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1 Úvod 

Sport jako takový je nedílnou součástí kulturního vyžití většiny obyvatel. V mnohých 

případech se jedná o volnočasovou aktivitu, která nám pomáhá se odreagovat od každodenní 

rutiny a navíc aktivní pohyb napomáhá zdravému stylu života. Fotbal je nejpopulárnějším a 

nejvíce rozšířeným sportem ve světě. Je nejen kolektivním hrou, ale také celosvětově 

uznávaným a rozšířeným fenoménem, a proto není divu, že přitahuje velkou pozornost 

investorů. 

Marketing je v dnešní době nezbytnou součástí sportu, ať už se jedná o jakékoliv jeho 

odvětví. Nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím je bezpochyby právě fotbal a to zejména 

díky své celosvětové popularitě. Fotbalové kluby využívají různé marketingové nástroje tak, 

aby dosáhly svých cílů. Marketing fotbalových klubů se zaměřuje především na diváky 

jakožto spotřebitele služby a na budování pozitivních vztahů s širokou veřejností. Efektivní 

komunikace s diváky zaručuje fotbalovým klubům úspěch ve formě vysoké návštěvnosti. A je 

to právě divácké zázemí, které může pozitivně ovlivnit budoucí rozvoj klubu. 

Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu FC Hlučín. Tento fotbalový 

klub byl vybrán hned z několika důvodů. Jedním z nich je osobní vztah autora k tomuto 

klubu. Dalším důvodem, proč byl pro analýzu vybrán právě klub FC Hlučín, je neobvykle 

nízká návštěvnost na fotbalových utkáních v poměru s předešlými ročníky. Téma 

marketingového mixu ve sportu a jeho optimalizace je autorovi osobně velmi blízké, jelikož 

působí ve vedení fotbalového klubu na profesní úrovni. 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat marketingový mix FC Hlučín a optimalizovat 

prvky marketingového mixu, které by vedly k vyšší návštěvnosti mistrovských utkání. 

V bakalářské práci se bude zaměřeno především na cenu a na to, do jaké míry tento prvek 

marketingového mixu ovlivňuje návštěvnost. Bude zjištěno, zda je možné trvaleji zvýšit 

návštěvnost na mistrovských utkáních FC Hlučín použitím vhodných marketingových 

nástrojů. 
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2 Teoretické vymezení marketingového mixu 

Tato kapitola je věnována teoretickému vymezení pojmů marketingového mixu. 

Postupně budou definovány a blíže přiblíženy prvky marketingového mixu, jejich uplatnění 

na konkrétních příkladech a následně bude zaměřeno na marketingový mix ve službách. 

2.1 Marketingový mix 

Marketingový mix definuje Kotler (2007, s. 70) jako: „Soubor taktických 

marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. 

Marketingový mix zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém 

produktu.“ Rozdělení marketingového mixu se liší podle jednotlivých autorů a oblasti jeho 

použití. Tradiční nástroje marketingového mixu se označují jako 4P: Výrobek (product), cena 

(price), místo (place) a propagace (promotion). Model 4P představuje pohled prodávajícího na 

marketingové nástroje dostupné k ovlivnění zákazníků. Z pohledu zákazníka musí každý tento 

marketingový nástroj přinášet určité výhody a je označován jako model 4C (viz tab. 2.1). [5] 

Tab. 2.1: Složky marketingového mixu: 4P a 4C 

 

Zdroj: [5], vlastní zpracování 

Tento model však v oblasti služeb nestačí pro účinné vytváření marketingových plánů, 

proto byl rozšířen o další tři nástroje: Lidé (people), materiální prostředí (physical evidence) a 

procesy (processes). Tento rozšířený model používaný v oblasti služeb se nazývá 7P. [10] 

2.1.1 Produkt (product) 

Produkt je obecně definován jako vše, co je možné nabídnout trhu ke koupi, použití či 

spotřebě a co může uspokojit určitou potřebu či přání. Zahrnují se zde fyzické předměty, 

služby, osoby, místa, organizace a myšlenky. [5] 

Služby se řadí mezi produkty, které jsou definovány jako soubor hmotných a 

nehmotných prvků, které představují výhody nebo také funkční, psychologické a sociální 

užitky pro zákazníky. Produktem může být myšlenka, služba, zboží nebo kombinace všech tří 
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výstupů. Produkt ve službách se rozděluje na dvě úrovně: Základní produkt a doplňkový 

produkt. Základní (neboli klíčový) produkt je hlavní příčinou, která vede ke koupi služby. 

Představuje hlavní přínosy a užitky, které zákazníci vyhledávají a které uspokojují jejich 

potřeby. Doplňkový (neboli periferní) produkt je nabízen v rámci základní služby a přidává 

k ní určitou hodnotu. Mezi doplňkové produkty lze zařadit poskytování informací a 

poradenské služby, přebírání objednávek a účtování, péči o zákazníka a jeho bezpečí nebo 

poskytování sociálních služeb. [10] 

Služby jsou tvořeny jak hmotnými, tak nehmotnými prvky, které dohromady skládají 

produkt. Při definování nabídky je obtížné vyjmenovat nehmotné prvky a nesnáze bývají 

často i při rozhodování o určitém souboru prvků, které bude organizace ve své nabídce 

používat. Některé prvky mohou přinášet sami zákazníci, což do značné míry ztěžuje jejich 

kontrolu a ovládání. Management a marketing služeb se zabývá zejména managementem 

hmotných a nehmotných prvků nabídky služeb a usiluje o jejich kontrolu za účelem 

uspokojení potřeb zákazníků. Management by měl vědět o nekontrolovaných prvcích služeb a 

snažit se eliminovat jejich negativní vliv (dojde – li například ke zpoždění vlaku, je vhodné 

zajisti cestujícím příjemné prostředí v čekárně, kde se mohou občerstvit apod.). [8] 

Produkty prochází následujícími etapami, které se označují jako tzv. životní cyklus 

produktu (obr. 2.1): Zavádění na trh, růst, zralost a útlum (neboli úpadek), přičemž může 

docházet k určitým modifikacím, což znamená, že některé etapy mohou být kratší nebo jsou 

zcela vynechány (například strmý růst a následný rychlý útlum). Mezi fáze životního cyklu se 

řadí i fáze vývojová, ve které není dosahováno žádného objemu prodeje a tedy ani žádného 

zisku. Mezi hlavní poznatky získané z tohoto modelu patří zejména rozpoznání nutnosti 

vývoje nového produktu za účelem udržení objemu prodeje, popřípadě jeho růst a růst zisku. 

Každé stádium životního cyklu má vliv na konkrétní marketingovou strategii a ziskový 

potenciál těchto produktů je zapotřebí využít. [15] 
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Obr. 2.1: Životní cyklus produktu 

Zdroj: [15], vlastní zpracování 

2.1.2 Cena (price) 

Jak píše Kotler (2007, s. 749): „Cena je peněžní částka, účtovaná za výrobek nebo 

službu; případně souhrn všech hodnot, které zákazníci vymění za užitek z vlastnictví nebo 

užívání výrobku nebo služby.“ [5] 

V minulosti představovala cena faktor, který největší mírou ovlivňoval nákupní 

rozhodování. Stále to platí v některých chudších zemích světa, v méně bohatých skupinách a 

u komodit. Avšak v posledních desetiletích se přisuzuje stále větší důležitost právě 

necenovým faktorům. V historii se ceny tvořili vyjednáváním a smlouváním mezi kupujícím a 

prodávajícím, a proto docházelo k rozdílným cenám za stejné zboží v závislosti na potřebách 

a vyjednávacích schopnostech kupujících. Až na konci devatenáctého století byla zavedena 

tzv. politika pevných cen, která zavedla jednotnou cenu pro všechny kupující. V dnešní době 

internet nabízí zvrat v trendu pevných cen a zavádí opět tzv. dynamickou cenotvorbu, tedy 

požadování různých cen v závislosti na jednotlivých zákaznících a situacích. [5] 

Cena je jediný prvkem marketingového mixu, který přináší organizaci výnos. Všechny 

ostatní prvky jsou prvky nákladové. Cena je velmi flexibilní prvek, který na rozdíl od 

produktu nebo distribuce lze rychle změnit. Pro mnoho organizací je cenotvorba a cenová 

konkurence předním problém, avšak tyto organizace se často dopouštějí chyb, jelikož 

nedokážou svou cenotvorbu kvalitně řešit. Nejčastějším problém je příliš rychlé snižování cen 

za účelem vyššího objemu prodeje. Namísto této strategie je vhodnější přesvědčit zákazníky, 

že nabízené produkty či služby stojí za vyšší cenu. [6] 
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Jakmile je cena určena, neměl by být prodej zakládán na její výši, ale na hodnotě 

výrobku. Podle Kotlera (2003, s. 16) prohlásil Jeff Bezos ze společnosti Amazon: „Nevadí mi 

někdo, kdo nabízí o 5 procent nižší ceny. Obávám se někoho, kdo by mohl nabídnout vyšší 

hodnotu.“ Mezi faktory, které nejvíce ovlivňují snižování cen, řadíme globalizaci, 

hyperkonkurenci a internet. Globalizace ovlivňuje podniky ohledně přesunutí výroby do 

levnějších zemí a dovážet výrobky za nižší ceny. Hyperkonkurence způsobuje, že o jednoho 

zákazníka bojuje více firem, což má za následek snižování cen. Internet nabízí zákazníkům 

snazší porovnání cen a výběr nejlevnější nabídky. Marketing stojí před problémem, jak udržet 

určitou hranici cen a zisků, když na ní tlačí tyto faktory. [4, 5] 

Mezi faktory, které je nutné brát v úvahu při stanovení cen, se řadí vnitřní a vnější 

faktory. Tyto faktory jsou znázorněny a obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2: Faktory ovlivňující rozhodnutí o cenách 

Zdroj: [5], vlastní zpracování 

Vnitřní faktory vznikají uvnitř organizace a řadí se mezi ně: marketingové cíle, strategie 

marketingového mixu, náklady a cenová organizace. 

Marketingové cíle a rozhodování o strategii pro produkt jsou definovány dříve, než 

organizace stanoví cenu. Mezi nejčastější marketingové cíle patří přežití, maximalizace zisku 

a podílu na trhu nebo prvenství v kvalitě produktu. Strategii marketingového mixu a jeho 

prvků do značné míry ovlivňují cenová rozhodnutí. Cena je jedním z prvků marketingového 

mixu, který firma používá k dosažení svých cílů. Návrh služby či výrobku a jejich následnou 

distribuci a propagaci je nutné přizpůsobit rozhodnutí o ceně za účelem vzniku jednotného a 

účinného marketingového programu, neboť rozhodnutí o dalších prvcích marketingového 

mixu ovlivňuje cenovou strategii organizace. Náklady stanovují spodní hranici ceny, kterou 

může organizace požadovat za své produkty. Organizace požaduje takovou cenu, která 

pokryje všechny náklady na výrobu, distribuci a prodej produktu a zároveň zajišťuje 

dostatečnou návratnost za snahu a postoupení rizika. Organizace s nižšími náklady mohou 

stanovit nižší cenu za své produkty a tím zvýšit svůj objem prodeje, zisk a 
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konkurenceschopnost. Cenová organizace je nezbytně nutná k rozhodnutí, kdo bude 

odpovědný za stanovení cen. Rozhodovací proces se může lišit podle velikosti a charakteru 

organizace a také podle odvětví, ve kterém organizace působí. [5] 

Vnější faktory, které ovlivňují rozhodování o cenách, vznikají vně organizace. Mezi 

tyto faktory se řadí: typ trhu a poptávky, konkurence a ostatní faktory prostředí. 

Typ trhu a poptávky značně ovlivňuje rozhodování o cenách, neboť typ trhu či poptávka 

po daném produktu určuje nejvyšší možnou hranici ceny, které je možno dosáhnout. Na 

rozdílných trzích působí rozdílná konkurence. Mezi typy trhů, které často odlišuje typ 

konkurence, se řadí dokonalá konkurence, monopolistická konkurence, oligopol a čistý 

monopol. Náklady, ceny ale také nabídka konkurenčních firem se řadí do vnějších faktorů, 

které ovlivňují rozhodování o cenách. Zákazníci, kteří projeví zájem o koupi daného 

produktu, budou porovnávat ceny organizace s cenami konkurenčních organizací. Volba 

cenové strategie organizace může ovlivnit i konkurenci a to například tím, že umožní nebo 

zamezí vstup nových subjektů na trh. Mezi ostatní faktory prostředí patří například 

ekonomické podmínky, mezi které se řadí boom nebo recese, inflace a úrokové míry. Dalšími 

faktory, které nemalou mírou ovlivňují rozhodování o cenách, jsou distributoři, vláda a 

sociální otázky. [5] 

2.1.3 Marketingová komunikace (promotion) 

Marketingová komunikace je součástí marketingového mixu, která zahrnuje prostředky, 

díky kterým firma komunikuje se svými cílovými skupinami zákazníků. Optimální kombinací 

těchto prostředků se snaží firma dosáhnout svých firemních cílů. Podle Kotlera (2013) 

marketingová komunikace představuje aktivity, které sdělují přednosti produktu a snaží se 

přesvědčit cílové zákazníky, aby jej koupili. [6] 

Mezi prostředky marketingové komunikace je možno zařadit všechny formy osobní i 

neosobní komunikace, která má za následek dosažení marketingových cílu. 

a) Reklama 

Jak píše Kotler (2007, s. 885): „Reklama je jakákoliv placená forma neosobní 

prezentace a komunikace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora.“ [5] 

Reklama je nejčastěji uskutečňována prostřednictvím tiskových médií, rozhlasu a 

televize, reklamních tabulí, plakátů, výloh, firemních štítů, apod. Jejím cílem je informovat 
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široký okruh spotřebitelů se záměrem ovlivnit jejich nákupní chování. Hlavním rysem 

reklamy je oslovení velkého množství spotřebitelů pomocí omezeného množství informací. 

Cílem reklamy je informovat spotřebitele, ovlivňovat jejich nákupní chování, přesvědčovat je 

o koupi nebo jim produkt či značku připomínat. [11] 

Sportovní reklama je důležitým komunikačním nástrojem všech organizací v oblasti 

sportu. Využívá specifických médií komunikace, mezi která patří například reklamy na 

dresech a sportovních oděvech, na startovacích číslech, mantinelech, na sportovním náčiní a 

nářadí, a také reklamy na výsledkových tabulích. [1, 18] 

b) Public relations 

Vaštíková (2011, s. 143) definuje public relations, neboli vztahy s veřejností, jako: 

„Neosobní formu stimulace poptávky po službách či aktivitách organizace publikováním 

pozitivních informací. Cílem je vyvolat kladné postoje veřejnosti k podniku.“ [10] 

Public relations neboli PR je označení pro budování vztahů s různými cílovými 

skupinami díky získávání příznivé publicity, budování dobrého „image firmy“ a řešení a 

odvrácení nepříznivých fám, pověstí a událostí. Oddělení PR se zaměřuje především na 

vztahy s tiskem, publicitu produktu, firemní komunikaci, lobování a poradenství. PR je hojně 

využíváno ke komunikaci produktů, osob, míst, aktivit, organizací a dokonce i celých národů. 

Například národy využívají PR pro přilákání nových turistů, zahraničních investic a 

mezinárodní podpory. [3] 

c) Podpora prodeje 

Kotler (2007, s. 880) definuje podporu prodeje jako: „Krátkodobé pobídky, které mají 

povzbudit nákup či prodej výrobků nebo služby.“ [5] 

Na rozdíl od reklamy, která nabízí důvody, proč si výrobek nebo službu koupit, podpora 

prodeje nabízí důvody, proč si tento výrobek nebo služku koupit hned. Jejím cílem je 

motivovat zákazníky k okamžité koupi, což vede k zesílení tržní pozice a k vyššímu objemu 

prodeje. Mezi hlavní nástroje podpory prodeje patří například vzorky, kupóny, vrácení peněz 

neboli rabaty, zvýhodněná balení, bonusy, reklamní předměty, věrnostní odměny, akce 

v prodejnách, soutěže, slosování, loterie a hry. [6] 
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d) Osobní prodej 

Jak píše Vaštíková (2011, s. 141) „Osobní prodej je forma osobní komunikace s jedním 

nebo několika možnými zákazníky“, jehož cílem je dosažení prodeje. [10] 

Osobní prodej je ve službách hojně využíván, neboť úzce souvisí s charakteristickými 

znaky služeb, zejména s neoddělitelností služeb, kdy je zapotřebí osobní interakce mezi 

zákazníkem a poskytovatelem služeb. Je to sice nákladný, ale velice efektivní způsob 

komunikace. Výhodou osobního prodeje je osobní kontakt se zákazníkem, posilování vztahů a 

stimulace nákupů dalších služeb. [10] 

e) Přímý marketing 

Kotler (2007, s. 928) definuje přímý marketing jako: „Přímá komunikace s pečlivě 

vybranými individuálními zákazníky, s cílem získat okamžitou odezvu.“ [5] 

Přímý marketing neboli direct marketing lze také jednoduše definovat jako přímou 

adresnou komunikaci mezi zákazníkem a prodávajícím. K tomuto účelu jsou nejčastěji 

využívány tyto nástroje: Direct mail, telemarketing, televizní, rozhlasový nebo tiskový 

marketing s přímou odezvou, katalogový prodej a elektronická pošta. Výhody přímého 

marketingu jsou především zaměření na jasně vymezený a smysluplný segment, efektivnost 

cílené komunikace, která umožňuje vytvoření osobního vztahu, nízká nákladnost, 

kontrolovatelnost a měřitelnost reakcí na nabídku, operativnost reakce, názornost předvedení 

produktu a dlouhodobé využívaní. [10] 

V dnešní době je přímý marketing určitou formou i přímé distribuce, tedy 

marketingových cest, které nevyžadují prostředníky. [5] 

2.1.4 Distribuce (place) 

V distribuci je nejdůležitějším prvkem rozhodování o umístění provozovny a 

distribučních kanálů. Tato rozhodování mají přímý vliv na celková marketingová rozhodnutí 

organizací. [6] 

Jedním z prvků distribuce je rozhodování o umístění provozovny. Vaštíková 

(2011, s. 124) tento prvek definuje jako: „Rozhodování o umístění služby bývá často 

kompromisem mezi potřebami producenta a požadavky zákazníka.“, avšak toto tvrzení neplatí 

pro oblast průmyslu, který vyrábí zboží tam, kde je to pro něj nejvýhodnější a zasílá jej do 

míst s vysokou poptávkou. Výběr místa je nejdůležitější u služeb, které vyžadují přítomnost 
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zákazníka u poskytované služby. Rozhodování o umístění provozovny se odvíjí od faktu, že 

organizace hledají nejziskovější oblasti na základě jejich kupní síly, velikosti, síly konkurence 

a v neposlední řadě také na základě nákladů na umístění provozovny do dané oblasti. [10] 

Dalším prvkem distribuce je rozhodování o marketingových cestách (neboli 

distribučních systémech), které definuje Kotler (2007, s. 958) jako: „Vzájemné propojené 

organizace, které se účastní procesu výroby výrobku nebo služby pro spotřebu nebo použití 

konečným spotřebitelem nebo firmou.“ Mnohé firmy však často dělají chybu v tom, že 

distribučním systémům nevěnují dostatečnou pozornost, přičemž nápadité a propracované 

distribuční systém přináší určitou konkurenční výhodu. Podle Kotlera (2003, s. 29) prohlásil 

Peter F. Drucker: „Největší změny se budou týkat distribučních kanálů, nikoli nových 

výrobních postupů nebo spotřebních zvyklostí.“ [4, 5] 

2.2 Marketingový mix ve službách 

Z důvodu specifických vlastností služeb je tradiční marketingový mix, tedy 4P, 

nedostatečný. V případě marketingu služeb je využíván model 7P, který je na rozdíl od 

modelu 4P obohacen o další tři prvky – lidé, materiální prostředí a procesy. Toto rozšíření je 

nezbytně nutné vzhledem k charakteristickým vlastnostem služeb. [2] 

2.2.1 Lidé (people) 

Mezi prvky, které jsou nedílnou součástí marketingového mixu služeb, se řadí 

především lidé. Tento prvek zahrnuje řadu kvalitativních vlastností zaměstnance, který tvoří 

tzv. měkkou kvalitu podniku. US NEWS AND WORLD REPORT uvádí, že 68 % zákazníků 

nejčastěji opouští podniky z důvodů nespokojenosti s postojem personálu. Lidský faktor úzce 

souvisí s neoddělitelnosti služeb a dělí se na tři základní formy: zaměstnanci, zákazníci a 

referenční trhy. [1] 

Zaměstnanci mohou být v přímém nebo nepřímém vztahu k marketingovému mixu 

organizace, což je znázorněno na obr. 2.3. Přímý vztah k marketingovému mixu znamená, že 

zaměstnanci jsou v přímém kontaktu se zákazníky a tito zaměstnanci se označují jako 

kontaktní personál. Naopak management organizace zpravidla nebývá v přímém kontaktu se 

zákazníky, avšak má zásadní podíl na produkci služby. Vytváří strategii vývoje produktů, 

marketingové a provozní plány, apod. Tímto se management organizace dostává do role tzv. 

ovlivňovatelů. Další zaměstnanci, kteří se nepřímo podílí na produkci služeb, jsou pracovníci 

funkčních útvarů, jako jsou například zásobování nebo personální a finanční oddělení. Jelikož 
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se tito pracovníci nepřímo podílejí na produkci služby, bývají často označování jako pomocný 

personál. [8] 

 

Obr. 2.3: Role zaměstnanců a jejich vliv na zákazníky 

Zdroj: [8], vlastní zpracování 

Zákazníci se u mnohých služeb aktivně zapojují a tím se stávají jejich 

spoluproducentem. Ve zjednodušené formě je zákazník nebo předměty v jeho vlastnictví 

objektem služby (například opravárenské nebo osobní služby). V jiných případech vyžaduje 

služba aktivní zapojení zákazníků (například malíř požaduje zpřístupnění místnosti) nebo se 

na konečné podobě produktu podílejí všichni zákazníci (atmosféra na koncertu, divadelní 

představení). V případě služeb, které jsou konzumovány v přítomnosti dalších osob, všichni 

spoluúčastníci spotřeby služby ovlivňují její kvalitu. Z toho důvodu některé organizace 

vytváří pravidla spotřeby těchto služeb a účastníci, kteří je nedodržují, mohou být v zájmu 

kvality služby vyloučeni. [10] 

Referenční trhy patří mezi třetí formu působení lidí na nabídku služeb. Řadí se zde 

především zákazníci, jejich rodiny, přátelé a známí. Referenční trh spolu s ostatními trhy tvoří 

marketing vztahů. Všichni účastníci referenčního trhu se podílejí na vytváření image produktu 

služby, dokonce i na image celé organizace, která danou službu nabízí. K tomuto účelu 

používají účastníci referenčních trhů tzv. ústní reklamu. [10] 

2.2.2 Materiální prostředí (physical evidence) 

Materiální prostředí lze definovat jako působení hmotných a nehmotných prvků v místě 

poskytování služeb, tedy v místě kde dochází ke střetu zákazníka s poskytovatelem služby. 

Vzhledem k nehmotnosti služeb by měly organizace, které poskytují služby, do svých úvah 

zahrnout i oblast systematického řízení materiálního prostředí, jelikož jsou to právě první 

dojmy a vjemy, které působí na zákazníka a vytváří tak příznivé nebo nepříznivé očekávání. 

Mezi prvky materiálního prostředí patří například vzhled budovy a interiéru, zařízení interiéru 

a celková atmosféra, která v zákazníkovi vyvolává představy o povaze služby, její kvalitě 



15 

 

nebo profesionalitě provedení. V marketingu služeb se rozlišují dva typy materiálního 

prostředí: periferní prostředí a základní prostředí. [10] 

Periferní prostředí je součástí koupě služby, avšak nemá vlastní hodnotu a představuje 

další prvek vizuální identifikace určité služby. Jedná se zejména o materiální prvky, které si 

zákazník odnese s sebou po obdržení služby. Jedná se například o graficky kvalitně 

zpracovanou vstupenku, mapu města, vizitky, vlakové jízdné, sáčky na zboží s logem firmy, 

účtenky, apod. Pomocí drobných materiálových podnětů, které nemají velkou hodnotu, 

zákazníci odlišují kvalitu dané služby od služeb konkurujících. Základní prostředí na rozdíl od 

periferního nemohou zákazníci vlastnit, avšak základní prostředí může mít na danou službu 

podstatný vliv, že jej lze považovat za součást služby. Periferní a základní prostředí se 

společně podílí na vytváření image služby. Službu zákazník posuzuje podle hmotného 

prostředí, které jej obklopuje, a na tomto základě se rozhoduje, zda se danou službu rozhodne 

využít. [10] 

Řízení materiálního prostředí a atmosféry je složeno z několika prvků, mezi které patří 

například rozvržení prostoru, zařízení interiéru, osvětlení, barvy a značení. [8] 

2.2.3 Procesy (processes) 

Procesy v poskytování služeb ovlivňují zejména charakteristické prvky služeb, jako jsou 

neoddělitelnost a pomíjivost. Složitost procesu se hodnotí podle počtu kroků, které jsou nutné 

při interakci mezi zákazníkem a poskytovatelem služby. Možnost volby způsobu poskytnutí 

služby vyjadřuje různorodost procesu poskytování služby. [10] 

V případě, že je služba poskytována a spotřebována v okamžiku interakce mezi 

zákazníkem a poskytovatelem služby, jsou tyto služby nazývány jako služby s vysokým 

kontaktem se zákazníkem. Naopak u služeb s nízkým kontaktem se zákazníkem lze část 

procesu poskytování služeb uskutečnit i bez přímého zapojení zákazníka. Mezi faktory, které 

ovlivňují procesy poskytování služeb, patří například skutečnost, zda je objektem služby 

zákazník či předmět v jeho vlastnictví, nebo míra zapojení hmotných prvků do poskytování 

služeb. [8] 

Rozlišují se tři systémy procesů poskytování služeb: masové služby, zakázkové služby a 

profesionální služby. Masové služby jsou typické svou nízkou interakcí a vysokou 

standardizací poskytovaných služeb, přičemž je zde možnost nahradit pracovní sílu 

automatizací a mechanizací (například bankovní a finanční služby). Zakázkové služby se 



16 

 

vyznačují vysokou mírou přizpůsobení některých prvků vzhledem k potřebám zákazníků. 

Tyto služby bývají často neopakovatelné a míra kontaktu se zákazníkem je průměrná, avšak 

existují i takové operace, které se mohou opakovat (například služby opraven, montážní 

služby). Profesionální služby, jak už samotný název napovídá, jsou služby poskytované 

specialisty, které vyžadují vysoké zapojení poskytovatele i příjemce služby do procesů, 

vysokou intenzitu práce a potřebnou kvalifikaci poskytovatele služeb. Tyto služby jsou 

většinou neopakovatelné a řadí se mezi ně například právnické, zdravotnické a poradenské 

služby. [10] 

Důležitou roli v řízení procesů, která vyplývá z nehmotnosti a pomíjivosti služeb, je 

soulad nabídky a poptávky v místě a čase. Organizace poskytující služby by měla řídit svou 

kapacitu, čímž může dosáhnout flexibilního využití zařízení a zaměstnanců nebo pronájmem 

kapacit. Je vhodné organizovat práci v období s nižší poptávkou tak, aby byla organizace 

připravena na období s poptávkou vyšší. V případě, že bude poptávka převyšovat nabídku, 

může organizace, která poskytuje tyto služby, dočasně zvýšit cenu nebo utlumit své 

marketingové aktivity. Naopak v období s nižší poptávkou je vhodné poptávku stimulovat 

prostřednictvím slev a masivní reklamou. Jestliže poptávka převyšuje kapacitu nabídky 

služeb, přičemž není možné dosáhnout jejich souladu pomocí nástrojů marketingového mixu, 

je vhodné zřídit tzv. rezervační systémy. [2] 
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3 Charakteristika fotbalového klubu FC Hlučín 

3.1 Základní informace o FC Hlučín 

Fotbalový klub Hlučín se, jak už název napovídá, nachází ve slezském městě Hlučín. 

Toto město s téměř 15 000 obyvateli a rozlohou 2 113 ha se řadí mezi středně velká města. 

Fotbal, ale i sport obecně, je zde velkým fenoménem a proto město Hlučín nabízí spoustu 

volnočasových aktivit a dalších možností sportovního vyžití. Bezpochyby fotbal patří k těm 

nejvíce oblíbeným a rozšířeným sportům v regionu a proto není divu, že je snem každého 

mladého kluka si za FC Hlučín zahrát. Tento klub je vyhlášený právě díky ochotě a spolupráci 

s mládeží a možná proto je tento fotbalový klub tak úspěšný. [16] 

Fotbalový klub, celým názvem označovaný jako FOOTBALL CLUB HLUČÍN a.s, byl 

založen roku 1923 jako SK Hlučín. Sídlí na adrese U stadionu 1798, 748 01 Hlučín, kde se 

rozprostírá celý areál. Hned vedle areálu se nachází Základní škola Dr. M. Tyrše, kterou 

mohou navštěvovat jak místní děti, tak i talentovaní mladí fotbalisté. V okolí areálu se rovněž 

nachází i náměstí města, nákupní centrum, autobusové i vlakové nádraží a nedaleko se také 

rozprostírá známé hlučínské jezero, tzv. „štěrkovna“, která je hojně navštěvována turisty 

především v letních měsících. [20] 

V tab. 3.1 je znázorněn systém českých klubových soutěží mužů. FC Hlučín 

momentálně hraje třetí nejvyšší fotbalovou ligu v české republice – Moravskoslezskou 

fotbalovou ligu (dále jen MSFL). Tato liga vznikla v sezóně 1993/1994 a účastní se jí 16 

mužstev. Skládá se ze dvou částí – podzimní a jarní, mezi nimiž je zimní přestávka, často 

využívaná pro hráčské transfery. V každé z těchto částí odehraje mužstvo 15 utkání. Po 

odehrání všech třiceti soutěžních kol tým s nejvyšším počtem bodů postupuje do druhé 

fotbalové ligy a dva týmy s nejmenším počtem bodů naopak sestupuje do příslušné divize 

(D nebo E). Po sestupu z druhé nejvyšší fotbalové ligy v roce 2011 se FC Hlučín tradičně 

v této soutěži umisťuje v první polovině tabulky a je jedním z adeptů na postup a návrat do 

druhé ligy. [14] 
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Tab. 3.1: Systém českých klubových soutěží mužů 

 

Zdroj: [14], vlastní zpracování 

Jelikož se jedná o profesionální fotbalový klub, tak není překvapením, že se zde nachází 

celá škála družstev rozdělena podle věkových kategorií (viz tab. 3.2). Namísto klasického 

rozdělení na přípravku, mladší a starší žáky, dorost a muže se zde setkáváme s rozdělení 

mládežnických družstev podle ročníku narození. V praxi to znamená, že každý ročník má své 

družstvo, hraje svou soutěž a je označován svým číslem, například u přípravky je to U8 - U11, 

u mladších žáků U12 a U13, u starších žáků U14 a U15 a u dorosteneckých družstev se jedná 

o ročníky U16 - U19. Je vhodné podotknout, že právě dorostenecké družstvo U19, které hraje 

nejvyšší dorosteneckou ligu, do které postoupilo v sezóně 2010/2011. FC Hlučín založil i tzv. 

školičku, která slouží pro děti předškolního věku jako příprava k začlenění se do fotbalového 

týmu přípravky. Děti tak mají možnost začít s fotbalem už v útlém věku, zdokonalovat své 

zkušenosti, ale především se učí spolupracovat v kolektivu, který je pro fotbal nezbytnou 

součástí. [13] 
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Tab. 3.2: Mládežnická družstva FC Hlučín 

 

Zdroj: [13], vlastní zpracování 

3.2 Historie fotbalového klubu 

V poválečném období první světové války se začaly formovat a vytvářet různá sdružení, 

spolky a organice. Výjimkou nebyly ani sportovní kluby a tak roku 1923 vzniká první 

hlučínský fotbalový oddíl pod názvem sportovní klub Hlučín neboli SK Hlučín. Postupem 

času se však název klubu měnil, například v roce 1948 je změnil na Sokol Hlučín, který však 

vydržel jen do roku 1953, kdy proběhla další změna názvu a to konkrétně na DSO Slavoj 

Hlučín. Avšak ani tento název klubu nezůstal dlouho aktuální. Když se klub opět přejmenoval 

roku 1959 na tělovýchovnou jednotu Hlučín, tedy TJ Hlučín, vypadalo to, že je tento název 

pro oddíl kopané už definitivní. Až v roce 1991 provedl klub poslední změnu názvu a přijal 

celosvětově uznávanou a používanou zkratku FC, označující anglický název Football Club. 

Což však zůstalo už od založení nepozměněno, byly tradiční barvy klubu – zelená a žlutá. 

[20] 

Fotbalový klub, přestože byl založen již v roce 1923, se zapojil do soutěžních utkání až 

v roce 1925. Během těchto dvou uplynulých let stihl klub sestavit dost silné mužstvo, aby 

mohlo konkurovat ostatním fotbalovým oddílům, zajistit organizační potřeby, sehnat 

sponzory a najmout personál, který by se staral jak o údržbu areálu, tak i o hráče samotné – 

trenéři, fyzioterapeuti. Klub bezproblémově fungoval až do roku 1938, kdy byla jeho veškerá 

sportovní činnost pozastavena až do konce druhé světové války. Dalším důležitým mezníkem 

v historii byl rok 1952, kdy byla zahájena výstavba nového stadionu. Od roku 1998 se 

v hlučínské kopané angažuje bývalý hlučínský hráč, nyní manažer, sponzor a bývalý předseda 

klubu, Lumír Kot. Pod jeho vedením se celkově zvedla úroveň hlučínského fotbalu a úspěchy 

na sebe nadaly dlouho čekat. Je důležité zmínit, že po většinu času se klub pohyboval na 

úrovni krajského přeboru, avšak v roce 2002 přišel po dlouholetém čekání postup do divize. 
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To byl však jen první krok k jinak dlouhé a náročné cestě, kterou musel klub absolvovat, aby 

byl tam, kde je dnes. Nikdo by asi nečekal, že po slavném postupu do divize by mohl klub do 

tří let hrát druhou nejvyšší fotbalovou ligu, avšak díky dobře fungujícímu klubu a sehranému 

mužstvu se FC Hlučín v sezóně 2003/2004 probojuje k postupu do MSFL a o rok později 

postoupí také poprvé do druhé ligy. Po třech sezónách v druhé lize přichází sestup opět do 

MSFL, FC Hlučín neváhá a povolává na místo trenéra bývalého fotbalového reprezentanta 

České republiky Petra Samce. Jako trenér dokázal opět postoupit do druhé ligy, avšak v roce 

2009 byl nahrazen novým trenérem, kterým se stal pan Pavel Hajný. Pod jeho vedením však 

FC Hlučín po dvou letech v druhé lize sestoupil a dnes hraje MSFL.V roce 2013 se opět vrací 

trenér Petr Samec. [20] 

3.3 Zázemí fotbalového klubu 

Jako jeden z mála fotbalových klubů disponuje FC Hlučín opravdu kvalitním a na 

MSFL nadstandardním fotbalovým zázemím. V celém areálu se nachází celkem tři fotbalové 

plochy. Hlavní hřiště určené zejména pro mistrovská utkání má rozměry 105 x 68 metrů a 

známé svým kvalitním trávníkem. Toto hřiště obklopují reklamní plochy, kvalitní osvětlení, 

výsledková tabule a je také vybaveno moderními střídačkami pro domácí i hostující týmy. 

Vedlejší hřiště, které se nachází za hlavní hrací plochou, slouží všem družstvům pro 

tréninkové účely. Za hlavní tribunou byla vystavěna hrací plocha s umělým povrchem, která 

se při nepříznivém počasí využívá jak pro přípravná utkání, tak pro tréninkové jednotky. 

V areálu je k dispozici také nafukovací hala s umělým povrchem, avšak rozměry hrací plochy 

jsou přizpůsobené pro malou kopanou. Další chloubou areálu je stadion FC Hlučín. 

S příchodem pana Lumíra Kota začaly rekonstrukce stadionu, neboť původní stadion 

nesplňoval druholigová kritéria. Dnes stadión s kapacitou 2 380 míst (1 280 míst k sezení a 

1 100 míst pro stání) je moderně zařízený a slouží také pro reklamní účely. Areál dále 

doplňuje víceúčelová hala, ve které je povrch určený pro halové sporty, šatny pro družstva, 

posilovna, solárium, bufet, ale také sauna a bazén, které nejsou v posledních letech tolik 

využívány pro jejich zastaralé vybavení. [13] 

Od roku 2013, s příchodem nového majitele restauračního zařízení, probíhají 

rekonstrukce tohoto zařízení. Cílem je zmodernizovat vybavení a rozšířit množství 

nabízeného občerstvení, což by mělo přilákat nové fanoušky. Areál má však i některé 

nedostatky jako je například nedostatek parkovacích míst a chybějící bezbariérový přístup. 
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I přes tyto nepatrné nedostatky je celý areál FC Hlučín ve výborném stavu a je připraven na 

druholigové angažmá. [20] 

3.4 Organizační složka fotbalového klubu 

Jako většina profesionálních fotbalových klubů je i FC Hlučín po organizační stránce 

akciovou společností. Má tedy představenstvo, dozorčí radu a pochopitelně i své akcionáře 

FC Hlučín a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 15. 5. 2006. Předsedou 

představenstva je již výše zmiňovaný pan Lumír Kot, který je rovněž i majitelem klubu. Pan 

Lumír Kot vykonává také funkci generálního manažera, finančním ředitelem klubu je pan 

Martin Jelínek a sekretářem je pan Lukáš Petřík. [20] 

Základní kapitál klubu tvořil 2 mil. Kč a k 30. 12. 2008 byl v celé své míře splacen. 

Akciová společnost používá tzv. kmenové akcie, které patří k těm obecně nejvíce využívaným 

a zajišťují akcionářům podíl na zisku neboli dividendy. Kmenové akcie na jméno, které jsou 

v listinné podobě, je možno převést pouze se souhlasem valné hromady. Akciová společnost 

FC Hlučín v současné době zaměstnává řadu zaměstnanců. Mezi ně patří nejen vedení klubu, 

sportovní manažer, trenéři, hráči, fyzioterapeuti, ale také personál na údržbu areálu a 

webmaster, který tvoří a aktualizuje oficiální webové stránky klubu. [20] 

3.5 Divácké zázemí 

I když se město Hlučín řadí mezi středně velká města, fanoušků a diváků zde lze najít 

relativně dost. Na domácí fotbalová utkání chodí všechny věkové skupiny. Fanoušky jsou 

především muži v produktivním věku, avšak ženské obsazení na tribunách není pouze 

výjimkou. Na obecné fotbalové poměry jsou ženy častými návštěvníky fotbalových utkání 

tohoto klubu a tvoří nezanedbatelnou část celkové návštěvnosti. Tento fakt je nejspíše 

zapříčiněn tím, že ženy nemusí platit žádné vstupné na tato utkání. Je pravdou, že v době, kdy 

FC Hlučín hrával druhou ligu, bylo fanoušku více než v posledních letech. Je samozřejmostí, 

že sestup do nižší soutěže zapříčinil i pokles návštěvníků fotbalových utkání. Po srovnání 

návštěvnosti domácích zápasů ve druhé lize a v MSFL, je patrný velký rozdíl. Na tehdy 

druholigový Hlučín chodilo v průměru 1 159 diváků, kdy nejvyšší návštěvnost byla 1826 

diváků a nejnižší 910 diváků. Kdežto dnes se průměrná návštěva pohybuje okolo 310 diváků 

na zápas. Tato souhrnná čísla označují všechny diváky mistrovských utkání, kdežto celkový 

počet platících byl o poznání menší (viz tab. 3.3). I přes fakt, že je pokles návštěvnosti 

mistrovských utkání FC Hlučín dosti znatelný, najdou se mezi těmito příznivci i tzv. skalní 
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fanoušci, kteří navštěvují všechna soutěžní utkání FC Hlučín a to bez ohledu na to, zda se 

jedná o domácí nebo venkovní utkání. [13, 20] 

Tab. 3.3: Návštěvnost domácích utkání FC Hlučín (pouze platící diváci) 

 

Zdroj: [17], vlastní zpracování 

FC Hlučín má pochopitelně i pasivní fanoušky, což jsou fanoušci zaregistrováni na 

oficiálních facebookových stránkách klubu. Tato skupina čítá okolo 1 100 členů. I když 

většina těchto fanoušků pravděpodobně nenavštěvuje mistrovská utkání, podílí se částečně na 

propagaci klubu. Skrze tyto stránky mohou pozorovat různé příspěvky a aktuální dění v klubu 

a pomocí jejích sdílení informovat širokou veřejnost. Pozitivní zprávou však je, že se počet 

těchto pasivních fanoušků za poslední roky nadstandardně zvýšil, což je dle názoru autora 

v dnešní době první krok k tomu, jak se stát aktivním fanouškem. [12] 

3.6 Sponzoři 

Sponzorství ve sportu lze chápat jako partnerský vztah mezi hospodářstvím na jedné 

straně a sportem na straně druhé. V dnešní době se sport neobejde bez financování od 

sponzorů a různých sponzorských organizací a to na jakékoli fotbalové úrovni. Ať už se jedná 

o dotace z města, peněžní nebo jiné dary od soukromých sponzorů klubu. Profesionální fotbal 

je v dnešní době vysoce sledovaným produktem, a proto není pochyb, že neustále láká nové 

investory. Kluby by bez svých sponzorů prakticky nemohly fungovat a pro investory je 

naopak výhodné se prostřednictvím klubu zviditelnit. FC Hlučín je pro tyto účely optimálním 

řešením, neboť nabízí širokou škálu reklamního využití. K dispozici jsou zde reklamní plochy 
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na stadiónu, reklamní panely okolo hrací plochy, loga sponzorů na fotbalových dresech a na 

reklamních předmětech. [19, 20] 

Mezi hlavní partnery FC Hlučín patří KOT STEEL s.r.o., HSF Systém a.s., Wiplast 

s.r.o., LS ING s.r.o. a také město Hlučín a Moravskoslezský kraj. Další významní partneři 

jsou Auto Heller s.r.o., Canaria Travel s.r.o. a VOKD, a.s. K hlavním sponzorům dodávajícím 

sportovní vybavení patří Umbro s.r.o. a Joma s.r.o. Nezbytnou součástí FC Hlučín jsou 

mediální partneři, kteří vytváří povědomí o klubu u široké veřejnosti. Patří mezi ně například 

Rádio Hey s.r.o. a Opavský a hlučínský deník, a.s. [13, 20] 

Na rádiu Hey je možno zaslechnout především upoutávky na mistrovská utkání FC 

Hlučín, popřípadě rekapitulované výsledky z minulého soutěžního kola. Kdežto v Opavském 

a hlučínském deníku se krom výsledků z MSFL je možné dočíst o podrobnostech ze zápasu 

jako je například vývoj utkání, sestavy obou klubů, střelci jednotlivých branek. Také se zde 

dočteme o současném dění v klubu, hráčských transferech, konání různých sportovních akcí 

pro děti, ale také zde nalezneme rozhovory jak s hráči, tak s trenéry nebo s vedením klubu. 

[20] 

3.7 Marketingové aktivity fotbalového klubu 

3.7.1 Public relations 

Public relations neboli PR je mezinárodním označením pro vztahy s veřejností a je 

jedním z nejdůležitějších prvků marketingových aktivit klubu. Tyto vztahy se zaměřují na 

širokou veřejnost a klub je musí vytvářet poměrně dlouhé období a je relativně nestálé, neboť 

i sebemenší mediální skandál může zmařit roky jejich budování. Avšak budování PR se určitě 

vyplatí, protože může přilákat nové fanoušky a naopak nedat důvod těm stávajícím klub 

opustit. Vše ale záleží na klubu, jak se prezentuje a jak komunikuje s médii a veřejností. [3] 

FC Hlučín si dává záležet na vytváření dobrých vztahů s veřejností a oproti klubům 

z vyšších soutěží nezaostává opodál. Ke komunikaci s veřejností FC Hlučín používá nejen své 

oficiální webové stránky, ale také v poslední době hojně používané facebookové stránky. Na 

tyto stránky vkládá příspěvky o dění v klubu, fotky ze zápasů a různé zajímavosti z fotbalové 

scény. Dále pak spolupracuje i s rozhlasovými médii jako je například Rádio Hey a také 

s regionálními zpravodaji jako je Opavský a hlučínský deník, ve kterém pravidelně vychází 

články o výsledcích klubu a jiných jeho aktivitách. PR nezahrnuje pouze spolupráci s médii, 

ale je také důležité vytvářet dobrý dojem na fanoušky prostřednictvím rozdávání brožur před 
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zápasem s aktuálními výsledky všech družstev FC Hlučín. Toto opatření je momentálně 

v návrhu a jedná se o jeho schválení. Tento bulletin by měl vycházet pod názvem „FC 

Hlučín“ nebo „Žlutozelená srdce“. Velká část této brožury bude věnována zejména A - týmu 

mužů. Budou zde uvedeny výsledky celého soutěžního kola, dosavadní tabulka soutěže a 

menší články, například typu nejlepší střelci soutěže a podobně. Dalším marketingovou 

aktivitou klubu je práce s mládeží a vytváření různých turnajů pro jednotlivé ročníky. Touto 

dobrovolnou činností nejen že umožní mladým fotbalistům získávat zkušenosti, ale také se 

zavděčí široké veřejnosti a postupem času přilákají nové příznivce. [20] 

3.7.2 Reklamní předměty 

Reklama je v dnešní době nezbytnou marketingovou aktivitou klubu. Důležitým prvkem 

každého sportovního klubu by měla být schopnost neustále se zviditelňovat a dostávat se do 

vědomí zákazníkům a právě k tomu slouží reklama. Mezi ty nejčastější formy reklamy patří 

reklamy v podobě billboardů, tištěných letáků, různých reklam jak v tištěných tak v 

rozhlasových médiích nebo reklam umístěných na internetu - Bannery. Jednou formou této 

propagace klubu jsou právě i reklamy v podobě produktů z fanshopu, nesoucích znak klubu. 

[11] 

Fotbalový klub Hlučín nabízí celou škálu různých produktů k zakoupení. Pro tyto účely 

používá klub internetové stránky, kde je možno si objednat jimi nabízené předměty. Počínaje 

drobnými předměty jako jsou propisky, hrnky, plakáty, hráčské karty, mini dresy, placky 

s logem FC Hlučín, peněženky, až přes kšiltovky, dresy a šály. Tento způsob reklamy je 

velice výhodný pro fotbalové kluby, jelikož za tuto reklamu nevynaloží tolik finančních 

prostředků jako například u billboardové reklamy, kde je nutné platit reklamní plochy. Navíc 

klub prodejem těchto předmětů z fanshopu ještě získá potřebné finance a také se díky nim 

dostane do povědomí zákazníků. [20] 

3.7.3 Podpora prodeje 

Podpora prodeje obecně slouží ke krátkodobé stimulaci zákazníka, která má mít za 

následek nákup služby nebo výrobku od fotbalového klubu. FC Hlučín využívá například 

permanentní vstupenky pro zaměstnance klubu a sponzory, prodej bulletinu nebo slosování 

vstupenek o ceny. V dřívějších dobách, kdy FC Hlučín hrával druhou nejvyšší fotbalovou 

soutěž, byly nabízeny permanentní vstupenky i divákům, ale po sestupu do nižší soutěže se 

vedení klubu rozhodlo tyto permanentní vstupenky pro diváky zrušit kvůli celkovému poklesu 
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návštěvnosti mistrovských utkání. Klub však nabízí vstupné zdarma pro ženy a děti a tak není 

divu, že jsou ochozy stadiónu hojně zastoupeny právě ženským pokolením. [20] 

V návrhu klubu je navíc opětovně zavést slosování vstupenek o ceny v poločasové 

přestávce. Vedení klubu navrhuje, aby se tyto ceny skládaly z větší části z propagačních 

předmětů z fanshopu FC Hlučín. Toto rozhodnutí by mělo přilákat nové fotbalové příznivce, 

ale také přispět k celkové propagaci klubu. [20] 

3.7.4 Komunikační kanály 

Nezbytnou součástí marketingových aktivit klubu je komunikace s fanoušky a širokou 

veřejností. FC Hlučín k tomu využívá své oficiální webové stránky, facebookové stránky a 

pochopitelně tisková a rozhlasová média. V posledních letech se mohutně rozrostla 

internetová komunikace a je třeba dodat, že se jedná a nejrychleji se rozvíjející a 

nejpoužívanější médium na světě. [11] 

Na oficiálních fotbalových stránkách klubu – www.fchlucin.cz je možnost najít základní 

informace o klubu, aktuální výsledky jak z mistrovských tak přátelských utkání, informace o 

nových hráčských nebo trenérských posilách klubu, informace o dění v klubu, kontaktní údaje 

na vedení klubu, seznam klubových partnerů a sponzorů. Navíc jsou zde vyhrazeny záložky 

pro jednotlivá družstva klubu. Každému družstvu je věnována stránka, kde jsou podrobné 

informace o daném družstvu. Jsou to například aktuality týmu, soupiska, tabulka soutěže, 

přehled odehraných a nadcházejících zápasů, statistiky hráčů, fotogalerie a videogalerie. [13] 

Hlavní zdrojem pro tok informací z klubu k fanouškům jsou bezpochyby facebookové 

stránky FC Hlučín. Nachází se zde sice podobné informace jako na oficiálních webových 

stránkách, ale díky celosvětově používané sociální síti je zde několika násobná návštěvnost. 

Tyto stránky čítají okolo 1 100 fanoušků a oproti oficiálním stránkám jsou ty facebookové 

přístupné pro komentáře fanoušků. [12] 
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4 Metodika shromažďování dat 

Tato kapitola se věnuje metodice shromažďování dat a je rozdělena na přípravnou a 

realizační fázi.  

4.1 Přípravná fáze 

V této podkapitole je zaměřeno na přípravnou fázi marketingového výzkumu. Obsahuje 

definování problému a cíle výzkumu, metoda a typy údajů, které byly k marketingovému 

výzkumu využity, techniku výběru vzorku respondentů, časový a věcný harmonogram a 

v neposlední řadě také pilotáž. 

4.1.1 Definování problému 

FC Hlučín po několikaletém působení v druhé nejvyšší české fotbalové lize v roce 2011 

sestoupil do třetí nejvyšší soutěže (sezóna 2010/2011) a momentálně hraje Moravskoslezskou 

fotbalovou ligu (MSFL). Sestup do nižší soutěže doprovázel pokles návštěvnosti 

mistrovských utkání a celkový úbytek fanoušků. Vedení klubu by proto mělo zvážit použití 

vhodných nástrojů marketingového mixu, které by měly za následek zvýšení trvalé 

návštěvnosti nejen mistrovských utkání. 

4.1.2 Definování cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je analyzovat prvky marketingového mixu FC Hlučín a zjistit, u 

kterých těchto prvků je možné použít takové marketingové nástroje, které by vedly k vyšší 

návštěvnosti mistrovských utkání. Zaměřeno je především na cenu a na to, do jaké míry tento 

prvek marketingového mixu ovlivňuje návštěvnost. 

4.1.3 Typy údajů 

K bakalářské práci byly využity jak primární tak sekundární informace. Primární 

informace byly získány pomocí dotazníku umístěného na oficiálních webových stránkách 

klubu. 

Sekundární informace byly čerpány z oficiálních internetových stránek FC Hlučín, 

z odborné literatury a v neposlední řadě také z interních materiálů, které mi poskytlo vedení 

fotbalového klubu, a to konkrétně pan Martin Jelínek. 

4.1.4 Metoda marketingového výzkumu 

Při sběru primárních informací byla zvolena metoda internetového dotazníkového 

šetření. Vytvořený dotazník (viz příloha č. 2), který obsahuje mimo jiné i holandský test 
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cenové citlivosti, byl vložen na internet pomocí webových stránek www.vyplnto.cz a dále byl 

pomocí odkazů umístěn na oficiální webové stránky klubu. Výhodou této metody 

marketingového výzkumu je především časová a finanční nenáročnost, zachování anonymity 

respondenta, vysoká návratnost a snazší vyhodnocování výsledků výzkumu. Nevýhodou je 

naopak chybějící zpětná vazba s respondenty, která může vést ke špatnému pochopení dané 

problematiky, neosobní kontakt a nižší důvěryhodnost výsledků výzkumu než u osobního 

dotazování.  

Jelikož součástí dotazníku je také holandský test cenové citlivosti, je dotazník tvořen 

především uzavřenými otázkami. Dotazník obsahuje úvod a seznámení s výzkumnou 

problematikou, filtrační, analytické a identifikační otázky, poděkování za spolupráci. 

Získané informace z marketingového výzkumu budou nejprve analyzovány podle 

třídění dat prvního a druhého stupně a posléze se získaná data z holandského testu cenové 

citlivosti promítnou do jednoho grafu, čímž se dospěje k získání tzv. Bodu cenové 

nezaujatosti respondentů a k tzv. Optimálnímu cenovému bodu, popřípadě k optimálnímu 

cenovému rozpětí, což je cílem této metody. [6] 

4.1.5 Technika výběru vzorku respondentů 

Pro získání primárních informací byla zvolena nereprezentativní technika výběru 

vzorku respondentů a to z toho důvodu, že nelze s přesností určit velikost ani složení 

populace, tedy základního souboru. Pro tento typ výzkumu, kdy není známa přesná velikost 

ani složení základního souboru, je nejvhodnější výběrovou technikou účelový výběr. Tato 

technika slouží k výběru vzorku z rozsáhlejší populace a vybírají se pouze ty prvky populace, 

které se hodí k výzkumu. Výběr zcela závisí na úsudku výzkumníka a nedostatkem této 

techniky je fakt, že výsledky výzkumu pro vybraný výběrový soubor nemohou být aplikovány 

na celou populaci, nýbrž jen na určitou její část a proto je nutné definovat populaci, kterou 

tento vzorek reprezentuje. [7] 

Základní soubor je tvořen fanoušky FC Hlučín, kteří podle neoficiálního zdroje čítají 

zhruba 1 100 členů. Výběrový vzorek bude reprezentovat část této populace a to zejména 

muže v produktivním věku, ženy, ale i ekonomicky neaktivní obyvatelstvo (studenti, 

důchodci). 
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4.1.6 Časový a věcný harmonogram 

Pro usnadnění a efektivnější rozložení náplně bakalářské práce bylo vytvoření časového 

a věcného harmonogramu, kde byly jednotlivé úkoly rozděleny do určitých měsíců 

(viz tab. 4.1). 

Tab. 4.1: Časový a věcný harmonogram 

 

4.1.7 Pilotáž 

Pro kontrolu a správnost výzkumu bylo nutné provést pilotáž. Pilotáž byla prováděna 

formou osobního dotazování, aby byla zajištěna zpětná vazba s dotazovaným. Na základě 

dotazů a připomínek respondentů bylo nutné některé otázky v dotazníku upravit a 

přeformulovat.  

U otázek č. 7 - 9, kde se zjišťovala spokojenost s cenou různých produktů FC Hlučín, 

především nápojů a občerstvení, byla přidána odpověď – „Daný produkt nevyužívám nebo 

neznám jeho cenu“. Toto opatření bylo přidáno zejména proto, že ne všichni fanoušci a 

návštěvníci fotbalových utkání využívají tyto produkty, tudíž o nich nemají žádné informace a 

proto by vyhodnocování spokojenosti nemuselo být zcela objektivní. 

Nejvíce diskutovanou otázkou byla otázka č. 11, ve která se zaměřuje na hlavní důvody 

nižší návštěvnosti mistrovských utkání než v předchozích ročnících. Ze strany fanoušků byl 

zaznamenán hojný počet nových návrhů na odpovědi, což vedlo k rozšíření jejich množství. 

Nejčastějšími nově navrhovanými odpověďmi byly možnosti – „Časová vytíženost fanoušků“ 

a „Celkový úpadek fotbalové úrovně“, které byly zakomponovány do škály odpovědí. 
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U otázky č. 19 byl zjištěn na fakt, že většina respondentů neznala pojem „Disponibilní 

důchod“. Otázka byla přeformulovaná a změněna na tvar - „ Jaký je Váš čistý osobní měsíční 

příjem?“. 

Vedení klubu požádalo, jestli by bylo možné do dotazníkového šetření přidat další dvě 

otázky. První otázka se týká produktů z fanshopu a má pomoci zadavateli zjistit, o které 

produkty mají fanoušci zájem a o které nikoli. Otázka byla formulována takto: „O které 

produkty z fanshopu FC Hlučín byste měli zájem?“. Pro možnost odpovědí byl vytvořen 

seznam produktů, které si vyžádal zadavatel. Druhá otázka se opět zaměřuje na názor 

fanoušků a to konkrétně na to, které občerstvení jim na stadiónu schází a otázka byla 

formulována takto: „Které z těchto občerstvení byste uvítali na stadiónu FC Hlučín?“. 

Odpovědi byly opět přímo zadány vedením klubu. Pro úplnost byla k těmto otázkám 

vytvořena únikovou možnost vlastní odpovědi respondenta. 

4.2 Realizační fáze 

Tato podkapitola je věnována realizační fázi metodiky shromažďování dat, která 

obsahuje informace o sběru a zpracování dat a definuje skutečnou velikost a strukturu 

výběrového souboru. 

4.2.1 Sběr a zpracování dat 

Po dokončení pilotáže, začal skutečný sběr dat prostřednictvím internetového 

dotazníkového šetření. Jak je uvedeno výše, dotazník byl umístěn na oficiální webové stránky 

klubu FC Hlučín, kde respondenti spolupracovali s velkou ochotou.  

Po ukončení dotazníkového šetření byla získaná data zkontrolována a upravena pro 

přehlednější znázornění výsledků. Poté byly otázky vyhodnoceny pomocí třídění dat prvního 

a druhého stupně, přičemž ke znázornění těchto výsledků byly využity tabulky a grafy v 

programu Microsoft Excel 2007. 

4.2.2 Skutečná velikost a struktura výběrového souboru 

Výsledkem dotazování bylo 139 vyplněných dotazníků, z čehož se 123 dotazovaných 

označilo za fanoušky FC Hlučín a pokračovali tak ve vyplňování dotazníku. Zbylých 16 

respondentů, kteří zvolili možnost, že nejsou fanoušky FC Hlučín, přeskočili až na závěr 

dotazníku, tedy k identifikačním otázkám. Většina dotazovaných jsou fanoušky FC Hlučín 

(88,5 %). Ostatní respondenti (11,5 %) se za fanoušky FC Hlučín nepovažují a nejsou tak pro 

tento výzkum přínosem, jelikož byl dotazník cílen pouze na fanoušky FC Hlučín 
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(viz příloha č. 3). Téměř tři čtvrtiny dotazovaných tvořili muži a čtvrtinu tvořily ženy, avšak 

tato převaha mužů se dala vzhledem k tématu bakalářské práce očekávat (viz příloha č. 3). 

Nejčastěji byl dotazník vyplněn věkovou skupinou od 16 do 26 let (Obr. 4.1). Nadpoloviční 

většinu respondentů tvoří zaměstnaní lidé a asi třetina respondentů jsou studenti (Obr. 4.2). U 

dvou třetin dotazovaných nepřekročí čistý osobní měsíční příjem 15 000 Kč (Obr. 4.3).  

Z výzkumu vyplývá, že se respondenti nacházejí převážně ve věkovém rozmezí 16 – 26 

let (44,6 %). Druhou nejpočetnější věkovou skupinou jsou respondenti ve věkovém rozmezí 

od 27 – 38 let (20,9 %). Výjimkou v dotazování byli respondenti ve věkové skupině „14 a 

méně“ (2,2 %) a ve věkové skupině „63 a více“ (2,9 %), přičemž tyto skupiny tvořili pouze 

muži. Z grafu lze vyčíst, že téměř polovina mužů (48,1 %) se nachází zejména ve věkovém 

rozmezí 15 – 26 let, kdežto složení žen je rovnoměrně rozprostřeno mezi věkovým rozmezím 

od 15 – 50 let. 

 

Obr. 4.1: Věková struktura podle pohlaví respondentů 

Z obr. 4.2 lze vyčíst, že nadpoloviční většina respondentů jsou zaměstnaní lidé (51,8 %) 

a zhruba třetina respondentů má statut studenta (33,8 %). Asi desetina dotazovaných je 

nezaměstnaná (10,1 %) a pouhé 4,3 % respondentů tvoří důchodci. Nízký počet důchodců 

angažovaných v našem výzkumu je zapříčiněn formou dotazování – internetové dotazníkové 

šetření. 
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Obr. 4.2: Sociální stav 

Na následujícím grafu je možno vidět, že osobní měsíční příjem jednotlivých 

respondentů se diametrálně odlišuje, avšak u dvou třetin dotazovaných nepřesahuje čistý 

osobní měsíční příjem 15 000 Kč. Nejpočetnější skupinou jsou respondenti s příjmem do 

5000 Kč (29,5 %), tuto skupinu tvoří ze 78,7 % studenti. U 76,4 % zaměstnaných respondentů 

se čistý osobní měsíční příjem pohybujeme mezi 10 000 – 20 000 Kč. Čistým osobním 

měsíčním příjmem nad 20 000 Kč disponuje jen 12,9 % dotazovaných, přičemž příjem nad 

25 000 Kč mají pouze muži. 

 

Obr. 4.3: Čistý měsíční příjem 
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5 Analýza marketingového mixu 

V této kapitole jsou analyzovány, interpretovány a graficky znázorněny jednotlivé 

problematiky marketingového výzkumu. Podrobně je zaměřeno na otázky holandského testu 

cenové citlivosti, na jejichž základě se co nejpřesněji určí optimální výše vstupného na 

domácích utkáních FC Hlučín. V neposlední řadě je tato kapitola věnována interpretacím 

souvislostí, které byly pomocí dotazníkového šetření získány. 

Ještě před začátkem analýzy jednotlivých otázek, je nutné připomenout, že v této 

kapitole se pracuje pouze s těmi respondenty, kteří u první otázky dotazníku odpověděli 

kladně na otázku: „Jste fanoušek FC Hlučín?“. Těchto respondentů je tedy 123. Toto opatření 

je nutné vzhledem k faktu, že dotazníkové šetření je zaměřeno pouze na fanoušky FC Hlučín. 

5.1 Analýza marketingového výzkumu 

V této podkapitole je prováděna analýza otázek dotazníkového šetření, jejich grafické 

znázornění a interpretace dosažených výsledků, souvislostí a zajímavostí. K těmto účelům 

bude použito třídění dat prvního a druhého stupně. 

Jednou měsíčně si najde čas 20,3 % dotazovaných, aby navštívili jakékoliv fotbalové 

utkání (viz obr. 5.1). Alespoň dvakrát měsíčně navštěvuje fotbalová utkání právě 74 % 

respondentů, což je důkazem toho, že se respondenti aktivně podílejí na návštěvnosti 

fotbalových utkání (nejen FC Hlučín). Pouze 5,7 % dotazovaných patří mezi občasné 

návštěvníky fotbalových utkání, kteří navštěvují fotbalová utkání méně než jednou měsíčně. 

Mezi ty nejaktivnější návštěvníky fotbalových utkání (čtyřikrát a více) patří z 81,3 % muži.  

 

Obr. 5.1: Průměrná měsíční návštěvnost fotbalových utkání 
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V hostinci v areálu klubu se čepuje dvanácti stupňové pivo za cenu 25 Kč (0,5 l), a 

proto, až na pár jedinců, jsou s cenou piva všichni spokojeni (viz obr 5.2). Podle zjištěných 

informací jsou s cenou piva muži spokojenější než ženy (až o 20 %). Navzdory předpokladům 

jsou s cenou piva nejspokojenější nezaměstnaní lidé (84,6 %), dalšími spokojenými jsou 

důchodci (66,7 %), zaměstnaní lidé (63,2 %) a nejméně spokojení jsou studenti (58,3 %). 

Téměř polovina žen (48,5 %) tento produkt nevyužívá nebo nezná jeho cenu. 

 

Obr. 5.2: Spokojenost s cenou piva podle pohlaví respondentů 

Spokojenost s cenou nealkoholických nápojů, znázorněna v obr 5.3, je obdobná jako u 

spokojenosti s cenou piva. Z grafu je možno vyčíst, že s cenou nealkoholických nápojů jsou 

nejvíce spokojeni zaměstnaní (80,9 %) a nezaměstnaní (69,2 %) lidé, ale také dvě třetiny 

důchodců. Téměř polovina (47,2 %) studentů se převážně přiklánějí k odpovědi „Spíše 

spokojen“ a také jsou to právě oni, kteří v nevětší míře daný produkt nevyužívají nebo naznají 

jeho cenu (16,7 %). 

 

Obr. 5.3: Spokojenost s cenou nealkoholických nápojů podle sociálního stavu respondentů 
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Z obr. 5.4 je patrné, že ženy jsou celkově o 13,7 % spokojenější s cenou občerstvení než 

muži, kdežto o 11,5 % mužů přisuzuje velkou spokojenost s cenou občerstvení. Asi desetina 

(10,6 %) respondentů tento produkt nevyužívá nebo nezná jeho cenu, přičemž z těchto 

respondentů je přesně dvakrát více mužů. Pozitivním faktem je, že jsou respondenti celkově 

spokojeni s cenami produktů, které nabízí pohostinství v areálu fotbalového klubu Hlučín. 

 

Obr. 5.4: Spokojenost s cenou občerstvení podle pohlaví respondentů 

V  následující otázce, která je graficky znázorněna v obr. 5.5, měli respondenti bodově 

ohodnotit spokojenost s prvky fotbalového stadionu na stupnici 1 – 5 (1 – nejmenší 

spokojenost, 5 – největší spokojenost). Podle zjištěných informací jsou respondenti nejvíce 

spokojeni s kapacitou stadionu (průměrné hodnocení – 3,73) a komfortem stadionu (3,57). S 

dostupností, čistotou areálu a množstvím nabízených produktů jsou dotazovaní spokojeni 

průměrně, neboť u všech těchto prvků se hodnocení pohybuje těsně nad hranicí 3 bodů. 

Naopak nejmenší spokojenost respondentů se týká hygienických zařízení (2,49). Z výzkumu 

vyplývá, že muži jsou více nespokojeni s hygienickými zařízeními než ženy (o 9,8 %). 

 

Obr. 5.5: Spokojenost s prvky fotbalového stadionu FC Hlučín 
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Jednou z otázek, kterou jsme položili respondentů, byla otázka směřovaná na hlavní 

důvody nižší návštěvnosti fotbalových utkání FC Hlučín (viz obr. 5.6). Dotazovaní měli na 

výběr předem nadefinované otázky s možností více odpovědí a také mohli přidat vlastní 

odpověď. Hlavním důvodem byl bezesporu sestup do nižší soutěže, kterou celkově označilo 

76,2 % respondentů. Dalším z hlavních důvodů je celkový úpadek fotbalové úrovně (56,9 %), 

kterou zvolilo o 15,7 % mužů než žen. Téměř polovina žen (48,5 %) častěji uváděla, že 

důvodem poklesu návštěvnosti je časová vytíženost fanoušků. 

 

Obr. 5.6: Důvody nižší návštěvnosti 

Z obr. 5.7 vyplývá, že s propagací klubu je celkově spokojena asi polovina 

dotazovaných (50,41 %), přičemž nejvíce jsou spokojeni studenti (63,9 %) a důchodci (50 %). 

Naopak téměř třetina respondentů (32,52 %) nemá o propagaci klubu žádné informace. Tuto 

skupinu dotazovaných tvoří především zaměstnaní (39,7 %) a nezaměstnaní lidé (38,5 %). 

Dalším zjištěným faktem je, že o 19,2 % mužů je celkově více spokojena s propagací klubu 

než ženy. 

 

Obr. 5.7: Spokojenost s propagací klubu podle sociálního stavu respondentů 
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Následující otázka byla přidána na žádost od vedení fotbalového klubu Hlučín a jejím 

hlavním cílem bylo zjistit, o jaké produkty z fanshopu FC Hlučín by měli respondenti zájem 

(viz obr 5.8). Respondenti měli možnost uvést více odpovědí. Největší zájem mají respondenti 

o mini dres FC Hlučín (43,1 %). Dalšími produkty, o které je velký zájem, jsou hrnek  

(34,1 %) a propiska (33,3 %), přičemž tyto produkty preferují především ženy. U této otázky 

měli respondenti možnost sami uvést produkt, o který by měli zájem. Nejčastěji uváděnými 

produkty jsou šála FC Hlučín (13 %), tričko FC Hlučín (12,2 %), krýgl (11,4 %) a otvírák 

s logem FC Hlučín (9,8 %). 

 

Obr. 5.8: Zájem respondentů o produkty z fanshopu FC Hlučín 

Následující otázka byla obdobně přidána na žádost vedení fotbalového klubu, tentokrát 

se ale zaměřuje na občerstvení na stadionu FC Hlučín (viz obr. 5.9). Respondenti zde měli 

rovněž možnost uvést více odpovědí. Z grafu je patrné, že největší zájem mají respondenti o 

bramborový placek (56,1 %), grilovaný steak (46,3 %) a korbáčiky (35,8 %). Všechny tyto 

produkty více preferují ženy. Muži naopak dávají přednost klobáse a párku v rohlíku. Také u 
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této otázky měli dotazovaní možnost uvést svou vlastní odpověď. Nejčastěji respondenti 

doplňovali, že by měli zájem o párek v rohlíku (8,1 %) a klobásu (7,3 %).  

 

Obr. 5.9: Zájem respondentů o občerstvení na stadiónu FC Hlučín 

V následující otázce bylo zjišťováno, do jaké míry navštěvují fanoušci venkovní utkání 

FC Hlučín a jak je tato návštěvnost závislá na příjmu respondentů (viz obr. 5.10). Nejméně 

aktivní v návštěvnosti venkovních utkání jsou respondenti s čistým měsíčním příjmem do 

5 000 Kč (53,3 %). Tuto skupinu tvoří z 31,9 % studenti. Zajímavým zjištěním je, že do této 

skupiny dotazovaných patří pouze muži. Naopak mezi ty nejaktivnější návštěvníky 

venkovních utkání FC Hlučín patří respondenti s příjmem vyšším než 15 000 Kč (56,4 %). Do 

této skupiny patří větší polovina zaměstnaných respondentů (51,4 %). Pozitivním zjištěním je, 

že se aktivně na venkovních utkáních FC Hlučín celkově podílí 46,3 % dotazovaných. Tato 

otázka je zároveň otázkou filtrovací, jejímž cílem je redukovat množství respondentů, kteří se 

aktivně nezapojují do návštěvnosti venkovních utkání FC Hlučín. Respondenti, kteří zvolili 

možnost „Méně než jednou“ byli následně odkázáni až na identifikační otázky. 
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Obr. 5.10: Sezónní návštěvnost venkovních utkání FC Hlučín podle příjmů respondentů 

Na následující otázku, graficky znázorněnou na obr. 5.11, odpovídala pouze skupina 

respondentů, která se aktivně podílela na návštěvnosti venkovních utkáních FC Hlučín, aby 

nedošlo ke zkreslení informací. Na tuto otázku odpovědělo celkem 103 respondentů, z čehož 

si 22,3 % dotazovaných myslí, že ceny vstupného jsou na venkovních utkáních vyšší. Téměř 

polovina respondentů (46,6 %) se shodla, že ceny vstupného jsou stejné. 26,2 % respondentů 

nedokázalo porovnat ceny vstupného na venkovních a domácích utkáních FC Hlučín. Ukázalo 

se, že do této skupiny dotazovaných patří téměř polovina žen (45,5 %) a to z toho důvodu, že 

ženy obvykle neplatí vstupné na mistrovských utkáních, což je zaběhlý zvyk ve většině 

nižších fotbalových soutěží. 

 

Obr. 5.11: Porovnání cen vstupného na venkovních a domácích zápasech FC Hlučín 
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Obdobně jako u předchozí otázky na tuto otázku odpovídalo celkem 103 respondentů, 

z čehož se 78,6 % shodlo na tom, že ceny občerstvení jsou stejné jak na venkovních, tak na 

domácích utkáních FC Hlučín (viz obr. 5.12). V této skupině respondentů nepatrně 

(procentuálně) převládají ženy, avšak v této skupině dotazovaných silně převládají 

nezaměstnaní (90,1 %) a zaměstnaní lidé (84,8 %). Naopak mezi respondenty, kteří považují 

cenu občerstvení na venkovních utkáních vyšší, jsou především studenti (19 %) a důchodci 

(20 %).  

 

Obr. 5.12: Porovnání cen občerstvení na venkovních a domácích zápasech FC Hlučín 

5.2 Holandský test cenové citlivosti 

Tato podkapitola je věnována holandskému dotazníkovému testu cenové citlivosti. 

V následujících krocích budou analyzovány otázky týkající se cen vstupného na mistrovská 

utkání FC Hlučín. 

Respondenti odpovídali na otázku: „Při jaké ceně by se Vám zdálo vstupné na 

mistrovské utkání FC Hlučín jako levné?“, která je graficky znázorněna v obr. 5.13. Asi 

třetina dotazovaných (33,9 %) označila, že vstupné by pro ně bylo levné, jestliže by se 

nacházelo v cenovém rozpětí 21 – 30 Kč. Na tomto rozmezí se shodli jak ženy, tak muži. 

Druhá nejpočetnější skupina respondentů považuje za levné vstupné cenové rozpětí 11 – 20 

Kč (25,8  %) a asi pětina dotazovaných (20,2 %) se shodla, že levné vstupné je v cenovém 

rozpětí 31 – 40 Kč. Zjištěnou zajímavostí je, že 73,2 % respondentů označilo vstupné do 30 

Kč jako levné, přičemž v této skupině převládají procentuálně ženy (o 7,7 %). Z grafu lze 

vyčíst, že ženy (36,4 %) nejčastěji označovaly za levné vstupné cenové rozmezí 11 - 20 Kč. 
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Tento výsledek byl do jisté míry ovlivněn faktem, že ženy obvykle neplatí vstupné na 

mistrovská utkání, a proto označovaly nižší cenová rozmezí než muži. 

 

Obr. 5.13: Znázornění cen levného vstupného podle pohlaví respondentů 

V obr. 5.14 jsou znázorněny odpovědi respondentů na otázku: „Při jaké ceně by se Vám 

zdálo vstupné na mistrovské utkání FC Hlučín jako drahé?“. Celkem 35,8 % dotazovaných 

označilo vstupné v cenovém rozmezí 61 – 70 Kč za drahé. Zjištěnou zajímavostí je, že 86,2 % 

respondentů označilo vstupné nad 51 Kč jako drahé, přičemž v této skupině převládají 

procentuálně ženy (o 6,5 %). Z grafu lze vyčíst, že téměř polovina žen (48,5 %) se shodla na 

názoru, že je pro ně vstupné v cenovém rozmezí 61 – 70 Kč drahé. Většině mužů (84,4 %) 

připadá vstupné drahé již od 51 Kč, kdežto dvou třetinám žen se vstupné jeví jako drahé až 

nad 61 Kč. 

 

Obr. 5.14: Znázornění cen drahého vstupného podle pohlaví respondentů 
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V obr. 5.15 je znázorněna komparace levného a drahého vstupného podle pohlaví 

respondentů. Modrá a zelená křivka označuje odpovědi mužů ohledně ceny vstupného (levné 

a drahé), kdežto červená a fialová křivka označuje odpovědi žen. Průnik modré a zelené 

křivky (bod A) označuje bod cenové nezaujatosti u mužů, což znamená takovou cenu 

vstupného, která se respondentům nezdá ani nízká, ani vysoká. Průnik červené a fialové 

křivky znázorňuje bod cenové nezaujatosti u žen (bod B). Cena vstupného, kterou označuje 

bod cenové nezaujatosti u žen, je nepatrně nižší než cena u mužů, přičemž obě tyto ceny 

vstupného se pohybují přibližně okolo 43 Kč. 

 

Obr. 5.15: Bod cenové nezaujatosti podle pohlaví respondentů 

V obr. 5.16 je graficky znázorněna závislost mezi cenou vstupného, kterou respondenti 

označili jako příliš drahou, a průměrnou měsíční návštěvností fotbalových utkání 

respondentů. Celkem 71,9 % dotazovaných, kteří nejaktivněji navštěvují fotbalová utkání 

(čtyřikrát a více), se shodli na tom, že při ceně vstupného nad 81 Kč by daná utkání 

nenavštívili. Tento výsledek je do jisté míry zapříčiněn tím, že tito respondenti navštěvují 

fotbalová utkání tak často, že při takto vysokém vstupném by byla celková měsíční 

návštěvnost příliš nákladná. Obdobně je na tom téměř polovina dotazovaných (45,5 %), kteří 

navštěvují fotbalová utkání průměrně třikrát za měsíc. Nadpoloviční většina respondentů 

(56,2 %), kteří naopak fotbalová utkání navštěvují jen výjimečně (méně než jednou měsíčně), 

by fotbalové utkání nenavštívili v případě, že by se vstupné pohybovalo v cenovém rozmezí 

51 – 70 Kč a 14,3 % těchto dotazovaných by fotbalová utkání nenavštívilo, ani za 

předpokladu, že by vstupné bylo zdarma. Žádný důchodce ani nezaměstnaný člověk by dané 
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fotbalové utkání nenavštívil, za předpokladu, že by cena vstupného přesahovala hranici 

61 Kč. 

 

Obr. 5.16: Znázornění cen příliš drahého vstupného podle návštěvnosti respondentů 

Obdobně jako u předchozí otázky je v obr. 5.17 graficky znázorněna závislost mezi 

cenou vstupného, kterou respondenti označili jako příliš levnou, a průměrnou měsíční 

návštěvností fotbalových utkání respondentů. Příliš levné vstupné může u respondentů 

vyvolat pochybnosti o kvalitě nabízené služby. Nadpoloviční většina všech respondentů 

(51,2 %) se shodla na tom, že vstupné by bylo příliš levné v případě, že by bylo zadarmo. Do 

této skupiny patří 62,5 % nejaktivnějších návštěvníků (čtyřikrát a více) fotbalových utkání a 

respondenti, kteří navštěvují fotbalová utkání průměrně třikrát měsíčně (68,2 %). Vstupné do 

10 Kč považuje 85,4 % všech dotazovaných za příliš levné, přičemž se do této skupiny řadí 

90,9 % žen. Pro 28,6 % pasivních návštěvníků fotbalových utkání (méně než jednou měsíčně) 

připadá vstupné příliš levné v případě, že by se cena vstupného pohybovala v cenovém 

rozmezí 21 – 40 Kč.  

 

Obr. 5.17: Znázornění cen příliš levného vstupného podle návštěvnosti respondentů 
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V obr. 5.18 je znázorněna celková komparace cen vstupného. Modrá křivka znázorňuje 

ceny vstupného, které se respondentům zdají jako levné, červená křivka naopak znázorňuje 

ceny, které respondentům připadají jako drahé. Průnik těchto křivek (bod C) označuje bod 

cenové nezaujatosti respondentů, tzn. cenu vstupného, která dotazovaným nepřipadá ani jako 

levná, ani jako drahá. Tato zjištěná cena vstupného se odhadem pohybuje okolo 43 Kč. 

Fialová křivka je grafickým znázorněním příliš levné ceny vstupného, tedy ceny, při které by 

respondenti pochybovali o kvalitě nabízené služby. Zelená křivka je naopak grafickým 

znázorněním příliš drahé ceny vstupného, tedy takové ceny, při které by respondenti dané 

fotbalové utkání nikdy nenavštívili. Průnikem těchto dvou křivek je tzv. optimální cenový 

bod. Jelikož nedošlo k průniku daných křivek, což je u reálných výzkumů časté, je výsledkem 

tzv. optimální cenové rozpětí, které je znázorněno pomocí úsečky mezi body D a E. Tyto 

body označují průnik fialové a zelené křivky s osou x. Optimální cenové rozpětí pro cenu 

vstupného na mistrovská utkání FC Hlučín je přibližně 35 – 47 Kč. Reálná cena vstupného na 

mistrovská utkání FC Hlučín je 40 Kč, přičemž ženy mají vstupné zdarma, a nachází se tedy 

v optimálním cenovém rozpětí. 

 

Obr. 5.18: Optimální cenový bod (cenové rozpětí) 
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6 Návrhy a doporučení 

V této kapitole jsou na základě výsledků marketingového výzkumu nastíněny a 

interpretovány možné návrhy a doporučení, které by měly mít za následek celkový růst 

návštěvnosti na domácích mistrovských utkáních FC Hlučín. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak 

respondenti vnímají prvky marketingového mixu fotbalového klubu FC Hlučín a do jaké míry 

tyto prvky ovlivňují návštěvnost na fotbalových utkáních. Návštěvnost fotbalových utkání 

může být pomocí vhodně zvolených marketingových aktivit mnohem vyšší. Záleží pouze na 

rozhodnutí managementu klubu FC Hlučín, do kterých z následujících návrhů a doporučení 

vloží finanční prostředky, aby je mohli realizovat. 

6.1 Marketingový mix klubu 

Tato podkapitola je věnována návrhům a doporučením, které se týkají marketingového 

mixu klubu FC Hlučín. Pro tento účel byly vybrány jednotlivé prvky marketingového mixu, 

ve kterých by podle marketingového výzkumu bylo vhodné navrhnout několik opatření 

vedoucích k jejich zlepšení. 

6.1.1 Produkt 

Hlavním produktem každého fotbalového klubu jsou fotbalová utkání, avšak tento 

produkt je často doprovázen vedlejšími produkty, které klub nabízí. S návštěvností 

mistrovských fotbalových utkání je úzce spojená také nabídka těchto produktů. FC Hlučín 

nabízí škálu produktů z fanshopu, které si mohou diváci zakoupit. Tyto produkty jsou 

vystaveny s restauračním zařízením v areálu fotbalového klubu. Doporučením je, aby na 

každé domácí mistrovské utkání byly tyto předměty vystaveny v malém stánku s obsluhou 

poblíž stánku s občerstvením. Toto opatření by vedlo k vyššímu prodeji těchto produktů, 

neboť po konzultaci s vedením bylo zjištěno, že předmětů z fanshopu FC Hlučín se prodá 

ročně jen pár kusů. Z výzkumu bylo zjištěno, že respondenti mají největší zájem o mini dres 

FC Hlučín (43,1 %), hrnek s logem FC Hlučín (34,1 %) a propisku FC Hlučín (33,3 %). 

Respondenty nejčastěji doplňovanými produkty byly šála FC Hlučín (13 %), tričko FC Hlučín 

(12,2 %) a krýgl (11,4 %). Návrhem je, aby všechny tyto produkty, spolu s dalšími, o které je 

největší zájem, byly zakomponovány do nové nabídky produktů fotbalového klubu. 

Mezi další produkty, které nabízí fotbalový klub, patří nabídka občerstvení. 

Z poskytnutých informací od vedení klubu bylo zjištěno, že nabídka občerstvení na 

fotbalových utkáních neodpovídá kvalitám klubu. Přestože je pro nabídku občerstvení 
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vyhrazen vlastní stánek s obsluhou,  zahrnuje tato nabídka pouze pár produktů. Obdobně jako 

u produktů z fanshopu je doporučením vytvoření nové nabídky občerstvení na základě 

zjištěných údajů z marketingového výzkumu. Tato nabídka by měla být více širokospektrá a 

měla by zahrnovat pokrmy, o které mají respondenti největší zájem, jako například 

bramborové placky, grilované steaky, korbáčiky, langoše, klobásy a párky v rohlíku. 

Výhodou u většiny těchto pokrmů je jejich nízká pořizovací cena a možnost tyto produkty 

skladovat. 

6.1.2 Cena 

Hlavním prvkem marketingového mixu, na který byl nejvíce kladen důraz, byla cena, a 

to zejména cena vstupného. Z výzkumu bylo zjištěno, že 73,2 % respondentů by považovalo 

cenu vstupného za levnou, pokud by bylo vstupné do 30 Kč, kdežto 86,2 % dotazovaných 

vnímá cenu vstupného nad 51 Kč jako drahou. Pomocí holandského testu cenové citlivosti byl 

získán bod cenové nezaujatosti respondentů, který byl stanoven přibližně na 43 Kč. V celkové 

komparaci bylo získáno optimální cenové rozpětí, které se ve výsledku promítlo jako cenové 

rozmezí 35 – 47 Kč. Doporučením pro management fotbalového klubu je, aby cena vstupného 

zůstala po určitou dobu stejná, tedy 40 Kč (ženy zdarma), jelikož z výzkumu vyplývá, že 

takto nastavená cena vstupného téměř neovlivňuje celkovou návštěvnost na mistrovských 

utkáních FC Hlučín. Dalším návrhem je zavedení sezónních permanentních vstupenek na 

mistrovská utkání FC Hlučín za zvýhodněnou cenu. Cena vstupného při zakoupení 

permanentní vstupenky by pak v průměru vycházela na 30 Kč na utkání. 

6.1.3 Propagace 

Nedílnou a velmi důležitou součástí marketingového mixu je propagace. Pomocí 

propagace se klub zviditelňuje a více se dostává do podvědomí lidí. Bohužel propagace 

v tomto fotbalovém klubu není dostačující, neboť téměř třetina respondentů (32,5 %) nemá o 

propagaci žádné informace. FC Hlučín nevyužívá dostatek prostředků na zviditelnění klubu, 

což do značné míry ovlivňuje návštěvnost na mistrovských utkáních. Doporučením je, aby se 

FC Hlučín pokusil maximalizovat zviditelnění klubu v jednotlivých prvcích marketingové 

propagace. V dnešní době je nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem zviditelnění klubu 

přes internetovou komunikaci, a proto by bylo vhodné se zaměřit na oficiální a facebookové 

stránky klubu, které by se měly častěji aktualizovat a přidávat na ně různé zajímavosti a 

informace o aktivitách klubu. Dalším návrhem je využití propagačních plakátů, které by měly 

obsahovat upoutávky na mistrovská utkání a tyto plakáty by měly být umístěny například na 
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zastávkách, informačních tabulích města, v okolí areálu FC Hlučín a také by bylo vhodné 

využít pro tento účel rozhlasová vysílání města. Všechna tato doporučení nejsou nákladná a 

zajistí dostačující propagaci klubu. Dalším doporučením, které je ovšem nákladnější, je 

využití mediálních partnerů klubu pro reklamní účely, jako je například rádio Hey a opavský a 

hlučínský deník.  

6.1.4 Materiální prostředí 

Materiální prostředí je charakteristickým prvkem marketingového mixu služeb. 

Materiální prostředí v místě poskytování služeb vzbuzuje v zákaznících první dojmy a pocity, 

které navodí jejich příznivé nebo nepříznivé očekávání. Z výzkumu vyplynulo, že jsou 

respondenti spokojeni s prvky fotbalového stadionu FC Hlučín až na hygienická zařízení. 

Tento prvek fotbalového stadionu respondenti hodnotili jako podprůměrný (průměr 2,488 na 

bodové stupnici 1 - 5), přičemž muži jsou o 9,8 % více nespokojeni s hygienickými 

zařízeními než ženy. Doporučením je rekonstrukce a modernizace těchto hygienických 

zařízení, zejména u mužských toalet. Jelikož z výzkumu není zřejmý konkrétní důvod 

nespokojenosti respondentů, bylo zapotřebí navštívit restaurační zařízení, ve kterém se tato 

hygienická zařízení nacházejí. Z fotodokumentace (viz příloha č. 4) je patrné, že hygienická 

zařízení jsou konstruována v relativně moderním pojetí, avšak nedostatečným faktorem je zde 

kapacita toalet. Návrhem je tedy rozšíření kapacity hygienických zařízení, avšak tato 

rekonstrukce je dosti nákladná a může se pohybovat v řádech desetitisíců korun. Méně 

nákladnou alternativou, která by eliminovala tento nedostatek, je pronájem TOI TOI zařízení. 

Cena pronájmu jednoho takového zařízení po dobu dvou týdnů se pohybuje okolo 2 000 Kč 

bez DPH. Uvedená cena zahrnuje nájemné materiálu, dopravu, instalaci, naplnění 

biologických a ostatních náplní a toaletního papíru, po skončení akce odvoz kabiny a 

pojištění. Samozřejmostí je i likvidace odpadních vod ve shodě s ekologickými předpisy a 

normami. 

6.2 Důvody nižší návštěvnosti 

Další návrhy a doporučení se týkají důvodů nižší návštěvnosti na mistrovských 

fotbalových utkání FC Hlučín. Jedním z hlavních důvodů nižší návštěvnosti podle 

respondentů je celkový úpadek fotbalové úrovně (56,9 %). Doporučením, které by vedlo ke 

zlepšení fotbalové úrovně, je potřebná motivace hráčů FC Hlučín. Motivovat hráče k lepším 

výkonům je dozajista obtížné, avšak tento problém by mohlo vyřešit finanční ohodnocení 

výkonu mužstva, například formou prémií za dosažené výsledky. Dalším důvodem nižší 
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návštěvnosti, který je úzce spjatý s fotbalovou úrovní, je hráčské obsazení mužstva (41,5 %). 

Lidé se rádi chodí dívat na známé tváře a zkušené hráče s dřívějším ligovým angažmá. 

Návrhem je angažovat do mužstva jednoho nebo dva takové hráče, kteří by dozajista přilákali 

více diváků. Jedním z nich by mohl být zkušený záložník Martin Lukeš, kterému nedávno 

skončilo angažmá v Baníku Ostrava a nyní působí v Háji ve Slezsku, který hraje krajský 

přebor. 

6.3 Celkové zvýšení návštěvnosti 

Tato podkapitola je věnována návrhům a doporučením, která by obecně vedla ke 

zvýšení návštěvnosti na mistrovských utkáních FC Hlučín. Jedním z návrhů je opětovné 

zavedení bulletinů na každé domácí mistrovské utkání FC Hlučín. Bulletin by měl obsahovat 

výsledky všech družstev FC Hlučín z minulých soutěžních kol, střelce branek, průběžné 

tabulky soutěží a různé aktuality a zajímavosti. Takto sestavený bulletin by pak měli 

návštěvníci možnost zakoupit u vstupu za symbolickou cenu 10 Kč. Dalším doporučením je 

darovat například každému desátému návštěvníkovi slevový poukaz na produkty z fanshopu 

FC Hlučín, nebo slevový poukaz na produkty či služby, které poskytují sponzoři klubu. 

Výhodou tohoto opatření je nízká nákladnost, podpora prodeje produktů z fanshopu FC 

Hlučín a případné zvýšení návštěvnosti. Mezi další doporučení patří zavedení slosování 

vstupenek o ceny z fanshopu FC Hlučín o poločasové přestávce. Losovali by se vždy tři 

výherci a ceny by mohly být například šála, tričko a čepice, přičemž složení cen by se mohlo 

každé utkání odlišovat. Z výzkumu vyplývá, že ženy nenavštěvují mistrovská utkání FC 

Hlučín v tak hojném počtu jako muži. Návrhem, který by mohl přispět k vyšší návštěvnosti 

žen na mistrovských utkáních FC Hlučín, je zavést krátká, asi deseti minutová přátelská 

utkání mládežnických týmů o poločasové přestávce. Přátelského utkání by se účastnilo vždy 

jedno mládežnické mužstvo FC Hlučín a jedno mládežnické mužstvo z okolních vesnic, 

přičemž utkání by probíhalo na malém hřišti před hlavní tribunou. Toto opatření bude mít za 

následek nejen vyšší návštěvnost na utkáních, jelikož se na děti přijdou podívat rodiče a 

příbuzní, ale také velký přínos pro děti, které zažijí utkání před více diváky, a zároveň se 

jedná o zajímavý program pro všechny návštěvníky. 

Z výzkumu vyplývá, že návštěvnost na venkovních utkáních FC Hlučín nenavštěvuje 

větší polovina (53,3 %) respondentů s čistým měsíčním příjmem do 5000 Kč. Doporučením, 

které by vedlo k vyšší návštěvnosti na venkovních utkáních FC Hlučín, je zajistit odvoz na 

utkání těmto fanouškům. Vedení klubu by si na vybraná venkovní utkání mohlo pronajmout 
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autobus, který by vyjížděl z areálu FC Hlučín. Pronájem autobusu (i s řidičem) s kapacitou 58 

míst z Hlučína do Uničova (Olomoucký kraj) by vyšel zhruba na 7 500 Kč bez DPH. Toto 

opatření je sice nákladné, ale zajistí větší spokojenost fanoušků, získání nových fanoušků a 

celkového rozšíření diváckého zázemí.  
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat marketingový mix FC Hlučín a 

optimalizovat prvky marketingového mixu, které by vedly k vyšší návštěvnosti mistrovských 

utkání. Bakalářská práce se zaměřuje především na cenu a na to, do jaké míry tento prvek 

marketingového mixu ovlivňuje návštěvnost. Na základě informací získaných 

z marketingového výzkumu byly vytvořeny návrhy a doporučení, které by měly značnou 

mírou přispět k vyšší návštěvnosti na mistrovských utkáních FC Hlučín a také k větší celkové 

spokojenosti diváků. 

Pomocí výsledků z marketingového výzkumu bylo zjištěno několik nedostatků v oblasti 

marketingového mixu klubu. Největší důraz je kladen na zlepšení marketingové komunikace, 

jelikož v dnešní době je velice složité uspět bez kvalitní propagace. Použitím vhodných 

marketingových nástrojů ke zlepšení marketingové komunikace docílí klub FC Hlučín nejen 

vyšší návštěvnosti na fotbalových utkáních, ale také rozšíření diváckého zázemí 

z dlouhodobého hlediska. Nedostatky byly zjištěny také u další prvků marketingového mixu, 

jako je nabídka produktů a materiální prostředí. Návrhy a doporučení byly směřovány na 

rozšíření nabídky produktů z fanshopu FC Hlučín, jejich vhodnou prezentaci a také na 

rozšíření nabídky občerstvení. Širší nabídka produktů poskytována fotbalovým klubem zvýší 

vnímanou úroveň poskytovaných služeb. Z marketingového výzkumu bylo zjištěno, že 

materiální prostředí klubu odpovídá charakteru a úrovni poskytované služby, avšak 

nedostatkem jsou zde hygienická zařízení a to zejména u mužů. Dalším nedostatkem podle 

marketingového výzkumu je celkový úpadek fotbalové úrovně. Vzhledem k tomu, že úroveň 

fotbalového utkání je hlavním důvodem návštěvnosti zápasu, je zapotřebí vytvořit taková 

opatření, která by vedla ke zlepšení fotbalového výkonu. Pro zlepšení atmosféry utkání je 

vhodné například obohatit doprovodný program. Z výzkumu vyplynulo, že cena vstupného 

téměř neovlivňuje celkovou návštěvnost na mistrovských utkáních FC Hlučín, proto není 

zapotřebí cenu vstupného jakkoliv měnit. Management FC Hlučín by měl zvážit vhodné 

využití takových marketingových nástrojů, které by měly za následek eliminaci těchto 

nedostatků. 

Pokud FC Hlučín alespoň z části zapracuje na doporučených zlepšeních svých 

marketingových aktivit, dá se očekávat, že vzroste celková návštěvnost na fotbalových 

utkáních a FC Hlučín se postupem času vypracuje na takovou konkurenceschopnou úroveň, 

že by klub mohl pomýšlet na opětovný návrat do druhé nejvyšší fotbalové ligy.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Logo FC Hlučín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [13] 

Obr. 8.1: Logo FC Hlučín 
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Příloha č. 2 : Dotazník 

Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku pro účely mé bakalářské 

práce na téma Analýza marketingového mixu fotbalového klubu. Dotazník se týká 

marketingového mixu FC Hlučín a na jeho základě budou data analyzována za účelem 

optimalizace ceny a ostatních prvků marketingového mixu. Vyplňování Vám zabere 

maximálně 10 minut a získaná data budou použita pouze pro výzkumné účely. 

Děkuji Vám za ochotu a spolupráci, 

Jakub Kaluža. 

 

1. Jste fanouškem FC Hlučín? 

1) Ano 

2) Ne (přejděte na otázku číslo 18) 

2. Kolikrát v průměru měsíčně navštěvujete fotbalová utkání? 

1) Méně než jednou 

2) Jednou 

3) Dvakrát 

4) Třikrát 

5) Čtyřikrát a více 

3. Při jaké ceně by se Vám zdálo vstupné na mistrovské utkání FC Hlučín jako levné? 

1) 81 Kč a více 

2) 71 - 80 Kč 

3) 61 - 70 Kč 

4) 51 - 60 Kč 

5) 41 - 50 Kč 

6) 31 - 40 Kč 

7) 21 - 30 Kč 

8) 11 - 20 Kč 

9) 1 - 10 Kč  

10) Zadarmo 
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4. Při jaké ceně by se Vám zdálo vstupné na mistrovské utkání FC Hlučín jako drahé? 

1) Zadarmo 

2) 1 - 10 Kč  

3) 11 - 20 Kč 

4) 21 - 30 Kč 

5) 31 - 40 Kč 

6) 41 - 50 Kč 

7) 51 - 60 Kč 

8) 61 - 70 Kč 

9) 71 - 80 Kč 

10) 81 Kč a více 

5. Při jaké ceně by se Vám zdálo vstupné na mistrovské utkání FC Hlučín tak drahé, že byste 

jej nikdy nenavštívili? 

1) Zadarmo 

2) 1 - 10 Kč  

3) 11 - 20 Kč 

4) 21 - 30 Kč 

5) 31 - 40 Kč 

6) 41 - 50 Kč 

7) 51 - 60 Kč 

8) 61 - 70 Kč 

9) 71 - 80 Kč 

10) 81 Kč a více 
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6. Při jaké ceně by se Vám zdálo vstupné na mistrovské utkání FC Hlučín tak levné, že byste 

pochybovali o kvalitě služby? 

1) 81 Kč a více 

2) 71 - 80 Kč 

3) 61 - 70 Kč 

4) 51 - 60 Kč 

5) 41 - 50 Kč 

6) 31 - 40 Kč 

7) 21 - 30 Kč 

8) 11 - 20 Kč 

9) 1 - 10 Kč  

10) Zadarmo 

7. Jak jste spokojen(a) s cenou piva na fotbalových utkáních FC Hlučín? 

1) Spokojen 

2) Spíše spokojen 

3) Spíše nespokojen 

4) Nespokojen 

5) Daný produkt nevyužívám nebo neznám jeho cenu 

8. Jak jste spokojen(a) s cenou nealkoholických nápojů na fotbalových utkáních FC Hlučín? 

1) Spokojen 

2) Spíše spokojen 

3) Spíše nespokojen 

4) Nespokojen 

5) Daný produkt nevyužívám nebo neznám jeho cenu 
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9. Jak jste spokojen(a) s cenou drobného občerstvení (např. tyčinky, chipsy, klobása) na 

fotbalových utkáních FC Hlučín? 

1) Spokojen 

2) Spíše spokojen 

3) Spíše nespokojen 

4) Nespokojen 

5) Daný produkt nevyužívám nebo neznám jeho cenu 

10. Podle spokojenosti bodově ohodnoťte následující prvky fotbalového stadionu FC Hlučín? 

(1 - nejmenší spokojenost, 5 - největší spokojenost) 

1) Kapacita stadionu   1  2  3  4  5 

2) Komfort stadionu (kvalita sezení) 1  2  3  4  5 

3) Hygienická zařízení   1  2  3  4  5 

4) Dostupnost    1  2  3  4  5 

5) Čistota areálu    1  2  3  4  5 

6) Množství nabízených produktů 1  2  3  4  5 

11. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody nižší návštěvnosti mistrovských utkání než v minulých 

ročnících? (možnost uvést více odpovědí) 

1) Sestup do nižší soutěže 

2) Vysoká cena vstupného 

3) Vysoká cena občerstvení 

4) Časová vytíženost fanoušků 

5) Nevyhovující areál klubu 

6) Hráčské obsazení 

7) Dostupnost 

8) Celkový úpadek fotbalové úrovně 

9) Jiný (doplňte): ______________________ 
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12. Jak jste spokojen(a) s propagací fotbalového klubu Hlučín? 

1) Spokojen 

2) Spíše spokojen 

3) Spíše nespokojen 

4) Nespokojen 

5) Nevím, nemám o propagaci žádné informace 

13. O které produkty z fanshopu FC Hlučín byste měli zájem? (možnost uvést více odpovědí) 

1) Mini dres 

2) Plakát (sestava 2013/2014) 

3) Propiska 

4) Kulich 

5) Placka FC Hlučín 

6) Píšťalka 

7) Školní set (blok, tužka, ořezávátko, pravítko) 

8) Hrnek 

9) Hráčské karty 

10)  Podložka pod myš 

11)  Peněženka 

12)  Pivní tácky 

13)  Pexeso 

14)  Karabinka 

15)  Mariášové karty 

16)  Jiný (doplňte): ______________________ 
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14. Které z těchto občerstvení byste uvítali na stadiónu FC Hlučín? (možnost uvést více 

odpovědí) 

1) Bramborový placek 

2) Ražničí 

3) Grilovaný steak 

4) Steak, čínské nudle, zeleninová obloha 

5) Langoš 

6) Guláš 

7) Tlačenka 

8) Halušky se zelím a uzeným masem 

9) Makrela 

10)  Bigos 

11)  Obložené housky 

12)  Bagety 

13)  Korbačíky 

14)  Jiný (doplňte): ______________________ 

15. Kolikrát v průměru za sezónu navštěvujete venkovní utkání FC Hlučín? 

1) Méně než jednou (přejděte na otázku číslo 18) 

2) Jednou 

3) Dvakrát 

4) Třikrát 

5) Čtyřikrát a více 

16. Jak byste porovnali ceny vstupného na venkovních a domácích utkáních? 

1) Ceny na venkovních utkáních jsou vyšší 

2) Ceny na venkovních utkáních jsou nižší 

3) Ceny jsou stejné 

4) Nevím 
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17. Jak byste porovnali ceny občerstvení na venkovních a domácích utkáních? 

1) Ceny na venkovních utkáních jsou vyšší 

2) Ceny na venkovních utkáních jsou nižší 

3) Ceny jsou stejné 

4) Nevím 

18. Vaše pohlaví? 

1) Muž 

2) Žena 

19. Váš věk? 

1) 14 a méně 

2) 15 - 26 

3) 27 - 38 

4) 39 - 50 

5) 51 - 62 

6) 63 a více 

20. Jaký je Váš sociální stav? 

1) Student 

2) Zaměstnaný 

3) Nezaměstnaný 

4) Důchodce 

21. Jaký je Váš čistý osobní měsíční příjem? 

1) 0 - 5 000 Kč 

2) 5 001 - 10 000 Kč 

3) 10 001 - 15 000 Kč 

4) 15 001 - 20 000 Kč 

5) 20 001 - 25 000 Kč 

6) 25 001 Kč a více 
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Příloha č. 3: Výstupy z marketingového výzkumu 

 

Obr. 8.2: Jste fanouškem FC Hlučín? 

 

        

Obr. 8.3: Pohlaví respondentů 
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Obr. 8.4: Důvody nižší návštěvnosti podle pohlaví respondentů 
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Příloha č. 4: Fotodokumentace hygienických zařízení 

         

Obr. 8.5: Fotodokumentace hygienických zařízení 

  

  


