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1 Úvod   

  

 V súčasnosti sa marketingová komunikácia stáva čoraz väčším fenoménom, na ktorý 

sa kladie stále väčší dôraz v mnohých odvetviach, či uţ ide o predaj výrobkov alebo 

poskytovanie sluţieb. Stále väčšia nasýtenosť trhov núti subjekty, ktoré sa na týchto trhoch 

pohybujú, venovať marketingovej komunikácii viac prostriedkov a času. Ich úsilie v rámci 

marketingovej komunikácie sa odzrkadľuje v konečnom dôsledku na ich 

konkurencieschopnosti na trhu. Zákazník si dnes totiţ nemusí vybrať to najlacnejšie alebo to 

jediné čo na trhu je ako to bolo kedysi, ale má moţnosť sa  rozhodnúť. Snaha spoločností 

odlíšiť sa od konkurencie, získať si nového zákazníka na svoju stranu či si udrţať stávajúcich 

zákazníkov, ich núti vymýšľať nové formy a spôsoby ako ho šikovne, vtipne alebo iným 

spôsobom zaujať či šokovať a dosiahnuť aby si vybral práve ich. 

 Správna marketingová komunikácia by mala vyuţívať všetky prvky komunikačného 

mixu a nie len reklamu, na ktorú sa vynakladá zvyčajne najviac prostriedkov. V súčasnosti sa 

v stále väčšej miere rozvíjajú a vyuţívajú aj ostatné prvky marketingového mixu a prikladá sa 

im čoraz väčšia váha. Je to moţné pozorovať všade naokolo, ľudia sa stretávajú 

s marketingovou komunikáciou kaţdodenne, či uţ vedome alebo nevedome, stala sa súčasťou 

beţného ţivota a ovplyvňuje ho či si to niekto ţelá alebo nie. Aj z týchto dôvodov bolo 

rozhodnuté, ţe v diplomovej práci bude spracovaný návrh marketingovej komunikácie, 

konkrétne návrh marketingovej komunikácie vysokoškolského športového klubu pôsobiaceho 

na našej škole. 

 Túto tému som si vybral z viacerých dôvodov. Jedná sa o športový klub vysokej školy, 

na ktorej študujem a súčasne som aj športovcom registrovaným pod týmto športovým klubom 

v oddiele basketbalu uţ tretí rok. Touto cestou by som chcel pomôcť klubu lepšie 

sa prezentovať a efektívnejšie komunikovať so študentmi  vysokej školy aby sa vo väčšej 

miere zaujímali o športový klub a jeho športovcov, zúčastňovali sa na činnosti klubu 

a podporovali svojich spoluţiakov pri reprezentácií klubu ako aj školy v súťaţiach rôznej 

úrovne alebo na akademických hrách a podobne. 

 Cieľom diplomovej práce je návrh marketingovej komunikácie Vysokoškolského 

Športového Klubu VŠB – TU Ostrava. V diplomovej práci sa analyzujú a vyhodnocujú formy 

komunikácie medzi klubom a verejnosťou, ktorú predstavujú študenti vysokej školy, ktorým 
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je klub prevaţne určený a akú spätnú väzbu táto komunikácia prináša, teda ako študenti 

vnímajú komunikáciu klubu, v čom vidia nedostatky a čo by sa dalo zlepšiť a zefektívniť. 

Súčasťou diplomovej práce je aj marketingový výskum a jeho následná analýza. Výskum je 

realizovaný pomocou dotazníkového šetrenia , ktorého výsledky budú poskytovať potrebné 

informácie pre konečné návrhy a odporúčania na zlepšenie marketingovej komunikácie. 
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2 Predstavenie Vysokoškolského Športového Klubu VŠB-TUO 

 

 Vysokoškolský Športový Klub VŠB-TUO je športovým klubom pôsobiacim na pôde 

Vysokej školy banskej - Technickej univerzity v Ostrave s viac neţ 60 ročnou tradíciou. Klub 

zaisťuje športové vyţitie v rámci trinástich športových oddielov a zdruţuje v nich takmer 500 

členov. Členovia sú z prevaţnej väčšiny vysokoškolskí študenti, ktorí VSK VŠB-TUO 

reprezentujú v rôznych súťaţiach na rôznej úrovni v rámci Českej republiky, od rekreačného 

aţ po vrcholové športovanie (druhá najvyššia liga, akademické a dokonca aj štátne 

reprezentácie). 

 Sídlo klubu sa nachádza priamo v areáli VŠB-TUO, na adrese 17. listopadu 15, 708 33  

Ostrava, na katedre telesnej výchovy a športu. 

 Vedúcimi predstaviteľmi VSK VŠB-TUO sú pedagógovia z katedry telesnej výchovy 

a športu. Predsedom je prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., miestopredsedom Doc. RNDr. Irena 

Durdová, Ph.D a tajomníkom klubu je Mgr. Jiří Ţídek. Pedagógovia KTVS vyvíjajú zároveň 

aj odbornú činnosť vo VSK VŠB-TUO ako tréneri jednotlivých oddielov. Najvyššiu trénerskú 

licenciu “A“ – diplomovaný tréner má 8 pedagógov, ostatní pedagógovia majú trénerskú 

licenciu “B“.  Vďaka svojej odbornosti získali aj akreditáciu MŠMT pre školenie inštruktorov 

lyţovania, snowboardingu a aerobiku. 

 Cieľom a víziou športového klubu je udrţiavať súčasný trend vo vysokoškolskom 

športe, teda zaisťovať moţnosť športovania študentom a zamestnancom vysokej školy 

a udrţiavať svoje oddiely v stredne vysokých súťaţiach. [17, 18] 

  

2.1 História športového klubu 
 

 Športový klub pôsobí na pôde VŠB-TUO uţ 61 rokov. Zaloţenie športového klubu sa 

datuje na prelom rokov 1952 – 1953 a klub niesol názov TJ SLAVIA VŠB Ostrava. Neskôr sa 

z názvu časť vypustila a zmenil sa na TJ VŠB Ostrava. Pod týmto názvom klub fungoval aţ 

do roku 1994 kedy sa premenoval na uţ do takmer súčasnej podoby VSK VŠB. A v roku 

1998 sa klub oficiálne premenoval na VSK VŠB-TUO a tento názov nesie aj v súčasnosti. 
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2.2 Športové oddiely 
 

 Jednotlivé športové oddiely vznikali postupne od vzniku samotného klubu aţ po 

súčasnosť. Medzi najstaršie oddiely patrí oddiel volejbalu, ktorý sa pripojili k športovému 

klubu pri jeho zaloţení, tesne po zaloţení klubu vznikli oddiely tenisu a lyţovania a o niečo 

neskôr oddiely basketbalu a karate. V súčasnosti nesie všetkých 13 športových názov klubu 

VSK VŠB-TU Ostrava. Jednotlivé oddiely sa skladajú z viacerých druţstiev pôsobiacich 

v rôznych súťaţiach. [18] 

Oddiel volejbalu 

 Oddiel volejbalu muţských druţstiev bol zaloţený v roku 1951 ešte pred vznikom 

samotného klubu. Najväčší rozmach v činnosti oddielu nastal aţ v roku 1953 kedy sa začlenil 

pod športový klub TJ SLAVIA VŠB. Oddiel volejbalu muţských druţstiev hráva od svojho 

vzniku od mestských súťaţí aţ po druhú najvyššiu ligu a je pod vedením Mgr. Pavla Tušila. 

Oddiel ţenského volejbalu sa datuje od vzniku ekonomickej fakulty v rokoch 1975 aţ 1976 

a rovnako ako muţi hrávajú od mestských súťaţí aţ po druhú najvyššiu ligu. 

Oddiel bežeckého lyžovania  

 Oddiel bol zaloţený v roku 1960 súčasne s oddielom orientačného behu a od roku 

1979 uţ pôsobí samostatne. Od roku 2007 pôsobí s oddielom beţeckého lyţovania aj oddiel 

atletiky a triatlonu. Členovia sa pravidelne zúčastňujú republikových súťaţí (1. liga, 

Majstrovstvá Českej republiky, diaľkové behy, ţupné poháre), ale aj medzinárodných súťaţí 

(Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy, Svetový pohár, Svetová univerziáda, 

Medzinárodné akademické majstrovstvá, FIS závody). Najznámejším bývalým členom 

oddielu je beţec na lyţiach Lukáš Bauer. 

Oddiel tenisu 

 Oddiel bol zaloţený v roku 1955 a patrí medzi najstaršie oddiely vôbec. Pôvodne bol 

oddiel len malým tenisovým oddielom bez vlastných tenisových dvorcov. Obrat nastal 

počiatkom 90-tych rokov, kedy sa zvýšila podpora tohto športu vedením vysokej školy, ktorá 

vyústila vybudovaním športového areálu s halou s tromi tenisovými kurtmi a štyrmi 

vonkajšími kurtmi. Druţstvo A pôsobí od roku  2002 v prvej celoštátnej lige, čo je druhá 

najvyššia súťaţ a druţstvo B v severomoravskej divízii. V súčasnosti má oddiel 34 aktívnych 

členov. 
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Oddiel basketbalu 

 Oddiel basketbalu patrí medzi najstaršie oddiely športového klubu. Najväčší rozmach 

zaznamenal po roku 1990, kedy bola jeho činnosť rozšírená a bola naviazaná spolupráca 

s ostatnými basketbalovými klubmi v Ostrave. V súčasnosti oddiel reprezentujú dve druţstvá 

muţov. Muţstvo A hrá v druhej najvyššej súťaţi a druţstvo B zastáva pozíciu v oblastnej 

súťaţi. 

Oddiel karate 

 Oddiel karate je jedným z najstarších oddielov fungujúcich pod záštitou VŠB 

a súčasne aj jedným z najstarších oddielov karate na Morave. Funguje uţ od roku 1976 

a prešli ním stovky členov, z ktorých niektorí dosiahli úspechy aj na medzinárodnej úrovni. 

V súčasnosti sa oddiel zameriava na prácu s deťmi v súvislosti so zaisťovaním voľno 

časových aktivít ţiakov. Organizuje aj súťaţe karate, najvýznamnejšou je tradične 

organizovaná Veľká cena Ostravy s medzinárodnou účasťou. 

Oddiel veslovania 

 Veslársky oddiel je čisto univerzitným veslárskym klubom. Takéto kluby sú v celej 

Českej republike len dva. Propaguje všetky formy veslárskeho športu, závodné aj nezávodné 

veslovanie a veslovanie na trenaţéroch. Oddiel má v súčasnosti 20 členov a tvoria ho 

prevaţne vysokoškolskí študenti. Oddiel pravidelne organizuje nábor nováčikov zo študentov 

navštevujúcich hodiny veslovania v rámci telesnej výchovy. Základňu má oddiel na 

Hlučínskom jazere. 

Oddiel futsalu 

 Oddiel futsalu bol zaloţený v roku 1996 po dokončení výstavby športovej haly. 

Druţstvo VSK VŠB TUO má 21 členov. Druţstvo začínalo v najniţšej súťaţi a postupne sa 

prebojovalo do druhej ligy a neskôr aţ do prvej ligy, čo je druhá najvyššia súťaţ. 

Oddiel stolného tenisu 

  Oddiel stolného tenisu je mladým oddielom, ktorý vznikol v roku 1997 z iniciatívy 

študentov VŠB- TUO. V súčasnosti tento oddiel plne funguje a pravidelne trénuje. 

Oddiel badmintonu 
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 Patrí tieţ k mladším oddielom, ktoré vyuţívajú priestory viacúčelovej športovej haly. 

Počet členov sa oddiel snaţí doplňovať prevaţne z rád študentov, čo sa oddielu dobre darí. 

Perspektívni hráči, ako záujemcovia o členstvo v oddielu majú moţnosť porovnať svoju 

hráčsku úroveň so stálymi, aktívne hrajúcimi členmi a následne hrať badminton na závodnej 

úrovni. 

Oddiel horolezectva 

 Oddiel horolezectva uţ má v športovom klubu svoju tradíciu. Je rozčlenený na dve 

skupiny. Prvú skupinu tvoria prevaţne starší členovia oddielu a druhá skupina je zloţená 

prevaţne z radov študentov a venuje sa práci s nováčikmi, kde si osvojujú základy lezenia, 

bezpečnosti a ďalších zručnosti. Vzhľadom k špecifickej forme tohto športu sa činnosť 

oddielu realizuje prostredníctvom krátkodobých výjazdov menších skupín členov oddielu.  

Oddiel frisbee 

 Oddiel frisbee vznikal od roku 2007, kedy ešte hráči spoločne trénovali s hráčmi 

Ostravskej univerzity. Aţ v roku 2009 sa oddiel osamostatnil a fungoval len so svojimi 

hráčmi pod záštitou VŠB-TUO. Rozmach klubu začal v roku 2010, kedy prichádzalo stále 

viac nových hráčov a začali sa dostavovať aj prvé úspechy, ako kvalifikácia na akademické 

hry. V súčasnosti má oddiel svoju stálu základňu hráčov, ktorá sa pravidelne doplňuje z radov 

študentov VŠB. Cieľom oddielu je zúčastňovať sa čo najviac turnajov a získavať nové 

skúsenosti. 

Oddiel kulturistiky 

 Oddiel je určený študentom VŠB-TUO, ktorí chcú dbať o svoje telo a upevňovať si 

zdravie. Pre svoju činnosť vyuţíva priestory posilňovne, kde členovia spolu cvičia a učia sa 

ako správne cvičiť.  

Oddiel rekreačného športu 

 Oddiel rekreačného športu bol zaloţený pre zdruţenie študentov Ekonomickej fakulty 

v obore športového managementu. Študenti sa v oddiele venujú rôznym pohybovým aktivitám 

a cvičeniam. 
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2.3 Materiálne zabezpečenie a vybavenie  
 

 Športový klub vyuţíva pre svoju činnosť športový komplex VŠB-TU Ostrava 

nachádzajúci sa priamo v areáli VŠB-TUO v Ostrave Porube, ktorý patrí k jedným z najlepšie 

vybavených vysokoškolských zariadení v Českej republike. Športový komplex bol 

vybudovaný v roku 2001 z iniciatívy vysokej školy. Kaţdé športovisko je plne vybavené 

potrebnými športovými pomôckami tak aby v plne miere zabezpečovalo športové činnosti. 

Náhľad na športový areál v Ostrave Porube je moţné vidieť na Obr. 2.1. [xxxxxxx] 

 Športový komplex a ďalšie zariadenia vyuţívané športovým klubom:  

 aeróbna sála, 

 fitnescentrum, 

 športová hala pre kolektívne športy, 

 dve telocvične v budovách internátu, 

 viacúčelová športová hala (tri tenisové kurty a osem badmintonových 

kurtov), 

 štyri vonkajšie tenisové kurty, 

 futbalové ihrisko s umelou trávou, 

 dve beachvolejbalové ihriská, 

 asfaltové ihrisko na volejbal, hádzanú alebo basketbal, 

 športová hala Hladnov, 

 kryty plavecký bazén v Ostrave Porube (Sareza) 

 veslárska základňa u jazera Hlučín 
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Obr. 2.1: Športový areál VŠB-TUO [20] 

 

2.4 Financovanie a sponzoring 
 

 VSK VŠB-TUO je vysokoškolským športovým klubom, to znamená, ţe oproti 

profesionálnym športovým klubom sú tu isté rozdiely v tom ako klub funguje. V súčasnosti sa 

vo vrcholovom (profesionálnom) športe nedá pôsobiť bez finančného zabezpečenia, čím 

vyššia úroveň tým viac financií je potrebných pre zabezpečenie činnosti. Vysokoškolské 

športové kluby zvyčajne nepôsobia na najvyššej športovej úrovni, sú skôr niečím ako 

vstupnou bránou do profesionálneho športu pre mladých športovcov. Z týchto dôvodov má 

vysokoškolský šport obmedzené moţnosti financovania. 

 Pôvodne bol športový klub financovaný jediným hlavným sponzorom, ktorým bola 

Sazka aţ do jej krachu v roku 2011. Sazka pokrývala takmer všetky náklady klubu. Klub ale 

taktieţ dostával a dostáva príspevky z Českého zväzu telesnej výchovy (ČSTV), teraz uţ 

Českej únie športu (ČUS) a Českej asociácie univerzitného športu (ČAUS), ktoré ale vôbec 

nepostačovali na pokrytie nákladov. Po krachu Sazky si klub musel hľadať nové zdroje 

príjmov. 
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 V súčasnosti je moţné hlavné príjmy klubu rozdeliť do troch základných kategórií, 

ktoré zabezpečujú pre klub dostatok financií aby mohol vykonávať svoju činnosť.  

 Prvou kategóriou sú členské príspevky, tie sa v posledných rokoch po strate hlavného 

sponzora značne zvýšili. Ich výšku si stanovujú jednotlivé oddiely športového klubu. 

V súčasnosti sa jej výška pohybuje okolo tisíc korún českých na jeden rok. 

 Druhou kategóriou sú sponzori. Škole a športovému klubu sa po strate starého 

sponzora podarilo získať nového. Hlavným sponzorom klubu je fínska spoločnosť TIETO 

pôsobiaca v Ostrave, ktorá poskytuje klubu sponzorský dar vo výške 250 tisíc korún českých 

ročne. Obratom za sponzorstvo ale škola a športový klub zapoţičiava športové priestory 

zamestnancom tejto spoločnosti. Súčasne majú športové oddiely klubu ešte svojich menších 

sponzorov, ktorí prispievajú im prispievajú v čiastkach niekoľkých tisícov českých korún. 

Napríklad oddiel tenisu sponzoruje spoločnosť Dalkia a spoločnosť Lenzing, oddiel 

beţeckého lyţovania spoločnosti ako Rossignol, Hudy Sport, Asics, RT Torax, Emco, oddiel 

basketbalu T-Mobile, Poski a ďalší. 

 Treťou kategóriou sú granty získané z výziev magistrátu mesta Ostrava. V súčasnosti 

športový klub čerpá prostriedky z troch úspešne realizovaných projektov. Prvým, ktorý klub 

získal je grant na Podporu mládežníckeho športu, ďalším sú Peniaze z hazardu na šport, ktorý 

je najväčším získaným grantom., a posledným je Ostrava európske mesto športu 2014, ktorý 

ponúka moţnosť zašportovať si v športových priestoroch VŠB-TUO pre širokú verejnosť. 

 

2.5 Analýza mezoprostredia 
 

 Mezoprostredie alebo aj externé mikroprostredie športového klubu, je súčasťou 

marketingového prostredia. Jednotlivé subjekty mezoprostredia športového klubu, ktorými sú 

zákazníci, verejnosť, konkurencia a dodávatelia sú ovplyvniteľné len z časti, preto je 

komplikovanejšie dosiahnuť prostredníctvom nich stanovené ciele.   

Zákazníci 

 V športovom klubu môţeme za zákazníka povaţovať jednak športovca, ktorý športový 

klub reprezentuje v danom športe a získava tak od klubu moţnosť uspokojiť svoju potrebu 

športového vyţitia. Ďalším koho môţeme povaţovať za zákazníka sú ľudia, ktorí chodia 
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sledovať zápasy, teda fanúšikovia klubu, pre ktorých športové vyţitie neznamená zúčastňovať 

sa aktívne nejakého športu, ale len sledovať športový klub pri jeho činnosti. Ďalej to môţu 

byť sponzori športového klubu, ktorí na oplátku zo sponzorovania klubu získavajú aj určitú 

hodnotu. Tým, ţe klub umiestni propagačné materiály sponzora do priestorov svojich 

športovísk alebo na dresy svojich športovcov robí sponzorovi reklamu, ktorá mu prináša 

zisky. A posledným zákazníkom športového klubu môţu byť iné športové kluby pôsobiace na 

vyššej úrovni. To znamená, ţe športový klub vychováva svojich športovcov, tí časom 

dosiahnu určitú úroveň a klub uţ im neodkáţe poskytnúť viac, vtedy sa stávajú produktom, 

o ktorý sa zaujímajú športové kluby pôsobiace na vyššej úrovni. 

 Pre VSK VŠB-TUO sú zákazníkmi hlavne študenti, ktorí zastávajú rolu športovcov aj 

fanúšikov. V číselnom vyjadrení, keď vezmeme v úvahu len študentov VŠB-TUO, je to 

pribliţne 500 členov klubu (registrovaných športovcov) a vyše 21 tisíc študentov študujúcich 

na VŠB-TU Ostrava, ktorí predstavujú potenciálnych zákazníkov. Ďalej sú to uţ spomínaný 

sponzori klubu a jeho oddielov a potom ešte profesionálne športové kluby v Českej republike 

a v zahraničí, ktoré by mohli mať záujem o mladých športovcov reprezentujúcich VSK VŠB-

TUO. 

Verejnosť 

 Verejnosť predstavuje ju okolie športového klubu, patria všetci, ktorí s klubom 

prichádzajú do kontaktu alebo môţu prísť do kontaktu a nemajú doposiaľ so športovým 

klubom ţiadny váţny vzťah.  

 V rámci VSK-VŠB TUO tu môţu byť zaradení súčasní vysokoškolskí študenti ako aj 

potenciálni budúci študenti, pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci vysokej školy, ale aj 

ostatná verejnosť, teda ľudia ţijúci v mieste, kde športový klub sídli, v Ostrave Porube ale aj 

obyvatelia v rámci celej Ostravy a jej okolia. 

Konkurencia 

 Do konkurencie zaraďujeme ostatné športové kluby v mieste pôsobenia a športové 

kluby pôsobiace v rovnakých súťaţiach ako jednotlivé oddiely VSK VŠB-TUO. Keďţe 

športový klub má rozsiahlu športovú základňu a pôsobí v súťaţiach na rôznych úrovniach, od 

mestských súťaţí aţ po druhú ligu, má logicky viac potenciálnych konkurentov ako kluby 

zamerané na jeden druh športu a pôsobiace len v niekoľkých súťaţiach.  
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 Len v Ostrave pôsobí 108 registrovaných športových klubov, v celom 

Moravskoslezskom kraji ich pôsobí 454 a značnú časť z nich je moţné zaradiť pod 

konkurenciu alebo potenciálnu konkurenciu VSK VŠB-TUO. 

Dodávatelia 

 Dodávateľmi sú subjekty alebo jednotlivci, ktorí zásobujú športový klub potrebnými 

materiálnymi, finančnými a ľudskými zdrojmi, tak aby bol klub schopný udrţiavať svoju 

činnosť. Pre VSK VŠB-TUO sú hlavnými dodávateľmi sponzori, ktorí zásobujú klub po 

materiálnej a finančnej stránke, či uţ ide o športové vybavenie alebo financie potrebné na jeho 

chod. Do tejto skupiny môţeme zaradiť spoločnosti, podniky, predajcov športového zboţia, 

VŠB-TU Ostrava, mesto Ostrava, štát, ČUS a ČAUS. Druhým významným dodávateľom sú 

samotní študenti, ktorí sú súčasne aj zákazníkmi ako uţ bolo spomenuté, pôsobiaci v klube 

ako športovci, ľudský kapitál, bez ktorého by športový klub nemohol vykazovať činnosť. 

 

2.6 SWOT analýza 
 

 SWOT analýza alebo analýza vnútorného prostredia poskytuje detailnejší pohľad 

samotný športový klub. Poskytuje dôleţité informácie o tom kde sa klub nachádza a kam by 

mal smerovať. Analýza sa skladá z dvoch  častí, interného a externého prostredia športového 

klubu. Interné prostredie sa skladá zo silných stránok (S = Strenghts) a slabých stránok (W = 

Weaknesses), tie poukazujú na to v čom je klub dobrý a na druhej strane v čom zaostáva. 

Externé prostredie sa skladá rovnako z dvoch častí, z príleţitostí (O = Opportunities) 

a ohrození (T = Threats), ktoré klub môţe len ťaţko ovplyvniť, ale ktoré môţu na druhú 

stranu značne ovplyvniť klub. Náhľad sa SWOT analýzu je zobrazený v tabuľke Tab. 3.1. 
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Tab. 2.1: SWOT analýza 

SWOT analýza 

S - Silné stránky W - Slabé stránky 

Dlhoročná tradícia Obmedzený rozpočet 

Široká ponuka športov Športový areál (v rámci prof. klubov) 

Športový areál (v rámci VŠ športu) Jeden hlavný sponzor (strata) 

Jeden hlavný sponzor Doprava na vonkajšie zápasy 

Licencovaní vedúci a tréneri Neaktuálnosť informácií 

Podpora školy Niţšie súťaţe 

Nízke členské poplatky   

    

O - Príležitosti T - Ohrozenia 

Študentská základňa Profesionálne  športové kluby 

Granty a projekty Strata sponzora 

Noví sponzori Korupcia 

Zvyšovanie úrovne súťaţí Upadanie športu 

  

Vysoké zápisné do súťaţí 

 

 

 Jednotlivé faktory SWOT analýzy boli ohodnotené známkami aby bolo moţné analýzu 

vyhodnotiť (Viď Príloha č. 1). V prípade silných stránok a príleţitostí je pouţitá kladná 

stupnica 1 aţ 5 s tým, ţe 5 znamená najvyššiu spokojnosť a 1 zase najniţšiu spokojnosť 

s daným faktorom. U slabých stránok a hrozieb je pouţitá záporná stupnica -1 aţ -5, kde -1 

predstavuje najniţšiu nespokojnosť a -5 najvyššiu nespokojnosť. Na základe týchto pravidiel 

sú ohodnotené všetky faktory.  

 Ďalej analýza pokračuje vyjadrením váhy jednotlivých faktorov v kaţdej kategórii. 

Váha vyjadruje dôleţitosť jednotlivých faktorov v danej kategórii. Faktorom v daných 

kategóriách sa priradí hodnota od 0 do 1, tak aby výsledná hodnota súčtu váh v kategórii bola 

rovná 1. 

 Záverečným krokom analýzy je vynásobenie váhy s hodnotením u kaţdého faktoru 

a sčítanie týchto výsledkov rámci kaţdej kategórie. Sčítaním výsledku silných a slabých 

stránok bola zistená bilancia internej časti SWOT analýzy, ktorej hodnota vyšla 0,35 

a sčítaním výsledku príleţitostí a ohrození bola zistená zase bilancia externej časti SWOT 

analýzy, ktorej hodnota vyšla -0,2. Konečná bilancia SWOT analýzy je 0,15. Tento výsledok 
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nie je najlepší a znamená, ţe je potrebné zapracovať na zlepšení silných stránok, odstrániť 

slabé stránky a eliminovať ohrozenia, ak je to moţné. Na druhú stranu je táto analýza stavaná 

na značne subjektívnom názore, z toho dôvodu môţe byť aj jej výsledok subjektívny 

a nepresný.  

 Bez ohľadu na konečný výsledok sú v rámci SWOT analýzy športového klubu za jeho 

najsilnejšie stránky povaţované dlhoročná tradícia, odborná kvalifikácia vedúcich oddielov 

a trénerov a hlavný sponzor. Najväčšie nedostatky predstavuje obmedzený rozpočet, 

neaktuálnosť informácií na webových stránkach a rovnako ako je hlavný sponzor silnou 

stránkou, tak je aj stránkou slabou, pretoţe v prípade jeho straty klub nemá náhradné zdroje 

na zabezpečenie celej súčasnej činnosti. Najväčšie príleţitosti prichádzajú z úspešnej 

realizácie grantov, čo je dobrá vyhliadka aj do budúcnosti a ohrozenia akými sú konkurencia 

alebo korupcia športový klub nič nespraví a musí sa im len prispôsobiť. 
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3 Teoretické východiská 

 

3.1 Komunikácia 
 

 „Komunikácia predstavuje proces zdeľovania (ale aj zdieľania), prenosu a výmeny 

významov a hodnôt zahŕňajúcu v širšom zábere nie len oblasť informácií, ale aj ďalších 

prejavov a výsledkov ľudskej činnosti, ako sú najrôznejšie ponúkané produkty, rovnako ako 

reakcia zákazníkov na ne.“ [3, s. 6] 

 Pôvodný latinský význam zahŕňa zdieľanie, zdruţovanie, spoločnú účasť. Pre nás by 

mal pojem komunikácia znamenať základ všetkých vzťahov medzi ľuďmi. Na nich a na našej 

schopnosti navzájom sa dohovoriť závisí aj naša schopnosť preţiť. [3] 

 Samotná komunikácia je široký pojem, ktorý patrí medzi najdôleţitejšie marketingové 

zručnosti. V súčasnosti je komunikácia vyuţívaná kaţdodenne a všade, či uţ to niekto chce 

alebo nie. Cieľom komunikácie je vyvolať u konkrétnej cieľovej skupiny, ku ktorej nejakým 

spôsobom komunikácia smeruje, také pocity a dojmy, ktoré budú spĺňať predstavu toho, kto 

komunikáciu vyvolal. Naviazať s cieľovou skupinou vzájomné vzťahy a udrţiavať pomocou 

vzájomnej komunikácie aj naďalej. [3, 7, 11] 

 

3.2 Podoby komunikácie 
 

 Často býva komunikácia chápaná len ako určitá informácia obsahujúca nejaké 

konkrétne zdelenie. V širšom pojatí komunikácia predstavuje akýkoľvek výtvor predstavený 

jednou stranou a vnímaný druhou stranou. Tento výtvor môţe byť ľudský alebo prírodný, 

verbálny alebo neverbálny, hmotný aj nehmotný. Reakcia, ktorú spôsobí prezentácia jednej 

strany smerom k druhej strane, sa označuje ako komunikácia. 

 Význam a dôleţitosť komunikácie boli uznané po druhej svetovej vojne, kedy sa 

osvedčila ako vhodný nástroj na riešenie krízových situácií. V súčasnosti uţ je komunikácie 

pevne spätá s informačnými a komunikačnými technológiami. Prvé kybernetické vymedzenia 

komunikácie pochádzajú z konca 40-tych rokov, kedy vznikli dva najznámejšie modely 

komunikácie. [2, 3] 
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3.2.1 Lasswellov model komunikácie 

 Lasswellov model komunikácie bol prvý model komunikácie z roku 1948, kde 

Lasswell popísal komunikáciu ako proces, zobrazený na Obr. 3.1. [3, s. 8] 

 

Obr. 3.1: Lasswellovo komunikačné schéma [3, s. 8] 

 

3.2.2 Kybernetický model komunikácie 

 Kybernetický model vychádza z matematickej teórie Shannona a Weavera z roku 1949 

a je to najrozšírenejší pouţívaný model procesu komunikácie v súčasnosti. Základom modelu 

je sedem dôleţitých stránok.  

 Prvou je komunikátor, predstavuje ho ten, kto má dôvod ku komunikácii (produktu, 

nápadu, informácie). Predmet komunikácie je pomocou kódovania prevedený na súbor 

prvkov, symbolov, tvarov a vzniká správa, ktorá je výsledkom kódovacieho procesu (v 

marketingovom pojatí sa jedná o ponuku). Správu posúvame ďalej pomocou kanálu, čo je 

prostriedok alebo nosič komunikácie prostredníctvom, ktorého sa správa dostane ku 

komunikantovi, ten správu prijíma a dekóduje. Dekódovanie predstavuje pochopenie správy 

na základe myšlienkových pochodov a schopností komunikanta. Následne prichádza spätná 

väzba, ktorá vyjadruje ako komunikant správu pochopil. Súčasne počas celej komunikácie 

správy sa môţu vyskytnúť šumy, ktoré môţu zmeniť podobu správy alebo to ako je 

pochopená. Schémy kybernetického modelu je zobrazená na Obr. 3.2. [3, s. 8] 
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Obr. 3.2: Kybernetický model komunikácie [3, s. 8] 

 

3.3 Marketingová komunikácia 
 

 V rámci marketingu predstavuje komunikácia súbor určitých nástrojov, ktoré sú 

chápané ako integrovaný systém. Takýto systém pozostáva z konkrétnych činností, ktoré daný 

subjekt (podnik) koordinuje v rámci svojej komunikačnej stratégie. Cieľom je koordinovať 

nástroje a činnosti marketingovej komunikácie tak, aby bolo podávané zdelenie jasné, ucelené 

a presvedčivé, nech uţ je podávané v akejkoľvek forme. [3, 6, 11] 

 Účinné zdelenie by malo by malo cieľovú skupinu upútať a podnietiť k akcii, či uţ je 

to kúpa výrobku alebo určitej sluţby. Ak nenastane takýto poţadovaný efekt, marketingová 

komunikácia je neúčinná. Spoločnosti po celom svete zdokonaľovali masovú nediferencovanú 

komunikáciu, tak aby ponúkli štandardizovaný produkt, čo najväčšiemu počtu zákazníkov. 

Vďaka miliónovým investíciám spoločností sa vyvinuli a zdokonaľovali účinné reklamné 

techniky vyuţívané v rôznych médiách. [2, 3, 14] 

 V dnešnej dobe je ale čoraz ťaţšie vytvoriť účinné zdelenie, ktoré by upútalo cieľovú 

skupinu v takej miere akú by si predstavoval jeho tvorca. Dôvodom je meniace sa 

komunikačné prostredie, ktoré je závislé od dvoch dôleţitých faktorov, ktorými sú 

fragmentácia trhov a rýchly vývoj informačných technológií, ktoré prinášajú stále nové 

a efektívnejšie moţnosti pre vyuţitie marketingovej komunikácie.  

 Spoločnosti musia prispôsobovať svoju komunikáciu na menšie diferencované 

segmenty, s ktorými si budujú vzájomné dlhodobé vzťahy. Pomáhajú im k tomu nové 

moderné technológie, ktoré im uľahčujú informácie podávať verejnosti rovnako ako 

informácie získavať z čoraz väčšieho mnoţstva zdrojov. Druhým dôvodom je veľký počet 

kódovanie kanál

zpätná väzba

Šum

Komunikátor Správa (zdelenie) Dekódujúci komunikant
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zdelení a informácií, ktoré kaţdodenne zaplavujú spotrebiteľa. Ten stráca prehľad a príliš 

veľké mnoţstvo zdelení mu môţe prísť otravné, čoho následkom je strata záujmu  o dané 

zdelenie a súčasne aj o ponúkaný produkt alebo sluţbu, ktoré sú jeho predmetom. [2, 3, 6, 13]  

 Marketingová komunikácia vyuţíva na dosahovanie svojich cieľov rôzne stratégie. 

Jednou z najpouţívanejších je stratégia tlaku (push-stratégia), kedy je zákazníkovi produkt 

alebo sluţba pretláča prostredníctvom distribučných kanálov. Z prvkov komunikačného mixu 

vyuţíva najmä osobný predaj a podporu predaja. Producent presvedčí distribútora 

o výnimočnosti svojho produktu a ten ďalej pôsobí na zákazníkov. Schéma stratégie tlaku je 

zobrazená na Obr. 3.3. [3, s 228] 

 

Obr. 3.3 – Schéma stratégie tlaku [3, s. 228] 

 Ďalšou stratégiou je stratégia ťahu (pull-stratégia), kedy sú zákazníkovi produkt 

predstavené pomocou reklamy alebo iných zdeľovacích prostriedkov a tak vyvolať 

u zákazníka záujem aby z vlastnej iniciatívy doţadoval tento produkt u svojho distribútora. 

Zvyčajne sa jedná o produkt, ktorý je na prvý dojem príťaţlivý a dokáţe zaujať sám o sebe. 

Schéma stratégie ťahu je zobrazená na Obr. 3.4. [3, s. 229] 

 

Obr. 3.4 – Schéma stratégie ťahu [3, s. 229] 

 

3.4 Marketingový komunikačný plán 
 

 Marketingový komunikačný plán je súčasťou strategického marketingového 

plánovania. Skladá za z jednotlivých krokov, ktoré je potrebné dodrţať  aby bola 

Producent Distribútor Zákazník

Producent Distribútor Zákazník
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marketingová komunikácia účinná. Jednotlivé kroky súčasne odpovedajú na šesť otázok a sú 

uvedené v tabuľke Tab. 3.1. [2] 

Tab. 3.1: Komunikačný plán [2, s. 49] 

Otázka Vymedzenie krokov 

Prečo? Analýza súčasnej situácie a marketingové ciele. 

Kto? Cieľové skupiny. 

Čo? Komunikačné ciele. 

Ako a kde? Nástroje, techniky, kanály a médiá. 

Koľko? Rozpočet, koľko to bude stáť. 

S akou efektivitou? Meranie výsledkov. 

 

 Marketingová komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou strategického marketingového 

plánovania, z tohto dôvodu  je preto vţdy prvým krokom analýza prostredia marketingovej 

komunikácie a vymedzenie smeru, ktorým budú namierené marketingové komunikačné 

aktivity, teda určenie konkrétnych marketingových cieľov. Táto analýza následne sformuluje 

aj cieľové skupiny, z ktorých sa vyberú tie najatraktívnejšie, komunikačné ciele a úlohy 

marketingovej komunikácie, ktoré musia byť súlade s marketingovými cieľmi. Ďalším 

krokom je vymedzenie dostupných nástrojov, techník, médií a rozhodnutie o tom, ktoré z nich 

budú vyuţité, kedy a kde budú vyuţité a v akej miere. 

  Keď uţ je stanovený postup marketingovej komunikácie ďalším krokom je stanoviť 

rozpočet potrebný pre realizáciu marketingového komunikačného plánu. V priebehu 

realizácie jednotlivých krokov je potrebné postupy a priebeţné výsledky sledovať.  Ďalej 

získane údaje zaznamenávať pomocou rôznych výskumných metód a merať efektívnosť 

výsledkov celej kampane. [2, 3] 

 

3.5 Komunikačný mix 
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 Komunikačný mix predstavuje súbor konkrétnych nástrojov marketingovej 

komunikácie vyuţívaných integrovane alebo jednotlivo. Základné nástroje komunikačného 

mixu sú štyri, sú to osobný predaj, reklama, podpora predaja, direct (priamy) marketing, 

public relations (vzťahy s verejnosťou). Piatym „najnovším“ nástrojom, ktorého význam 

značne v posledných rokoch vzrástol je sponzoring. Rôzni autori ho v odbornej literatúre 

uvádzajú inak a ich názory sa rôznia. Jedni ho prezentujú ako samostatný nástroj 

komunikačného spolu s ostatnými štyrmi nástrojmi a druhí len ako súčasť PR. [2, 3, 6] 

 

3.5.1 Osobný predaj 

 Osobný predaj je realizovaný hlavne prostredníctvom osobnej komunikácie 

(interakcie) medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Počas osobnej komunikácie predajca 

prezentuje zákazníkovi daný produkt alebo sluţbu a na základe jeho reakcií môţe korigovať 

ďalší postup. Vytvára si so zákazníkom určitý vzájomný vzťah, ktorý môţe nadobudnúť aţ 

podobu dlhodobého priateľstva. Snaţí sa vzbudiť v zákazníkovi záujem o ponúkaný produkt, 

udrţať ho a následne prípadne zmeniť jeho doterajší postoj. [2, 3, 6] 

 Vyuţíva sa prevaţne pre prezentáciu len určitých typov produktov ako sú produkty 

dlhodobej spotreby alebo finančné sluţby. Veľmi rozšírený je však aj na B2B trhoch, kde je 

veľký priestor pre vyjednávanie. Dôleţitým faktom je však vedieť odhadnúť kedy a kde tento 

nástroj vyuţiť aby bola maximalizovaná jeho účinnosť. V rámci ostatných nástrojov 

marketingovej komunikácie, je v určitých situáciách, respektíve štádiách komunikácie veľmi 

účinný, dokonca účinnejší ako reklama. Hlavne v prípadoch, keď je cieľom komunikácie 

práve meniť názory a postoje cieľového segmentu, na ktorý je zameraný. [2, 3] 

 Nedostatkom tohto nástroja je však fakt, ţe akčný rádius jeho pôsobenia nikdy 

nedosiahne rádius reklamy, ktorý je niekoľko násobne väčší. Ďalšími nedostatkami sú vysoké 

náklady na jeho realizáciu a vysoké nároky na ľudský kapitál, predajcovia musia spĺňať 

mnoţstvo podmienok aby dokázali z osobnej interakcie so zákazníkmi čo najviac. [6] 

 

3.5.2 Reklama 

 Reklama patrí medzi najvýraznejšie a najnákladnejšie nástroje komunikačného mixu, 

dokáţe súčasne osloviť a ovplyvniť veľké mnoţstvo zákazníkov, ktorí sú rôzne geograficky 
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rozptýlení. Má mnoho rôznych foriem a existuje mnoho moţností ako ju pouţiť. Reklama 

propaguje zvyčajne nejaký produkt alebo sluţbu, ale súčasne pomáha propagovať aj samotnú 

spoločnosť, respektíve jej image, veľkosť, popularitu, úspechy a ďalšie. Jedná sa jednosmernú 

komunikáciu smerujúcu na zákazníka, ktorá vyuţíva rôzne prvky umeleckej vizualizácie, 

rôzne zvuky alebo hudbu, farby a podobne v rámci rôznych námetov. [3, 6, 15] 

 Tradične sa reklama člení podľa troch odlišných cieľov do troch typov. Prvým typom 

je informatívna reklama, ktorá má za cieľ informovať verejnosť o novom produkte 

a vyvolať tak záujem o tento produkt. Druhým je  presvedčovacia reklama, ktorá je 

vyuţívaná v rámci konkurenčného boja medzi spoločnosťami na trhu a často vyuţíva 

porovnávanie konkurenčných výrobkov, ich funkčnosti, technických parametrov a ďalších 

vlastností. Jej cieľom je presvedčiť zákazníka, ţe konkrétny propagovaný produkt je lepší ako 

ten konkurenčný. Tretím a posledným typom je pripomínajúca reklama propagujúca 

produkt, ktorý uţ má na trhu vybudovanú svoju pozíciu, aby sa udrţal v povedomí zákazníka 

aj naďalej. [2, 6] 

 V rámci teórie marketingovej literatúry je moţné reklamu rozlíšiť do dvoch skupín. 

Prvou je silná teória reklamy vychádzajúca z amerického ponímania reklamy, kde je 

reklamná schopná zákazníka presvedčiť a dokonca zmeniť jeho spotrebiteľské chovanie, tak 

aby si propagovaný produkt kúpil. Táto teória vychádza z predpokladu, ţe zákazník a jeho 

chovanie sú plne predvídateľné a je moţné ho na základe týchto informácií zmanipulovať. 

Druhou teóriou je slabá teória reklamy, ktorú prezentujú európski autori, hovorí, ţe nákupné 

chovanie spotrebiteľov je dané zvykmi a tradíciou. Reklama podľa nich nie je tak účinná ako 

tvrdia americkí autori, ale len zlepšuje znalosti a vedomosti zákazníkov a propagovanom 

produkte. Obe teórie ale predstavujú krajné hranice ponímania reklamy, preto sa reálna 

skutočnosť nachádza niekde medzi nimi. [2, 6] 

 

3.5.3 Podpora predaja 

 Podpora predaja predstavuje široký sortiment rôznych nástrojov vyuţívaných s cieľom 

krátkodobého zvýšenia predaja formou rôznych zliav, súťaţí pre zákazníkov, kupónov, 

prémií, zákazníckych kariet a ďalších. V podstate pri podpore predaja nejde o nič iné ako 

o odmenenie zákazníkov za ich rýchlu reakciu. Hlavnou vlastnosťou podpory predaja je jej 

obmedzenosť v čase a priestore. Ponúka vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov 



 
 

25 

a vyvoláva okamţitú reakciu, ktorú je moţné priamo zmerať. Výsledná efektivita sa pripisuje 

mechanizmu podmieneného reflexu, kde ide o to, ţe odmenené chovanie zákazníkov, zvyšuje 

pravdepodobnosť rovnakého chovania v budúcnosti. Ale takáto odmena alebo výhoda musí 

dosahovať taký rozdiel aby bol jasne pozorovateľný zo strany zákazníkov. [2, 3, 6] 

 Aj napriek tomu, ţe podpora predaja je určená na vyvolanie okamţitého predaja, môţe 

byť vyuţitá aj strategicky prostredníctvom testovacích nákupov, ktoré vyvolávajú efekt 

učenia sa a v konečnom dôsledku aj posilnenie lojality. Je ale nutné brať ohľad na frekvenciu 

s akou sa tento nástroj vyuţíva, pretoţe dlhodobé vyuţívanie podpory predaja v krátkych 

časových intervaloch môţe image poškodiť. [2] 

 Podpora predaja môţe byť zameraná na zákazníka (cenové zľavy, súťaţe, poskytované 

vzorky), kde je cieľom posilnenie jeho lojality, snaha pretiahnuť zákazníka od konkurencie, 

pri zavádzaní nového produktu a podobne. Ďalej na obchodné organizácie (súťaţe dealerov), 

kde je cieľom nalákať obchodníkov k väčšiemu odberu produktov a na obchodný personál 

(bonusy). [3, 6] 

  

3.5.4 Direct marketing 

 Direct marketing alebo v preklade priamy marketing predstavuje naviazanie vzťahov 

so zákazníkmi, ktorí sú poctivo vyberaní ako špecifická cieľová skupina. V súčasnosti 

predstavuje veľmi dynamický nástroj, ktorý sa stále rozvíja a je perspektívny aj v budúcnosti. 

Budúcnosť mu zabezpečuje najmä rýchly pokrok v komunikačných a ďalších technológiách. 

Často je realizovaný interaktívne, pomocou databáz, ktoré si spoločnosti vytvárajú aby mohli 

komunikáciu prispôsobiť na mieru pre jednotlivé cieľové skupiny. [2, 3] 

 Priamy marketing nie je finančné náročný a reakcie zákazníkov (efektívnosť) je moţné 

zmerať veľmi rýchlo, čo umoţňujú stále modernejšie technológie. Zároveň je tento nástroj 

flexibilným a vysoko selektívnym médiom. Jeho realizácia je však podmienená existenciou 

databáz s informáciami o klientoch, bez nich by bolo veľmi ťaţké vymedziť cieľovú skupinu 

a stratégiu s akou na nich pôsobiť. [2, 6] 

 Pod priamy marketing spadá direct mail, telemarketing, nakupovanie prostredníctvom 

počítačov a internetu (e-shopy), katalógový predaj, televízny, rozhlasový alebo novinový 

marketing s priamou odozvou a ďalšie formy. Na základe toho akú formu alebo médium 
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vyuţíva je moţné priamy marketing rozdeliť na adresný a neadresný. Pri adresnom sa 

vyuţívajú informačné databázy a komunikácia je nasmerovaná na konkrétneho zákazníka, 

naopak za neadresný sa povaţujú hromadné letáky a tlač doručované zdarma, zvyčajne 

priamo do poštových schránok. [2, 3] 

 

3.5.5 Public relations 

 „Public relations sú sociálno-komunikačnou aktivitou. Prostredníctvom nej 

organizácie pôsobia na vnútornú aj vonkajšiu verejnosť so zámerom vytvárať a udrţiavať si s 

ňou pozitívne vzťahy a dosiahnuť tak medzi oboma vzájomného porozumenia a dôvery. 

Public relations sa v organizáciách taktieţ uplatňujú ako nástroj managementu.“ [10, s. 17] 

 Väčšia váha sa im začala prikladať len nedávno, pôvodne bývali PR v štruktúrach 

niektorých spoločností dokonca oddelené od marketingovej komunikácie a predstavovali len 

pozíciu tlačového hovorcu spoločnosti. Ten zabezpečoval komunikáciu, udrţoval kontakt 

a vytváral vzťahy s médiami a verejnosťou. V súčasnosti sú PR uţ súčasťou marketingovej 

komunikácie, aj keď sú v porovnaní s marketingovou komunikáciou značne komplexnejšie, 

pretoţe pracujú s rozmanitejšími cieľmi a väčším počtom rôznych cieľových skupín. [3, 6, 

16] 

 Vývoj spoločnosti prináša rôzne zmeny, napríklad reklama uţ nie je tak účinná ako to 

bolo v minulých časoch, pretoţe s verejnosťou uţ nie je moţné tak jednoducho manipulovať. 

A práve v takejto situácii sa stáva kľúčovým riešením PR, ktoré naberajú na dôleţitosti 

a potrebnosti v rámci komunikácie. Je dôleţité si verejnosť získavať na svoju stranu, pracovať 

s ňou a vytvárať priaznivé vzťahy. [6, 10] 

 V rámci definície PR je nutné spomenúť jej tri východiská, ktoré ju utvárajú a odvíja 

sa z nich základná podstata PR. Prvým východiskom je verejná mienka, teda čo si verejnosť 

myslí, aké má názory, postoje a podobne. PR sa usilujú tieto informácie o cieľových 

skupinách zhromaţďovať a následne ich vyuţiť. Na ich základe sa snaţia vytvoriť pozitívny 

obraz o spoločnosti vnímaný verejnosťou, čiţe image, ktorý je druhým východiskom PR. 

Tretím východiskom, ktorým sa PR zaoberá a súčasne dotvára image spoločnosti je 

corporate identity, ktorá predstavuje dlhodobú filozofiu organizácie a jej cieľom je zjednotiť 

všetky faktory formujúce image spoločnosti. [10] 
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3.5.6 Sponzoring 

 „Sponzoring je cielené financovanie ostatných subjektov, ktoré sú neziskové, za 

účelom vytvorenia dobrej povesti sponzorovej firmy.“ [3, s. 296] 

 Sponzoring je v literatúre zvyčajne uvádzaný ako súčasť PR. V súčasnosti ale jeho 

dôleţitosť značne narástla a niektorí autori odbornej literatúry ho vyčleňujú ako samostatnú 

súčasť marketingovej komunikácie. Sponzoring je prevaţne vyuţívaný ako podnikateľský 

úmysel, predstavujúci obojstranný obchod medzi sponzorom a sponzorovaným. Zjednodušene 

je moţné povedať, ţe sa jedná o sluţbu a protisluţbu. Sponzor vyuţíva sponzoring ako 

prostriedok komunikácie prostredníctvom protisluţby, poskytne sponzorovanému rôzne 

výhody s cieľom zlepšiť si svoj image, postavenie, meno firmy a podobne. Naopak 

sponzorovaný je v tomto vzťahu ten čo očakáva od sponzora rôzne materiálne i nemateriálne 

výhody aby mohol aktívne vykonávať svoju činnosť a tým prezentovať meno sponzora. 

Zvyčajne sa sponzoring vyuţíva na športovej či kultúrnej scéne, kde je najväčšia 

pravdepodobnosť zasiahnuť cieľovú skupinu sponzora. [3, 6] 

 

3.6 Športový marketing 
  

 Význam marketingu a marketingovej komunikácie v oblasti športu sa behom 

posledných rokov značne zvýraznil. Efektívne vyuţívanie marketingu v oblasti športu, 

znamená prínos finančných prostriedkov, ktorú sú pre športové organizácie nevyhnutné pre 

prevádzkovanie svojej činnosti. Marketing a jeho nástroje sa v tejto oblasti začínajú značne 

uplatňovať, či uţ sa jedná o obchodné spoločnosti alebo neziskové organizácie. Uvedomujú 

si, ţe zákazník môţe veľmi pozitívne prispieť k ich rozvoju a preto začína súťaţenie a boj o to 

ako si ho získať. [1, 9] 

 Vyuţívanie marketingu v športe prináša svoje pozitíva aj negatíva, tie sú zobrazené 

v tabuľke Tab. 3.2. [1, s. 98] 
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Tab. 3.2: Pozitíva a negatíva marketingu v športe [1, s. 98] 

Pozitíva Negatíva 

 Ujasňuje, komu je určená ponuka 

športových produktov: členom, divákom, 

sponzorom, štátu 

 Financie diktujú, čo má šport robiť 

 Diferencuje ponuku športových 

produktov na činnosti, ktoré môţu 

priniesť finančný efekt a ktoré nie 

 Pozícia financií nerešpektuje športovú 

odbornosť 

 Premýšľa propagáciu športu  Marketing vedie ku gigantománii športu, 

zmluvná viazanosť na sponzorov 

obmedzuje slobodnú voľbu 

 Určuje proporcionálnosť a prioritu 

dosiahnutých cieľov v rovine 

ekonomických, športových, sociálnych 

 Dosiahnutie určitej úrovne športového 

výkonu môţe viesť k pouţívaní 

zakázaných podporných prostriedkov 

 Získava doplnkové finančné zdroje, ktoré 

umoţňujú rozvoj neziskových aktivít 

 Show (zameraná napríklad len na 

reklamu) 

 

3.6.1 Komunikačný mix v športe 

 Aby organizácie zákazníka získali vyuţívajú všetky dostupné druhy propagácie, teda 

nástroje marketingovej komunikácie. V rámci reklamy je to reklama športových výrobkov, 

športových sluţieb, reklama umiestnená na špeciálnych médiách (dresy, výstroj, vybavenie 

a pod.) Často sa v reklame vyuţívajú športové osobnosti, ktoré reklama stavia aţ do pozície 

názorových vodcov. PR zahŕňa hlavne odborné rozhovory s trénermi, športovcami či rôznymi 

znalcami v obore, ktorí ponúkajú verejnosti svoje názory, čoby špecialisti v danom obore, 

športe. Podpora predaja predstavuje rôzne súťaţe o odmeny so samotnými športovcami, dni 

otvorených dverí, tomboly a losovania zo vstupeniek a ďalšie. Osobný predaj zabezpečujú 

manaţéri klubov, jedná sa o predaj nadštandardných sluţieb či produktov. A samozrejme 

sponzoring, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou športu a športového marketingu, je vyuţívaný 

v obrovskej miere na kaţdom väčšom športovom podujatí či akcii. V prostredí športu je 

vyuţívaný často aj spolu s event marketingom, s ktorým majú veľa prvkov spoločných. 
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Sponzoring je v rámci komunikácie v športe zásadným a asi aj najvyuţívanejším prvkom 

marketingovej komunikácie v súčasnosti. [1, 5, 9, 12] 

 V Českej republike sa marketingové komunikačné koncepcie presadzujú len ojedinele, 

ale nájdu sa takí, ktorí im svoju pozornosť venujú. Vyuţívajú sa prevaţne dva koncepty, 

marketing ako sponzorovanie a marketing ako športová reklama. V prvom koncepte je 

cieľom vypracovať systém, prostredníctvom, ktorého bude sponzoring ponúkaný zákazníkovi. 

Základom je určiť rozsah zdelenia, prostredie, v ktorom sa bude ponuka prezentovať a určiť 

komunikačné kanály. Druhý koncept prezentuje športový klub, oddiel v rámci svojej beţnej 

činnosti. Obsahom zdelenia býva informácia o akcii, ktorá sa bude konať (zápas, turnaj 

a pod.). Niekedy tento koncept však prekračuje hranice reklamy a zaoberá sa aj komunikáciou 

s verejnosťou. [1, 5] 
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4 Metodika zberu dát 

 

 V diplomovej práci sú pouţité dáta získané z dostupných sekundárnych zdrojov a 

primárnych zdrojov. Sekundárne dáta predstavujú súbor informácií získaných z dostupných 

zdrojov o športovom klube, umiestnených prevaţne na webových stránkach klubu, webových 

stránkach jednotlivých oddielov a webových stránkach vysokej školy. Primárne zdroje 

v diplomovej práci predstavujú osobný rozhovor s vedením klubu a výsledky elektronického 

dotazníkového šetrenia prostredníctvom internetu. 

 

4.1 Prípravná fáza 
 

 Prípravná fáza marketingového výskumu sa skladá z niekoľkých dôleţitých krokov, 

ktoré boli nevyhnutné pre vypracovanie diplomovej práce. Obsahuje definovanie problému, 

vymedzenie cieľa výskumu, výber metódy výskumu, zostavenie dotazníka, techniku výberu 

respondentov, pilotáţ a časový harmonogram. 

 

4.1.1 Definovanie problému 

 Hlavným problémom je nezáujem o športový klub a činnosť jeho športových oddielov 

reprezentujúcich samotný klub ako aj vysokú školu zo strany študentov. Ďalej je to nízka  aţ 

ţiadna návštevnosť a podpora domácich športových podujatí. Tieto problémy má za následok 

slabá a neúčinná marketingová komunikácia športového klubu, ktorá bude následne 

analyzovaná prostredníctvom marketingového výskumu. 

 

4.1.2 Cieľ marketingového výskumu 

 Cieľom výskumu je analyzovať súčasnú marketingovú komunikáciu športového 

klubu. Zistiť v akej miere športový klub vyuţíva jednotlivé prvky marketingového 

komunikačného mixu smerom k respondentom (študentom) prípadne, či vyuţíva v rámci 

stávajúcej marketingovej komunikácie marketingový komunikačný plán. Ďalej aké majú 

respondenti o športovom klube znalosti, aké komunikačné kanály povaţujú pre marketingovú 



 
 

31 

komunikáciu klubu za najvhodnejšie a aké informácie by mali týmito kanálmi vychádzať 

smerom von z klubu. 

4.1.3 Metóda marketingového výskumu 

 Zvolenou metódou pre marketingový výskum je dotazníkové šetrenie prostredníctvom 

internetu. Táto metóda sa javí ako vhodná z niekoľkých dôvodov. Prvým dôvodom je jej 

rýchlosť, jednoduchosť, prehľadnosť a nízke náklady. Ďalším dôvodom je fakt, ţe cieľovú 

skupinu respondentov predstavujú mladí ľudia, študenti, ktorí nemajú problém s vyuţívaním 

moderných informačných technológií, teda internetu. Posledným dôvodom bol fakt, ţe bolo 

moţné dotazník rozposlať cielene študentom podľa určitých kritérií. 

 

4.1.4 Zostavenie dotazníka 

 Dotazník, pomocou ktorého boli zaznamenávané odpovede respondentov potrebné 

k dosiahnutiu cieľov marketingového výskumu, sa skladá z dvadsiatich otázok. Na začiatku 

dotazníka sa nachádzajú základné informácie o výskume a pokyny pre respondentov aby sa 

vyhli prípadným chybám pri vyplňovaní. 

 Otázky v dotazníku sa zameriavajú postupne na niekoľko rôznych oblastí. V prvej 

časti sa nachádzajú otázky zamerané vyuţívanie komunikačných médií dostupných pre 

cieľovú skupinu. Ďalej nasledujú otázky zaoberajúce sa tematikou komunikácie v športe 

a športových kluboch všeobecne, kde sa nachádza aj filtračná otázka pre prípad, ţe respondent 

sa o šport vôbec nezaujíma a nie je spôsobilý odpovedať na nasledujúce otázky. Dotazník 

pokračuje otázkami smerujúcimi priamo na znalosť vysokoškolského športového klubu, kde 

sa opäť nachádza filtračná otázka v prípade neznalosti klubu. Dotazník je ukončený sériou 

identifikačných otázok. Kompletný dotazník je moţno si pozrieť v prílohe č. 2. 

 

4.1.5 Technika výberu respondentov 

 Dotazníkové šetrenie bude realizované elektronickou formou, prostredníctvom 

internetu. Dotazník bude nahraný pomocou online softvéru na konkrétnej internetovej stránke 

určenej priamo pre tento typ aktivít. Priamy odkaz na dotazník bude priamo zasielaný 

respondentom prostredníctvom e-mailov, sociálnych sietí a ďalších internetových 

komunikačných prostriedkov. 
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 Základný súbor predstavujú všetci študenti Vysokej školy Banskej – Technickej 

univerzity v Ostrave, čo je pribliţne 21 tisíc respondentov. Výberový súbor predstavujú 

študenti vysokej školy, ktorí sú vybraní tak aby výberový súbor reprezentovali študenti 

z rôznych ročníkov a s rôznym miestom ubytovania. Veľkosť výberového súboru je stanovená 

na počet pribliţne 200 študentov. 

 

4.1.6 Pilotáž 

 Pilotáţ (predvýskum) je realizovaná za účelom odstránenia prípadných chýb 

a nedostatkov v dotazníku, ktoré by si mohli respondenti zle vyloţiť a následne odpovedať na 

otázky skreslene. Dotazník bol pred svojím uverejnením rozposlaný na otestovanie desiatim 

študentom. Tí mali za úlohu si dotazník pozorne prejsť a odoslať spätnú väzbu 

s pripomienkami ak by im bolo niečo nejasné alebo nezrozumiteľné. Pilotáţ prebehla bez 

problémov a všetci účastníci povaţovali dotazník za dobrý. 

 

4.1.7 Časový harmonogram 

Tabuľka 4.1: Časový harmonogram 

 

 

Činnosť

/mesiac

/týţdeň 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Definovanie problému

Určenie cieľa

Stanovenie metódy výskumu

Zostavenie dotazníka

Technika výberu respondentov

Pilotáţ

Zber dát

Spracovanie dát

Analýza dát

Formulácia výsledkov výskumu

február marec

Čas realizácie
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4.2 Realizačná fáza 

 Realizačná fáza obsahuje spôsob zberu dát a jeho priebeh, spracovanie dát 

a charakteristiku výberového súboru. 

4.2.1 Zber dát 

 Realizačná fáza začala rozposielaním elektronických dotazníkov respondentom, 

študentom VŠB, prostredníctvom internetu. Dotazníky boli rozosielané cielene aby dáta 

pochádzali od rôznych typov respondentov z rôzneho ročníka štúdia a rôzneho miesta 

bydliska. V rámci zberu dát bolo kontaktovaných pribliţne 250 respondentov s prosbou 

zúčastnenia sa na výskume a cieľom bolo získať pribliţne 200 vyplnení od respondentov.  

Dotazník vyplnilo 192 respondentov, takţe cieľ bol splnený a celková návratnosť dotazníkov 

bola takmer 80%, čo je v rámci elektronického dotazovania dobrý výsledok. 

 

4.2.2 Spôsob spracovania získaných dát 

 Dáta získané pomocou elektronického dotazníkového šetrenia sú zaznamenané 

v dátovej matici s jednotlivými odpoveďami pomocou programu MS Excel, v ktorom sú 

vytvárané aj všetky grafy vyplývajúce s analýzy. Takto upravené dáta boli ďalej vloţené do 

štatistického programu SPSS a podrobené potrebným analýzam potrebným pre analýzu 

marketingovej komunikácie športového klubu. 

 

4.2.3 Charakteristika výberového súboru 

 Na výskume sa zúčastnilo 192 platných respondentov, ktorí vyplnili dotazník. Z toho 

bolo 115 muţov, čo predstavuje 59,9 % všetkých respondentov a 77 ţien, ktoré predstavujú 

40,1 % všetkých respondentov. Tento konkrétny pomer je zobrazený v grafe na Obr. 4.1. 
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Obr. 4.1: Zloţenie súboru podľa pohlavia 

 Respondentmi, ktorí sa zúčastnili na výskume sú študenti Vysokej školy Banskej – 

Technickej univerzity v Ostrave. Respondenti prevaţne predstavujú vekovú kategóriu 18 aţ 

26 rokov aţ na 9 výnimiek, ktoré tvoria študenti vo vekovej kategórii 27 aţ 35 rokov. 

 V rámci bydliska sa skúmalo, kde respondenti počas štúdia na vysokej škole bývajú. 

Mohli si vybrať z troch moţností. Prvou moţnosťou bolo ubytovanie na vysokoškolskom 

internáte VŠB, ktorú uviedlo 37 % respondentov. Bydlisko v Ostrave mimo internátu uviedlo 

40,1 % respondentov a mimo Ostravy býva 22,9 % respondentov. Údaje o bydlisku je moţné 

vidieť v grafe Obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2: Zloţenie súboru podľa ubytovania 

 Podľa stupňa štúdia sú respondenti rozdelení do dvoch skupín. Prvou skupinou sú 

študenti 1. ročníka vysokej školy predstavujúci 21,4 % z celkového počtu respondentov. 

Druhú skupinu tvoria študenti vyšších ročníkov predstavujúci 78,6 % všetkých respondentov. 

Údaje o študijnom ročníku respondentov sú zobrazené v grafe na Obr. 4.3.  
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Obr. 4.3: Zloţenie súboru podľa študijného ročníka 

 V rámci výskumu boli respondenti, ktorí poznajú športový klub (121 respondentov) 

rozdelení do troch skupín podľa ich vzťahu ku športovému klubu. Ako je moţné vidieť 

v grafe na Obr. 4.4 neutrálny vzťah ku klubu má aţ 43 % respondentov, 30 % respondentov 

patrí medzi fanúšikov klubu a medzi členov samotného športového klubu patrí 27 % 

respondentov. 

 

Obr. 4.4: Zloţenie súboru podľa vzťahu k VSK VŠB 
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5 Analýza výsledkov výskumu 

 

5.1 Vyhodnotenie výsledkov marketingové výskumu 

 Na vyhodnotenie marketingovej komunikácie boli pouţité dáta získané 

z dotazníkového šetrenia týkajúceho sa športového klubu VSK VŠB. Dáta boli spracované 

prostredníctvom programov MS Office Excel a štatistického programu SPSS 18. 

Vyhodnotenie výsledkov je rozdelené do niekoľkých okruhov. Prvým je znalosť športového 

klubu VSK VŠB, ďalšími sú vyuţívané zdroje informácií o športe, hodnotenie dôleţitosti 

konkrétnych informácií, návštevnosť športových podujatí a vyuţívanie dostupných médií. 

 

5.1.1 Znalosť športového klubu 

 Znalosť vysokoškolského športového klubu VSK VŠB v radách študentov nie je práve 

ideálna vzhľadom na to, ţe klub je súčasťou vysokej školy, ktorú denne navštevujú. Aţ vyše 

tretina opýtaných uviedla, ţe športový klub vôbec nepoznajú, predstavujú 37 % všetkých 

respondentov. V rámci respondentov, ktorí klub poznajú, bolo zistené, ţe ho pozná 63 % 

všetkých respondentov. Z grafu na Obr. 5.1 je moţné vyvodiť, ţe muţi poznajú klub vo 

väčšej miere ako ţeny. Znalosť klubu u muţov predstavuje viac ako 2/3 z nich, u ţien bolo 

zistené, ţe klub pozná pribliţne polovica opýtaných. Konkrétne hodnoty sú uvedené v grafe 

na Obr. 5.1 a v tabuľke Tab. 5.1 uvedenej v prílohe č. 3. 

 

Obr. 5.1: Graf znalosti VSK VŠB podľa pohlavia 
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 Aby bol zistený fakt, ţe muţi poznajú klub vo väčšej miere ako ţeny overený, bola 

následne vykonaná analýza rozptylu ANOVA na zistenie intenzity závislosti. Údaje o znalosti 

klubu a pohlaví respondentov boli testované na hladine významnosti 0,05. Ako je moţné 

vidieť v tabuľke Tab. 5.1.1 hodnota Sig. vyšla 0,022. Táto hodnota bola porovnaná 

s hodnotou 0,05 a bolo zistené, ţe je niţšia. Z toho dôvodu je moţné povedať, ţe závislosť 

existuje a pohlavie má vplyv na znalosť športového klubu VSK VŠB. 

Tab. 5.1.1: Analýza rozptylu Anova 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,228 1 1,228 5,362 ,022 

Within Groups 43,517 190 ,229     

Total 44,745 191       

 

 Ďalej bola známosť športového klubu posúdená z hľadiska ubytovania študentov, kde 

by sa čakalo, ţe študenti ubytovaní na internáte, ktorí sú klubu geograficky najbliţšie ho budú 

poznať lepšie ako ostatní študenti. Z grafu na Obr. 5.2 a tabuľky Tab. 5.2 uvedenej v prílohe 

č. 3 je moţné vidieť, ţe pribliţne 2/3 študentov ubytovaných na internáte a mimo mesta 

športový klub poznajú. U ubytovania mimo internátu v rámci mesta je znalosť klubu medzi 

študentmi o niečo niţšia ako u ostatných dvoch. 

 

Obr. 5.2: Graf znalosti VSK VŠB podľa miesta ubytovania 

 V rámci znalosti športového klubu z pohľadu navštevovaného ročníka, nie sú medzi 

študentmi prvého a vyššieho ročníka ţiadne značné rozdiely, odpovede sú takmer rovnaké. 
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 Z pohľadu prvého kontaktu, teda spôsobu akým sa o športovom klube respondenti 

dozvedeli, boli súčasne čiastočne zobrazené aj spôsoby komunikácie klubu. Takmer všetci 

respondenti sa o športovom klube dozvedeli buď z hodín telesnej výchovy alebo od svojich 

známych, títo respondenti tvoria aţ 92 % respondentov, ktorí klub poznajú. Ostatné moţnosti, 

zobrazené v grafe na Obr. 5.3, uviedlo len niekoľko málo respondentov a moţnosti 

univerzitné časopisy a inú moţnosť neuviedol nikto. Z hľadiska pohlavia sa najviac, aţ 54 % 

muţských respondentov o klube dozvedelo práve z hodín telesnej výchovy a najviac ţien sa 

o klube dozvedelo od známych, tých bolo 56 % ţenských respondentiek.  

 Na základe týchto faktov je moţno vypozorovať, ţe z marketingových komunikačných 

nástrojov športový klub vyuţíva prevaţne len osobnú komunikáciu prostredníctvom členov 

klubu. Je to jedna z najefektívnejších foriem komunikácie, vhodná pre vyuţitie na hodinách 

telesnej výchovy ale aj napriek tomu, ţe všetci študenti tento predmet absolvovali, informáciu 

o športovom klube týmto spôsobom zachytilo len 42 % respondentov, ktorí klub poznajú, čo 

sa nedá povaţovať za práve efektívne. Konkrétne údaje sú uvedené v tabuľke Tab. 5.3 

uvedenej v prílohe č. 3 a v grafe na Obr. 5.3. 

 

Obr. 5.3: Graf prvého kontaktu s VSK VŠB podľa pohlavia 

 V rámci spôsobu akým sa študenti o klube dozvedeli z pohľadu ubytovania, študenti 

ubytovaní na internáte uvádzali oproti ostatným skupinám ako zdroj priestory športovísk, 

uviedlo tak 12 % z nich. Študenti ubytovaní mimo internátu zase internetové stránky, uviedlo 

tak 7 % z nich. Celkovo ale študenti najčastejšie uvádzali hodiny telesnej výchovy a známych, 

kde kaţdú moţnosť uviedlo pribliţne 40 % kaţdej skupiny. Z pohľadu vzťahu k vysokej škole 

sa odpovede rôznia. Študenti vyšších ročníkov uviedli ako zdroj len hodiny TV a známych, 
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obe moţnosti uviedli v rovnakej miere. Študenti prvého ročníka uvádzali všetky moţnosti tieţ 

v pribliţne rovnakej miere kaţdú. 

 Ďalším bodom týkajúcim sa znalosti športového klubu bola snaha zistiť, či respondenti 

vedia koľko športových oddielov vystupuje v rámci športového klubu. Športový klub má 13 

oddielov, táto odpoveď predstavuje presný počet oddielov, takmer presný odhad bol 

v rozmedzí jedného oddielu, menej presný v rozmedzí dvoch oddielov a kaţdá ďalšia 

odpoveď s väčšou odchýlkou je povaţovaná za nepresný odhad. Presný počet oddielov určilo 

len 18 % respondentov. V rámci povoleného rozptylu relatívne správne odpovedalo 38 % 

respondentov. Z dôvodu, ţe v rámci odpovedí bol poskytnutý rozptyl je znalosť v rámci 

športovej činnosti oddielov klubu, ktoré ho reprezentujú hodnotená ako nízka, keďţe 

nedosiahla ani polovicu. 

  

Obr. 5.4: Počet športových oddielov VSK VŠB 

5.1.2 Vzťah respondentov k športu a informáciám o športe 

 V rámci skúmania vzťahu respondentov k športu a hlavne k dostupným informáciám 

o športe v rôznych médiách bolo zistené, ţe zo 192 respondentov vyhľadáva informácie 

o športe 91 % respondentov a zvyšných 9 % respondentov, sa o šport nezaujíma a nesleduje 

ho.  

 Ďalej bolo zistené, ţe respondenti zaujímajúci sa o šport pri vyhľadávaní informácií 

uprednostňujú v najväčšej miere internet. Internet uprednostňuje aţ 89 % respondentov a je 

moţné povedať, ţe takmer všetci respondenti vyhľadávajúci informácie o športe, k tomu 

vyuţívajú internet. Ďalším značne vyuţívaným médiom je televízia, ktorú uviedlo ako zdroj 

informácií o športe 54 % respondentov. V poradí tretím médiom sú ľudia z okolia, ktorých 

ako zdroj informácií uviedlo 45 % respondentov.  
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 Čo sa týka odpovedí muţov a ţien je moţné na základe výsledkov povedať, ţe 

vyuţívajú jednotlivé médiá v pribliţne rovnakej miere s malými rozdielmi. Konkrétne 

hodnoty je moţné vidieť v grafe na Obr. 5.5 a v tabuľke Tab. 5.5 uvedenej v prílohe č. 3. 

 

Obr. 5.5: Graf informačných zdrojov o športe podľa pohlavia 

 Z pohľadu ubytovania všetci študenti uvádzali rovnaké informačné zdroje a nie je tu 

badať rozdiely. Najviac uvádzali internet, televíziu a ľudí zo svojho okolia. V prípade vzťahu 

k vysokej škole výsledky dopadli rovnako, opäť študenti najviac uvádzali internet, televíziu 

a známych v pribliţne rovnakej miere. 

 Samotné informácie o športe respondenti vyhľadávajú s rôznou intenzitou. Celkovo 

najviac respondentov, predstavujúcich aţ 47 % z respondentov zaujímajúcich sa o šport, 

vyhľadáva informácie kaţdodenne. Z pohľadu muţov a ţien sa však odpovede rôznia, zatiaľ 

čo muţi najčastejšie uviedli, ţe vyhľadávajú informácie denne, uviedlo tak 64 % z nich, ţeny 

najčastejšie uviedli, ţe vyhľadávajú informácie menej ako 1-krát mesačne, čo uviedlo 38 % 

z nich. U ţien moţnosť denne skončila aţ na treťom mieste, kedy ju uviedlo len 21 % z nich. 

Z tohto faktu vyplýva, ţe muţi vyhľadávajú informácie o športe pravidelne, kaţdý deň. 

O väčšine ţien je moţné povedať, ţe informácie o športe vyhľadávajú len sporadicky, 

nepravidelne o čom svedčí najčastejšie uvedená moţnosť, menej ako 1-krát za mesiac. 

Konkrétne hodnoty je moţné vidieť v grafe na Obr. 5.6 a v tabuľke Tab. 5.6 uvedenej 

v prílohe č. 3. 
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Obr. 5.6: Graf intenzity vyhľadávania informácií o športe 

 

5.1.3 Informácie o športovom klube a ich umiestnenie 

 Základom pri analýze sú primárne dáta o návštevnosti internetových stránok 

a dôleţitosti informácií, ktoré by sa mali nachádzať na stránkach ale i mimo nich, 

a sekundárne dáta odpozorované z internetových stránok VSK VŠB. 

Internetové stránky 

 Návštevnosť internetových stránok klubu, ktoré sú súčasťou školských internetových 

stránok nedopadla v rámci výskumu práve najlepšie. V rámci respondentov, ktorí klub 

poznajú aţ 53 % z nich internetové stránky klubu nikdy nenavštívilo, čo predstavuje viac ako 

polovicu z nich. Menej ako raz mesačne ich navštevuje 25 % respondentov, aspoň raz 

mesačne 13 % respondentov a raz za týţdeň 6 % respondentov. V rámci pohlavia obe 

pohlavia označili najčastejšie moţnosť vôbec, ale muţi na rozdiel od ţien uvádzali vo väčšej 

miere aj ostatné moţnosti. Tieto výsledky opäť dokladajú fakt, ţe ţeny vyhľadávajú 

informácie o športe menej často a zaujímajú sa o neho v menšej miere ako muţi. Výsledky 

návštevnosti sú uvedené v grafe na Obr. 5.7 a v tabuľke Tab. 5.7 uvedenej v prílohe č. 3. 
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Obr. 5.7: Graf návštevnosti internetových stránok klubu 

 Návštevnosť internetových podľa ubytovania dopadla v rámci očakávaní, študenti, 

ktorí sú ubytovaní mimo internátu a nemajú tak priamy prístup k športovému klubu, 

navštevujú internetové stránky klubu častejšie ako študenti ubytovaní na internátoch. 

Z pohľadu študijného ročníka sa odpovede študentov oboch skupín zhodujú. Najčastejšie 

uviedli, ţe stránky nenavštevujú vôbec a následne sa so skracovaním časových intervalov 

návštev zniţuje aj počet študentov, ktorí ich uvádzali. 

 V rámci internetových stránok bola zisťovaná aj dôleţitosť jednotlivých faktorov, 

ktoré by mala internetová stránka akéhokoľvek športového klubu obsahovať. Respondenti 

hodnotili 12 rôznych faktorov v hodnotiacej škále 1 aţ 7, pričom hodnota 7 bolo najvyššie 

hodnotenie a hodnota 1 zase najniţšie. Prvých 5 najlepšie hodnotených faktorov je moţné 

vidieť v grafe na Obr. 5.8. Najvyššie priemerné hodnotenie získal faktor novinky, aktuality 

a tesne za ním skončili výsledky zápasov. Za najmenej dôleţitý faktor uviedli respondenti 

faktor sponzori, ktorý získal priemerné hodnotenie len 3,18 bodu. Jednotlivé hodnoty sú 

uvedené v tabuľke Tab. 5.8 uvedenej v prílohe č. 3, z ktorých najdôleţitejšie sú údaje uvedené 

v stĺpci Mean (priemer) a boli pouţité aj v grafe na Obr. 5.8. 
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Obr. 5.8: Graf priemerov jednotlivých hodnotených faktorov 

 Po vyhodnotení jednovýberovej štatistiky dôleţitosti hodnotených prvkov nasledoval 

jednovýberový test závislosti One-Sample Test. Hodnoty boli testované na hladine 

významnosti 0,05 a porovnávané oproti testovanej hodnote 4, ktorá bola zvolená ako stredná 

hodnota stupnice od 1 do 7 v rámci, ktorej respondenti hodnotili jednotlivé prvky. Výsledné 

hodnoty sú zaznamená v tabuľke Tab. 5.8.1. Dôleţité stĺpce v tabuľke sú stĺpce Sig. (2-tailed) 

a Mean Difference. V stĺpci Sig. (2-tailed) sú zobrazené hodnoty, ktoré sú porovnávané 

s hladinou významnosti 0,05 a určujú, či je daný faktor štatisticky významný, teda rozdielny 

alebo nie je. Hodnoty označené zelenou farbou sú menšie ako 0,05 a existujú medzi nimi 

štatisticky významné rozdiely, ostatné hodnoty sú štatisticky nevýznamné.  

 V stĺpci Mean Differnce je moţné vidieť či sú výsledné hodnoty nadpriemerné alebo 

podpriemerné voči vopred stanovenej testovacej hodnote. Hodnoty označené modrou farbou 

sú nadpriemerné, hodnoty označené ţltou farbou je moţné hodnotiť ako priemerné 

a podpriemernou hodnotou je len prvok sponzori. Uskutočnením T-testu bolo zistené, ţe 

väčšina hodnotených prvkov má pomerne silný vplyv na efektívnu komunikáciu športového 

prostredníctvom internetovej stránky. 
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Tab. 5.8.1: One-Sample Test 

 

Test Value = 4                                        

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

história -,697 173 ,487 -,080 -,31 ,15 

novinky, aktuality 30,084 173 ,000 2,385 2,23 2,54 

popis klubu 15,227 173 ,000 1,483 1,29 1,67 

rozpis zápasov 20,354 173 ,000 1,908 1,72 2,09 

výsledky 25,073 173 ,000 2,368 2,18 2,55 

úspechy 9,136 173 ,000 ,874 ,68 1,06 

tréningy -,141 173 ,888 -,017 -,26 ,22 

členovia, športovci 1,280 173 ,202 ,167 -,09 ,42 

sponzori -7,611 173 ,000 -,816 -1,03 -,60 

kontakty 8,179 173 ,000 1,000 ,76 1,24 

fotografie, video 12,343 173 ,000 1,264 1,06 1,47 

diskusia ,707 173 ,480 ,075 -,13 ,28 

 

 Súčasťou jednovýberovej analýzy je aj histogram zobrazujúci faktor s najvyšším 

hodnotením, ktorým sú novinky, aktuality. Z grafu na Obr. 5.8.1 je moţné vyčítať, ţe 

najviac respondentov hodnotilo dôleţitosť faktoru novinky, aktuality najvyššou známkou 7. 

Tento faktor povaţuje za najdôleţitejší aţ 60 % respondentov, ktorí na otázku odpovedali. 

  

Obr. 5.8.1: Histogram hodnoteného faktoru novinky, aktuality 



 
 

45 

 

Mimo internetu 

 Respondenti mali určiť, ktoré informácie je vhodné zverejňovať aj mimo internetu 

akoukoľvek formou. Na otázku odpovedalo 171 respondentov. Z výskumu bolo zistené, ţe aţ 

82 % respondentov, ktorí na túto otázku odpovedali, najčastejšie uviedlo novinky a aktuality. 

Druhou najčastejšie uvedenou moţnosťou bolo zverejňovanie fotografií, ktorú uviedlo 70 % 

respondentov a rozpis zápasov ako tretiu moţnosť uviedlo 68 % respondentov. Kaţdú zo 

štyroch moţností, uvedených v grafe na Obr. 5.9, z celkových dvanástich uviedlo viac ako 

50% respondentov, ostatné moţnosti uţ neprekročili hranicu 50%.  V rámci pohlavia muţi 

a ţeny odpovedali prevaţne podobne, ako je vidieť v grafe na Obr. 5.9. Percentuálne najviac 

muţov aj ţien uviedlo moţnosť novinky a aktuality a rovnaký počet muţov súčasne aj rozpis 

zápasov. Kompletné údaje je moţné vidieť v tabuľke Tab. 5.9 uvedenej v prílohe č. 3. 

 

Obr. 5.9: Graf informácií vhodných na zverejnenie mimo internet 

 V rámci informácií zverejňovaných mimo internet podľa ubytovania, respondenti 

ubytovaní na internáte  a mimo internátu v Ostrave, najčastejšie uviedli moţnosť novinky 

a aktuality. V prípade študentov mimo Ostravy bola najčastejšie uvedená moţnosť fotografie. 

V rámci ostatných moţností sa respondenti pribliţne zhodli a nie sú medzi odpoveďami 

znateľné rozdiely. Z pohľadu vzťahu k vysokej škole obe skupiny najčastejšie uviedli 
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moţnosť novinky a aktuality a rovnako ako u ubytovania, sa odpovede oboch skupín pribliţne 

zhodujú a nie sú tú znateľné rozdiely 

5.1.4 Návštevnosť športových podujatí klubu 

 Návštevnosť športových podujatí VSK VŠB je zobrazená v grafe na Obr. 5.10. Z grafu 

je viditeľné, ţe najviac respondentov uviedlo svoj vzťah ku športovému klubu ako neutrálny. 

Títo respondenti tvoria aţ 42 % všetkých respondentov, ktorí poznajú športový klub. 

Fanúšikovia predstavujú 29 % respondentov a členovia/športovci predstavujú 28 % 

respondentov. 

 Pravidelne športové podujatia klubu navštevujú iba členovia športového klubu, 

respektíve športovci, ktorí klub aktívne na týchto podujatiach reprezentujú. Fanúšikovia 

športové podujatia navštevujú v malej miere alebo vôbec a respondenti s neutrálnym vzťahom 

ku klubu nenavštevujú podujatia vôbec. Z toho vyplýva, ţe divácka návštevnosť z rád 

študentov je veľmi nízka aţ ţiadna. Konkrétne údaje týkajúce sa návštevnosti sú zobrazené 

v tabuľke Tab. 5.10 uvedenej v prílohe č. 3. 

  

Obr. 5.10: Graf návštevnosti športových podujatí podľa vzťahu ku klubu 

 V rámci návštevnosti podľa pohlavia bolo zistené, ţe muţi navštevujú športové 

stretnutia častejšie ako ţeny, pretoţe uvádzali všetky odpovede, uviedlo tak 56 % muţov. 

Ţeny uvádzali len moţnosti menej ako 1-krát ročne, ktorú uviedlo 13 % ţien a moţnosť 

vôbec. Ubytovanie v rámci návštevnosti nehrá podstatnú rolu, všetky skupiny najčastejšie 

uviedli, ţe stretnutia nenavštevujú a ostatné odpovede boli u všetkých skupín podobné. 
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A z hľadiska navštevovaného ročníka lepšie dopadli študenti vyšších ročníkov, aj keď 

najčastejšie uviedli moţnosť vôbec, uviedli ju v menšej miere ako študenti prvého ročníka. 

 V prípade dôleţitosti prvkov, ktoré by mohli motivovať respondentov k návšteve 

podujatí bola vyuţitá korelačná analýza. Z odpovedí respondentov o dôleţitosti prvkov 

vyplýva, ţe čím väčšiu dôleţitosť danému prvku prisúdili tým je v podstate väčšia ich 

nespokojnosť s daným prvkom, pretoţe klub daný prvok v rámci zvýšenia návštevnosti 

nevyuţíva a respondenti ho tým pádom postrádajú a poţadujú. 

 

 Medzi všetkými piatimi prvkami v korelačnej matici existuje určitá vzájomná 

závislosť, pozitívna aj negatívna. Najvyššia pozitívna závislosť existuje medzi lepšou 

informovanosťou a podporou športovcov, kvalitou súťaţe a občerstvením, občerstvením 

a súťaţami pre divákov. To znamená, ţe ak by sa napríklad zlepšila dostupnosť informácií 

o športových podujatiach, respondenti budú mať tendenciu podujatie navštíviť, pretoţe budú 

mať informáciu, ţe sa ho aktívne zúčastní nejaký ich známy športovec (napr. spoluţiak), 

ktorého budú chcieť podporiť. Pozitívne závislosti je moţné ohodnotiť ako mierne 

podpriemerné. Zvyšné dvojice faktorov sú závislé len v malej miere a niektoré sú závislé aj 

negatívne, čo znamená, ţe ak vzrastie dôleţitosť jedného, dôleţitosť toho druhého klesne. 

Jednotlivé závislosti medzi dvojicami faktorov sú uvedené v tabuľke Tab. 5.11.  
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Tab. 5.11: Korelačná analýza závislosti prvkov na zvýšenie návštevnosti 

 

 

5.1.5 Využívanie dostupných médií respondentmi 

 Vyuţívanie dostupných médií je pre marketingovú komunikáciu VSK VŠB jedným 

z kľúčových faktorov. Na otázku či respondenti čítajú univerzitné časopisy, odpovedala 

kladne len pätina všetkých respondentov, z čoho bolo pribliţne rovnako muţov aj ţien. 

Respondenti, ktorí univerzitné časopisy čítajú uvádzali aj konkrétny časopis. Najčastejšie 

uviedli časopis Studenta, ktorý číta 13 % respondentov, druhým časopisom je časopis 

Sokolská 33, ktorý predstavujú zrejme študenti ekonomickej fakulty a v odpovediach sa 

objavil aj časopis Akademik. Celkovo je ale čítanosť študentských časopisov v radách 

študentov na nízkej úrovni.. Údaje o čítanosti univerzitných časopisov sú zobrazené v grafe na 

Obr. 5.11 a v tabuľke Tab. 5.12 uvedenej v prílohe č. 3. 

 
lepšia 

informovanosť

podpora 

športovcov 
kvalita súťaţe občerstvenie súťaţe

Correlation 

Coefficient
1,000 ,336

**
-,177

*
-,188

*
,138

Sig. (2-tailed) . ,000 ,019 ,010 ,063
Correlation 

Coefficient
,336

**
1,000 ,051 ,172

*
,216

**

Sig. (2-tailed) ,000 . ,513 ,024 ,005
Correlation 

Coefficient
-,177

*
,051 1,000 ,292

**
,242

**

Sig. (2-tailed) ,019 ,513 . ,000 ,001
Correlation 

Coefficient
-,188

*
,172

*
,292

**
1,000 ,290

**

Sig. (2-tailed) ,010 ,024 ,000 . ,000
Correlation 

Coefficient
,138 ,216

**
,242

**
,290

**
1,000

Sig. (2-tailed) ,063 ,005 ,001 ,000 .
Correlation 

Coefficient
1,000 ,416

**
-,217

*
-,243

**
,162

Sig. (2-tailed) . ,000 ,017 ,007 ,075
Correlation 

Coefficient
,416

**
1,000 ,075 ,207

*
,258

**

Sig. (2-tailed) ,000 . ,417 ,023 ,004
Correlation 

Coefficient
-,217

*
,075 1,000 ,355

**
,293

**

Sig. (2-tailed) ,017 ,417 . ,000 ,001
Correlation 

Coefficient
-,243

**
,207

*
,355

**
1,000 ,354

**

Sig. (2-tailed) ,007 ,023 ,000 . ,000
Correlation 

Coefficient
,162 ,258

**
,293

**
,354

**
1,000

Sig. (2-tailed) ,075 ,004 ,001 ,000 .

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Spearman's lepšia informovanosť

podpora športovcov 

kvalita súťaţe

občerstvenie

súťaţe

Korelácia

Kendall's lepšia informovanosť

podpora športovcov 

kvalita súťaţe

občerstvenie

súťaţe
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Obr. 5.11: Graf čítanosti univerzitných časopisov podľa pohlavia 

 Ďalej bolo zistené, ţe z pohľadu ubytovania, študenti ubytovaní mimo internátu 

v Ostrave čítajú univerzitné časopisy najviac, uviedlo tak 31 % z nich. Z pohľadu 

navštevovaného ročníka obe skupiny odpovedali rovnako a uviedli, ţe 20 % z kaţdej číta 

časopisy. 

  Ďalším dostupným médiom je univerzitné rádio Kolej, ktoré vysiela v Ostrave v rámci 

internátov. Ako je moţné vidieť z grafu na Obr. 5.12 aţ 76 % respondentov univerzitné rádio 

nepočúva vôbec. Minimálnu počúvanosť má rádio v rámci študentov ubytovaných na 

študentskom internáte ale ako je vidieť ani táto minimálna počúvanosť nie je moc pravidelná. 

Respondenti, ktorí rádio počúvajú uviedli, ţe v priebehu dňa ho počúvajú najčastejšie 

v časovom úseku od 18 do 22 hodiny. Kompletné výsledky sú zaznamenané v tabuľkách Tab. 

5.13 a Tab. 5.14 uvedených v prílohe č. 3. 

 V rámci pohlavia, muţi aj ţeny odpovedali na otázku počúvanosti rovnako, 23 % 

z oboch pohlaví uviedlo, ţe rádio Kolej počúvajú pribliţne s rovnakou frekvenciou. Ďalej 

bolo zistené, ţe v rámci navštevovaného ročníka, študenti prvého ročníka počúvajú rádio 

v dva krát väčšej miere ako študenti vyšších ročníkov, uviedlo tak 39 % z nich oproti 18 % 

študentov vyšších ročníkov. 
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Obr. 5.12: Graf počúvanosti univerzitného rádia podľa ubytovania respondentov 

  Posledným skúmaným médiom boli sociálne siete a ich vyuţívanie 

respondentmi. Najviac respondentov aţ 91 % uviedlo, ţe vyuţívajú sociálnu sieť Facebook. 

Na druhom mieste skončila sociálna sieť Google+, ktorú uviedlo 43 % respondentov. Na 

tretie miesto respondenti uviedli moţnosť iné sociálne siete. Predpokladá sa, ţe tu patria 

menšie sociálne siete a internetové stránky umoţňujúce komunikáciu prostredníctvom 

internetu. Na štvrtom mieste respondenti uviedli Twitter a na piatom mieste MySpace. Tieto 

sociálne siete nie sú v rámci Českej republiky aţ tak populárne ako Facebook alebo Google+.  

 Z pohľadu pohlavia odpovedali muţi aj ţeny pribliţne rovnako, čo je moţné vidieť 

v grafe na Obr. 5.13. Obe skupiny sa zhodli na poradí vybraných sociálnych sietí a vyuţívajú 

ich v pribliţne rovnakej miere. Najviac je vyuţívaný Facebook, ktorý vyuţíva aţ 90 % muţov 

a 92 % ţien, ako je vidieť v grafe na Obr. 5.13. Kompletné údaje o vyuţívaní sociálnych sietí 

sú zaznamenané v tabuľke Tab. 5.15 uvedenej v prílohe č. 3. 

 V rámci sociálnej siete Facebook, ktorá je najvyuţívanejšou sociálnou sieťou uvádzali 

respondenti, či sú členmi nejakej skupiny súvisiacej so športom. Aţ 77 % všetkých 

respondentov uviedlo, ţe sú na Facebooku členmi skupiny alebo skupín súvisiacich so 

športom. Uviedlo tak 79 % muţov a 73 % ţien. Tieto údaje sú uvedené v tabuľke Tab. 5.16 

v prílohe č. 3. 
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Obr. 5.13: Graf vyuţívania sociálnych sietí podľa pohlavia 

 Vyuţívanie sociálnych sietí z hľadiska ubytovania je u všetkých skupín na podobnej 

úrovni a u všetkých skupín súčasne dominuje Facebook. Rovnako je to aj z hľadiska 

navštevovaného ročníka, kde tie obe skupiny uvádzali prevaţne Facebook.  
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6 Návrhy inovácií marketingovej komunikácie 

 

 Návrhy inovácií marketingovej komunikácie sa opierajú o informácie zistené 

prostredníctvom osobného rozhovoru s vedením klubu, z pozorovania prostredia klubu 

a z analýzy výsledkov dotazníkového šetrenia. Osobný rozhovor s vedením športového klubu 

poskytol dôleţité informácie o tom ako klub funguje, z akých zdrojov je financovaný a formy 

marketingovej komunikácie klubu. Predmetom vlastného pozorovania boli športové priestory, 

priestory školy a internetové stránky klubu a analýza výsledkov výskumu poskytla dôleţité 

informácie o tom, ako je klub vnímaný okolím a kde je priestor pre zefektívnenie 

marketingovej komunikácie klubu. 

 Na základe všetkých získaných informácií bolo zistené, ţe marketingová komunikácia 

športového klubu VSK VŠB-TUO je na nízkej úrovni, čo ovplyvňuje aj obmedzené mnoţstvo 

finančných prostriedkov klubu. Klub vyuţíva len niektoré z nástrojov marketingovej 

komunikácie a aj tie prevaţne neefektívne a preto tu existuje aj napriek finančnej 

obmedzenosti priestor na zefektívnenie. Znalosť klubu v rámci cieľovej skupiny, ktorú tvoria 

študenti VŠB-TU v Ostrave,  tieţ nie je práve ideálna vzhľadom na fakt, ţe klub vystupuje 

pod záštitou školy a je súčasťou areálu VŠB na Porube. 

 

6.1 Návrh plánu marketingovej komunikácie 
 

6.1.1 Marketingové ciele 

 Vymedzenie cieľa z marketingového hľadiska je v rámci diplomovej práce a zvolenej 

témy jednoznačné. Hlavným marketingovým cieľom je analýza a následné zefektívnenie 

stávajúcej marketingovej komunikácie prostredníctvom formulácie návrhov a opatrení 

v rámci jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie. 

 

6.1.2 Výber cieľovej skupiny pre marketingovú komunikáciu 

 Vysokoškolský športový klub a jeho činnosť je úzko spätá so študentmi vysokej školy. 

Študenti v tomto prípade predstavujú primárnu cieľovú skupinu, či uţ zastávajú rolu 

športovcov, reprezentujúcich klub v rôznych súťaţiach alebo rolu podporovateľov 
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vysokoškolského športového klubu a jeho činnosti, teda fanúšikov. Sú hlavnou záujmovou 

skupinou športového klubu, na ktorú je potrebné smerovať nástroje marketingovej 

komunikácie a zvyšovať ich povedomie o športovom klube a jeho činnosti. 

 

6.1.3 Komunikačné ciele 

 Hlavným komunikačným cieľom je zvýšenie povedomia o činnosti vysokoškolského 

športového klubu VSK VŠB v radách študentov a zvýšenie návštevnosti domácich športových 

stretnutí klubu. Základom dosiahnutia hlavného cieľa je zefektívnenie súčasne vyuţívaných 

nástrojov marketingovej komunikácie a ich doplnenie o ďalšie formy marketingovej 

komunikácie, tak aby priniesli študentom dostatok potrebných informácií. 

 

6.1.4 Nástroje komunikačného mixu 

 Návrhy a opatrenia na zlepšenie marketingovej komunikácie v rámci jednotlivých 

marketingových komunikačných nástrojov. 

Reklama 

 Športový klub tento nástroj marketingovej komunikácie nevyuţíva. Je to hlavne 

z dôvodu, ţe reklama ako nástroj marketingovej komunikácie je finančne náročná a športový 

klub má obmedzené finančné moţnosti. V rámci vykonaného výskumu a analýzy 

marketingového prostredia klubu bolo zistené, ţe existuje priestor aj pre nenáročné prvky 

reklamy, ktoré by športový klub mohol pri svojej činnosti vyuţívať. V prostredí klubu 

vystupuje niekoľko médií, ktoré by bolo moţné vyuţiť.  

 Prvým médiom sú univerzitné časopisy, ktoré na základe analýzy nedopadli práve 

najlepšie. Len 20 % študentov uviedlo, ţe čítajú niektorý z univerzitných časopisov. Ale ak sa 

tento výsledok porovná s celkovým počtom študentov vysokej školy, zistí sa, ţe existuje 

niekoľko tisícok študentov, ktorých by mohlo vhodné zdelenie umiestnené v časopisoch 

zasiahnuť. Takýmto vhodným zdelením by mohla byť dlhodobá pozvánka na domáce 

športové stretnutia s odkazom na internetové stránky, kde by sa nachádzal rozpis stretnutí 

a ďalšie zaujímavé informácie. V prípade potreby náboru nových športovcov by to bola 

pozvánka s miestom a časom konania náboru pre uchádzačov. Základom týchto zdelení je aby 

sa viazali k aktuálnej veci, napríklad rozpisu stretnutí, dosiahnutým výsledkom a súčasťou 
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môţe byť aj nejaké fotografie ako uviedli študenti v rámci analýzy. Najčastejšie čítanými 

časopismi sú podľa výskumu Studenta a Sokolská 33. V rámci prvého časopisu by bolo 

uverejnenie asi náročnejšie, keďţe sa jedná o časopis s pôsobnosťou v celej republike, ale 

základom by bolo kontaktovať vydavateľstvo a zistiť konkrétne informácie. Druhý uvedený 

časopis je vydávaný na ekonomickej fakulte a tu by uverejnenie bolo určite jednoduchšie 

a realizovateľné. 

 Druhým médiom je univerzitné rádio Kolej, ktoré dopadlo v rámci analýzy podobne 

ako univerzitné časopisy ale aj tu sa našli študenti, ktorí  ho občas počúvajú. Rovnako ako 

u časopisov je moţné umiestniť tu nahrané zdelenie. Zdelením by mohla byť buď pozvánka 

na stretnutie, nábor alebo aj informácie o výsledkoch odohratých stretnutí a postavení 

oddielov klubu v rámci súťaţí, v podstate rovnaké informácie ako u časopisov. Ideálne by 

bolo umiestniť toto zdelenie vo vysielacom čase od 18 – 22 hodiny, kedy je počúvanosť 

najvyššia. Rádio Kolej spravuje Stavovská únia študentov Ostrava, s ktorou by bolo určite 

moţné sa na takomto umiestnení zdelenia dohodnúť. 

 Posledným finančne menej náročným prvkom reklamy, ktorý by sa dal vyuţiť, je 

tlačená reklama. Predstava o tomto druhu komunikácie je vytlačenie niekoľkých plagátov, 

oznamov či letákov, ktoré by informovali študentov o aktualitách, blíţiacich sa stretnutiach, 

prípadnom nábore alebo o organizácii športového eventu. Tieto prvky by boli rozmiestnené 

v areáli a v budovách vysokej školy a internátov, ideálne niekde pri vstupoch, v tom prípade 

by nebolo potrebné veľké mnoţstvo tlačenej reklamy. 

 

Direct marketing 

Internetové stránky 

 Direct marketing je marketingový nástroj, ktorý klub vyuţíva prostredníctvom 

internetových stránok. Internetové stránky klubu sú súčasťou internetovej stránky školy kde 

im je venovaná vlastná sekcia a ďalej sú tu samostatné internetové stránky patriace 

jednotlivým oddielom. 

 V rámci internetových stránok klubu, ktoré sú súčasťou školských internetových 

stránok, sú uvedené len niektoré základné informácie. Bolo odpozorované, ţe stránky 

obsahujú  kontaktné informácie, logá sponzorov, informácie o získanom projekte OMS 2014 
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a zoznam sekcií vyhradených pre jednotlivé športové oddiely. Sekcie jednotlivých oddielov 

na internetovej stránke a informácie, ktoré sú v nich uvedené majú na starosti predsedovia 

jednotlivých oddielov. Z tohto dôvodu nie sú informácie v jednotlivých sekciách zjednotené. 

Oddiely majú uvedené informácie v rôznom rozsahu a u časti z nich sú nedostatočné. Väčšina 

oddielov má uvedený stručný popis činnosti, históriu a kontakty. Niektoré oddiely majú vo 

svojich sekciách uvedený odkaz aj na externú stránku, ale aj u časti z týchto stránok sa 

vyskytli určité problémy s ich aktuálnosťou. 

 Pri porovnávaní výsledkov analýzy bolo zistené, ţe najväčším problémom 

internetových stránok je ich aktuálnosť, nedostatočné informácie (popis klubu, rozpis 

zápasov, výsledky), nejednotnosť informácii jednotlivých oddielov a absencia niektorých 

dôleţitých prvkov ako je napríklad fotogaléria a priestor pre diskusiu. Riešením v tejto 

situácii je buď doplnenie potrebných informácií a náleţitostí na stránkach, ktoré sú súčasťou 

školských stránok alebo vytvorenie samostatnej klubovej stránky. Je to z toho dôvodu, ţe 

umiestnenie stránky nie je práve najvhodnejšie a ideálnejšie by bolo mať vlastnú stránku so 

všetkými potrebnými náleţitosťami.  

 V súčasnosti sa vytvorenie internetovej stránky u profesionálnych firiem pohybuje od 

päť tisíc korún vyššie, ale záleţí to od toho čo všetko na danej stránke bude. Toto riešenie nie 

je práve najlacnejšie, ale existuje aj alternatívne riešenie. Na VŠB-TUO sa nachádza fakulta 

aplikovanej informatiky, kde sa študenti zaoberajú aj tvorbou webových stránok a určite by 

bola moţnosť dohodnutia spolupráce medzi športovým klubom a vedením fakulty. 

Predmetom spolupráce by bol projekt vytvorenia webovej stránky, na ktorom by sa študenti 

mohli dobrovoľne zúčastniť a po jeho ukončení by boli odmenení napríklad formou zápočtu 

alebo skúšky, prípadne by mohla byť tvorba stránky predmetom diplomovej práce. Takáto 

spolupráca by bola určite viacstranne výhodná ako pre klub, tak pre študentov čo by sa na nej 

podieľali ako aj pre samotnú vysokú školu. 

Stránka na sociálnej sieti 

 Druhým krokom k zlepšeniu marketingovej komunikácie prostredníctvom direct 

marketingu je vyuţitie sociálnych sietí. Z výskumu bolo zistené, ţe viac ako 90% študentov 

vyuţíva sociálnu sieť Facebook a aţ 77 % študentov je na tejto sociálne sieti aj členom 

nejakej skupiny týkajúcej sa športu. Z toho vyplýva, ţe v prípade zaloţenia stránky na 

Facebooku budú z radov študentov aţ  3/4  potenciálnych fanúšikov. Preto v rámci zlepšenia 

marketingovej komunikácie je vytvorenie stránky klubu na sociálnej sieti Facebook, vhodnou 
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a odporúčanou moţnosťou ako toho docieliť. Súčasne je táto forma komunikácie bezplatná 

a je jednoduché ju vytvoriť, vďaka nápovedám, ktoré sociálna sieť pri tvorbe poskytuje. 

 Stránka na sociálnej sieti by mala obsahovať väčšinu potrebných náleţitosti ako aj 

beţná internetová stránka. Výhodou je jednoduchá moţnosť diskusie a komunikácie, typická 

pre sociálne siete, moţnosť tvorby foto a videogalérií, moţnosť uverejňovať aktuality rýchlo a 

jednoducho a minimálna údrţba, ktorú zvládne ktokoľvek. Po vytvorení stránky na FB by bol 

odkaz na túto stránku šírený prostredníctvom klasickej internetovej stránky a ostatných 

facebookových skupín, vytvorených či uţ školou alebo študentmi, ktoré zdruţujú študentov 

VŠB. 

 

Public relations 

 Public relations športový klub v menšej miere vyuţíva ako bolo zistené v rámci 

osobného rozhovoru s vedením klubu. Jedná sa organizáciu eventov (turnajov) pár krát do 

roka, zvyčajne počas športových dní. Tieto eventy sú pre vzťahy s verejnosťou dobrým 

prostriedkom, ale nie sú komunikované v dostatočnej miere, väčšina študentov berie športové 

dni len ako voľné dni, pretoţe nevedia o organizovaných turnajoch.  

 V rámci zlepšenia vzťahov s verejnosťou, teda študentmi, by sa mal klub zamerať na 

lepšiu komunikáciu usporadúvaných eventov a vyuţiť k tomu hlavne moderné formy 

komunikácie prostredníctvom internetu a sociálnych sietí, kde by mohol určitý čas dopredu 

vytvárať udalosti prostredníctvom Facebooku, aby ich mohlo zachytiť čo najviac 

potenciálnych návštevníkov z rád študentov. 

 Druhým návrhom na zlepšenie vzťahov s verejnosťou je vyuţitie univerzitných 

časopisov, napríklad časopisu Sokolská 33, ktorý uverejňuje aj športovú rubriku. Športový 

klub by takto mohol dávať podnety na reportáţe o jednotlivých oddieloch alebo tímoch, ktoré 

klub reprezentujú. Mohlo by to byť formou rozhovoru s predsedom klubu alebo hráčmi 

jednotlivých oddielov, ktorí by čitateľov prostredníctvom takéhoto rozhovoru zasvetili do 

činnosti klubu, oddielu alebo tímu, porozprávali v akých súťaţiach sa pohybujú, aké dosahujú 

výsledky, kam sa chcú dostať  a podobne. Tieto články by mohli byť zverejňované aj 

elektronicky napríklad na internetových stránkach školy. 
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Podpora predaja 

 Podporu predaja športový klub nevyuţíva. Priestor pre jej vyuţitie sa nachádza počas 

domácich športových stretnutí, kde by sa v prípade zvýšenia návštevnosti mohli počas 

prestávok usporadúvať súťaţe pre divákov. Pre lepšiu predstavu sa jedná napríklad o súťaţ 

v rámci polčasu basketbalového stretnutia, kde sa vyberie náhodný divák, ktorý bude mať 

jeden pokus na hod s polovice ihriska. V prípade ţeby hod premenil, môţe získať nejakú malú 

vecnú drobnosť. 

 Druhou moţnosťou vyuţitia podpory predaja môţe byť anketa realizovaná 

prostredníctvom internetovej alebo facebookovej stránky. Príkladom môţe byť anketa 

o najlepšieho športovca klubu, kde by študenti hlasovali za svojho favorita. Po ukončení by 

víťaz ankety získal vecnú cenu a rovnako by bol vylosovaný niektorý z účastníkov ankety, 

ktorý by tieţ získal vopred stanovenú výhru. 

 

Osobný predaj (osobná komunikácia) 

 Osobný predaj alebo osobná komunikácia je vyuţívaná len za účelom náboru nových 

členov, športovcov do športového klubu v rámci hodín telesnej výchovy prostredníctvom 

členov klubu (pedagógov). Ako bolo aj zistené väčšina študentov, čo uţ športový klub pozná 

sa o ňom dozvedela práve formou osobnej komunikácie. Zefektívnenie tohto nástroja je 

moţné cestou zvýšenia angaţovanosti pedagógov v poskytovaní informácií o klube v rámci 

hodín telesnej výchovy. 

 Druhou moţnosťou, keďţe sa jedná o študentov, je podanie informácií študentom 

v rámci úvodných prednášok na začiatku školského roka. Kde by sa prednášajúci zmienil 

o športovom klube, jeho činnosti a uviedol, kde môţu študenti v prípade záujmu hľadať 

informácie. 

Ostatné návrhy 

 Posledným návrhom je zabezpečenie občerstvenia v rámci športových stretnutí. 

Z analýzy vyplýva, ţe občerstvenie ako faktor na zvýšenie návštevnosti dopadlo priemerne. 

Preto by nebolo vhodné ho úplne vynechať, ale vyuţiť ho cielene v rámci konkrétnych 

športových stretnutí. Vhodné vyuţitie by občerstvenie našlo v rámci vonkajších športových 

stretnutí za priaznivého teplého počasia. Občerstvenie by predstavovalo jednočlennú obsluhu, 
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sud piva alebo kofoly a chladiaci prístroj na čapovanie, ktorý je moţné si zapoţičať napríklad 

aj u v študentských kluboch v priestoroch internátov. Náklady spojené so zabezpečením 

občerstvenia by sa vrátili prostredníctvom predaja nápojov. 

6.1.5 Meranie výsledkov po aplikácií návrhov 

 Meranie výsledkov po aplikácii návrhov a opatrení na zlepšenie marketingovej 

komunikácie športového klubu by bolo moţné sledovať viacerými spôsobmi. Tým 

najviditeľnejším by bola samotná návštevnosť športových stretnutí fanúšikmi, teda študentmi 

aby podporili vysokoškolské tímy. Ďalej by sa výsledky dali sledovať prostredníctvom 

Facebookových stránok, kde je moţné vidieť koľkým ľuďom sa stránka športového klubu 

„páči“. Posledným spôsobom merania výsledkov by bolo počítadlo návštev internetovej 

stránky, ktoré by mala kvalitná stránka obsahovať, ale to len v prípade ak by sa športový klub 

rozhodol zabezpečiť si vlastnú stránku. 
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7 Záver 

 

 Cieľom diplomovej práce bola analýza marketingovej komunikácie športového klubu 

VSK VŠB-TUO a následný návrh opatrení na jej zefektívnenie, ktoré by jednak zvýšili 

povedomie o klube v radách študentov a súčasne aj návštevnosť športových stretnutí. 

 V prvej časti diplomovej práce bola priblíţená charakteristika športového klubu. Je 

venovaná histórii a popisu činnosti športového klubu ako jednotlivých oddielov spadajúcich 

pod športový klub. Obsahuje aj popis materiálneho zabezpečenia športového klubu, spôsoby 

akým je klub financovaný a hlavných sponzorov klubu. Súčasťou charakteristiky sú aj 

analýzy mezoprostredia a mikroprostredia športového klubu. 

 Ďalším okruhom sú teoretické východiská marketingovej komunikácie športového 

klubu. Obsahuje vymedzenie marketingovej komunikácie, marketingového komunikačné 

mixu spolu s marketingovým komunikačným plánom a vymedzenie športového marketingu. 

 Po vymedzení teoretických východísk diplomová práca prechádza k svojej praktickej 

časti. V prvom kroku praktickej časti je spracovaná metodika. Skladá sa z prípravnej 

a realizačnej fázy výskumu, kde v prípravnej fáze sú vymedzené ciele, metódy, cieľová 

skupina, postup zostavenia dotazníka a časový harmonogram činností. Realizačná fáza sa 

zaoberá zberom primárnych dát pomocou dotazníka a obsahuje základné charakteristiky 

výberového súboru. 

 Údaje získané počas realizačnej fázy, boli následne spracované a analyzované 

prostredníctvom programu SPSS, kde boli vyhodnotené potrebné analýzy a výsledkové 

tabuľky, a programu MS Office Excel, kde boli vyhodnotené dáta z SPSS spracované 

graficky. 

 Z analýzy výsledkov bolo zistené, ţe marketingová komunikácia, ktorá je značne 

obmedzená finančnými prostriedkami športového klubu, je na nízkej úrovni a klub vyuţíva 

jednotlivé nástroje marketingového komunikačné mixu minimálne alebo vôbec. Veľkým 

mínusom v súčasnom svete moderných komunikačný technológii je neaktuálna a neúplná 

internetová stránka klubu a jeho absencia v rámci sociálnych sietí. Tieto fakty sa následne 

odráţajú aj na povedomí o športovom klube medzi študentmi a návštevnosti domácich 

športových stretnutí. Na základe týchto faktov boli sformulované aj návrhy a opatrenia na 
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zefektívnenie marketingovej komunikácie športového klubu. Všetky návrhy a odporúčania 

počítajú s finančným obmedzením a sú ľahko realizovateľné.  

 Vysokoškolský športový klub VSK VŠB-TUO má dlhoročnú históriu a počas svojho 

pôsobenia zaznamenal aj radu úspechov. Vţdy poskytoval študentom kvalitné športové 

vyţitie, či uţ ako fanúšikom alebo aktívnym športovcom. S meniacou sa dobou a nástupom 

nových komunikačných technológii uţ stávajúca marketingová komunikácia športového 

klubu nie je dostačujúca a mal by začať tieto nové formy komunikácie aktívne vyuţívať aby 

prilákal študentov vysokej školy. Získal tak nových či uţ športovcov alebo fanúšikov. 

Základom je poskytovať im potrebné informácie o dôleţitých aktivitách týkajúcich sa klubu 

a postupne tak vybudovať silnú komunikačnú stratégiu, ktorá bude šíriť povedomie o klube 

medzi študentmi aj do budúcnosti.  
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Zoznam skratiek 

VŠB-TUO   Vysoká škola Banská - Technická univerzita Ostrava 

VSK    Vysokoškolský Športový Klub 

MŠMT   Ministerstvo školstva, mládeţe a telovýchovy 

ČUS    Česká únia športu 

ČAUS    Česká asociácia univerzitného športu 

TJ    Telovýchovná Jednota 

EKF    Ekonomická fakulta 

ČSTV    Český zväz telesnej výchovy 

KTVS    Katedra telesnej výchovy a športu 

PR    public relations 

a pod.    a podobne 

napr.     napríklad 

FB    Facebook 

TV    telesná výchova 
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Príloha č. 1: Tabuľkové vyhodnotenie SWOT analýzy 

Silné stránky Váha Hodnotenie V. x H. 

Dlhoročná tradícia 0,2 5 1 

Široká ponuka športov 0,15 4 0,6 

Športový areál 0,15 4 0,6 

Jeden hlavný sponzor 0,2 5 1 

Licencovaní vedúci a tréneri 0,2 5 1 

Podpora školy 0,05 4 0,2 

Nízke členské poplatky 0,05 2 0,1 

Súčet     4,5 

Slabé stránky       

Obmedzený rozpočet 0,4 -5 -2 

Športový areál 0,1 -3 -0,3 

Jeden hlavný sponzor 0,25 -4 -1 

Doprava na vonkajšie 

zápasy 0,1 -4 -0,4 

Neaktuálnosť informácií 0,1 -4 -0,4 

Niţšie súťaţe 0,05 -1 -0,05 

Súčet     -4,15 

Príležitosti       

Študentská základňa 0,2 4 0,8 

Granty a projekty 0,4 5 2 

Noví sponzori 0,3 2 0,6 

Zvyšovanie úrovne súťaţí 0,1 3 0,3 

Súčet     3,7 

Ohrozenia       

Profesionálne  športové 

kluby 0,3 -4 -1,2 

Strata sponzora 0,3 -5 -1,5 

Korupcia 0,2 -3 -0,6 

Upadanie športu 0,1 -3 -0,3 

Vysoké zápisné do súťaţí 0,1 -3 -0,3 

Súčet     -3,9 

    

    SW 0,35 

  OT -0,2 

  celkovo 0,15 
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Príloha č. 2: Dotazník 

Váţený respondent,  

dovoľujem si Vás osloviť so ţiadosťou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý má poslúţiť ako základ pre získanie 

informácií o známosti športového klubu VŠB-TU Ostrava a jeho komunikácii. Som študentom 2. ročníka 

magisterského štúdia na EKF v obore marketingu a obchodu VŠB–TU Ostrava. Informácie získané počas 

výskumu nebudú nijak zneuţité a budú pouţité iba v rámci študijných účelov. Prosím Vás aby ste pri vyplňovaní 

otázok v dotazníku vybrali vţdy iba jednu odpoveď pokiaľ nie je uvedené inak. Ďakujem za ochotu zúčastniť sa 

na výskume a za vyplnenie dotazníku.                       

Peter Takáč  

1.    Čítate niektorý z študentských/univerzitných časopisov VŠB-TUO? 

1.    áno, čítam .................................................. (uveďte ktorý/é) 

2.    nie, nečítam 

 

2.    Ako často počúvate „Rádio Kolej“ vysielané aj na internátoch (kolejích) VŠB v Porube? 

1.    denne 

2.    minimálne 1-krát za týţdeň 

3.    minimálne 1-krát za mesiac 

4.    menej ako 1-krát za mesiac 

5.    vôbec   (pokračujte otázkou číslo 4.)  

 

3.    Kedy počas dňa zvyčajne počúvate „Rádio Kolej“? 

1.    6. – 10. hodiny 

2.    10. – 14. hodiny 

3.    14. – 18 hodiny 

4.    18. – 22. hodiny 

5.    22. – 2. hodiny 

6.    2. – 6. hodiny 

  

4.    Ktoré sociálne siete na internete navštevujete? 

 (môţete označiť viacero odpovedí) 

1.    Facebook 

2.    Google+ 
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3.    MySpace 

4.    Twitter 

5.    iné 

6.    ţiadnu   (pokračuje otázkou číslo 6.)  

  

5.    Ste na sociálnych sieťach členom, fanúšikom skupiny alebo stránky súvisiacej so 

športom, športovým klubom? 

1.    áno 

2.    nie 

  

6.    Aký zdroj informácií využívate pri vyhľadávaní informácii o športe? 

(môţete označiť viac odpovedí) 

1.    tlač (tisk) 

2.    rádio 

3.   televízia 

4.    internet 

5.    propagačné materiály 

6.    ľudia z blízkeho okolia 

7.    nevyhľadávam   (pokračujte otázkou číslo 10.) 

8.    iný zdroj .................................................. (uveďte)  

 

7. Ako často vyhľadávate informácie o športe? 

1.    denne 

2.    minimálne 1-krát za týţdeň 

3.    minimálne 1-krát za mesiac 

4.    menej ako 1-krát za mesiac 

  

8.  Ohodnoťte dôležitosť jednotlivých informácií o športovom klubu, ktoré by mali byť 

zverejnené na jeho webových (aj FB) stránkach?  

(ohodnoťte podľa dôleţitosti, 1 najmenej dôleţité, 7 najviac dôleţité, označte kríţikom 

      1 2 3 4 5 6 7 

1.    história     □ □ □ □ □ □ □ 

2.    novinky a aktuality   □ □ □ □ □ □ □ 
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3.    popis klubu a jeho činnosti  □ □ □ □ □ □ □ 

4.    rozpis zápasov    □ □ □ □ □ □ □ 

5.  výsledky    □ □ □ □ □ □ □ 

6.    úspechy klubu    □ □ □ □ □ □ □ 

7.    tréningy     □ □ □ □ □ □ □ 

8.    členovia a športovci   □ □ □ □ □ □ □ 

9.    sponzori     □ □ □ □ □ □ □ 

10. kontakty     □ □ □ □ □ □ □ 

11.    fotogaléria a videá   □ □ □ □ □ □ □ 

12.    diskusia     □ □ □ □ □ □ □ 

 

9.    Aké informácie by mal klub zverejňovať mimo svojich internetových stránok aby zvýšil 

povedomie o svojej činnosti? 

(môţete označiť viacero odpovedí) 

1. históriu 

2. novinky a aktuality 

3. popis klubu a jeho činnosť 

4. rozpis zápasov 

5. výsledky 

6. úspechy klubu 

7. tréningy 

8. členov a športovcov 

9. kontakty 

10. fotografie 

11. eventy 

12. sponzorov 

  

10. Počuli ste už o športovom klube VSK VŠB-TUO pôsobiacom na pôde VŠB-TU Ostrava? 

1. áno 

2. nie (pokračujte otázkou číslo 17.) 

  

11. Odkiaľ ste sa o tomto klube dozvedeli? 

1. internetové stránky školy 
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2. hodiny telesnej výchovy 

3. univerzitné časopisy 

4. v priestoroch športovísk 

5. od známych 

6. inak .................................................. (uveďte) 

  

12. Ako často navštevujete stránky klubu umiestnené na webových stránkach školy? 

1. denne 

2. aspoň 1-krát týţdenne  

3. aspoň 1-krát mesačne 

4. menej ako 1-krát mesačne 

5. vôbec  

  

13. Vedeli by ste povedať koľko športových oddielov funguje pod záštitou športového 

klubu?  

(uveďte konkrétne číslo) 

 

 

14. Ako často sa zúčastňujete športových podujatí (zápasov) športových oddielov, resp. ich 

tímov reprezentujúcich športový klub?  

1. aspoň 1-krát týţdenne 

2. aspoň 1-krát mesačne 

3. menej ako 1-krát mesačne 

4. vôbec  

  

15. Ohodnoťte dôležitosť jednotlivých faktorov, ktoré by Vás motivovali k návšteve 

športových podujatí oddielov reprezentujúcich športový klub: 

(ohodnoťte podľa dôleţitosti, 1 najmenej dôleţité, 7 najviac dôleţité, označte kríţikom) 

       1          2          3          4          5          6          7 

1. lepšia dostupnosť informácií o podujatiach □           □         □          □          □         □         □ □ 

2. podpora športovcov (spoluţiakov)    □          □         □          □          □         □         □ 

3. kvalita súťaţe     □          □         □          □          □         □         □ 

4. občerstvenie     □          □         □          □          □         □         □ 

5. súťaţe pre fanúšikov počas prestávok  □          □         □          □          □         □         □ 
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16. Váš vzťah k VSK VŠB-TUO: 

1. člen klubu (športovec) 

2. fanúšik 

3. neutrálny  

  

17. Pohlavie: 

1.    muţ 

2.    ţena  

  

18. Vek: 

1.    menej ako 18 rokov        

2.    18 aţ 26 rokov 

3.    27 aţ 35 rokov   

4.    36 a viac rokov 

  

19. Ste: 

1. študent VŠ 1. ročníka        

2. študent VŠ vyššieho ročníka        

3. zamestnanec VŠ  

  

20. Bývate: 

1. v Ostrave – internát VŠB-TUO       

2. v Ostrave mimo internátu           

3. mimo Ostravy 
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Príloha č. 3: Výstupy marketingovej analýzy 

 

Tab. 5.1: Znalosť športového klubu VSK VŠB podľa pohlavia 

Znalosť VSK 

VŠB 

Pohlavie 

muţi ţeny spolu 

áno 80 41 121 

nie 35 36 71 

spolu 115 77 192 

 

Tab. 5.2: Znalosť športového klubu  VSK VŠB podľa ubytovania 

Znalosť VSK VŠB 

Ubytovanie 

Ostrava - 

internát 

Ostrava - mimo 

internát 
mimo Ostravy spolu 

áno 47 45 29 121 

nie 24 32 15 71 

spolu 71 77 44 192 

 

Tab. 5.3: Prvý kontakt so športovým klubom VSK VŠB podľa pohlavia 

Zdroj znalosti 
Pohlavie 

muţi ţeny spolu 

internetové stránky klubu 0 3 3 

hodiny TV 45 12 57 

priestory športovísk 3 3 6 

známi 32 23 55 

spolu 80 41 121 

 

Tab. 5.4 Odhad počtu športových oddielov 

Odhad počet v % 

presný odhad 22 18% 

takmer presný odhad 12 10% 

menej presný odhad 12 10% 

nepresný odhad 75 62% 
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Tab. 5.5: Zdroje informácií o športe podľa pohlavia 

Zdroje informácií 
Pohlavie 

muţi ţeny spolu 

Internet 100 71 171 

TV 64 39 103 

Ľudia z okolia 56 30 86 

Tlač 40 23 63 

Propagačné mat. 25 12 37 

Rádio 12 15 27 

Nevyhľadávajú 12 6 18 

Iný 0 0 0 

 

Tab. 5.6: Intenzita vyhľadávania informácií o športe podľa pohlavia 

Intenzita vyhľadávania 
Pohlavie 

muţi ţeny spolu 

denne 66 15 81 

minimálne 1-krát týţdenne 22 20 42 

minimálne 1-krát mesačne 3 9 12 

menej ako 1-krát mesačne 12 27 39 

spolu 103 71 174 

 

Tab. 5.7: Návštevnosť internetových stránok klubu podľa pohlavia 

Návštevnosť 
Pohlavie 

muţi ţeny spolu 

denne 0 0 0 

minimálne 1-krát týţdenne 6 3 9 

minimálne 1-krát mesačne 13 3 16 

menej ako 1-krát mesačne 28 3 31 

vôbec 33 32 65 

spolu 80 41 121 
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Tab. 5.8: Štatistika jednovýberového testu 

Typy informácií 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

novinky, aktuality 174 6,39 1,046 0,079 

výsledky 174 6,37 1,246 0,094 

rozpis zápasov 174 5,91 1,237 0,094 

popis klubu 174 5,48 1,285 0,097 

foto, video 174 5,26 1,351 0,102 

kontakty 174 5,00 1,613 0,122 

úspechy 174 4,87 1,261 0,096 

členovia, športovci 174 4,17 1,717 0,130 

diskusia 174 4,07 1,394 0,106 

tréningy 174 3,98 1,618 0,123 

história 174 3,92 1,522 0,115 

sponzori 174 3,18 1,414 0,107 

 

Tab. 5.9: Informácie zverejňované mimo internet podľa pohlavia 

Typy informácií 
Pohlavie 

muţi ţeny spolu 

novinky, aktuality 79 62 141 

foto 69 51 120 

rozpis zápasov 79 38 117 

výsledky 68 32 100 

úspechy 54 32 86 

eventy 65 21 86 

popis klubu 34 44 78 

sponzori 38 18 56 

kontakty 37 18 55 

členovia, športovci 17 18 35 

tréningy 13 6 19 

história 9 6 15 

hodnotilo 103 71 174 
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Tab. 5.10: Návštevnosť športových podujatí podľa vzťahu ku klubu 

Intenzita návštevnosti 
Vzťah k VSK 

člen/športovec fanúšik neutrálny spolu 

minimálne 1-krát týţdenne 17 0 0 17 

minimálne 1-krát mesačne 4 6 0 10 

menej ako 1-krát mesačne 6 15 3 24 

vôbec 6 15 49 70 

spolu 33 36 52 121 

 

Tab. 5.12: Čítanosť univerzitných časopisov podľa pohlavia 

Časopis 
Pohlavie 

muţi ţeny spolu 

áno 18 21 39 

nie 97 56 153 

spolu 115 77 192 

 

Tab. 5.13: Počúvanosť univerzitného rádia podľa ubytovania 

Počúvanosť rádia 

Ubytovanie 

Ostrava - 

internát 

Ostrava - 

mimo 

internát 

mimo 

Ostravy 
spolu 

denne 0 0 0 3 

minimálne 1-krát týţdenne 12 0 3 12 

minimálne 1-krát mesačne 9 3 0 12 

menej ako 1-krát mesačne 9 9 0 18 

vôbec 41 65 41 147 

spolu 71 77 44 192 
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Tab. 5.14: Počúvanosť rádia v priebehu dňa podľa pohlavia 

Časový interval 
Pohlavie 

muţ ţena spolu 

6 - 10 h 3 3 6 

14 - 18 h 6 6 12 

18 - 22 h 15 9 24 

22 - 2 h 3 0 3 

spolu 27 18 45 

 

Tab. 5.15: Návštevnosť sociálnych sietí na internete podľa pohlavia 

Sociálne siete 
Pohlavie 

muţi ţeny spolu 

Facebook 103 71 174 

Google+ 50 32 82 

MySpace 6 6 12 

Twitter 25 8 33 

iné 27 15 42 

ţiadne 0 0 0 

 

Tab. 5.16: Členstvo v skupinách na FB týkajúcich sa športu podľa pohlavia 

Športová skupina na 

FB 

Pohlavie 

muţ ţena spolu 

áno 91 56 147 

nie 24 21 45 

spolu 115 77 192 

 


