kteří fotbalu zrovna nelibují, mají i další možnosti jak využít svůj volný čas sportovní 
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aktivitou. Klub má také webové stánky, kde by mohl tyto nabízené služby lépe propagovat. Z 

dotazníků lze dále vyvodit názor, že rodiče mají velký zájem o možnost tréninku svých dětí, 

ale i přes to je nedostatek mladých hráčů. Příčina může být v demografickém vývoji v České 

republice, kde se každý rok rodí čím dál méně dětí. Takže řešení tohoto problému je prakticky 

nerealizovatelné. Co se týče organizace fotbalového utkání, tak je většina s práci pořadatelské 

služby spokojena. Jedinou věc, kterou by mohl klub napravit je to, že by během poločasové 

pauzy konala soutěž o ceny a tím pádem by se zpestřil celkový zážitek ze zápasu.  
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6 Závěr 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat vývoj marketingu ve fotbalovém oddílu 

TJ FK Háj ve Slezsku a to během dlouhého období od roku 2001 až do roku 2012. Zjistit tak 

jak se během let měnila propagace fotbalového utkání, nabízených služeb a jestli je pro 

sledovaný klub marketing nezbytnou součástí pro fungování. 

 Všechny potřebné informace byly získány přímým pozorováním a osobním 

rozhovorem s ekonomem klubu a případné dotazy byly zodpovězeny pomocí elektronické 

pošty či telefonu. 

 V první části bakalářské práce jsme se soustředili na dostatečný výklad základních 

teoretických pojmů, které jsou nedílnou součástí pro pochopení dalšího obsahu. 

 V praktické části bylo hlavním úkolem představit klub TJ FK Háj ve Slezsku, jeho 

hlavní cíle a jak se během let 2001 až 2012 vyvíjel marketing. Klub byl sledovaný v dlouhém 

období a výsledky jsou překvapivé. Za tak dlouho dobu se marketing vyvíjel velmi pozvolna. 

Největší pokrok přinesly nové technologie, které se dají využít pro marketing. Díky dobrému 

zázemí sponzorů, kteří nevyvíjejí nátlak na vedení v situacích, kdy klub nepodává optimální 

výsledky si může klub TJ FK Háj ve Slezsku dovolit většinu svých příjmů vkládat na údržbu 

a správu areálu. Pro získání současné marketingové situace byly provedeny následující 

analýzy a to SWOT analýza a dotazníkové šetření. Ze SWOT analýzy jsme jasně určili silné a 

slabé stránky. Dospělo se k těmto závěrům a to, že klub je velmi dobře vybaven, ale není 

dostatečně využíván, protože klub zatím nevynaložil dostatečné prostředky na reklamu a 

výstavba nových kurtů je v současné době nevýdělečná. Dále klub postrádá stálou klientelu, 

která by měla zájem navštěvovat utkání nebo využívat další služby, jenž klub nabízí. Poté 

bylo provedeno dotazníkové šetření , které se skládalo z jednoduchých otázek. Jeho účelem 

bylo zjistit názory fanoušků se spokojeností služeb a zjistit zda-li klub nepochybuje v 

organizaci fotbalového utkání, provozu areálu a na základě výsledku bylo možné následně 

stanovit různá doporučení, která mohou vést k zajištění spokojenosti zákazníků. Z dotazníků 

se potvrdily závěry, které jsou uvedeny ve SWOT analýze. Velmi kladně by měla být 

zhodnocena pořadatelská služba, díky níž probíhají zápasy bez jediného problému. 

Nejdůležitější faktor, který byl zjištěn, že je zde mála účast na fotbalovém utkání a také 

nepravidelnost návštěvnosti. Tato zjištění by se měla stát pro klub zásadní a vedení by mělo 

podniknout takové kroky, které povedou k eliminaci těchto problémů. Jestliže totiž v 

budoucnu nebudou tyto problémy vyřešeny, může to mít za následek sestup klubu do nižší 

ligy, a nebo v nejhorším případě znamenat konec fotbalového oddílu TJ FK Háj ve Slezsku. 
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Seznam zkratek 

 

apod. - a podobně 

ČSTV- Český svaz tělesné výchovy 

FAČR - Fotbalová asociace České republiky 

FK - fotbalový klub 

IS MU - Informační systém Masarykovy univerzity 

Kč -  Koruna česká 

min. - minimálně 

MSKFS - Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

např. - například 

TJ - tělovýchovná jednota 
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Příloha č. 1 - Dotazník 

 

Dobrý den. 

Jmenuji se Michal Inspektor a jsem student Vysoké školy báňské - Technické univerzity 

Ostrava. Studuji obor Sportovní management na Ekonomické fakultě a píšu bakalářskou 

práci, k níž potřebují udělat průzkum názorů fanoušku. Vybral jsem si formu dotazníků, který 

se skládá z 10 jednoduchých otázek, které mi pomohou stanovit, jak si klub vede po stránce 

organizační a taky co klubu popřípadě chybí a co by měl napravit. Děkuji všem, kteří si našli 

čas a vyplnili mi tento dotazník. 

 

Otázka č. 1 

Jste muž nebo žena? 

a) muž 

b) žena 

Otázka č. 2 

 Jaký je Váš věk? 

 

Otázka č. 3 

Jak často chodíte na fotbalové utkání? 

a) na každý zápas 

b) více než na polovinu  

c) méně než polovinu 

d) na žádný zápas 

Otázka č. 4 

Chodíte sami nebo s doprovodem? 

a) sám 

b) s přáteli 

c) s rodinou 

Otázka č. 5 

Jste spokojení s cenou vstupného? 

a) ano 

b) ne 
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Otázka č. 6 

Jste spokojen/a s doprovodnými službami během utkání (občerstvení, soutěže)? 

a) ano, plně spokojen 

b) spíše spokojen 

c) v potaz beru hlavně utkání 

d) spíše nespokojen 

e) ne, nespokojen 

Otázka č. 7 

Využíváte další služby kromě sledování fotbalového utkání? 

a) beach volejbal 

b) tenis 

c) posilovnu 

d) restauraci 

e) ne nevyužívám 

Otázka č. 8 

Pokud využíváte jak často? 

a) jednou týdně 

b) jednou měsíčně 

c) podle volného času  

Otázka č. 9 

Líbí se Vám možnost tréninku mládežnického fotbalu pro své děti? 

a) ano 

b) ne 

Otázka č. 10 

Jste spokojeni s prací pořadatelské služby? 

a) ano 

b) ne 
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Příloha č. 2 - Znak TJ FK Háj ve Slezsku 
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Příloha č. 3 - Plakát na utkání 
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Příloha č. 4 - Pozvánka na fotbalový ples 

 

Vážení přátelé, dovolte, abychom Vám popřáli příjemně strávený a 
ničím nerušený večer na našem  
 
 

 
 

 

Nabízíme Vám občerstvení připravené v baru, v sále i v přísálí. 
Máme pro Vás různé druhy vín bílých i červených, alkoholické a 
nealkoholické nápoje a drobné pochutiny. 
 

Hraje skupina Velký dom. 
 

V baru v přísálí lze zakoupit pravý domácí guláš.  
                                               
                                       Čepujeme  
 

Program :   19:30  zahájení 
  
                     20:30  předtančení – taneční skupina ZŠ Háj ve Sl. 
 
                     22:00  vyhlášení nejlepšího fotbalisty TJ FK Háj ve Slezsku 
    za rok 2011              
                                                                                
                     23:30  losování bohaté tomboly 
                
                      
V tombole jsou pro Vás připraveny velice atraktivní ceny a dalších asi 
200 cen. Pořadí top cen, jak se budou losovat, je uvedeno zvlášť. 
 

Ještě jednou vám příjemnou zábavu přejí                                            

                                                                          vaši fotbalisté 

 

 

 

 
 


