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1.  Úvod 

 Oblast sportu se neustále rozvíjí a vznikají nové druhy sportů. Rovněž narůstá prodej 

sportovních produktů a poskytování služeb vztahujících se ke sportu. S jeho rozvojem souvisí 

růst náročnosti zákazníků, kteří chtějí být uspokojeni prožitky ze sportování, což se týká 

hlavně aktivně sportujících lidí, ale i ti co se věnují sportu pasivně, očekávají jistou duševní 

spokojenost. S rozvojem nabízených služeb a jejich větší specializaci roste i význam celého 

odvětví služeb. Do tohoto odvětví patří také fotbalové kluby a vlastně všechny sportovní 

organizace. Ty jsou stejně jako jiné podniky vystaveny tvrdé konkurenci. Marketing je velmi 

důležitou složkou jejich podnikání, protože například příjmy z reklam a vstupenek jsou pro 

vrcholové kluby klíčovým zdrojem příjmů a stejně tak jiné aktivity z oblasti marketingu jsou 

pro klub důležité. 

 Téma této bakalářské práce jsem si vybral z toho důvodu, že se o fotbal aktivně 

zajímám. Fotbal provozuji již od mládí a proto bude objektem mého zkoumání z 

marketingového hlediska. Cílem této bakalářské práce je srovnat využití nástrojů 

marketingového mixu ve fotbalových klubech, konkrétně se jedná o kluby 1. FC 

Slovácko a FC Baník Ostrava. 

 Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. První část tvoří  úvod, druhá část je 

složena z  teoretické části, která je zaměřena na seznámení se s vybraným sportem, včetně 

jeho nejzákladnějších pravidel a dále jeho historií od kořenů až k lehkému pohledu do historie 

českého fotbalu. Poté je na základě odborné literatury nastíněna podstata marketingového 

mixu včetně jeho nástrojů, konkrétně produktu, ceny, distribuce a propagace. Ve třetí části, 

praktické, je zanalyzována historie vybraných klubů, jeho základních informací a jsou zde 

aplikovány nástroje marketingového mixu fotbalových klubů FC Baník Ostrava a 1. FC 

Slovácko. Předposlední kapitolou jsou náměty a doporučení, shrnutí výsledků dotazníkového 

výzkumu a poslední kapitolou je závěr.  
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2. Teoretická část 

2.1. Charakteristika fotbalu 

 Fotbal je nejpopulárnější týmová hra na světě, která zajímá miliony lidí na celém světě 

bez věkového omezení. Klade vysoké nároky na přípravu hráčů v oblasti pohybové kultury, 

dále přesnosti ovládání míče a ve zvládnutí kolektivních akcí.  

 Fotbalové utkání hrají 2 mužstva po 11 hráčích na obou stranách, z nichž jeden musí 

být brankář. Střídání hráčů může být prováděno pouze v přerušené hře, a musí být o něm 

informován rozhodčí. V soutěžích FIFA lze střídat tým třikrát za celé utkání. V ostatních 

utkáních tak může být učiněno až pětkrát za předpokladu, že se na tom domluví oba týmy 

nebo je to v pravidlech soutěže.  

 Utkání trvá dva poločasy po 45 minutách plus pár dalších minut jako nastavení, o 

kterém rozhoduje rozhodčí v souvislosti s počtem střídání, zranění, zdržování hry nebo jiných 

důvodech. Poločasová přestávka trvá 15 minut. V případě prodloužení rozhoduje řád příslušné 

soutěže o kolik minut a jakým způsobem se bude nastavovat. Ve většině případech se 

nastavuje 2x 15 minut. Pokud se nerozhodne, nastanou penalty. Vítězem utkání je tým, který 

vstřelí více gólů než soupeř. Pokud v zápase nepadne žádný gól nebo dosáhnou-li o oba týmy 

stejného počtu branek, je výsledek utkání nerozhodný. 

 Před začátkem utkání se losuje mincí a družstvo, které vyhraje los, se vybírá, na kterou 

branku bude v prvním poločase útočit. Druhé družstvo zahájí utkání výkopem. Výkop se 

provádí na začátku utkání, po dosažení branky a na začátku druhého poločasu a prodloužení. 

Branky je dosaženo za předpokladu, že míč přejde celým svým objemem brankovou čáru 

mezi brankovými tyčemi. 

 Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hřiště mezi být v rozmezí 90 až 120 

metrů. Šířka musí být v rozmezí 45 až 90 metrů. Pomezní čára musí být vždy delší, než čára 

branková. Před brankou je pokutové území, které umožňuje brankáři chytat rukama. V 

každém pokutovém území je ve vzdálenosti 11 metrů od brankové čáry vyznačena pokutová 

značka. Míč musí být kulatý, musí být vyroben z kůže nebo jiného schváleného materiálu. 
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2.1.1. Historie fotbalu 

 Fotbal můžeme datovat již od starověku, kde se objevovali předchůdci tohoto sportu. 

Asi nejstarším předchůdcem bylo čínské kudžu, které se hrálo již ve 2. stol. př. n. l. V Řecku a 

Římě se také hrály některé hry nohama. Jednou z nich je římská hra harpastum. Ve 

středověku se v celé Evropě hrály hry připomínající fotbal. Pravidla se však lišila podle místa. 

 Dnešní fotbal má své základy v Anglii, kde místní soukromé střední školy začaly nutit 

své žáky ke sportu. V každé z těchto škol se však začaly používat jiná pravidla, která se 

postupně rozvíjela avšak s dnešním fotbalem, jak ho známe dnes, neměl mnoho společného. 

První zmínka o společných pravidlech se datuje do roku 1848, kdy se 14 zástupců škol sešlo v 

Cambridgi. Dohromady pak dali první ucelená pravidla, známá jako tzv. Cambridgeská 

pravidla.  

 Nejstarší fotbalovým sdružením na světě je FootballAssociation (FA), založené roku 

1863. Z Anglie se pak fotbal přes Evropu do celého světa. Hlavní řídící organizaci, která se 

stará o pořádání nejznámějších fotbalových turnajů je Mezinárodní fotbalová federace FIFA, 

která vznikla ve Francii roku 1904. 

2.1.2. Historie českého fotbalu 

 V českých zemích se fotbal začal hrát ke konci 19. století. V téhle době začaly vznikat 

naše první fotbalové kluby, mezi něž patří např. AC Sparta Praha nebo SK Slavia Praha. Roku 

1922 byla Československá fotbalová asociace přijata za právoplatného člena FIFA. Po 

rozdělení České a Slovenské republiky vznikl Českomoravský fotbalový svaz. Dnes má 

ovšem nový název, a to Fotbalová asociace České republiky (FAČR). Nejúspěšnějším českým 

klubem v počtu vyhraných titulů je AC Sparta Praha, která tuzemskou soutěž vyhrál 35x, z 

toho 11x za dobu samostatné České republiky. 

2.2. Management 

 V současné době existuje celá řada definic snažící se co nejpřesněji pojem 

„management“ popsat. Je to výraz pocházející z angličtinya jeho asi nejvhodnějším českým 

ekvivalentem je slovo „řízení“ a to především ve spojitosti s podnikovými činnostmi (výroba, 

prodej, vývoj, výzkum).  

Eva Čáslavová (2009) rozděluje management zhruba do tří skupin podle důrazu na: 
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- vedení lidí, 

- specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky, 

- předmět studia a jeho účel. 

 V první skupině se vykonává práce prostřednictvím zaměstnanců, kterou jim zadávají 

manažeři za účelem dosažení určených cílů. Ve druhé skupině se klade důraz na práci 

samotných manažerů, kteří mají za úkol organizování, plánování, vedení svých lidí, motivaci 

a kontrolu nad vykonanou práci. Poslední skupina je zaměřen na přístup, zkušenosti, 

doporučení a metody, které manažeři využívají ke zvládnutí činností směřující k dosažení cílů 

organizace. 

 Z těchto uvedených definic managementu lze vyčíst, že důraz je především kladen na 

proces vedení lidí. Podle efektivnosti využívání zdrojů se dosahují dané cíle. Tím 

nejdůležitějším cílem je maximalizovat zisk. Existují ale také ekonomické subjekty, které se 

soustředí na udržení dobrého jména firmy, její růst nebo ovládnutí trhu. 

 Management se rozděluje na tři úrovně a každá z nich má odlišné funkce a pravomoci. 

Všechny ovšem musí mít lidské kvality důležité jak pro práci s kolektivem, tak pro vlastní 

vedení. 

      - Vrcholový management (top management) – zaměřuje se hlavně na  dlouhodobé 

 plánování a organizování.  

- Střední management (middle management) – zaměřuje se hlavně na organizaci a 

vedení lidí.  

- Liniový management (first – line management) – řídí a kontroluje každodenní činnost.  

2.3. Sportovní management 

 Jedná se o specifickou formu managementu, která se zaměřuje na sport. Zahrnuje 

veškeré funkce, které jsou důležité k vedení podniku nejen v oblastech ekonomiky, ale také 

práci s lidmi nebo právní složky. Lze jej členit na dvě základní části, a to sport a management. 

 Management znamená řízení a obsahuje manažerské řídicí funkce jako organizování, 

plánování nebo vedení lidí. Sport je složka tělesné kultury a je zaměřen především na 

dosažení jisté výkonnosti v určitém odvětví. [2] 
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2.4. Marketing 

 Jedná se o proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí nástrojů, 

metod a technik marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb a přání zákazníka ze 

strany firem, státních institucí a dalších organizací. Na základě zjištěných skutečností tyto 

organizace přijmou taková opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby 

s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu. Podle 

většiny definic je marketing chápán jako proces zaměřený na zákazníka, který prostupuje 

všemi činnostmi firmy od zajištění zdrojů, přes logistiku, výrobu, skladování až po prodej a 

zajištění poprodejního servisu. 

 Kotler se snaží popsat marketing jako společensky řídící proces, kterým jednotlivé 

subjekty trhu dosahují svých obchodních cílů za pomoci nabídky, produkce a směny výstupu 

produkce s ostatními produkty.  

 Jednotlivé marketingové prvky jsou vzájemně propojeny, od výrobků a služeb, přes 

uspokojení potřeb zákazníka, vztahů se zákazníkem až po poptávku a potřeby, které v 

koloběhu znova navazují na výrobky, služby a další produkty. [8] 

2.5. Sportovní marketing 

 Definice pojmu „sportovní marketing“ vychází z obecné definice marketingu. Rozdíl 

je ale v tom, že se specializuje na sportovní odvětví. Je tedy možné říci, že definice 

sportovního managementu je založena na spojení dvou složek „sport“ a „marketing“. Jde o 

specifickou formu marketingu, která se poměrně nenápadně rozvíjela s postupnou 

popularizací sportu. V dnešní době se každý snaží svými nabízenými službami a jejich 

kvalitou přilákat co nejvíce příznivců na svou stranu, z jejichž přízně se postupně stala 

tradice. S přibývajícími příznivci přibývají také jejich potřeby a snahou klubů je na tyto 

potřeby reagovat.Kluby proto, aby propagovaly svůj klub vynakládají nemalé finanční 

prostředky. 

 Docentka Irena Durdová tvrdí, že umožňuje sportovním organizacím složit nabídku 

sportovního produktu, která bude v souladu s požadavky trhu, musí si k tomu zvolit systém 

nástrojů, pomocí nichž dosáhne stanovených cílů. [5] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%BD_v%C3%BDzkum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C5%99eba
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Klient_%28obchod%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Produkt_%28obchod%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%BEba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cenotvorba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Definice
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDrobn%C3%AD_faktor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDroba
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skladov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prodej
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poprodejn%C3%AD_servis&action=edit&redlink=1
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Dále tvrdí, že sportovní marketing postihuje v současnosti tyto tendence: 

 - marketing sportovních produktů 

 - marketing jako sportovní reklama 

 - sponzoring ve sportu. [4] 

B. G. Pitts a D. K. Stotlar prezentují model sportovního marketingu, tak že by měl sloužit jako 

„průvodce pro účastníky trhu z hlediska řízení funkcí marketingu společností a organizací 

v oblasti sportu.“ 

2.6. Marketingový výzkum 

 V dnešní době je marketingový výzkum velmi významným nástrojem, který pomáhá 

společnostem získávat potřebné informace pro následné marketingové rozhodnutí. Tyto 

informace jsou důležité, protože firmy v této době bojují rostoucí konkurenci o zákazníky. 

Proto se marketingový výzkum užívá čím dál častěji.  

Marketingový výzkum se dělí na základě metodologie na kvalitativní a kvantitativní. Oba dva 

výzkumy nabízí různé informace. Výběr metody sběru informací závisí na tom, k čemu mají 

informace sloužit, kolik jich má být a jaká má být jejich kvalita, jaký vyžadujeme stupeň 

přesnosti. Důležitý je také charakter zkoumaných skutečností. 

Kvalitativní výzkum se snaží zjistit důvody chování lidí, jejich konání a motivaci. Je 

hlubším poznáním a obvykle slouží jako „předskokan“ kvantitativních výzkumů. Používají se 

metody individuálních hloubkových rozhovorů, skupinové rozhovory, projektivní techniky. 

Využívá se i při vstupu do nové problematiky, ve které je potřeba se nejdříve zorientovat. 

Kvantitativní výzkum se provádí s cílem pokrýt dostatečně velký a reprezentativní vzorek 

jednotek. Používají se metody dotazování, pozorování nebo experimentu. Nabízí informace v 

měřitelných jednotkách, které je následně možné zobrazit v tabulkách a grafech. Patří sem 

například panelový výzkum, který sleduje stejné proměnné v různém časovém období. 

Metoda pozorování 

 Tato metoda patří mezi nejvíce využívané metody získávání dat. Je pro ni typické, že 

se ho pozorovaný subjekt aktivně neúčastní. V marketingovém výzkumu je používáno několik 
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variant pozorování. Sou jimi pozorovaná situace přirozená, pozorování zřejmé, pozorování 

strukturované, přímé a osobní. 

Metoda dotazování 

Metoda členící se na 4 techniky: 

Osobní dotazování – respondent a tazatel jsou spolu v přímém kontaktu. Velkou výhodou je 

okamžitá reakce tazatele v případě, že respondentovi může vysvětlit různé nejasnosti a lépe 

objasnit cíl práce. Naopak nevýhodou nutnost vyškolení tazatele, kteří může při zadávání 

stejných otázek působit různě. 

Telefonické dotazování – mezi respondentem a tazatelem probíhá pouze hlasový kontakt. 

S osobním dotazováním má společnou rychlost. 

Písemné dotazování – probíhá pomocí dotazníků nebo anket. Respondent sám rozhoduje, 

kdy a zda vůbec dotazník vyplní. Je zde menší procento návratnosti než u předchozích 

způsobů. Výhodou je možnost výběru z širokého souboru dotazovaných.  

Elektronické dotazování – základním znakem tohoto způsobu je rychlé a jednoduché 

zpracování dat. 

Metoda experimentu  

Metoda založená na vytvoření situace s měřitelnými parametry, která je často využívána při 

studiích vztahů příčinných a proměnných jako jsou například testování výrobků, značek, 

ochranných známek. 

2.7. Marketingový mix 

 Tento termín poprvé použil N. H. Borden roku 1948. Snažil se jasně vyjádřit 

skutečnost, že marketingové aktivity nelze ve firmě chápat jako pouhou sumu jednotlivých 

opatření, ale jako komplexní záležitost, kde výsledný celek, pokud má být úspěšný, musí být 

harmonicky propojen. 

 Kotler v jedné ze svých nejznámějších a nejpoužívanějších učebnic marketingu 

Marketing Management definuje marketingový mix jako "soubor marketingových nástrojů, 

které firma používá k tomu, aby dosáhla svých marketingových cílů na cílovém trhu". 
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 Marketingový mix je nesporně nejdůležitějším nástrojem marketingového řízení. Při 

sestavování marketingového mixu je nutné respektovat vzájemné vazby jednotlivých prvků. 

Úspěch na trhu totiž závisí na jejich celkové kombinaci s ohledem na cílové zákazníky. Dílčí 

změny jednotlivých prvků nebo i jejich nesprávné kombinování zpravidla nezlepší konečný 

výsledek. Právě naopak. Jedna, i když vynikající složka marketingového mixu nemůže 

zachránit situaci v případě, kdy podnik nevěnuje zbývajícím náležitou pozornost. Jeden 

nevhodně nastavený prvek může ohrozit nebo zcela zhatit i dobře připravenou nabídku.   

Jestliže má podnik špičkový produkt, měla by jeho úrovni odpovídat i jeho cena. Podobně by 

měla být špičkový jak distribuce, tak propagace v médiích. Na druhou stranu produkt horší 

kvality by se měl prodávat za "lidovou" cenu. Při vytváření marketingového mixu je důležité 

vědět, jak a pro koho ho máme nastavit, aby mohlo dojít k úspěšnému prodeji 

Nástroje marketingového mixu 

Marketingový mix je spojení či souhrn 4 základních marketingových nástrojů. Těmto 

nástrojům se také říká "4P" a zahrnuje: 

Produkt (product) 

Cena (price) 

Distribuce (place) 

Propagace (promotion)  

Model 4 P není jediný, který se v dnešní době používá. Velmi rozšířený je také model 7 P, 

který je též známý jako rozšířený marketingový mix služeb. Tento model respektuje další 3 

faktory: 

Lidé – říká, kdo danou službu provozuje a jak působí na spotřebitele 

Procesy – jsou děje, které probíhají během poskytnutí služby 

Prostředí – v jakém prostředí je služba poskytována 
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2.7.1. Produkt 

 Je to prvním a patrně nejdůležitějším nástrojem marketingového mixu. Pod pojmem 

produkt si můžeme představit jak zboží, tak službu či myšlenku. Produkt (výrobek) je 

prakticky cokoliv, co lze na trhu nabídnout ke koupi, použití či spotřebě. Firma musí vytvořit 

takový produkt, který má pro zákazníka užitek vzhledem ke svým potřebám a požadavkům. 

Velkou roli pro jeho rozhodování může hrát značka, image, platební a záruční podmínky, 

servis či možnost vrácení zboží atd. V marketingu rozlišujeme tři základní úrovně produktu, a 

sice jádro produktu, reálný a rozšířený produkt. 

Jádro produktu - je určeno potřebou zákazníka, je to důvod proč si zákazník produkt kupuje. 

Pro různé uživatele může být jádrem produktu jiná věc  

Reálný produkt - jádro je zhmotnělé. Patří sem kvalita, obal, značka, design, styl. 

Rozšířený produkt - dodací podmínky,platební podmínky,servis,instalace,záruky,speciální 

služby. 

Životní cyklus produktu 

 Produkty uvedené na trh procházejí v běžných trzích čtyřmi fázemi, které ukazují jak 

příležitosti, tak hrozby dosažení ziskovosti produktu. Tyto čtyři fáze lze vidět na grafu číslo 

2.1. Je velmi důležité, aby se během jednotlivých fází měnila marketingová strategie podniku. 

Zavádění (Introduction) - jde o uvedení produktu na trh. Náklady na jeho propagaci jsou 

vysoké. Aby si produktu zákazníci všimli, je zapotřebí na něj upozornit a zákazníky následně 

přesvědčit o jeho koupi. 

Růst (Growth) - výrobek či služba si získávají pozici na trhu. Zákazníci ho kupují a firmu by 

mělo zajímat, jak snížit náklady na dodávání nového výrobku. 

Zralost (Maturity) - trh se nasycuje, jelikož chce firma zdokonalit výrobek, zvyšuje se mu tím 

rozpočet na výzkum a vývoj. V téhle chvíli zůstávají jen dobře zavedení konkurenti. V této 

fázi se firma snaží o udržení svých zákazníků. 

Úpadek (decline) - zde se jedná o postupné stažení výrobku z trhu a jeho náhrada výrobkem 

novým. Pokles prodeje je buď rychlý nebo pomalý a jeho důvodem může být snížení nebo 
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přesunutí zájmu zákazníka k jinému produktu, technologický pokrok nebo zvýšení 

konkurence ať už domácí nebo zahraniční.  

 

Graf 2.1. Životní cyklus výrobku 

 

Zdroj: 

http://ekonomie.topsid.com/index.php?war=prodejni_cinnost_podniku&unit=zivotni_cyklus_vyrobku 

Sportovní produkt 

Pojem "produkt" není v oblasti sportu zcela přesný. Sport dává na trh nemalé množství jak 

materiálních, tak nemateriálních produktů.  

Druhy materiálního produktu ve sportu: 

- sportovní náčiní 

- sportovní nářadí 

- sportovní oděvy, výstroje 

- další produkty související se sportem sekundárně (potravinové doplňky, sportovní 

kosmetika) 

Nemateriální produkty ve sportu: 

- základní produkty - nabídka tělesných cvičení, nabídka sportovních akcí, nabídka 

 rekreačně - regeneračních akcí, služba jako sportovní produkt 

- produkty vázané na osobnost - výkony sportovců, výkony trenérů, výkony 

 poskytovatelů  sportovních služeb  
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-  myšlenkové produkty v tělesné výchově a sportu - výzkum v tělovýchovné a 

 sportovní  oblasti, rozvoj kinantropologie, sportovní informace šířené médii v 

 odborné nebo  populární formě, hodnoty zážitku v tělesné výchově a sportu  

-  vedlejší produkty tělovýchovných a sportovních zařízení – společenské akce, 

reklamní  vystoupení sportovců, trenérů, pojištění cvičenců a sportovců, doprava, 

vstupenky,  hostinské služby. [3] 

2.7.2. Cena 

 Cena je nejvíce flexibilní faktor a je nejvíce vidět. Jde o směnný poměr mezi 

směňovanými statky. Od ostatních faktorů marketingového mixu se liší tím, že produkuje 

výnosy, zatímco ostatní faktory vytvářejí náklady. Cena může výrazným způsobem ovlivnit 

chování zákazníka při nákupu produktu. Cenová strategie podniku je krokem, který 

nejvýrazněji ovlivňuje úspěch marketingového plánu.  

Metody stanovení cen 

Nákladová metoda - Jedná se o jednu z nejběžnějších metod stanovení cen. Stanovuje se 

součtem nákladů na spotřebované suroviny, ke kterému se připočte přirážka (obchodní 

marže). Výhodou této metody je přesnost stanovení nákladů. Naopak nevýhodou je, že se 

cena nepřizpůsobuje zákazníkům ani konkurenci.  

 Metoda orientovaná na konkurenci - Metoda, která je převzata od konkurence, popřípadě 

dominantního prodejce. Výhodou je jednoduchost stanovení cen. Nevýhodou je ale 

následování chybného nastavení cen, cenová válka nebo hospodářská soutěž. 

Metoda podle vnímání hodnoty zákazníkem - Poměrně nový způsob tvorby cen, který vychází 

z uplatňování mnoha poznatků. Jde o oceňování výroku z pohledu zákazníka. Každý zákazník 

vnímá cenu individuálně a pro každého má produkt jiný užitek, který se posuzuje ve vztahu 

ke způsobu užití, značce či kvalitě. Výhodou může být získání konkurenční výhody 

uplatněním prestiže firmy. 

Metoda orientovaná na poptávku - vychází z cenové elasticity, která vyjadřuje míru závislosti 

mezi změnou poptávaného množství a mezi změnou ceny. Platí rovnice: málo elastická 

poptávka = vyšší ceny; vysoce elastická poptávka = nižší ceny. Výhodou je umožnění využití 
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poznatků o chování zákazníka. Což znamená, že firma může použít vyšší ceny tam, kde je 

zákazník méně citlivý. 

Metoda konkurzní a smluvní ceny - Cena používaná při konkurzu. Ten často využívají státní 

orgány či orgány místní správy. Vypisovatel konkurz musí dopředu veřejně vyhlásit 

podmínky konkurzu, které se v průběhu nesmí měnit. 

Cena sportovního produktu 

 Cena sportovního produktu je složena z materiální, ale i nemateriální ceny sportovního 

produktu, díky tomu může být stanovení ceny poměrně obtížné, a to z toho důvodu, že se 

odráží „cena prožitku“ toho kterého spotřebitele a další specifické prvky produktu. Je 

podstatné, aby byla pro společnost vypracována taková strategie pro stanovení ceny, jež bude 

přijatelná pro co největší možný počet potenciálních zákazníků. [3] 

2.7.3. Distribuce 

 Je to veškerá činnost, která je spojena s pohybem produktu od výrobce ke konečnému 

spotřebiteli v místě určení. Podnik musí zvolit správný čas a správné místo tak, aby oslovila 

požadovaný segment trhu a právě tahle volba je pro samotnou firmu zásadní.  

Distribuční cesta 

 Rozlišuje se podle počtu mezičlánků na přímou a nepřímou. 

Přímá distribuce 

 Jde o nejjednodušší cestu. Dochází zde k přímému kontaktu mezi výrobcem a 

konečným spotřebitelem, kde výrobce své zboží prodává přímo konečnému spotřebiteli. 

Nevýhodou této cesty může být, že podniky jsou nuceny plnit marketingové funkce, které 

nejsou spojeny s výrobou, ale prodejem produktu.  

Nepřímá distribuce 

 Zde se využívá služeb mezičlánků. Platí, že čím více je mezičlánků, tím delší je 

distribuční cesta. K nejznámějším a nejvyužívanějším distribučním mezičlánkům patří 

velkoobchody a maloobchody. Nevýhodou nepřímé distribuce je dražší zboží. 

Zprostředkovatelé si totiž stanovují své marže. 
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2.7.4. Propagace 

 Propagace je forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, jejichž cílem je větší 

prodej produktu. Zahrnuje 5 základních činností:  

Reklama (advertising) 

Podpora prodeje (sales promotion) 

Práce s veřejností (public relations) 

Osobní prodej (personalselling) 

Přímý marketing (direct marketing) 

Reklama  

 Reklama je nepřímá placená forma propagace produktů a představuje jednosměrné 

účelové sdělení, kterým se firma snaží komunikovat se svými stávajícími i potencionálními 

zákazníky. Má působit na nákupní chování a rozhodování v široké oblasti. Existují různá 

média propagace: televize, internet, rozhlas, noviny, plakáty. Ze sportovního hlediska je 

úkolem firmy dostat produkt nebo službu do podvědomí zákazníka, rozšířit znalosti zákazníka 

o produktu a přesvědčit jej o koupi. Úspěšná politika se může stát zárukou úspěšné 

marketingové politiky. 

Zásady reklamy jsou: 

- Pravdivost – klamavá reklama je formou nekalé soutěže, jedná se o protiprávní 

 jednání. 

- Věrnost a působivost – zvýraznění značky a loga, opakující se zprávy, ladění z 

 pozitivních citů. 

- Efektivnost – optimální délka, výběr reklamních prostředků, čas provádění, vazba mezi 

 reklamou a životním cyklem výrobku. 

Základní funkce reklamy jsou: 

- informativní - hlavním cílem je seznámit potencionální zákazníky s novým produktem 

   a jeho  vlastnostmi, 

- přesvědčovací - nastupuje v okamžiku, kdy se zvyšuje konkurenční tlak a účelem je 

       zapůsobit  na zákazníka tak, aby si koupil zrovna náš produkt, 

- připomínací- měla by spotřebitelům připomínat, že náš produkt stále existuje. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADm%C3%BD_marketing
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 Pojem sportovní reklama je vztahován k reklamě, která využívá specifických médií 

komunikace z oblasti sportu. Patří sem např. dresy a výstroj sportovců, sportovní nářadí a 

náčiní, sportovní čísla, mantinely (reklamní pásy), výsledkové tabule a ukazatele (ve formě 

transparentů nebo videotabulí) atd. 

Podle využití uvedených komunikačních médií se obvykle uvádějí následující druhy sportovní 

reklamy: 

1. reklama na dresech a sportovních oděvech 

2. reklama na startovacích číslech 

3. reklama na mantinelu (na pásu) 

4. reklama na sportovním nářadí a náčiní 

5. reklama na výsledkových tabulích. [1] 

Podpora prodeje 

 Podpora prodeje využívá krátkodobých podnětů, které se zaměřují na urychlení 

prodeje, a to konkrétně nejen na zákazníka, ale i zprostředkovatele a podporu prodeje v 

maloobchodní činnosti. 

Mezi nejpoužívanější nástroje podpory prodeje vůči zákazníkům patří: 

- vzorky produktu na vyzkoušení 

- kupony 

- prémie 

- odměny za věrnost 

- soutěže a výherní loterie 

- rabaty 

- cenové balíčky. [6] 

Práce s veřejností 

 Public relations jsou dalším komunikačním prostředkem. Princip spočívá ve 

vybudování dobrých vztahů s různými částmi firemní veřejnosti pomocí pozitivní publicity, 

ve vytváření pozitivního firemního image, v obraně proti nepříznivým informacím o firmě a v 

pořádání různých akcí (events). Odborníci v oblasti public relations používají několik 
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nástrojů. V prvé řadě to jsou zprávy. Pracovníci vyhledávají a koncipují příznivé zprávy o 

podniku, o jejích produktech nebo lidech. [9] 

 Jde o plánovaný a podporovaný program řízený vedením podniku, ve kterém jde o 

vztah k veřejnosti a různým jejím složkám. Je to soustavná a cílevědomá komunikace s cílem 

vytvořit dlouhodobé pozitivní vztahy podniku vůči objektu, na který se práce s veřejností 

zaměřuje, přičemž pozitivní vztahy si má utvořitpodniksám vlastním výběrem a osobním 

přehodnocením předložených pravdivých informací. Monitoruje vědomí a postoje lidí uvnitř 

podniku i mimo ni. Analyzuje vliv politických orgánů na různé části veřejnosti, upravuje 

politiku, postupy a orgány pokud se jeví v rozporu s veřejnými zájmy.  

Předpoklady úspěchu 

1. Znát image 

2. Odkud mají lidé informace 

3. Jaká je jejich vzdělanostní úroveň 

4. Vztah ke sdělovacím prostředkům 

5. Obecné povědomí o podniku 

6. Jaké jsou předsudky vůči podniku 

7. Jaká je potřebná úroveň jazyka 

Osobní prodej 

 Největší výhodou osobního prodeje ve srovnání s ostatními nástroji komunikačního 

mixu je přímý kontakt mezi firmou a zákazníkem, který s sebou přináší i další výhody, jako 

jsou okamžitá zpětná vazba, individualizovaná komunikace a v konečném důsledku i větší 

věrnost zákazníků. 

 Nevýhodou jsou ovšem vysoké finanční náklady a možnost působit jen na minimum 

potencionálních zákazníků v daný okamžik. Uvedenými skutečnostmi lze proto tento nástroj 

zařadit spíše do kvalitativní (budování preferencí) než kvantitativní (množství podaného 

zboží) podpory prodeje. Této variantě marketingu se z pozice zákazníka jen velmi špatně 

vzdoruje. [7] 
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Přímý marketing 

 Přímý marketing zahrnuje veškeré formy přímých a individuálních komunikačních 

aktivit, které jsou zaměřeny na to, aby pomocí určitého osobního způsobu kontaktování 

vytvořily přímou vazbu s cílovou skupinou podniku a iniciovaly komunikaci na individuální 

úrovni.  

 K přímému marketingu patří různé komunikační akce, jako e-maily, telefonáty nebo 

dopisy, jimiž se přímo a osobně osloví cílová skupina vašeho podniku. Tímto oslovením 

jednotlivých zájemců zahájíte individuální dialog s potenciálním zákazníkem. 

Zásady přímého marketingu 

1. Klíčový je seznam aktuálních kontaktů, které jsou relevantní pro nabízený produkt 

2. Nabídku je třeba přizpůsobit každému cílovému segmentu po stránce obsahu, formy i 

načasování 

3. Nabídka musí být doplněna jednoduchou a jasnou výzvou k akci 

4. Kampaně je vhodné neustále testovat a průběžně vyhodnocovat 

Existují 2 formy přímého marketingu: 

- Adresný přímý marketing – nabídka je určena konkrétním osobám, které se obvykle 

nachází v databázi klientů 

- Neadresný přímý marketing – nabídka se zaměřuje na vybraný segment trhu, ne na 

konkrétní osobu. 

2.8. SWOT analýza 

 Je to tzv. situační analýza, která objektivně hodnotí situaci firmy ve vztahu ke svému 

okolí. Jejím úkolem je analyzovat všechny vlivy působící na podmínky podnikání jak 

z vnitřního, tak vnějšího prostředí. SWOT analýza je metodou, jejíž pomocí je možno 

identifikovat silné (strenghts) a slabé (weaknesses) stránky, příležitosti (opportunities) a 

hrozby (threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, 

politikou atd. Uvedené 4 stránky se dělí na dva interní a 2 externí ukazatele. Mezi vnitřní 

faktory se řadí silné a slabé stránky a jsou určovány vnitřními vlivy, jako jsou lidský kapitál, 

zkušenosti, vybavení společnosti nebo duševní vlastnictví. Do vnějšího prostředí se začleňuje 
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hospodářská politika vlády a ekonomické prostředí, které je touto politikou ovlivněno. Dále 

také legislativa, technologické a technické změny, konkurence nebo demografické a 

geografické vlivy. 

Interní: 

Silné stránky (strenghts) – je to příznivá finanční stránka, podnik dominuje a převyšuje 

konkurenci.   

Slabé stránky (weaknesses) – stránka věci, kterou by podnik měl zlepšit, či eliminovat. 

V dlouhodobějším měřítku může vést k narušení stanovené strategie. 

Externí: 

Příležitosti (opportunities) – využitím příležitostí se otevírají vyhlídky na lepší využití 

dostupných zdrojů, vysoké tempo růstu trhu. 

Hrozby (threats) – jsou potencionální či současné negativní vlivy, které ovlivňují chod 

podniku zvenčí. Cílem je tyto vlivy odstranit či eliminovat. 
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3. Marketingový mix fotbalových klubů, komparace 

 Marketingový mix je nedílnou součástí situační analýzy při vytváření její interní 

složky, která se zabývá zkoumáním vnitřního prostředí podniku. Marketingový mix poskytuje 

informace o silných a slabých stránkách podniku, tudíž je také pokládán za důležitou složku 

SWOT analýzy, která je výstupem při práci na situační analýze. 

 Analyzování marketingového mixu fotbalových klubů má svá specifika, která se 

odrážejí v každé ze čtyř složek – produktu, ceně, distribuci a propagaci. V rámci následující 

části práce budou podrobně prozkoumány jednotlivé zvláštnosti produktu, který je velmi 

komplexní, protože se nejedná jen o produkt či službu, ale důležitou roli zde hrají i emoce 

plynoucí ze zhlédnutí fotbalového zápasu přímo na stadionu i v televizi. Dále dojde k analýze 

tvoření ceny vstupenek na zápasy Baníku a Slovácka, a jaké jsou jednotlivé cenové výhody 

plynoucí z nákupu permanentek. Distribuce bude probírána ve vztahu od podniku ke 

spotřebiteli, tedy jaké má zákazník možnosti dostat se na fotbalové klání a zda je samotná 

poloha stadionu vyhovující. Rovněž je důležité ukázat možnosti nákupu vstupenek a dalších 

propagačních materiálů nabízených těmito společnostmi. Posledním bodem je propagace, 

která je pro kluby působící ve fotbalovém prostředí velmi komplikovaná a náročná především 

z důvodu velmi nízkých finančních prostředků pro tuto činnost. Přesto je zajímavé dovědět se, 

jak si s touto problematikou dokázaly oba kluby poradit, a které nástroje využívají. 
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3.1. 1. FC Slovácko 

Obr. 3.1. Znak 1. FC Slovácko 

 

zdroj: http://www.fcslovacko.cz/zakladni-informace-o-klubu/1.html 

 

3.1.1. Základní informace 

Město, počet obyvatel (k 1. 1. 2014): Uherské Hradiště, 25631 

Název klubu: 1. FC Slovácko 

Právní subjektivita: akciová společnost 

Rok založení: 2000 (do roku 2004 1. FC Synot) 

Počet družstev v soutěžích: 12 

Současná soutěž A-týmu mužů: Gambrinus liga (nejvyšší liga) 

Sportovní areál: tři travnatá hřiště (hlavní a tréninkové) a 2 hřiště s umělým povrchem 

Domácí hřiště: Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, postaven 2003, 8 121 míst k 

sezení 

Průměrná návštěva (březen 2014): 4 750 
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3.1.2. Historie klubu 

 Historie klubu z Uherského Hradiště je možné rozdělit na tři části. Jelikož tento klub 

vznikl sloučením dvou sousedních klubů a to Synotu Starého Města a Slovácké Slávie 

Uherské Hradiště, osvětlím historii obou z nich a posléze jejich společnou. 

 Klub ve Starém Městě byl založen v roce 1927 jako SK Staré Město. Ve 30. letech pak 

ve městě působily celkem 4 kluby: SK, Orel, Rudá hvězda a Viktoria. V roce 1948 se klub 

přejmenoval na Sokol Staré Město, o 5 let později pak na Jiskra Staré Město. Do roku 1978, 

kdy postoupil do divize, se klub pohyboval v krajských soutěžích. V roce 1994 se ve 

staroměstském fotbale začala angažovat firma Synot a po fúzi občanského sdružení s ní, 

dostal klub název FC Synot Staré Město. Od začátku 80. let až do postupu do 2. ligy v roce 

1997 působil klub na 3. nejvyšší úrovni, ať už to byla II. ČNL nebo MSFL. V roce 2000 

potom Synot postoupil do 1. ligy a došlo k sloučení se Slováckou Slavií Uherské Hradiště. 

 Fotbal v Uherském Hradišti se začal hrát kolem roku 1894, první organizovaný klub, 

Český fotbalový klub Uherské Hradiště, byl založen na začátku století. Po několika letech 

změnil název na AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště, který mu vydržel až do roku 1948, 

kdy se přejmenoval na SK Slovácká Slavia Uherské Hradiště a následně na Sokol Slovácká 

Slavia Uherské Hradiště. Další změna názvu se uskutečnila o pět let později, a to na TJ 

Spartak Hradišťan Uherské Hradiště. V roce 1961 přišel úspěch v podobě postupu do 2. ligy, 

kde klub vydržel 4 roky, během nichž se přejmenoval na TJ Slovácká Slavia Uherské 

Hradiště. Následujících 28 let s výjimkou let 1981–1983 hrál 3. nejvyšší soutěž. V roce 1993 

vystoupil fotbalový oddíl z TJ a vznikla akciová společnost FC TIC Slovácká Slavia Uherské 

Hradiště. V následujícím roce se podařilo postoupit do druhé ligy, kterou Slovácká Slavia 

hned v první sezóně vyhrála a zaznamenala tak historický úspěch v podobě postupu do 1. ligy. 

Tam však skončila poslední a sestoupila. Protože firma TIC měla finanční problémy, 

odstoupila z fotbalového klubu a místo ní přišla v roce 1995 firma JOKO, což znamenal 

změnu názvu na FC JOKO Slovácká Slavia Uherské Hradiště. Ani té se však nepodařilo 

finančně stabilizovat klub, a tak následoval sestup až do divize, od roku 1997 už bez „JOKO“ 

v názvu, a sloučení se staroměstským klubem. 

 Jak již bylo uvedeno, v roce 2000 došlo ke sloučení obou celků. Hned první sezónu po 

postupu do první ligy nový klub 1. FC Synot vybojoval místo v IntertotoCupu, v němž došel 

do 2. kola. Synot měl ambice bojovat o nejvyšší příčky v lize. V říjnu roku 2003 byl otevřen 
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nový stadion (Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty) s kapacitou 8 121 (6 371 

krytých) míst. Moderní stadion v Uherském Hradišti tak nahradil malý zastaralý stadion 

Širůch, na kterém se hrálo ve Starém Městě. Po korupční aféře v českém fotbale v sezóně 

2003/04 ale klub opustila firma Synot, ten se přejmenoval na 1. FC Slovácko a s finančními 

problémy v sezóně 2006/07 sestoupil z 1. Gambrinus ligy. Ihned po sestupu, v červnu 2007, 

klub znovu změnil majitele. V červnu roku 2009 klub koupil licenci na 1. ligu od Čáslavi a po 

dvou sezónách se tak znovu vrátil mezi českou fotbalovou elitu. V posledních sezonách se 

klub pravidelně umisťuje v klidném středu tabulky. 
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3.2. FC Baník Ostrava 

Obr. 3.2. Znak FC Baník Ostrava 

 

Zdroj: http://www.fcb.cz/banikteam/wallpapers/ 

 

3.2.1. Základní informace 

Město, počet obyvatel (k 1. 1. 2014): Ostrava, 325 876 

Název klubu: FC Baník Ostrava 

Právní subjektivita: akciová společnost 

Rok založení: 1922 

Počet družstev v soutěžích: 12 

Současná soutěž A-týmu mužů: Gambrinus liga (nejvyšší liga) 

Sportovní areál: dvě travnatá hřiště (hlavní a tréninkové) 

Domácí hřiště: Bazaly, postaven 1959, 17 372 míst k sezení 

Průměrná návštěva (březen 2014): 5 900 
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3.2.2. Historie klubu 

 Původní název klubu, který později sbíral největší vavříny jako Baník Ostrava, byl SK 

Slezská Ostrava. 

 Vznikl 8. září 1922 v hostinci U Dubu a v počátečním období neměl ani vlastní hřiště. 

Z toho hrál všechna utkání na půdě soupeřů. Poprvé vyběhli jeho hráči na vlastní trávník na 

 Kamenci roku 1925 a tým SK Slezská Ostrava pak postupoval v hierarchii fotbalových 

soutěží naší země stále výš. Během let 1923 až 1937 se probojoval postupně z III. třídy 

Moravskoslezské župy přes II. a I. třídu a divizi do první ligy, kde poprvé kopal v sezóně 

1937/1938. Mezitím se jeho fotbalisté i fanoušci dočkali nového stadionu. Roku 1934 byl 

otevřen stánek na Staré Střelnici. Dnešní stadion na Bazalech byl dokončen až roku 1959, ale 

Baník je na něm doma dodnes, i když jde o stavbu historickou. 

 V poválečném období hraje první ligu v jednom sledu déle než Baník jen Slavia Praha. 

Baník během tohoto období sestoupil pouze dvakrát. Největší úspěchy klubu jsou spjaty s 

trenérem Evženem Hadamczikem, který se ujal funkce v roce 1978. Během pěti let jeho 

působení získal Baník dvakrát mistrovský titul, třikrát obsadil druhé místo, dvakrát vyhrál 

Český pohár a jednou Československý pohár. O úctyhodné vizitce Evžena Hadamczika svědčí 

mimo jiné i skutečnost, že pod jeho vedením Baník dokázal odehrát 74 domácích utkání, ve 

kterých neprohrál v nepřetržité řadě. 

 Také v evropských soutěžích dosáhl klub velkých úspěchů. Postoupil do semifinále 

tehdejšího Poháru vítězů pohárů v ročníku 1978/1979 a do čtvrtfinále Poháru mistrů 

evropských zemí v ročníku 1980/1981. Výčet velkých mezinárodních úspěchů ještě doplňuje 

účast ve čtvrtfinále Poháru UEFA v sezóně 1974/1975. 

 8. září 1995 je spojen podpis zakladatelské smlouvy akciové společnosti Baník 

Ostrava. Jejími právními subjekty byly občanské sdružení FC Baník Ostrava, OKD, MCHZ a 

Pivovar Radegast. Do konce století ale Baník čekal na nějaké úspěchy marně, přestože plány 

vlastníků byly velkolepé. 

 V lednu 2003 se novým majitelem stal Daniel Vacek. Bývalý vynikající tenista, který 

od předchozích majitelů Aloise Hadamczika a Petra Lamicha odkoupil 75% akcií a stal se 

většinovým vlastníkem. Vykonavatelem jeho pravomocí v Ostravě byl někdejší výtečný 

tenisový trenér a úspěšný podnikatel Tomáš Petera. Baník na jaře roku 2004 získal po 23 
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letech mistrovský titul a dostal se do finále Poháru ČMFS, který o rok později vyhrál. Hned v 

další sezóně pak završil „hattrick“ triumfů v domácím poháru. 

 Úspěchy znamenaly i návrat pohárových bitev na Bazaly. V sezóně 2004/2005 si 

Baník zahrál předkolo milionářské Ligy mistrů, kde ale nestačil na německý tým Bayer 

Leverkusen. Z Poháru UEFA jej následně vyřadilo anglické mužstvo Middlesbrough. Do 

stejné soutěže se Baník po ligovém bronzu probojoval i v sezóně 2008/2009, jenže podlehl 

moskevskému Spartaku. 

 V létě roku 2009 oznámil Tomáš Petera, že získal majoritní balík akcií klubu od 

Daniela Vacka, a stal se tedy novým vlastníkem Baníku. Hned v nadcházející sezóně mužstvo 

bojovalo do posledního kola o titul, ovšem nakonec se z 3. místa znovu dostalo do Poháru 

UEFA, kde přišlo zklamání po vyřazení běloruským Mogilevem. Epocha Tomáše Petery a 

Daniela Vacka skončila po devíti letech 13. února 2012. Novým majitelem klubu se stala 

společnost SMK Reality Invest, kterou spoluvlastní podnikatel Libor Adámek a společnost 

PAM market. Od Tomáše Petery odkoupil nový majoritní akcionář 95 procent akcií. V 

posledních letech se Baník dostává do těžkých finančních problémů a již několikátým rokem 

hraje o setrvání v nejvyšší fotbalové soutěži. 

3.3. Produkt 

 Co se týče fotbalových klubů, základním produktem všech klubů je služba, což 

znamená, že se jedná o produkt nemateriální. Zákazníkům je tedy hlavně prodávána služba, 

při které mají možnost shlédnout fotbalové utkání týmů FC Baník Ostrava a 1. FC Slovácko. 

Každý fotbalový zápas je jedinečný tím, že dopředu není známý výsledek, ale také atmosférou 

na stadionu. 

 Kromě samotného utkání zajímá fanouška i doprovodné programy na stadionu jakož je 

například zajištění občerstvení nebo různé soutěže, které mohou rozhodovat o tom, zda 

zákazník přijde i na příští zápas a možnost zakoupení předzápasového programu.  

 Pro fanouška jako takového je hodně důležitým faktorem také vlastní bezpečí. Mnoho 

z nich chodí na fotbal také se svými dětmi a ty často vidí, jak na stadionech propukávají 

nepokoje způsobené chuligány z obou fanouškovských táborů. Nejčerstvější vzpomínka 

pochází z března tohoto roku, kdy na ostravských Bazalech propukly velké nepokoje mezi 

rádoby fanoušky Baníku Ostrava a Sparty Praha. V televizním přímém přenose šlo vidět, jak 
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starostliví rodiče odvádějí své děti ze stadionu. Takové výtržnosti v žádném případě nepatří 

na stadiony a měly by být tvrdě potrestány. Český fotbal by si měl vzít příklad z anglického 

fotbalu, kde výtržnosti na stadionech jsou přísně trestány, v mnohých případech i 

několikaletým vězením. Provozovatel stadionu má za povinnost nezbytně zajistit bezpečnost 

osob a majetku, dále vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém, podle místních podmínek, 

stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků do sportovního zařízení a pravidla chování 

návštěvníků a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním 

zařízení. Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení ohrožena závažným 

způsobem a přes veškerá opatření učiněná vlastníkem nebo provozovatelemnedojde k 

obnovení pokojného stavu, je vlastníknebo provozovatel povinen přerušit nebo ukončit 

probíhající sportovní podnik a bez zbytečného odkladupožádat o spolupráci Policii České 

republiky.  

 V blízkosti Baníku nehraje Gambrinus ligu už žádný klub. A je jediným zástupcem 

Moravskoslezského kraje v této soutěži. V blízkosti se nacházejí pouze kluby, kde se hraje 

Fotbalová národní liga a nižší. To samé platí o Slovácku. Nejbližším větším fotbalovým 

klubem je Zlín, ten ale hraje také Fotbalovou národní ligu. Znamená to tedy, že oba kluby 

jsou jedinými zástupci svého kraje v Gambrinus lize a proto nemusí bojovat s jinými kluby o 

přízeň fanoušků.  

Graf 3.1. Průměrná domácí návštěvnost na konci března 2014 

 

Zdroj: vlastní 
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 Graf 3.1. ukazuje průměrnou návštěvnost FC Baníku Ostrava a 1. FC Slovácko na 

domácí utkání. Lepší návštěvnost má prvně jmenovaný, konkrétně 5 900 fanoušků a patří mu 

5. místo v domácí návštěvnosti. Nutno podotknout, že Baníku ve zlepšení průměrné 

návštěvnosti pomohli domácí zápasy proti Viktorii Plzeň a Spartě Praha, kam přišlo kolem 

10 000, potažmo 14 000 fanoušků. Slovácko sice na domácí půdě také hostilo oba tyto přední 

české celky, avšak kapacita jeho stadionu nedovoluje takové návštěvy. Na druhou stranu 

Uherské Hradiště, kde 1. FC Slovácko sídlí, je nejmenším městem na prvoligové fotbalové 

mapě a tak jeho v průměru 4 750 fanoušků na domácí utkání je více než chvályhodné a řadí 

ho to na 8. místo v návštěvnosti.  

 Mezi sportovní produkt se může určitě řadit i nabídka propagačních materiálů, neboli 

suvenýrů. Pro každý profesionální klub by měla být povinnost tyto suvenýry nabízet. 

Výjimkou nejsou ani oba porovnávané kluby, které tyto suvenýry nabízí formou fan shopů. 

 1. FC Slovácko má v současné době 2 oficiální fan shopy. Jeden je umístěn přímo na 

stadionu pod jednou z tribun a druhý na Mariánském náměstí v centru města. Další neoficiální 

místa, kde lze sehnat suvenýry klubu jsou obchody Kappa v okolí města, jež je jeho sponzor 

sportovního oblečení. Slovácko nabízí své propagační materiály také pomocí svých na 

webových stránkách www.fcslovácko.cz, kde je samostatný odkaz na fanshop. 

 To stejné platí pro FC Baník Ostrava, který má v současnosti k dispozici fanshop na 

svém stadionu Bazaly, kde si fanoušci můžou zakoupit propagační materiály klubu, jako jsou 

například dresy, šály, trička, kancelářské potřeby atd. Zajímavostí je, že hodinu před utkáním 

se fan shop přesouvá do stánků na tribunu a ochozy. Vzhledem k fanouškovské základně, 

jakou Baník má, je takový fanshop hodně potřebný. Stejně jako Slovácko, i Baník nabízí své 

propagační materiály na internetu, kde si zákazníci mohou jakékoliv z nich objednat online. 

Konkrétně na webových stránkách www.fanshopfcb.cz 
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3.4. Cena 

 Jako cenu u fotbalových klubů vnímáme cenu vstupenek, což je cena, kterou divák 

zaplatí za možnost vidět zápas. Příjmy ze vstupného jsou nejvýznamnějším zdrojem příjmů 

pocházejícím přímo od fanoušků. Je tedy žádoucí, aby jejich podpoře kluby věnovaly 

maximum pozornosti a péče. Kromě vstupenek je nemálo důležitá i cena suvenýrů. Cena by 

měla být stanovena v závislosti na kvalitě a úrovni soutěže, ve které kluby hrají.  

 Na Slovácku fotbalem žijí. Každý zápas provází skvělá atmosféra a místní příznivci 

si to v hledišti umí užít. A to i přes docela vysoké ceny vstupenek. Fanoušci hostí a 

návštěvníci bočních tribun se na stadion dostanou za 150 korun, na hlavní tribunu je vstup 

ještě o sto korun dražší. 

 U vstupenek došlo od sezóny 2012/2013 ke sjednocení cen vstupenek při zápasech 

Gambrinus ligy na celý fotbalový stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti (tribuny B, 

C a D). Důvodem bylo jednak zjednodušení prodeje, ale také zamezení spekulacím se 

vstupenkami. Mnohdy se totiž stávalo, že si diváci sedali na úplně jiná místa, než na která si 

zakoupili, což poškozovalo hlavně držitele permanentek. Cena vstupenky na tribunu A je 250 

až 300 Kč podle atraktivnosti zápasu. Na tribuny B, C a D je stanovena cena 150 Kč. 

 U permanentek zákazníka určitě zajímá, jaké výhody mu zakoupená permanentka 

zajistí. Velkou výhodou je až 5 ligových utkání zdarma, dále vstup zdarma na utkání poháru 

České pošty a na všechna přípravná utkání hraná na stadionu v Uherském Hradišti. Držitelé 

permanentek bývají navíc zařazeni do slosování o produkty Kappa v hodnotě 20 000 Kč. 

 Stejně jako u vstupenek se v téže sezóně sjednocovali rovněž i ceny permanentek. Ty 

jsou dokonce v celkovém součtu pro držitele levnější než v minulých sezónách. To znamená, 

že majitelé stávajících permanentek ve většině případů zaplatí cenu levnější nebo stejnou, (s 

výjimkou tribuny B). Významná změna se týká tribuny A, která se naopak stala tribunou, kde 

je i cenově zohledněno její výsadní postavení. Celá hlavní tribuna je zařazena do sektoru 

klubových sedadel. Tyto místa jsou určeny pro všechny fanoušky, kteří jsou ochotni si za 

lepší místa připlatit, chtějí slovácký fotbal podpořit a přitom mít jistotu té nejkvalitnější 

podívané.Pro celou tribunu je jednotná cena permanentek 2 700 Kč. Co se týče ostatních 

tribun B, C a D, zde je cena permanentek 1 650 Kč. 
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Obr. 3.3. Orientační plán stadionu 1. FC Slovácko 

 

Zdroj: http://www.fcslovacko.cz/planek-stadionu/33.html 

 Zahájení výměny permanentek na letošní sezónu probíhala do 16. června 2013 každý 

všední den od 9:00 do 17:00 hod. ve Fan-shopu 1.FC Slovácko na Mariánském náměstí v Uh. 

Hradišti. Poté od 27.června byl již volný prodej permanentek. 

 Co se týče FC Baníku Ostrava, vstupenky na jeho utkání patří mezi tři nejlevnější 

v celé Gambrinus lize. Zakoupit vstupenky na jednotlivá utkání probíhá prostřednictvím 

systému Ha-vel, které lze zakoupit buď v zákaznickém centru na Bazalech nebo v infostánku 

v Obchodním centru Futurum. Na hlavní tribunu je možné koupit vstupenku za 150 Kč. 

Okolní tribuny se dělí na 4 sektory: S, L P a V. Z těchto sektorů je nejdražší S z důvodu, že 

stojí přímo proti hlavní tribuně. Vstupenka zde stojí na utkání 100 Kč. Na krajní sektory L a 

Pstojí vstupenka 80 Kč a za brány mezi vlajkonoše domácí a hostů 60 Kč. 

 Baník Ostrava má oproti Slovácku stejně jako ceny vstupenek i ceny permanentek 

výrazně levnější. Nový zájemci si mohou koupit permanentky za 1 400 Kč na hlavní tribunu 

T, dále na sektory S za 840 Kč, na sektory L a P za 660 Kč nejlevnější permanentka stojí 420 

Kč a je určena do sektoru V1 mezi domácí vlajkonoše.Držitelé permanentek z minulé sezóny 

mají samozřejmě nákup na další ročník samozřejmě zvýhodněný. Konkrétně na tribunu T stojí 
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výměna permanentky pouhých 900 Kč, na sektory S 550 Kč, na sektory L a P 400 Kč a mezi 

domácí vlajkonoše pouhých 300 Kč. Permanentní vstupenka opravňuje fanoušky ke vstupu na 

všechna domácí utkání Baníku v Gambrinus lize, dále ke vstupu na všechna domácí utkání 

Pohár České pošty zdarma, ke vstupu na všechna domácí utkání týmu žen zdarma a ke vstupu 

na všechna domácí utkání mládežnických týmů včetně U 21 zdarma. 

Obr. 3.4. Orientační pán stadionu FC Baník Ostrava 

 

zdroj: http://www.fcb.cz/klub/fotbalove-arealy/#bazaly 

 

Tab. 3.1. Srovnání cen vstupenek a permanentek 

Klub 
Nejlevnější 

perm. 

Nejdražší 

perm. 

Nejlev. 

lístek 

Nejdr. 

lístek 

FC Baník Ostrava 300 1400 60 150 

1. FC Slovácko 1650 2700 150 * 300 * 

zdroj: vlastní 

 Z tabulky jde jasně vidět, že rozdíly v cenách vstupenek a permanentek jsou velké.  

 



34 

 

Tab. 3.2. Srovnání cen ve fan shopu 

 Baník Ostrava 1. FC Slovácko 

Dresy 990,- originál 1 800,- originál, 890,- replika 

Šály 250,- - 300,- 250,- 

Trička 300,- - 550,- 399 - - 690,- 

Mikiny 590,- - 850,- 850,- - 2 000,- 

Bundy 990,- - 1 590,- 890,- - 1 190,- 

Kšiltovky a čepice 250,- - 300,- 380,- 

zdroj: vlastní 

 Za připomenutí také stojí ceny občerstvení na stadionech. Pivo na obou stadionech si 

zákazník může koupit za přibližně stejnou cenu, konkrétně za 26 a 28 Kč. Naopak velký 

rozdíl je v ceně klobás. Zatímco v Uherském Hradišti ji lze zakoupit za 40 Kč, to v Ostravě je 

o 10 korun dražší. Programy se na obou místech prodávají za stejnou cenu 20 Kč. 

3.5. Distribuce 

 Na Slovácku probíhá distribuce vstupenek na pokladnách Městského fotbalového 

stadionu Miroslava Valenty v ulici Stonky 635 v den zápasu od 13 hodin nebo ve fanshopu od 

9 do 17 hodin. Stadion se nachází v blízkosti centra a jeho dopravní dostupnost je poměrně 

dobrá. Asi 500 metrů od stadionu je autobusové nádraží a 1 kilometr, jen v jiném směru se 

nachází vlakové nádraží. Z těchto nádraží je to na stadion pěšky zhruba 10, potažmo 15 

minut. Parkovací místa se u stadionu hledají jen velmi těžce, ale nedaleko něj jde parkovat u 

zimního stadionu s dostatečnou kapacitou. Městský fotbalový stadion má kapacitu 8 121 míst 

k sezení, tribuny jsou na všech čtyřech stranách hřiště s výborným výhledem na utkání. 

Stadion nemá žádné výrazné nedostatky a u nás patří mezi nejmodernější. 

 Distribuce vybraných utkání probíhá také v televizi v přímých přenosech. V každé 

sezoně je živě přenášeno minimálně 5 ať už domácích nebo venkovních zápasů 1. FC 

Slovácko. Tyto přenosy probíhají na ČT Sport, Nova Sport nebo na Fandovi.  

 Dalšími médii, které se starají o distribuci fotbalových zápasů 1. FC Slovácko jsou 

regionální televize, rozhlas, tisk, konkrétně Dobrý den s kurýrem a Slovácký deník a deník 
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Sport, a v neposlední řadě internet. Klub distribuuje své zápasy na svých webových stránkách 

(www.fcslovacko.cz). 

 U Baníku Ostrava probíhá distribuce vstupenek v zákaznickém centru přímo na 

Bazalech denně od 10 do 17 hodin nebo v Obchodním centru Futurum taktéž denně od 9 do 

18 hodin a jeho prodej končí 2 hodiny před výkopem daného zápasu. Standardní prodej 

vstupenek před zápasem zajišťují pokladny u jednotlivých vchodů na stadion, které jsou 

otevřeny vždy 60 minut před začátkem utkání (90 minut před začátkem, pokud je zápas 

vyhodnocen jako "rizikový"). Totéž platí pro vstupy na stadion, které jsou také otevřeny 60 

minut před zahájením domácího utkání, při rizikových utkáních je to 90 minut. 

 Stadion se nachází v centru města a má výbornou dopravní dostupnost. Kolem 

stadionu obtéká hlavní silnice a dostat se na něj můžete dostat autobusovými linkami, které 

zastavují v jeho těsné blízkosti. Konkrétně to jsou zastávky Stadion Bazaly a Jaklovecká. 

Parkování u stadionu je velmi obtížné. Parkovat se teda dá jen v přilehlých ulicích okolo 

stadionu. Stadion Bazaly má kapacitu 17 372 míst k sezení a tvoří ho hlavní tribuna a přilehlé 

ochozy. Stadion je na rozdíl od toho slováckého velmi staré, díky čemuž má velké nedostatky. 

Pro fanoušky Baníku je ale srdeční záležitostí a jeho údajné stěhování do Vítkovic od příští 

sezony berou velmi nelibě. 

 Distribuce vybraných utkání probíhá také v televizi v přímých přenosech. Velmi 

sledované jsou především střetnutí s pražskou Spartou. Přenosy probíhají na ČT Sport, Nova 

Sport a na Fandovi. Díky těmto přenosům se také zlepšuje zviditelnění partnerů klubu. 

 Dalšími médii, které se starají o distribuci fotbalových zápasů FC Baníku Ostrava jsou 

regionální televize, rozhlas, tisk, konkrétně Moravskoslezský deník a deník Sport a internet. 

Klub distribuuje svá utkání také na svých webových stránkách (www.fcb.cz). 

3.6. Propagace 

 Ve vrcholném sportu je kvalitní marketingová komunikace nezbytná a stejně tak je 

tomu i v případě Baníku a Slovácka. Úkolem marketingové komunikace je především 

zviditelnit svůj klub vůči svým fanouškům a široké veřejnosti. Snaží se budovat pozitivní 

vztahy se svými obchodními partnery a sponzory a v neposlední řadě také poskytuje 

informace o aktivitách a úspěších klubu, ale i jeho cílech. 
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Reklama 

 Uplatnění reklam ve fotbale je poměrně jednoduché a je zde možnost pro mnoho 

reklam, jelikož areály nabízejí velké množství ploch a možností umístění. Velmi běžná je 

reklama umístěna na dresech hráčů. Oba kluby využívají v rámci své reklamní činnosti dále 

noviny a časopisy, které využívají především pro komunikaci s potencionálními zákazníky v 

průběhu sezony nebo při příležitosti nějaké události, jakož jsou například autogramiády. Dále 

využívají billboardy, rádio, transit reklamu a také rovněž internetová média, která jsou velmi 

využívaným nástrojem, i když je jím těžké oslovit všechny segmenty populace, protože stále i 

v našich poměrech existuje internetová negramotnost. 

 V dnešní době je internet největším zdrojem informací. Každý fotbalový klub se snaží 

prostřednictvím svých webových stránek informovat své fanoušky o veškeré činnosti uvnitř 

klubu, kam se řadí aktuální informace, výsledky, soupisky s bližšími informacemi o hráčích i 

realizačním kádru, tabulky, sportovní aktivity a také informace o svých sponzorech. 

 Oba kluby informují o dění ve svých klubech prostřednictvím svých webových 

stránek, konkrétně to jsou www.fcslovacko.cz a www.fcb.cz, kde je možné najít informace o 

klubu, historii, aktualitách, zápasech, statistikách a jiných aktivitách klubu. 1.FC Slovácko je 

navíc jako jeden z mála prvoligových klubů, který si dal odkaz na nabídku vstupenek přímo 

do hlavního menu. 

 Kluby rovněž komunikují prostřednictvím fenoménu dnešní doby Facebook. Větší 

návštěvnost zde má ostravský celek jehož facebookový účet sleduje kolem 45 tisíc uživatelů, 

zatímco uherskohradišťský celek sleduje něco přes 17 tisíc uživatelů. Jak Baník, tak Slovácko 

navíc mají na webových stránkách www.youtube.com své televizní kanály, konkrétně TV 

Baník a TVS, kde vkládají videa ze svých pozápasových rozhovorů, tiskovek nebo z přípravy 

mužstev. 

Public relations 

 1. FC Slovácko se snaží spolupracovat s veřejností co nejvíce. Důkazem toho jsou 

časté autogramiády vybraných hráčů prvního mužstva. Dělají tak na různých místech a při 

různých příležitostí. Například jednou za měsíc ve svém fan shopu. Zajímavá byla 

autogramiáda společně se zlínskými hokejisty ve zlínském obchodním centru Golden Apple. 

Tradicí již je i návštěva některého hráče v první školní den na ZŠ Sportovní v Uherském 
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Hradišti. Mimo jiné klub pořádá tiskové konference ve kterých se řeší důležité věci. Ty 

probíhají zejména po každém domácím zápase nebo při mimořádných situacích v klubu, 

jakou může být třeba výměna trenéra. 

 Ani Baník v tomhle směru nezůstává pozadu. Stejně jako Slovácko, i Baník pořádá 

autogramiády hráčů svého mužstva. Často se tak děje v obchodním centru Futurum ve svém 

zákaznickém centru. Velkým hitem bylo v loňské sezoně působení Milana Baroše v klubu, 

který se stal trhákem při autogramiádách. Stejně jako Slovácko, i Baník pořádá různé tiskové 

konference, na kterých se řeší vesměs stejné záležitosti, jako u Slovácka nebo kteréhokoliv 

českého prvoligového klubu. 

Přímý marketing 

 Oba kluby před každým domácím zápasem prodávají fotbalisté mládežnických týmů 

před stadionem fanouškům svého týmu zápasový bulletiny. 1. FC Slovácko zároveň zasílá 

členům svého věrnostního programu pravidelně prostřednictvím SMS zpráv informace o 

novinkách v klubu. Jiné formy přímého marketingu tento fotbalový kluby v současné době 

nevyužívají. Přímý marketing patří mezi nástroje marketingové mixu fotbalových klubů s 

nejnižším potenciálem. 

Podpora prodeje 

 1.FC Slovácko má ve svém prodeji jednu z druhů permanentek, tzv. Modrou VIP 

permanentku. Tu lze zakoupit v sektoru A5 a A6 za 5 000 korun, kde je právě Modrá VIP 

zóna. Držitelé těchto permanentek mají mít oproti běžným návštěvníkům řadu výhod. Mezi ně 

patří např. samostatný vchod na tribunu, VIP stan s občerstvením (mezi tribunou A a D), 

zdarma zápasový zpravodaj nebo VIP-SMS info servis ve kterém se dozvídá o aktuálním dění 

v 1.FC Slovácko. Jak již je uvedeno výše v cenách, bývají navíc držitelé permanentek 

zařazeni do slosování o produkty Kappa v hodnotě 20 000 Kč. Klub kromě obyčejných 

vstupenek nabízí také zvýhodněné vstupenky pro lidi s průkazem ZTP a ZTP/P se slevou 50% 

procent pro vymezené sektory. Dále děti v rozmezí 6 – 15 let také 50% sleva a nakonec 

zvláštní slevy pro členy FAN klubu v sektorech B2 a B3. Mezi další formu podpory prodeje je 

i nakupování vstupenek online. Slovácko má na úvodní straně svého webu umístěný odkaz na 

nákup online vstupenky. Zde je vypsán příští utkání mužstva na domácím hřišti a fanoušek si 

může vstupenku koupit na libovolné místo v hledišti. 
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Baník se snaží realizovat různé akce na méně atraktivní ligové zápasy, tak aby i na ně byla 

důstojná divácká kulisa. Nabízí například 1+1 na vstupenky, kdy druhá vstupenka je zdarma. 

Samozřejmě je nutné říct, že finanční výnos z toho není příliš vysoký, ale ve finále, když na 

zápas přijde plný stadion, je to určitě lepší, než kdyby klub na vstupném vydělali více, ale 

stadion zel prázdnotou. Kromě toho Baník pro lidi s průkazem ZTP poskytuje s doprovodem 

vstup zdarma a děti do šesti let v doprovodu rodičů také vstup také zdarma. Naopak důchodci 

a ženy platí standardní cenu vstupného. Online prodej vstupenek je u Baníku obdobný jako u 

Slovácka. I u Baníku platí, že odkaz na online vstupenku je umístěn na úvodní straně 

klubového webu. Fanoušek se může podívat na kterýkoliv sektor, kde jsou volná místa a přes 

bankovní účet pak může vstupenku koupit.  

3.7. Marketingový výzkum 

Dotazník 

 Dotazník je jeden z nejpoužívanějších nástrojů pro sběr dat pro různé typy průzkumu. 

Je složen ze série otázek, jejichž cílem je získat názory od respondentů. Oproti jiným typům 

průzkumu, jakož jsou pozorování, telefonický nebo osobní rozhovor, je možné 

prostřednictvím dotazníku získat informace daleko levněji a s menší námahou. Výhodou je 

také jednoduchost při pracování.Pro účely bakalářské práce byla vybrána forma jednoduchých 

otázek s uzavřenými odpověďmi. 

Dotazníkové šetření 

 Pro účely bakalářské práce bylo vytvořeno dotazníkové šetření, kde bylo možné zjistit 

různé názory fanoušků na téma spokojenosti s poskytnutými službami, které oba fotbalové 

kluby nabízí. Respondenty byli lidé všech věkových kategorií i pohlaví. Dotazník byl 

prováděn jak pomocí písemné, tak elektronické formy v celkovém počtu 100 lidí u každého ze 

těchto dvou vybraných klubů. Levý graf vždy ukazuje vyhodnocení Slovácka, pravý graf 

vždy ukazuje Baník. 

Vyhodnocení dotazníku 

Otázka č. 1: 

Vaše pohlaví? 



39 

 

Graf 3.1. Vyhodnocení otázky č. 1: Vaše pohlaví? 

 

zdroj: vlastní 

 Cílem grafů bylo zjistit, které pohlaví více navštěvuje fotbalové zápasy v Ostravě a  

Uherském Hradišti. Výsledky nejsou nijak překvapující. Z obou grafů vyplívá, že na fotbal 

chodí více mužů než žen. 

Otázka č. 2: 

Jak často navštěvujete fotbal? 

Graf 3.2. Vyhodnocení otázky č. 2: Jak často navštěvujete fotbal? 

 

zdroj: vlastní 
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 Na výběr měli respondenti odpovědi, zda chodí na každý domácí zápas, dále kromě 

domácích i venkovní, pak jednou za čas nebo vůbec. V Uherském Hradišti velké procento 

respondentů chodí na každý domácí zápas. Desetina z nich vyjíždí i na venkovní zápasy. Jen 

jedno procento oznámilo, že nechodí vůbec. To na Baník chodí podle grafu méně lidí na 

domácí zápasy, více jich totiž chodí jednou za čas. 

Otázka č. 3: 

Jsou pro vaši návštěvu důležité výsledky klubu? 

Graf 3.3. Vyhodnocení otázky č. 3: Jsou pro vaši návštěvu důležité výsledky klubu? 

 

zdroj: vlastní 

 Cílem otázky bylo zjistit, zda jsou fanoušci k návštěvě utkání ovlivněni výsledky 

klubu. Na grafech jde vidět, že ani u jednoho klubu pro návštěvu zápasu není rozhodující 

aktuální forma týmu. 
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Otázka č. 4: 

Jste spokojen s cenou lístků, permanentek? 

Graf 3.4. Vyhodnocení otázky č. 4: Jste spokojen s cenou lístků, permanentek? 

 

zdroj: vlastní 

 Cíl této otázky byl jednoduchý. Zjistit jak lidem vyhovuje cena vstupenek a 

permanentek a podle toho pak dojít k závěrům, jestli by se vstupné nemělo zlevnit. Grafy 

ukazují naprostý opak. Zatímco u grafu Slovácka lze jasně vidět, že drtivá většina 

dotazovaných je s cenou vstupenek a permanentek nespokojena, kde jen malé procento je s 

těmito cenami spokojena, u Baníku je tomu přesně naopak. Drtivá většina je s cenami 

spokojena. 

Otázka č. 5: 

Je cena vstupenek důležitá pro vaši návštěvu? 

Graf 3.5. Vyhodnocení otázky č. 5: Je cena vstupenek důležitá pro vaši návštěvu? 
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 U další otázky se zjišťovalo zda je cena vstupenky důležitá pro návštěvu respondentů. 

Výsledky grafů ukazují, že většině respondentů u obou klubů nezáleží na ceně vstupenek a na 

fotbal stejně přijdou. 

Otázka č. 6: 

Kde nakupujete vstupenky? 

Graf 3.5. Vyhodnocení otázky č. 6: Kde nakupujete vstupenky? 

 

zdroj: vlastní 
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Respondenti Baníku nejčastěji kupují vstupenky na stadionu před zápasem. Až poté uvedli, že 

mají ve vlastnictví permanentku. 
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Otázka č. 7: 

Z jakého zdroje se dovídáte o zápasech? 

Graf 3.7. Vyhodnocení otázky č. 7: Z jakého zdroje se dovídáte o zápasech? 

 

zdroj: vlastní 

 Cílem této otázky bylo zjistit, odkud se respondenti dovídají o zápasech klubu. 

Největší procento v obou případech označilo, že se o zápasech dovídají z webových stránek 

klubu. Naopak jen málo procento jako odpověď označilo rozhlas. 

Otázka č 8: 

Jaký máte názor na zpracování klubového webu?  
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Graf 3.8. Vyhodnocení otázky č. 8: Jaký máte názor na zpracování klubového webu?  

 

zdroj: vlastní 

 Cílem osmé otázky bylo zjistit názor na zpracování webových stránek klubu. Drtivá 

většina dotazovaných obou klubů označila, že klubový web je přehledný. Jen jedno, potažmo 

tři procenta web vůbec nevidělo. 

Otázka č. 9: 

Jaký máte názor na práci pořadatelské služby? 

Graf 3.9. Vyhodnocení otázky č. 9: Jaký máte názor na práci pořadatelské služby? 

 

zdroj: vlastní 
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 Cílem této otázky byla analýza spokojenosti s organizační strukturou při pořádání 

fotbalového zápasu. Na grafu Slovácka je vidět, že s pořadatelskou službou je spokojeno 

osmdesát čtyři procent, z čehož jde usoudit, že pořadatelé odvádějí velmi dobrou práci a 

mohou si tak bez problému vychutnat zápas bez nějakých problémů. U grafu Baníku jsou 

výsledky horší. Hodně respondentů má na činnost pořadatelské služby připomínky a našli se i 

takový, kteří jsou velmi nespokojeni. 

Otázka č. 10: 

Jste spokojen s doprovodnými programy během utkání (občerstvení, soutěže)? 

Graf 3.10. Vyhodnocení otázky č. 10: Jste spokojen s doprovodnými programy během utkání 

(občerstvení, soutěže)? 

 

zdroj: vlastní 

 Cílem otázky bylo zjistit, jestli není potřeba změnit nebo upravit služby, které jsou 

nabízeny během zápasu. Z výsledků u Slovácka vyplívá, že polovina dotazovaných je se 

službami spokojena, pro velkou část diváků je hlavní fotbal a jen pár z nich je se službami 

nespokojena. U Baníku je opět vyhodnocení jiné. Všechny tři možnosti odpovědi mají zhruba 

stejné procento. 

Otázka č. 11: 

Líbí se vám zázemí stadionu? 
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Graf 3.11. Vyhodnocení otázky č. 11: Líbí se vám zázemí stadionu? 

 

zdroj: vlastní 

 Další otázka byla spjata se sympatiemi se zázemím stadionu. Je vidět další graf, ve 

kterém jsou odpovědi naprosto odlišné. Zatímco respondenti Slovácka jsou v drtivé většině 

spokojeni se zařízením stadionu, u těch baníkovských je velká většina se zařízením stadionu 

nespokojena.  

Otázka č. 12: 

Jak daleko to máte ke stadionu? 

Graf 3.12. Vyhodnocení otázky č. 12: Jak daleko to máte ke stadionu? 

 

zdroj: vlastní 
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 Účelem otázky bylo zjistit, zda sou diváci pouze místní obyvatelé Uherského Hradiště, 

Ostravy, jeho blízkého okolí nebo i z větší vzdálenosti. Výsledkem bylo, že u Slovácka je 

většina dotazovaných z blízkého okolí. To u Baníku nejvíce procent uvádí, že bydlí ve  

vzdálenosti do deseti kilometrů, ale na druhém místě se umístila možnost více než deset 

kilometrů. Nutno podotknout, že u Ostravy může taková vzdálenost znamenat i "kousek" za 

městem. 

Otázka č. 13: 

Co nakupujete ve fanshopu? 

Graf 3.13. Vyhodnocení otázky č. 13: Co nakupujete ve fanshopu? 

 

zdroj: vlastní 

 Další otázka byla zaměřena na fan shop klubu, konkrétně jaké věci zde respondenti 

nakupují. Výsledky byly různorodé. Nejčastější odpovědí však byl nákup šál. Dále pak trička 

a ostatní zmíněné byly na stejné úrovni. 

Otázka č. 14: 

Co si myslíte o cenách suvenýrů ve fanshopech? 
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Graf 3.14. Vyhodnocení otázky č. 14: Co si myslíte o cenách suvenýrů ve fanshopech? 

 

zdroj: vlastní 

 V předposlední otázce šlo o to zjistit, jaký mají respondenti názor na ceny ve fan 

shopech. Výsledky jsou u obou klubů odlišné. U Slovácka si téměř polovina z nich myslí, že 

ceny u všech suvenýrů jsou drahé. Jen málo z nich si myslí, že suvenýry jsou levné. U Baníku 

má polovina z nich neutrální názor, ale další uvedli levné ceny. 

Otázka č. 15: 

Sledujete aktuality o klubu i na facebookovém účtu klubu? 

Graf 3.15. Vyhodnocení otázky č. 15: Sledujete aktuality o klubu i na facebookovém účtu klubu? 

 

zdroj: vlastní 
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 Poslední otázka měla ukázat, zda respondenti sledují aktuality na facebookovém ůčtu 

klubu. Více než polovina dotazovaných v obou grafech uvedla, že ho sledují často. Zhruba 

třetina ho sleduje jen jednou za čas a pouhých třináct, potažmo osm procent ho nesleduje 

vůbec. 

SWOT analýza 1. FC Slovácko 

Tab. 3.3. SWOT analýza 1. FC Slovácko 

Strengths – Silné stránky Weaknesses – Slabé stránky  

- podpora fanoušků 

- zázemí stadionu 

- webové stránky 

- doprovodný program 

- perspektivní kádr 

- jediný prvoligový klub v okolí 

- ceny vstupenek, permanentek 

- ceny suvenýrů 

- účast v korupční aféře 

Opportunities – Příležitosti  Threats - Hrozby  

- facebookový účet 

- utkání reprezentace na stadionu 

- popularita klubu v regionu 

- trend zdravého životního stylu 

- probojování se mezi první pětku v tabulce 

- online vstupenky 

- bezpečnost diváků 

- zranění hráčů 

- odchod hlavních sponzorů 

zdroj: vlastní 

Silné stránky - zázemí stadionu je asi nejsilnější stránkou klubu, který nejen, že odpovídá 

předpisům FAČR, ale také patří v české lize mezi nejmodernější. Další silnou stránkou, a to 

podstatnou, jsou fanoušci klubu. Ti u nás patří mezi nejlepší a v každém utkání dokážou 

udělat skvělou atmosféru. Dotazník také ukázal, že cena vstupenek či výsledky klubu nejsou 

příliš důležité pro to, aby na fotbal přišli. Většina z nich totiž chodí na každý domácí utkání. 

Klub také nabízí velké množství občerstvovacích stánků a celkově doprovodné programy 
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během utkání jsou na dobré úrovni.. Mezi silné stránky se řadí i propagace klubu, především 

jde o internet a tisk. Internet, konkrétně webové stránky klubu. Ty jsou přehledné, kvalitně 

zpracované a dobře informuje o činnosti klubu. Mimo jiné kádr Slovácka je dostatečně 

kvalitní s potenciálem hrát v první polovině tabulky o čemž svědčí jeho momentální výkony v 

této sezoně.  

Slabé stránky - jednoznačnou slabinou klubu jsou ceny vstupenek a permanentek. 1. FC 

Slovácko patří mezi kluby, které je mají nejdražší. Oproti Baníku jsou tyto ceny na úplně jiné 

úrovni, než u Baníku. Paradox je, že fanouškům tyto ceny vadí, ale i tak na utkání chodí. 

Kromě vstupenek lze usoudit, že ani ceny suvenýrů ve fan shopech není optimální. Většina z 

respondentů má názor, že tyto ceny jsou drahé. Slabou stránkou je i účast, tehdy ještě 1. FC 

Synot, v korupční aféře, ve které byl klub označován za hlavní symbol tohoto skandálu, a 

tohoto škraloupu se klub ještě dlouho nemohl zbavit.   

Příležitosti - oficiální internetové stránky 1. FC Slovácko jsou na kvalitní úrovni. Příznivci 

zde mají možnost vyjádřit svůj názor formou fóra. Také vzrůstající zájem společnosti o sport 

a zdravý životní styl dnešních lidí je příležitostí pro klub přilákat do ochozů nové fanoušky. 

Velkou příležitostí pro klub je probojování se mezi nejlepších 5 celků soutěže, popřípadě 

probojování se do pohárové Evropy umístěním v tabulce nebo vítězstvím v Poháru České 

pošty, což by jistě zajistilo publicitu a přitáhlo by pozornost nových obchodních partnerů, 

kteří by se chtěli podílet na sponzorování klubu. Mezi příležitosti by se měla počítat i možnost 

zakoupení vstupenky online přes webové stránky klubu. Tato příležitost se dá uvádět i do 

silných stránek, ale využití této online koupi zatím nevyužívá mnoho lidí. Pro klub je 

příležitostí i využívání stadionu fotbalovou reprezentací, která na jeho stadionu odehrála již 

několik přátelských nebo kvalifikačních utkání. 

Hrozby - za největší hrozbu se dá považovat bezpečnost diváků. Respondenti sice v 

dotazníku ve většině uvedli, že jsou s prací pořadatelské služby spokojeni, jenže agresivita na 

fotbalových stadionech roste a ani dobrá pořadatelská služba si nemusí vždy bezchybně vézt. 

Mezi hrozby lze zahrnout i zranění klíčových hráčů mužstva, kteří můžou chybět v důležitých 

utkáních. A jako poslední hrozba je uvedena je hrozba odchodu hlavních sponzorů, kteří do 

klubu přivádí velké množství peněz. 

 



51 

 

SWOT analýza FC Baník Ostrava 

Tab. 3.4. SWOT analýza FC Baník Ostrava 

Strengths – Silné stránky Weaknesses – Slabé stránky 

- fanouškovská základna 

- tradice a historie klubu 

- patriotismus hráčů 

- jediný prvoligový klub v okolí 

- ceny vstupenek 

- zázemí stadionu 

- dluhy  

- finanční situace klubu 

- doprovodný program 

- výkony mužstva v lize 

 

Opportunities – Příležitosti Threats - Hrozby 

- facebookový účet 

- trend zdravého životního stylu 

- Ostrava evropské město sportu 

- online vstupenky 

- nákup kvalitních hráčů 

- bezpečnost fanoušků  

- korupční aféra v českém fotbale 

- sestup do nižší ligy 

- zranění hráčů 

- konkurence s HC Vítkovice Steel 

zdroj: vlastní 

Silné stránky - jednoznačně největší silnou stránkou jsou jeho fanoušci, kteří v České 

republice patří mezi nejoddanější a vždy dokáží na stadionu udělat skvělou atmosféru, a to 

nejen na domácím, ale i na venkovních stadionech, ať už je to na kterémkoliv. Velký 

množství fanoušky cestuje po celé republice podpořit svůj tým. Ostravský celek má také 

dlouhou historii a tradici, na což by měl klub spoléhat při jednání se sponzory. Další velmi 

silnou stránkou je patriotismus hráčů. Během posledních let se do Baníku vrátilo mnoho 

odchovanců, kteří do té doby působili v jiných evropských klubech. Další silnou stránkou je 

určitě cenová politika vstupenek a permanentek. Fanoušek nemusí sahat hluboko do kapsy, 

aby se na domácí utkání dostal. Důkazem toho jsou jedny z nejlevnějších vstupenek v lize. To 

samé se dá říct v určité míře i o cenách suvenýrů, které jsou ve srovnání se Slováckem 

levnější. A asi jedna z posledních silných stránek jsou webové stránky klubu. Ty jsou 

přehledné, snadno se v nich dá orientovat a dobře informují o aktuálním dění v klubu. 
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Slabé stránky - nejslabší stránkou klubu, která se dá také počítat mezi hrozby, je špatná 

finanční situace a velké množství dluhů. Dále mezi slabé stránky se můžou zahrnout zázemí 

stadionu. Ostravské Bazaly jsou zastaralé a fanouškovi nepřinášejí komfort, jaký by fanoušci 

požadovali. Další slabou stránkou je doprovodný program, konkrétně možnost občerstvení a 

soutěží. Ty jsou na špatné úrovni. A v neposlední řadě zde patří výkonu klubu v posledních 

sezonách a s tím související strach ze sestupu. 

Příležitosti - jednou z příležitostí je baníkovský facebookový účet. Zde mají velký počet 

svých odběratelů a klub by měl na tento současný fenomén více vsázet. Dále jak už bylo 

uvedeno u Slovácka, je pro klub příležitostí vzrůstající zájem společnosti o sport a zdravý 

životní styl dnešních lidí. Tyto lidi, by mohli přilákat do ochozů svého stadionu a získat tak 

další fanoušky. Tomu napomáhá i skutečnost, že Ostrava se pro rok stala evropským městem 

sportu. Jako příležitost se dá považovat také získání nových hotových hráčů, kteří by pomohli 

zvednout kvalitu mužstva a tím pomoci Baníku hrát ve vyšších patrech fotbalové tabulky. A 

mezi poslední příležitosti je uvedena možnost zakoupení vstupenky online přes své webové 

stránky klubu, kterou ale fanoušci nevyužívají ve velké míře a raději si vstupenku koupí na 

stadionu.  

Hrozby - Za velkou hrozbu považuji bezpečnost diváků. Je to z důvodu vzrůstající agresivitě 

fotbalových fanoušků na stadionu. Tato hrozba je zvláště vysoká v případech, kdy Baník hraje 

s pražskými celky Spartou a Slávií a také Brnem či Olomoucí. Takové zápasy jsou 

označovány jako rizikové a z toho důvodu je povoláváno velké množství policejních složek. 

Další hrozbou, a to momentálně hodně aktuální je setrvání klubu v Gambrinus lize. Mužstvo 

totiž balancuje na hranici sestupu, který by za předpokladu, že se tomu tak stane, odvane 

sponzory klubu a některé fanoušky. K tomu, aby se tak nestalo je zapotřebí, aby se kádru 

vyhýbala zranění svých důležitých hráčů. A hrozbou je také působení extraligového 

hokejového klubu ve městě. Za předpokladu pokračujících výkonů mužstva a naopak úspěchů 

HC Vítkovice je možná migrace fanoušků z fotbalu na hokej. 

3. 8. Komparace vybraných klubů 

 Pokud se jedná o silné stránky, tak nedá se jednoznačně určit, který tým je na tom 

lépe. Společné mají snad jen podporu svých fanoušků, kteří jsou svým povzbuzováním známí 

po celé republice. Dále pak skutečnost, že oba kluby jsou jedinými prvoligovými zástupce 

svého kraje. Jako hlavní příčinu vidím to, že v Gambrinus lize hraje málo moravských klubů, 
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které většinu sezon ani nehrají o přední umístění v tabulce. Navíc z Národní fotbalové ligy, 

které je druhá nejvyšší v republice, o postup většinou hrají kluby z Čech. A jako poslední 

společnou silnou stránkou jsou kvalitně zpracované webové stránky. Klub ze Slovácka navíc 

disponuje kvalitním zázemím stadionu, a také kvalitním hráčským kádrem. 

 Co platí u Slovácka jako silná stránka, u Baníku platí jako ta slabá. Zázemí stadionu 

neodpovídá regulím FAČR a jeho rekonstrukce je nezbytná. Dalším rozdílem je kvalita 

hráčského kádru. Baník, jak již bylo poznamenáno, patří mezi kluby, které v posledních 

sezonách hrají o holé přežití v nejvyšší soutěži. Kádr ovšem momentálně nejde obměnit 

nějakými zvučnými jmény a to proto, že klub zkrátka na ně nemá peníze. Má dluhy a velké 

finanční potíže. Klub už byl díky tomu i na pokraji bankrotu, ale dá se řict, že v poslední 

chvíli se tak nestalo. Dalším naprostým protikladem obou klubů jsou ceny vstupenek a 

permanentek. Je až alarmující, jaké rozdíly v tomto hledisku mezi kluby jsou. 1. FC Slovácko 

má až nelogicky vysoké ceny. Těžko říct, proč právě taková cenová strategie v klubu panuje. 

Právě tyto ceny jsou asi největší slabinou klubu. To Baník má cenovou strategii úplně a právě 

díky ní chce přitáhnout do ochozů více fanoušků. Rozdíly lze vidět i v cenách klubových 

suvenýrů. Naštěstí zde ty rozdíly nejsou tak vysoké. Ale i tak má zde Baník levnější ceny. 

Slovácku kromě jiného dělala dlouho problém účast v korupční aféře, kde právě oni byli 

považování za hlavní aktéry. Tato ostuda samozřejmě dopadla na celý český fotbal, Baníku 

nevyjímaje.  

 Co se týče příležitostí, tak i zde mají oba kluby podobné položky. Jedná se hlavně o 

facebookový účet svého klubu, který nabízí řadu možností, jak oslovit své stávající, tak 

potencionální zákazníky. To právě dělají i oba kluby a snaží se vymýšlet nové a nové věci, 

které by přispěli ke zvýšení čísla odběrů uživatelů. Další příležitostí je využití nákupu 

vstupenek online. Ačkoliv oba kluby je nabízí formou svých webových stránek, tak z 

dotazníků vyplívá, že většina fanoušků vstupenky nakupuje osobně v kamenných obchodech 

a jen malá hrstka i přesto, že dnes lidé nakupují online téměř cokoliv, tak jen malá hrstka z 

nich tak činí. A jako poslední společná příležitost je zvyšující se globální zájem o zdraví 

životní styl, čehož oba kluby můžou využít při zvýšení návštěvnosti na svá utkání. Co se týče 

hrozeb, tak zde je jednoznačně nejvyšším společným faktorem bezpečnost na stadionech. 

Větší obavy však panují u Baníku, jehož fanoušci jsou pověstní kromě vytvoření skvělé 

atmosféry a vandalismem na stadionech. Nejde přitom jen o venkovní výjezdy těchto 

fanoušků, ale i o ty domácí. Již výše v bakalářské práci jsem uvedl jako příklad nedávné 
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domácí utkání proti AC Sparta Praha, právě domácí za pomoci své družby z Katowic 

vytrhávali sedačky a házeli je do hlediště mezi sparťanské fanoušky. Hrozbou obou klubů je 

takové samozřejmě možnost zranění svých důležitých hráčů. Větším problémem by to v tuhle 

chvíli bylo pro Baník z důvodu boje o záchranu. Na druhou stranu rozdílem mezi oběma 

kluby je v městské konkurenci s jiným sportovním oddílem. Zatímco Slovácko v blízkém 

okolí nemá nikoho, kdo by jim mohl přetahovat fanoušky, u Baníku je to naopak. V Ostravě 

sídlí hokejový klub Vítkovice Steel, který hraje extraligu. 

 Nakonec bych rád porovnal distribuci a propagaci obou klubů. Rozdíly v těchto 

faktorech nejsou nijak velké. Naopak Slovácko i Baník je mají velmi podobné. Distribuce 

vstupenek probíhá na několika místech a s podobnými časy prodeje. Samotné zápasy se 

kromě osobní návštěvy stadionu vysílají i v televizi na stejných stanicích. Za celou sezonu je 

počet přenosů obou klubů v televizi přibližně stejný. Kluby navíc využívají své kanály na 

youtube.com. U propagace, konkrétně práce s veřejností využívají kluby podobných metod. 

Několikrát za rok na různých místech pořádají autogramiády svých hráčů nebo například 

vybraní hráči chodí za dětmi do škol nebo navštěvují nemocnice. Jen u podpory prodeje si 

myslím, že Slovácko více zvýhodňuje držitele svých permanentek.    
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4. Výsledky šetření, návrhy, doporučení 

 Za využití výsledků marketingového výzkumu byla provedena komparace obou dvou 

vybraných fotbalových klubů. V čtvrté kapitole jsou výsledky šetření v jednotlivých klubech 

využity k případným subjektivním návrhům a doporučením. 

 

1. FC Slovácko 

Produkt 

 1. FC Slovácko v momentální sezoně odvádí velmi dobré výkony, tím pádem jako 

produkt klub funguje dobře. Tomu zejména pomáhá kvalitní kádr společně s dobrým trenérem 

a vedením týmu. Proto je potřeba, aby se ho klub snažil zachovat. Klub by měl udržen nynější 

formu, což je postavení v první polovině tabulky. Odměnou jim za to jistě bude ještě zvýšení 

návštěvnosti utkání. Jak již bylo zmíněno, velkým plusem v každé sezoně je podpora 

fanoušků na soutěžních utkáních hradišťského klubu. Výsledky dotazníku potvrdili, že většina 

z nich chodí na každý domácí zápas a pro jejich návštěvu není důležitá aktuální forma 

mužstva. I ve dvou sezonách, kdy klub hrál druhou ligu, průměrná návštěva by se dala srovnat 

s některými prvoligovými stadiony, dokonce byla i lepší. Co se týká bezpečnosti na stadionu, 

tak ta je na rozdíl od Baníku lepší. Pro fanoušky hostí je vyhrazen oplocený sektor, takže 

možnost se dostat mezi domácí fanoušky je téměř nemožné. Domácí nejsou považováni za 

agresivní a proto s nimi problémy nejsou. Pořadatelská služba se proto více zaměřuje na ty 

hostující. Doporučoval bych pokračovat ve jejich dobré práci na stadionu i nadále. 

Cena 

 1. FC Slovácko by dle mého úsudku mělo přehodnotil cenovou politiku vstupenek a 

permanentek. Na Uherskohradišťsku sice fotbal táhne a jeho návštěvnost na domácí zápasy je 

vzhledem k počtu obyvatel poměrně vysoká, jeho ceny ale patří mezi nejdražší. Dražší 

vstupenky má už jen pražská Slávie. Klub nehrává o titul ani v pohárové Evropě a tak by měl 

své ceny za vstupné určitě snížit. To samé platí pro ceny suvenýrů ve fan shopech, které jsou 

také poměrně drahé. Za dobrý přiklad by se dal považovat srovnání ceny originálního dresu u 

vybraných klubů. Z tab. 3.2. lze jasně vyčíst, takový dres u Slovácka je jednou tolik dražší než 

ten ostravský.  
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Distribuce 

 Protože samotné fotbalové utkání je produktem, které probíhá pouze na stadionu, tak 

návrhy na zlepšení distribuce se týkají dodatečných služeb. Předprodej vstupenek probíhá 

každý všední den od ranních hodin a do podvečerních a v den zápasu vždy od 13 hodin. Místa 

k prodeji jsou jak na stadionu, tak v centru ve fan shopu. Z toho důvodu není důvod něco 

měnit. Fanoušek má dostatek míst a času na zakoupení vstupenky. Do distribuce patří i vlastní 

prostředí stadionu. Ten je moderní a splňuje všechny regule předepsané FAČR. Tribuna leží v 

krátké blízkosti od hřiště a obklopuje ho ze všech stran. Fanoušek má tedy ze všech míst na 

stadionu dobrý výhled na zápas. Z tohoto hlediska tedy také není žádný důvod něco měnit.  

Propagace 

 Jak bylo zmíněno ve slabých stránkách klubu, v minulých letech byla díky účasti v 

korupční aféře propagace klubu velmi špatná a trvalo dlouho než tento černý puntík dokázalo 

smazat. Dnes už je ale situace dobrá i díky změně názvu klubu z dřívějšího 1. FC Synot na 

dnešní 1. FC Slovácko. Doporučení pro lepší propagaci klubu by mohlo být zapojit se do 

místních kulturních akcí, které láká mnoho lidí ze širokého okolí. Takovými akcemi se myslí 

hlavně Slavnosti vína a Letní filmová škola. V případě Slavnosti vína by stálo za uvážení 

otevření stánku s vlastním vínem s vlastní etiketou, na které by byl znak klubu. U Letní 

filmové školy by bylo vhodné zřídit větší stan v barvách klubu ve kterém by byly promítány 

záznamy z historie klubu až po současnost. V tomto případě by se taková myšlenka dostala do 

podvědomí turistů, kteří přijeli z větší dálky.   

FC Baník Ostrava 

Produkt 

 Po sportovní stránce na tom Baník není vůbec dobře. Klub hraje již několikátou 

sezonu o přežití v Gambrinus lize a letošní sezona není výjimkou. Doporučoval bych proto 

nákup kvalitních hotových hráčů, kteří by zvedli úroveň mužstva a pomohli by ho dostat se ze 

sestupových pater, ve kterých klub momentálně je. I přesto má Baník Ostrava velkou 

fanouškovskou základnu, která v lize patří mezi největší a mají velkou reputaci. I přes 

nekvalitní výsledky je návštěva na soutěžní utkání klubu dobrá. Dále stojí za zvážení 

vylepšení doprovodného programu při utkáních. Z dotazníků vyplynulo, že momentální 

spokojenost je nízká a proto by byla potřeba tuhle situaci zlepšit.  
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Cena 

 Jak již bylo řečeno, ceny vstupenek jsou levné a patří k nejlevnějším k české lize. To 

je nutné hodnotit velmi kladně. Česká liga totiž nemá takovou úroveň a ani jeho celková jeho 

celková reputaci je na špatné úrovni. Z toho hlediska není důvod mít vysoké ceny. Z 

marketingového výzkumu vyplynulo, že většina dotazovaných je s jejími cenami spokojena. 

To samé může platit pro ceny ostatních produktů, jako jsou suvenýry. Ty by bylo vhodné 

ponechat na stávající úrovni.   

Distribuce  

 Baník Ostrava distribuuje vstupenky podobně jako Slovácko. Předprodej probíhá také 

každý všední den od rána do podvečera. Kromě samotného stadionu lze zakoupit vstupenky i 

v Obchodním centru Futurum, který se nachází zhruba 3 kilometry od stadionu. Jediný rozdíl 

je v prodeji vstupenek přímo před samotným utkáním. Na Bazalech se totiž pokladny otevírají 

až hodinu před zápasem. Z toho důvodu by možné stálo za zvážení tyto pokladny otevřít 

alespoň o hodinu dříve. Při utkání, u kterého se čeká vysoká návštěva, by u pokladen mohly 

být dlouhé fronty. Jinak si myslím, že taková distribuce vstupenek či permanentek probíhá 

bez problému. Klub nabízí dostatek míst, jak se k nim dostat. A následuje samotný stadion. V 

důsledku skutečnosti, že baníkovský fotbalový stánek Bazaly je zastaralý, navrhoval bych 

možné úpravy v oblasti pohodlí a komfortu diváků během mistrovských utkání. Samotní 

dotazování jsou z 89% ze zázemím stadionu nespokojeni. To je ovšem zřejmě nemožné v 

důsledku možného stěhování klubu na stadion ve Vítkovicích.  

Propagace 

 Oficiální internetové stránky FC Baník Ostrava jsou z funkčního a estetického 

hlediska na dobré úrovni, což je mimo jiné důkazem dlouholeté existence těchto stránek a lidí 

na správném místě, kteří se o ně starají. A právě proto si myslím, že propojení ostravského 

klubu s jeho příznivci a návštěvníky stránek je dobré. Na druhou stranu stojí za zvážení 

podílet se na spolupráci s dalšími organizacemi a akcemi ve městě, jakož jsou například Zlatá 

tretra, hudební festival Colours of Ostrava nebo využít toho, že Ostrava je evropským městem 

sportu pro tento rok. Naopak velmi negativní stránka z hlediska propagace je vandalismus 

některých fanoušků. Ti jsou sice jednou z nejsilnějších stránek klubu, ale jejich výjezdy na 

venkovní utkání jsou velmi bedlivě sledovány policií. Problém s takovými fanoušky by se měl 
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co nejrychleji vyřešit, protože jejich výtržnosti často vyústí ve velké pokuty pro klub. 

Fanoušci právě na venkovní utkání přijíždí vlakem, a právě v nich začínají jejich výtržnosti. 

Řešením by mohlo být zřízení speciální autobusové dopravy, ve kterých by fanoušci k tomu, 

aby dostali lístek, předložili občanský průkaz a každý z nich by byl nucen podepsat určitou 

formu prohlášení o etickém kodexu fanouška. Při případném porušení by byl následně 

potrestán pokutou. Před realizací tohoto návrhu by měl být na webových stránkách a 

facebookovém účtu klubu by klub provedl průzkum, zda by byl mezi fanoušky o podobnou 

službu zájem. 
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5. Závěr 

 Téma této bakalářské práce bylo zaměřené na komparaci dvou fotbalových 

prvoligových klubů. V rámci osobních preferencí a zájmu o danou problematiku byly pro její 

vypracování vybrány kluby 1. FC Slovácko a FC Baník Ostrava s tím, jak využívají nástrojů 

marketingového mixu. Na základě dostupných informací byl v praxi na fotbalových klubech 

aplikován marketingový mix 4P, sestavena SWOT analýza a vytvořen dotazník, ve kterém 

bylo cílem zjistit, jak jsou fanoušky spokojeni s nabízenými službami a jejich cenami. Dále 

také materiální a technické vybavení klubů, prostředí areálu a způsoby propagace klubů. 

 V teoretické části byly popsány teoretické pojmy, které se přímo dotýkají daného 

tématu, jakož je popsání marketingu s jeho definicemi, rozdělením, základními složkami. 

Dále marketingového mixu, hlavně šlo o popis "4P", jež jsou produkt, cena, distribuce a 

propagace. Praktická část by zaměřena na samotnou komparaci vybraných klubů, ve které 

byly popsány informace o klubech, jejich historie, a rozebrání jejich marketingového mixu. K 

tomu byla doplněna SWOT analýza a jaký forma marketingového výzkumu byl vybrán 

dotazník spokojenosti s nabízenými službami. Vše bylo posléze shrnuto ve výsledcích s 

návrhy a doporučeními. 

 
 Myslím si, že cíle mojí bakalářské práce se podařilo splnit. Věřím, že tato práce bude 

přínosem a může sloužit i jako možný návrh na vylepšení stávající situace v klubech. Bylo by 

jistě zajímavé, kdyby výsledky této práce mohly být srovnány s podobnou analýzou u 

ostatních fotbalových klubů nebo i sportovních klubů z jiných sportů.  
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Seznam zkratek 

FC - Football Club 

FIFA - Fédération Internationale de Football Association 

FA - Football Association 

FAČR - Fotbalová asociace České republiky 

ČMFS - Českomoravský fotbalový svaz 

 



 

 

  



 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Dotazník 
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Příloha č. 1 - Dotazník 

Dobrý den, jmenuji se Ondřej Šebák a jsem student Vysoké školy Báňské v Ostravě 

ekonomickou fakultu, obor Sportovní  management a píšu bakalářskou práci, k níž potřebuji 

udělat průzkum názorů fanoušků. Vybral jsem si formu dotazníku, který se skládá z 15 

otázek, které mi pomohou stanovit, jak si klub vede v oblasti marketingu. Děkuji za čas, který 

jste si našli a vyplnili tento dotazník. 

1. Vaše pohlaví? 

a) muž 

b) žena 

 

2. Jak často navštěvujete fotbal? 

a) chodím na každý domácí zápas 

b) chodím na domácí i venkovní zápasy 

c) jednou za čas 

d) vůbec 

 

3. Jsou pro vaši návštěvu důležité výsledky klubu? 

a) ano 

b) ne 

 

4. Jste spokojen s cenou lístků, permanentek? 

a) ano 

b) ne 

 

5. Je cena vstupenek důležitá pro vaši návštěvu? 

a) ano 

b) ne 

 

6. Kde nakupujete vstupenky? 

a) na internetu 

b) v předprodeji na stadionu nebo fan shopu 

c) na stadionu před zápasem 

d) mám permanentku 

 

7. Z jakého zdroje se dovídáte o zápasech? 

a) z tisku 

b) z webových stránek klubu 

c) z facebookového účtu klubu 

d) z rozhlasu 
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8. Jaký máte názor na zpracování klubového webu?  

a) je přehledný 

b) je nepřehledný 

c) neviděl jsem ho 

 

9. Jaký máte názor na práci pořadatelské služby? 

a) spokojenost bez výhrad 

b) spokojenost s malými připomínky 

c) velká nespokojenost 

 

10. Jste spokojen s doprovodnými programy během utkání (občerstvení, soutěže)? 

a) ano, spokojen 

b) neberu v potaz, hlavní je fotbal 

c) ne, nespokojen 

 

11. Líbí se vám zázemí stadionu? 

a) ano 

b) ne 

 

12. Jak daleko to máte ke stadionu? 

a) do 2 km  

b) do 5 km 

c) do 10 km 

d) více než 10 km 

 

13. Co nakupujete ve fanshopu? 

a) dresy 

b) šály 

c) trička 

d) kšiltovky 

e) jiné 

 

14. Co si myslíte o cenách suvenýrů ve fanshopech? 

a) všechny jsou levné 

b) některé jsou levné, jiné drahé 

c) všechny jsou drahé 

 

15. Sledujete aktuality o klubu i na facebookovém účtu klubu? 

 a)    ano, často 

 b)    ano, ale jen jednou za čas 

 c)    ne, nesleduji 

 


