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1 Úvod 

 

Fotbal je považován za fenomén 21. století a spolu se stále se rozvíjejícími novými 

technologie představuje velké možnosti v podnikatelském prostředí. Technologie v podobě 

internetu  nastavila v podnikání úplně nové pravidla. Vzdálenosti mezi jednotlivými aktéry 

směny se zkracují, komunikace se zrychluje a především firmy šetří část svých výdajů. Firmy 

už nemusí své výrobky exportovat na nové trhy, zabývat se jejich nákladnou propagací a 

plánovat jejich prodejní strategie. Díky e-businessu je již zavedený a dobře známý produkt na 

tuzemském trhu snadno dostupný na všech trzích světa. Tato skutečnost napomáhá dosahovat 

lepší ekonomické výsledky menším firmám a podnikům, které by jinak nebyly schopny 

oslovit nové zákazníky mimo své prodejní místo, region či hranice.  

 Cílem mé diplomové práce je analyzovat management sdružení ifootball123, jeho 

potenciál a možnosti na současném trhu e-business. 

 Celá práce je rozdělená do dvou částí a to na část praktickou a teoretickou. V první 

části, která je teoretická vysvětlím pojmy z oblasti fotbalu, internetu, internetového 

marketingu, prostředí e-business a internetové reklamy. Dále pak definuji prostředí 

marketingového mixu, analýzy mikro okolí a makro okolí podniku. V samotném závěru 

teoretické části, představím SWOT analýzu a jednotlivé druhy živnostenského podnikání.  

V praktické části následně využiji teoretický základ a získané poznatky budu aplikovat na 

jednotlivé oblasti firmy ifootball123. Analyzována firma je sdružení dvou fyzických osob 

podnikající v oblasti e-business. V úvodu této části se budu zabývat charakteristikou 

samotného sdružení, přiblížím důvod jeho vzniku a vysvětlím význam firemního loga. 

Následně rozeberu jednotlivé prvky marketingového mixu a provedu analýzu vnitřního a 

vnějšího prostředí. V závěru této části zdůrazním silné, slabé stránky sdružení, jejich ohrožení 

a příležitosti.  

Důvodem mého rozhodnutí vybrat si toto téma, byla osobní zkušenost na spolupráci 

s tímto produktem a také praktické zkušenosti v oblasti profesionálního fotbalu. 
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2 Teoretické vymezení pojmů 

 

2.1 Fotbal 

Tento sport řadíme mezi míčové a kolektivní sporty. Na prahu 20. století se fotbal 

rozšíříl do celého světa a v současnosti platí za nejpopulárnější sport vůbec. Hraje jej 

pravidelně na 240 miliónů lidí ve více než 200 zemích světa. 

 

2.1.1 Fotbal a jeho historie 

 Nejstarší zmínky, které by se daly považovat za předchůdce fotbalu jsou datovány již 

ve 2. století př.n.l., nejstarší z nich bylo čínské kudžu. Řadu míčových her provozovali také 

Římané a antičtí Řekové, při nichž se objevovala hra nohama. Ze vzdálených předchůdců je 

možné považovat Římskou hru harpastrum. Míčové hry podobné více či méně fotbalu byly 

oblíbené ve středověku, kdy se hrály po celé Evropě, které se v průběhu doby od sebe lišily 

v různých oblastech, tak i regionech. Podobnost současných pravidelných nebyla u žádné 

z nich. 

Za kolébku dnešní podoby fotbalu je považována Anglie, která v 18. století položila 

moderní pojímání sportu. Velký vliv na to měly soukromé střední školy, které svým 

studentům začaly nabízet fotbal a jiné sportovní disciplíny jako možnost trávení volného času. 

Každá škola používala vlastní pravidla, která vycházela z místních podmínek a tradic. Mezi 

nejdůležitější faktory patřila například velikost hřiště. Pravidla se postupně vyvíjela a vyústila 

ve dva hlavní proudy, lišící se podle způsobu práce s míčem. Na některých místech jako 

Cheltenhamu hráči přenášeli míc rukama a na jiných místech do míče kopali. 

Rozkvět nastal ve 40. letech 19. století, kdy byla v Anglii pořádána řada meziškolních 

zápasů. Podíl na nich měl rozvoj železniční dopravy. U fotbalu byly stále diamentrální rozdíly 

v pravidlech, např. zda se hraje rukama či nohama, které nebylo možné těsně před utkáním 

překlenout.  To znemožňovalo pořádání zápasů mezi školami.  

V roce 1948 se na území Anglie sešlo 14 zástupců škol, kde probíhala jednání. Z těchto 

jednání vzešla tzv. Cambridgeská pravidla. Tato pravidla preferovala kopání, avšak také bylo 

dovoleno čisté zachycení míče rukama. Výsledkem byl kompromis neodpovídající dnešní 

podobě fotbalu. 
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26. října 1863 bylo založeno první fotbalové sdružení na Světě a také první národní 

sportovní federace světa The Foottball Association. To mělo za důsledek úpravu pravidel, ze 

kterých byl zrušen běh s míčem v ruce, držení a podrážení protivníka s míčem. 

V Anglii brzo vznikla řada soutěží, v rámci kterých už byla pravidla jednotná a to 

přispívalo k jejich unifikaci. První mezinárodní zápas hraný 30. listopadu 1872 mezi Anglií a 

Skotskem skončil bezbrankovou remízou. 

Fotbal se z Anglie šířil velmi rychle, převážně do Evropy. První fotbalový tým vznikl 

v roce 1860 ve švýcarském Lausanne. Značnou popularitu fotbal získal v Jižní Americe, kde 

ho do latinské Ameriky přivezli angličtí dělníci, pracující na stavbě železnic. 

Dalším velkým milníkem pro fotbal je rok 1904, kdy byla v Paříži založena 

Mezinárodní fotbalová federace FIFA (Fédération Internationale de Football Association). 

Fotbal se objevil také na Olympijských hrách už o čtyři roky dříve. Mezi světovými válkami 

bylo uspořádáno první mistrovství světa, to se konalo v roce 1930 v Uruguayi. Na ostatních 

kontinentech vznikla mistrovství až po druhé světové válce (Asie 1956, Afrika 1957, Evropa 

1960, Austrálie a Oceánie 1973). 

 

2.1.2 Fotbal v České republice 

 Fotbal se na českém území začal hrát již v osmdesátých letech devatenáctého století. 

Hlavní zásluhu má říšský Němec Ludwig Stiasny, který v Praze založil fotbalový tým 

v německém klubu Regatta, patřící po deset let k nejlepším.  

První český fotbal se hrál v Praze, datovaný roku 1889. Průkopníky byli studenti 

převážně středních pražských škol. Studenti až do konce století tvořili základ všech pražských 

týmů. 

Časopis Sokol v roce 1980 přinesl první česká pravidla fotbalu. Jejich modernější verze 

pak představili ještě do konce století dva velcí propagátoři nejen fotbalu – Josef Klenka a 

Josef Rössler – Ořovský. V roce 1901 vznikl Český svaz fotbalový a v roce 1906 jsme se stali 

členem FIFA. 
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2.2 Internet 

Internet můžeme považovat za nástroj 21. století, který se rozšířil tak rychle, že se s ním 

nebo s jeho ekvivalentem setkáváme dnes a denně. Díky možnostem, které internet nabízí, se 

stal internet přístupný nejen pro počítačové fandy, specialisty, ale i pro běžné uživatele. 

 

2.2.1 Vývoj internetu 

Historie internetu sahá až do minulosti, kdy ve světě bouřila doba studené války mezi 

Západem a Východem a různých tajných vojenských operací. Na americké straně se těmto 

projektům věnovala společnost RAND, která měla za úkol v šedesátých letech vyřešit 

problém, jak jednotlivé vojenské základny, státní úřady a města informačně propojit při 

případné nukleární válce. Všechny dosavadní sítě byly založeny na jednom centrálním uzlu, 

na který byli napojeni ostatní uživatelé, a proto by je nebylo možné použít. Stačilo by jen, 

kdyby nepřítel zničil tento uzel a celá síť by přestala fungovat. 

Zlom přišel v roce 1964, kdy společnost RAND zveřejnila novou teorii. Tato teorie 

zahrnovala síť, bez centrálního uzlu. Byla navržena tak, aby od začátku odolávala potížím, tj. 

při zkolabování jednoho uzlu, by zbytek sítě dokázal pracovat bez potíží. 

V roce 1969 byl instalován první uzel sítě a do konce téhož roku byly spuštěny uzly 

čtyři. Tato síť dostala jméno po sponzorovi ARPANET. Roku 1971 měl ARPANET už 15 

uzlů a v roce 1972 dokonce 37. 

ARPANET se stal velmi populární sítí, jak mezi vědci, tak i studenty, kteří ji používali 

pro komunikaci. Největší rozkvět probíhal v 70. letech a síť rostla závratným tempem. 

Netrvalo to dlouho a ARPANET přerostl hranice Spojených států amerických. Jednalo se o 

mezinárodní síť, z tohoto důvodu se jí začalo říkat INTERNET (INTER – mezinárodní, NET 

– síť). 
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2.2.2 Popularizace internetu a jeho výhody 

Proč se stal internet tak populární? Pro tuto odpověď nemusíme chodit příliš daleko:  

• jedná se o fyzickou síť, která pokrývá celou zeměkouli. Na rozdíl od telefonní 

linky je internet zcela variabilní, tudíž není závislý na velkých monopolních 

provozovatelích, 

• všichni uživatelé jsou on-line. Internet běží nonstop ve všech částech Světa a 

v kterémkoliv časovém pásmu s ním může kdokoliv pracovat, 

• po internetu lze přenášet libovolná data, tedy nejen textové informace, ale i 

obrázky a videa, a to vše v digitální podobě, 

• komunikace na internetu je dostupná široké veřejnosti, z důvodu nízkých 

provozních nákladů, 

• disponuje snadným ovládáním, stačí umět napsat WWW adresu, používat 

hypertextový odkaz, klikat myší a číst, 

• potkává se zde velké množství uživatelů a ti pak internet používají pro svou 

prezentaci a tím se stává zajímavější, 

• nejvýznamnější výhodou je pružnost a rychlost. Veškerý tok dat probíhá 

v elektronické formě. Nejsou zapotřebí žádné papíry, přepravní a dopravní služby 

či jiné technické prostředky. 

 

2.2.3 Co internet nedokáže 

Ani internet nemůžeme považovat za všemocný a nelze od něj očekávat zázraky. Někdy 

bývají možnosti internetu nadhodnocovány. Přestože umí hodně, následující určitě ne: 

• přeprava fyzického zboží po internetové síti není možná. I přes jeho rychlost a 

spolehlivost nedokáže pojmout nebo přenést žádnou hmotu, 

• rozlišovat dobré a špatné informace. Vyskytuje se na něm spousta lží, nepravd, 

ničivých virů, nezákonných materiálů. Rozhodnout se, co je dobré a co špatné, si 

musí každý uživatel sám. 
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2.2.4 Druhy internetového připojení 

Při investování do internetového připojení je nutné zvážit, jaký druh připojení zvolit. Je 

vhodné si rozmyslet, jak často a za jakým účelem budeme služby internetu využívat. Bude-li 

se jednat o komunikaci pomocí e-mailu a pro občasné získávání informací, pak je nejlepší 

zvolit připojení modemu po telefonní lince. Jestliže budeme internet využívat více hodin 

denně a zejména pro firemní účely, pak je vhodnější využít některý z pevných připojení. 

Důležitým faktorem při rozhodování je dostatek finančních prostředků 

 

K internetu se lze připojit: 

• telefonní linkou přes modem – ve své době velmi populární, rychlost přenosu není 

příliš vysoká, pro běžné domácí použití je dostačující, 

• ISDN – jedná se kvalitnější telefonní linku, jsou používány dva datové kanály – jeden 

pro hlasovou službu, druhý pro datový přenos s rychlostí 64 kb/s, 

• ADSL – jedná se o nejrozšířenější a momentálně nejvíce používané připojení, 

výhodou je připojení on-line, tj. 24 hodin denně, 

• pevnou linkou – vhodné pro všechny ty, kteří potřebují být na internetu kdykoliv a mít 

zaručenou určitou přenosovou rychlost. Jedná se o speciální kabel přivedený přímo 

k uživateli, 

• rádiovým připojením (tzv. mikrovlnou) – vyznačuje se připojením vzduchem. 

Rychlost toku dat lze srovnat s pevnou linkou. V dnešní době se jedná spíše o 

komfort, nejsou nutné žádné externí kabely. Jednou z nevýhod je občasné vypadávání 

signálu, které je způsobené překážkami v terénu (stromy, zdi, panelové domy atd.), 

• kabelovou televizí – v České republice se jedná o rozšiřující trend dostupný pouze ve 

velkých městech. Díky velkým přenosným kapacitám se hodí pro přenos objemných 

dat internetu. Nutností je zřízení kabelového modemu, 

• mobilním telefonem – s rozšiřujícím se trendem tzv. chytrých telefonů jde rukou 

v ruce i mobilní připojení. Tento typ je využíván zejména mládeží a podnikateli, kteří 

mají potřebu být neustále připojeni na tzv. sociální sítě a pro vyřízení  

e-mailové pošty, 
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• jednosměrným satelitním připojením – velmi rychlé připojení k internetu. Data jsou 

jednosměrně přijímána prostřednictvím satelitu (až rychlostí 2 MB/s), ale posílána 

musí být některou z tradičních cest (modemem, pevnou linkou apod.). Nevýhodou 

jsou velké počáteční náklady. 

 

2.2.5 Internetový prohlížeč 

Aby byl uživatel schopen zobrazit na svém počítači WWW stránku tak, jak ji vytvořil 

autor, je důležité mít určitý program, za pomoci kterého lze stránku správně zobrazit. 

Takových programů existuje v nabídce velké množství a zákazník si může vybrat podle 

jednotlivých preferencí. Těmto programům říkáme internetové prohlížeče a mezi 

nejoblíbenějšími u uživatelů jsou Microsoft Internet Explorer, Opera či Mozilla. Všechny tyto 

internetové prohlížeče jsou si ve velké míře podobné a to jak ovládáním, tak i vzhledem. Co 

se týká vizualizace prohlížeče, je použito okno, které v horní části disponuje nejdůležitějšími 

prvky, které napomáhají při ovládání stránek. Dále obsahuje dialogové okno, které uživateli 

slouží pro zadávání adresy. Ovládání je velmi jednoduché, intuitivní a proto se těší velké 

oblibě u veřejnosti. Pro správné používaní prohlížeče stačí umět číst a klepat myší na 

hypertextové odkazy.  

 

Základní ovládací prvky prohlížeče lze shrnout do těchto odrážek: 

• pozastavení načítání stránky, 

• zpět, 

• vpřed, 

• aktualizovat (reload), 

• domů, 

• tisk. 
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Prohlížeč INTERNET EXPLORER 

Patří mezi nejpoužívanější prohlížeč dnešní doby, protože je dodáván společně 

s operačním systémem Windows, který je stále ještě nejpopulárnějším operačním systémem u 

uživatelů. Hlavní výhodou je častá aktualizace a neustálý vývoj softwaru. 

 

2.2.6 Internetová stránka 

Většina uživatelů denně pracuje s internetem v programu, kterému se říká internetový 

prohlížeč a jeho prostředí se nazývá internetová stránka. 

Internetovou stránku definujeme jako plochu, na které se nachází text, obrázky, odkazy, 

animované obrázky, zvuky a další prvky. Tu je možné považovat za vizitku firmy, která 

reprezentuje danou společnost nebo člověka, který stránku vytvořil. Stránka může mít 

libovolné prostředí, které si autor vytváří dle vlastních potřeb a fantazií. Při této činnosti se 

využívá různých barev, textů, kontur a stylů písem, může se libovolně rozvrhnout umístění 

obrázků, či jejich tvary nebo velikost. Internetová stránka neslouží jen jako nástěnka, ale 

současně využívá prvky z prostředí Windows. Jde převážně o dialogová okna, tlačítka, volby 

se zatržítky a rozevírací nabídky. Nové prvky jako jsou flash videa jsou důkazem neustálého 

vývoje a zlepšování možností internetových stránek. 

Jednotlivé stránky jsou uloženy v tzv. html kódu a nikoliv jako komplexní obrázek, tak 

jak ho poznává samotný uživatel. Vše je tvořeno ve formě stovek až tisíců speciálních značek. 

Tyto značky nazýváme tagy, které samotnou stránku vytvářejí. Tag je v podstatě značka 

uzavřená dvěma špičatými závorkami <>. 

Pokud zadáte do dialogového okna libovolnou internetovou adresu a potvrdíte ji, ihned 

k Vám směřují informace v podobě HTML kódu. Teprve Váš prohlížeč si stránku poskládá 

podle značek a pravidel HTML tagů a zobrazí tak, jak ji autor vytvořil. [10 - Navrátil] 

Moderní podoba stránek nabízí aktivní prvky, kterými jsou různé rolovací nabídky, 

zatržítka, zaškrtávací boxy, tlačítka reagující na pohyb myši. Bezchybné zobrazení těchto 

aktivních prvků je možné pouze s použitím jazyku Java. Ta přináší do tvorby internetových 

stránek novou dimenzi. Pomoci tohoto jazyku je programátor schopen naprogramovat téměř 

cokoliv a není v ničem omezen. Tento programovací jazyk je plně kontrolován prohlížečem, a 

tudíž nehrozí nebezpečné a nechtěné zásahy do disku. 
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2.2.7 Obrázky na internetových stránkách a jejich použití 

Co se týče obrázků a grafiky, pomáhají stránky příjemně zpestřit. Velké množství 

obrázků obsažených na stránce působí spíše nepřehledně a nepůsobí na zákazníka dobře. 

Z tohoto důvodu je důležité si obsah stránek a počet obrázků předem promyslet.  

 

Kde jsou obrázky obvykle používány:  

• nejběžněji jsou obrázky používány jako doplňující informace, nebo jako samotné 

ilustrace, 

• obrázek lze také vyskládat vedle sebe, které potom působí jako tapeta a použít na 

samotné pozadí stránky pokrývající celou plochu, 

• obrázky často napomáhají v dotváření jednotlivých ikon a tlačítek aby působily 

dojmem záložek, šipek a dalších prvků hypertextu, které běžným textem nelze 

vytvořit, 

• součástí moderních stránek jsou dnes nevyhnutelné tzv. pomocné obrázky, 

vyobrazující rohy tabulek, stíny určitého objektu, čáry a okraje. Takové obrázky jsou 

obvykle rozměrově velmi malé a samostatně nevyužitelné [10 - Navrátil] 

 

Do stránky můžeme aplikovat dva druhy grafických formátů známé jako GIF a JPG. Při 

složitějších situacích se může využít i trojrozměrný model tvořený vektorovou grafikou, za 

pomocí křivek a vektorů. Zvolený formát záleží na konkrétní funkci, kterou má obrázek plnit.  

Dalším druhem, se kterým se poslední dobou často setkáváme, jsou animované obrázky. 

Ty jsou tvořeny z několika po sobě jdoucích a navazujících segmentů, které se promítají 

rychle za sebou. Touto metodou se vyrábí velký počet reklamních bannerů a ploch, které mají 

přilákat oči zákazníků. Nevýhodou těchto animovaných obrázků je jejich datová velikost, a 

proto bývají komprimovány pouze do několika snímků. 

 

2.2.8 Hypertextový odkaz 

Jednou z nejlepších vlastností, které Internetová stránka má je její umění provázat 

libovolné stránky za pomocí takzvaných hypertextových odkazů. Jinými slovy, na stránce 
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mohou být použita místa, na která když klepnete myší, dostanete se na jinou stránku, nebo na 

jinou pozici stejné stránky. Této možnosti se obecně říká hypertext. Místo, které umožní přejít 

na jinou stránku, se nazývá hypertextový odkaz. [10 - Navrátil] 

 

Hypertextové odkazy bývají často označeny vizuálně, barevně nebo jsou podtrženy 

čarou. Může jimi být kromě textu i obrázek, přičemž odkaz může být přesměrovaný na jiná 

místa v internetu bez ohledu, kde se odkazovaný dokument nachází:  

• z právě prohlížené stránky na jiný server, 

• na zvukový soubor, program, dokument, tabulku, prezentaci, animaci, reklamu, které 

lze poté stáhnout na disk, 

• na e-mail – tento odkaz je velmi oblíbený, urychluje uživateli přístup a ulehčuje práci. 

 

Prostřednictvím použití hypertextu se internet stává opravdovou propletenou pavučinou.  

 

2.2.9 Internetová adresa 

Při využívání internetového prohlížeče a vyhledávání konkrétních internetových stránek 

se nelze obejít bez internetové adresy. Každý server na internetu má své jméno, které se 

skládá ze čtyř čísel oddělených tečkou (například 194.228.50.50). Aby si uživatel nemusel 

pamatovat tuto řadu čísel, je ke každé adrese přiřazena i adresa textová – tzv. doména. 

Vyznačuje se svou jedinečností, a tudíž na internetu nemohou existovat dva servery se stejnou 

adresou. 

 

2.3 Internetový marketing 

Bývá také často nazýván jako e-marketing, web-marketing nebo on-line marketing. 

Hlavním posláním je dosáhnout požadovaných marketingových cílů prostřednictvím 

Internetu.  

Internetový marketing se příliš neliší od klasického marketingu a zahrnuje tak celou 

řadu aktivit spojených s ovlivňováním, přesvědčováním a udržováním vztahů se zákazníky. 

Soustředí se především na komunikaci a často se zabývá i tvorbou cen. 
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2.3.1 Marketingová komunikace na Internetu 

Je součástí klasického marketingu, který vychází ze základních čtyřech prvků – 4 P, tj. 

cena, výrobek nebo služba, místo a propagace. Poslední prvek lze chápat jako veškerou 

komunikaci a ne pouze jako propagaci.  

 

Způsoby marketingové komunikace na Internetu: 

• reklama (katalogy, firemní brožury, přednostní výpisy, PPC reklama). 

• podpora prodeje (slevy, soutěže, vzorky, věrnostní programy), 

• public relations (novinky, články, virální marketing), 

• přímý marketing (e-mailing, on-line chat, webové semináře) [3 - Janouch] 

 

Komunikační prostředky: 

• WWW stránky, 

• e-shopy, 

• e-mail, 

• blogy, 

• diskusní fóra, 

• sociální sítě, 

• sdílená multimédia a další. 

 

Cíle komunikace směrem k zákazníkovi 

Cílem této komunikace není samotný prodej, jak bývá často chápáno, ale podpora 

celého procesu nákupu, na jehož konci je právě zmiňovaný prodej. Tím však marketingová 

komunikace nevyčerpala všechny své možnosti. Tyto cíle jsou převážně spojovány 

s nabídkou produktu, jako např.: 

• přiblížení produktu pomoci co nejpřesnějších informací, 
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• zasáhnout zákazníka a jeho povědomí, 

• vyvolat potřebu a poptávku, 

• udržování vztahu se zákazníky. 

 

Úkolem marketingového oddělení je vyzdvihnout výhody produktu oproti konkurenci. 

A následně přimět zákazníka k akci (objednání produktu, rezervování, vyplnění poptávkového 

formuláře).  

 

Cíle komunikace směrem od zákazníků 

Jak již bylo výše zmíněno, nejde pouze o jednosměrnou komunikaci nebo nátlak ze 

strany firmy na zákazníka.  

K tomu, aby firma mohla dobře prodávat své produkty a dosahovat stanovených cílů, 

musí své zákazníky lépe poznat. Musí vědět, kdo jsou, co chtějí, co se jim líbí, znát jejich 

požadavky a preference.  

 

Od zákazníka je důležité získat tyto informace: 

• jeho požadavky, potřeby, spokojenost, znalost značky, 

• osobní informace jako jsou: jméno, adresa, e-mail, telefon, demografické, geografické 

údaje, 

• vyjádření zájmu zákazníka o produkt. 

 

Každá moderní firma by v dnešní době měla z nákupu vytěžit co nejvíce. Toho lze 

docílit pomocí opakovaných nákupů a přizpůsobení komunikace ke každému jednotlivému 

zákazníkovi. Toto usnadňuje CRM software (Customer relationship management). 

Pořízením CRM systému firma získává cenná data o zákaznicích a jejich nákupech. 

Komunikace zde probíhá ve formě e-mailů, telefonátů, dotazováním, klasickou poštou a 

v neposlední řadě osobně. Obsahem komunikace jsou nákupy, reklamace, názory na 
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produkty, vyjádření spokojenosti, stížnosti, přání, požadavky, změny v údajích atd. Pro tvorbu 

e-shopu je použití CRM systému téměř základ. 

K podpoře internetové komunikace lze využít další metodu, kterou je buzz marketing. 

Pochází z anglického slova buzz, což znamená v překladu šum, hukot. Tato marketingová 

aktivita má za cíl vyvolat u produktu, firmy nebo značky určitý rozruch nebo akci. Lidé by si 

o tom měli povídat a sami šířit informace. 

Nejnovější technologie vedly ke vzniku nové formy marketingové komunikace, která je 

označována jako virový marketing. Jedná se o přípravu reklamy připojené k e-mailové 

zprávě, tzn. lobbování nebo komunikaci podpořenou šeptandou. Tento marketing je 

realizován tehdy, když jeden ze zákazníků předá sdělení jiným, novým potencionálním 

zákazníkům. Název virový, je odvozeno z představy osoby, která je nakažena určitým 

marketingovým sdělením a poté ho dobrovolně rozšiřuje mezi své přátele jako vir. Ve sdělení 

bývají obsaženy reklamy na zboží a služby, hypertextové odkazy, pomocí kterých jsme 

přesměrováni na jinou webovou stránku. Dle statistik 80 % dotazovaných přepošle sdělení 

svým přátelům. A dokonce 50 % přepošle sdělení dvěma a více lidem. Tento druh marketingu 

je spojen s nízkými náklady pro firmu a napomáhá k rychlému povědomí o výrobku [1 - 

Clow] 

 

2.3.2 Platba za reklamu na internetu 

Na internetu je nabízeno široké spektrum druhů plateb za reklamu. Liší se od plateb za 

zobrazení reklamy na webu až po platbu za nového zákazníka. 

 

Pro jednotlivé způsoby plateb se používají anglické zkratky: 

• CPM (Cost Per Mille), také označováno jako CPT (Cost Per Thousand) – cena za tisíc 

zobrazení reklamy, 

• CPV (Cost Per Visitor) – cena za návštěvníka. Platba je uskutečňována podle počtu 

návštěvníků, které reklama na cizím webu přivede na vaši definovanou stránku, 

• CPV (Cost Per View) – platba za každého uživatele, který zhlédl unikátní obsah 

(stránku, vyskakovaní okno apod.), 
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• CPC (Cost Per Click), také označováno jako PPC (Pay Per Click) – cena za proklik. 

Platba proběhne teprve v případě, že na danou reklamu uživatel reaguje, tj. klikne na 

ni. Neplatí se  tedy za pouhé zobrazení, 

• CPA (Cost Per Action, Cost Per Acquistion) – platba za akci. Objednavatel neplatí 

ani za zhlédnutí reklamy ani za proklik, ale teprve ve chvíli, kdy uživatel provede 

nějakou akci, typicky nákup v e-shopu, odeslání poptávky, odeslání dotazníku apod. 

(viz tip Jak se měří konverze), 

• Flat rate – platba za zobrazení reklamy na určitém místě po určitou dobu.1 

 

Způsob platby je závislý na konkrétní situaci a liší se od nabídek majitelů reklamního 

prostoru. 

 

Druhy elektronického podnikání 

Rozlišit jednotlivé druhy elektronického podnikání lze na základě působení vzájemných 

vztahů mezi zainteresovanými subjekty.  

B2B – jedná se o vztah dvou podnikatelských subjektů, kde jedna strana vystupuje jako 

prodávající a druhá jako kupující, bez konečného důsledku pro spotřebitele. Zkratka pochází 

z anglického slova „ Business To Business‘‘. Tento model je převážně využíván jako 

distribuční síť a dealerský prodej. 

B2C – jde o nejrozšířenější a nejběžnější model podnikání vycházející z anglické 

zkratky „Business To Customer‘‘, který se vymezuje vztahy mezi společností a koncovými 

spotřebiteli. Příkladem může být internetový prodej, kde si zákazník produkt zakoupí a ten 

mu je následně doručen. 

B2G – jak samotný překlad zkratky „Business To Goverment‘‘ napovídá, jedná se o 

podnikatelský vztah mezi soukromým a státním sektorem. 

C2C – vychází ze zkratky „Customer To Customer‘‘, která charakterizuje propojení na 

úrovni dvou zákazníků bez účasti obchodníka. Nejčastěji přestavuje jakési tržiště, kde dochází 

                                                           
1
 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. Brno: Computer Press, 2011. str. 132  
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k nákupu a prodeji již opotřebovaného zboží. Největším a nejznámějším takovým tržištěm je 

v České republice firma Aukro.  

C2B – zkratkou pro tento model je anglické spojení „Customer To Business‘‘. Je to 

místo kde se střetává působení dvou stran a to mezi obchodníkem a konečným spotřebitelem, 

který je zároveň v roli zákazníka schopen ovlivnit a zlepšit podmínky na trhu. 

C2G – v podobné míře jako B2G, ale místo podniku na jedné straně zde vystupuje 

samotný občan ve spojení se státní správou. 

G2G – vyznačuje se obchodními vztahy mezi dvěma orgány veřejné správy. Zkratku lze 

chápat jako „Government To Government‘‘ používanou v mezinárodní komunikaci. 

 

2.4 Marketingový mix 

Je to soubor dílčích opatření, které v konečném důsledku napomáhají k uspokojení 

požadavků zákazníků takovým způsobem, který firmě umožňuje dosáhnout svých cílů tou 

nejoptimálnější cestou.  

První zmínky o marketingovém mixu jako takovém se datují ke konci 40. let 20. století 

z úst Jamese Cullitona. A dnešní známou podobu 4P marketingového mixu navrhl profesor 

Jerry McCarthy 60. letech 20. století.  

4P – produkt, cena, místo a propagace nemá obecnou platnost, zvolené prvky záleží 

vždy na konkrétní situaci.  

 

                         Další modely marketingového mixu: 

• 3-prvkový model – navrhl profesor Meffert, 

• 5-prvkový model – u tohoto se často přidává páté P jako sponzoring nebo package, 

• 6-prvkový model – bývá vysvětlován jako sortiment, cena, místo, komunikace, 

personál, prezentace, 

• 7-prvkový model – přidává ke klasickému 4P, lidé, procesy a materiální prostředí. 

 

Philip Kotler a Gary Armstrong uvádějí v jedné z nejpoužívanějších učebnic marketingu 
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Marketing následující definici marketingového mixu: "Marketingový mix je soubor taktických 

marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě 

umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu." 2 

Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny potřebné kroky, které musí firma 

vynaložit, aby vzbudila akci a tím poptávku po produktu. Tyto kroky můžeme rozdělit do čtyř 

proměnných: 

1. Produkt se vyznačuje nejen jako samotný výrobek, ale i služby společně dodávané s 

výrobkem (kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, poradenství) 

2. Cena vyjadřuje hodnotu produktu, za kterou se na trhu prodává. Může zahrnovat 

následující aspekty, jako jsou slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti 

úvěru. 

3. Místo uvádí, kde a jak se bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, dostupnosti 

distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. 

4. Propagace říká, jak se potencionální zákazník dozví o konkrétním produktu. Jedná se o 

přímý prodej, public relations, podpora prodeje a samotnou reklamu. 

 

Důležité je zdůraznit, že marketingový mix je taktická a ne jak bývá často zmiňováno 

strategická pomůcka. Dříve než lze marketingový mix použít, je nutné vyřešit strategické 

problémy: 

• segmentace, 

• zacílení, 

• umístění. 

 

2.4.1 Produkt 

 Jakýkoliv hmotný statek, služba nebo myšlenka, kterou lze na trhu nabídnout. Slouží 

jako prostředek směny a je určen k uspokojení lidských přání a potřeb. 

Produkt lze klasifikovat jako výrobek krátkodobé, dlouhodobé spotřeby a služby. 

                                                           
2
 KOTLER, Philip, AMSTRONG, Gary. Marketing. Grada Publishing, 2003. str. 105 
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Jednou z hlavních odpovědností marketingového manažera je rozhodnutí o tom, jaký 

druh výrobků se budou vyrábět a prodávat. Výroba pouze jednoho druhu výrobku ve velkém 

množství může být pro firmu ekonomická a efektivní, ale naopak výroba více druhů 

v menším množství přispívá k přizpůsobení se podminkám na trhu.  

V marketingovém přístupu odpovídá každý výrobek tomu, co v něm vidí konkrétní 

spotřebitel. Převážně jde o informace,  kterou mohou být subjektivní a v závislosti na 

spotřebitelích se mění.  

Spotřebitelé nevnímají výrobek jen jako prostředek  k uspokojení svých tužeb a přání, 

ale vnímají i jeho vlastnosti a způsob užití. 

 

Obecně lze popsat výrobek na základě rozlišení dvou druhů jeho vlastností: 

1. Funkční vlastnosti se týkají převážně složení výrobku, způsobu jeho užití a účelem, 

který má výrobek plnit a jeho vnitřních vlastností, jako jsou spolehlivost, rychlost.  

2. Image výrobku vyplývá z toho, jak zákazníci subjektivně vnímají určtou značku. Vše 

je podmíněno představou o jakosti a přepychu, spojenou se zárukou spolehlivosti 

výrobku. 

 

2.4.1.1 Tvorba nového výrobku 

Proces vývoje nového produktu je závislý na mnoha faktorech. Mezi ně patří:  typ 

inovace, technologická a finanční náročnost a samotná povaha produktu. Tvorba nového 

výrobku je rozdělena do čtyř fází: 

• první fáze = představa o výrobku – nejprve se firma zaměřuje na koncepci výrobku a 

to na celkové přestavě, jak bude produkt vypadat a k čemu bude sloužit, 

• druhá fáze = rozhodování – jde převážně o proces shromážďování nápadů a dochází 

k selekci potencionálních nových výrobků a analyzuje se jejich proveditelnost, čas 

nutný k výrobě a je nutné sledovat právní problémy spojené s komercializací 

produktu,  

• třetí fáze = tvorba výrobku – nově vznikající výrobek, který se rozhodla firma vyrábět, 

se v této fázi podrobuje testu. Jedná se o test naslepo, kdy je výrobek představen bez 
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obalu a odkazů na domácí firmu. Poté se pracuje na vnější úpravě výrobku, na kterém 

se podílí převážně designérské firmy, s cílem zvýraznit jeho image a značku. Zvolený 

prototyp výrobku v reálné velikosti se poté testuje u vybraných zákazníků [8 - 

Maruani], 

• čtvrtá fáze = tvorba marketingového mixu a příprava zavedení výrobku na trh. 

Marketingoví pracovníci zpřesňují navržené modely tím, že k hlavním vlastnostem 

výrobku přidávají individuálkní přístup v podobě tvorby ceny, strategií, distribučních 

cest.  

 

2.4.1.2 Životní cyklus výrobku nebo služby 

Vývojem výrobku se zabývalo mnoho autorů. Všichni došli k jednotnému závěru, že 

jeho vývoj probíhá podobně jako u lidí: zrod (zavedení), růst (rozvoj), zralost a pokles. 

 

1. fáze = zavedení 

V této fázi zaznamenává výrobek slabý růst, kdy dochází k selekci a distribuci na vytypované 

trhy. Firma obchoduje jen s malým počtem diferenciovaných modelů, a tudíž nemá velký vliv 

na konkurenci. Cena výrobku je poměrně vysoká, protože firma musí počítat s vysokými 

náklady spojené s komunikací se zákazníky a tvorbou koncepce zavedení na trh. V této fázi se 

klade velký důraz na propagační kampaň a reklamu. 

 

2. fáze = růst 

Typickým znakem je rychlé pronikání výrobku na trh, zvyšování prodejů a ziskovost. 

Důležité je klást pozornost na marketingový mix v důsledku možné modifikace výrobků ve 

změně cen, působení konkurence a distribučními kanály. 

 

3. fáze = zralost 

Růst prodeje se v této fázi zpomaluje. Zákazníci jsou dostatečně informování o výrobku a 

stává se pravidelnou součástí jejich nákupů. Spotřebitelé se seznámili s výrobkem nebo 

službou, které se staly součástí jejich obvyklých nákupů a pochůzek. Zostřuje se konkurence. 
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Aby firma mohla čelit narůstajícímu tlaku, je nutné přistoupit k diferenciaci výrobku a to 

v podobě zvětšení počtu modelů. Častým jevem bývá snížení ceny srovnatelné s konkurencí. 

Zvyšuje se propagační úsilí, aby se výrobek udržel v povědomí veřejnosti. Tato fáze se může 

protáhnout i do několika let.  

 

4. fáze = pokles 

Fází stárnutí prochází většina výrobků, snižuje se prodej, firma musí zaujmout stanovisko a 

zvolit vhodnou strategii: 

• udržet výrobek na trhu co nejdéle při snižování výdajů, které jsou potřeba na jeho 

realizaci, 

• stáhnout výrobek z trhu úplně a pomalu jej nahrazovat výrobkem novým, 

• znovuzavedení výrobku po jeho modifikaci. 

 

2.4.2 Cena 

Stanovení ceny je důležitý proces a není jednoduché správně určit výchozí cenu, 

převážně v situaci kdy se jedná o zavedení nového výrobku na trh. Je nejoblíbenějším prvkem 

v marketingovém mixu, protože oproti ostatním znamená pro firmu příjem. Ze všech čtyř 

prvků je cena nejpružnější. Při stanovení ceny musíme vzít v úvahu mnoho faktorů, které 

působí na trhu: ceny konkurence, typ podnikání, velikost firmy, počet zákazníků a jejich 

nákupní chování.  

 

Známe následující metody stanovení ceny: 

• metoda nákladově orientované ceny – určujeme zde náklady firmy, 

• metoda orientována na konkurenci – cena je stanovena podle ceny konkurenčních 

výrobků, 

• metoda podle vnímání hodnoty zákazníkem – manažer se musím vžít do role 

zákazníka a stanoví cenu podle toho, co přináší zákazníkovi, 
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• konkursní metoda – spočívá ve vypsání výběrového řízení na konkrétní zakázku, 

• smluvní metoda – převážně se využívá na zboží, které má špatné prodejní vlastnosti, 

např. starožitnosti, 

• metoda orientována na poptávku – cena závislá od poptávky po daném výrobku. 

 

2.4.2.1 Test cenové citlivosti 

Cílem této metody je zjištění optimální ceny, za kterou může výrobce produkt prodávat. 

Nejčastěji se používá při zavedení nového výrobku na trh, modifikaci stávajícího výrobku,  

nebo při zamýšleném zvyšování cen.   

Test probíhá na základě dotazníků, kdy jsou respondentům kladeny následující čtyři 

otázky: 

1. Při jaké ceně Vám bude výrobek připadat jako levný? 

2. Při jaké ceně Vám bude výrobek připadat jako drahý? 

3. Při jaké ceně Vám bude výrobek připadat tak drahý, že byste si jej v žádném případě 

nekoupili? 

4. Při jaké ceně Vám bude výrobek připadat levný, že byste začal(a) pochybovat o jeho 

kvalitě? 

 

Při tomto testu se vyhodnocují pouze respondenti, kteří odpověděli na všechny čtyři 

otázky. Respondenti si volí z předložené škály možností odpovědí. Finální výsledky se poté 

graficky znázorní. 

 

2.4.3 Místo 

 Nabízí se dva modely prodeje a to jak přímý, tak i nepřímý způsob prodeje. Lze si 

vybrat podle toho, který bude lépe vyhovovat konkrétnímu podnikání.  V přímém modelu 

jsou výrobky dodávány přímo konečným spotřebitelům, kdežto v nepřímém modelu jsou 

nabízeny prostřednictvím třetích strany (dealeři). Důležité je také zvážit, ve které lokalitě se 
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prodejna umístí, jaká bude její vybavenost a způsob práce prodejního týmu. Dnešní možnosti 

trhu nabízejí i jiný způsob prodeje jako: zásilkový prodej a prodej po internetu. Místo 

společně s distribucí jsou nejméně pružným prvkem marketingového mixu. Při rozhodování o 

výběru prodejního místa je vhodným nástrojem segmentace trhu. 

 

2.4.3.1 Segmentace trhu 

Marketingoví odborníci používají segmentaci k rozlišení nákupních skupin. Je to proces 

identifikování specifických nákupních košů, založený na jejich postojích, zájmech a 

potřebách. Tržní segment může být firma, skupina nebo jednotlivý spotřebitel. 

 

Mezi výhody, které segmentace nabízí: 

• napomáhá marketérům v identifikaci silných a slabých stránek firmy, stejně jako 

příležitosti na trhu, 

• pomáhá optimalizovat to, v čem je firma nejlepší s nejexkluzivnějšími skupinami 

zákazníků, 

• pomáhá vyjasňovat jednotlivé marketingové cíle na všech cílových trzích, 

• pomáhá účelně umísťovat rozpočtové výdaje, 

pomáhá propojit firemní strategie a taktiky s vybranými skupinami zákazníků [1 - 

Clow] 

 

V nejčastějších případech jsou primárním cílovým trhem pro firemní nabídku koncoví 

uživatelé.  

 

Tržní segmentaci dělíme dle založení na: 

• demografii – se zakládá na charakterizaci populace. Mezi hlavní rysy patří pohlaví, 

vzdělání, věk, rasa, etnický původ a výše příjmů. Myšlenka demografických skupin 

vychází z odlišné charakteristiky a různých potřeb, 
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• psychografii – odhaluje postoje, zájmy a názory dané osoby a tím umožní 

marketingovým odborníkům lépe pochopit cílový trh, 

• generace - myšlenkou generačního marketingu je to, že společné zkušenosti a události 

vytvářejí vazbu mezi lidmi stejného věku (např.: 18 – 24 let, 25 – 34 let, 35 – 44 let, 

45 – 54 let, 55 – 64 let, senioři nad 65 let), 

• geografii – tato metoda je zejména užitečná pro malé a střední firmy, které si přejí 

omezit marketingový komunikační program na specifické oblasti. Rovněž to pomáhá 

s prováděním přímých poštovních kampaní v cílové oblasti, 

• geodemografii - jedná se o nový druh segmentace, vychází z kombinace dat získaných 

při sčítaní lidu s psychografickými informacemi. Napomáhá tak lépe oslovit 

potencionální zákazníky, protože kombinuje demografické informace, geografické 

informace a psychografické informace do jednoho balíčku, 

• segmentaci založenou na výhodách produktu – tato segmentace preferuje výhody 

plynoucí z nákupu produktu, před samotnými spotřebitelovými charakteristikami, 

• segmentaci založenou na velikosti zákazníků -  spočívá  v identifikaci velikosti 

potencionálních zákazníků. Vychází z představ, že velké firmy mají jiné potřeby než 

firmy malé, 

• segmentace podle zeměpisné polohy – tento přístup prospívá obzvláště firmám se 

zákazníky, kteří jsou situováni na malých územích, 

• segmentace založená na použití produktu – je založena na tom, k čemu a jak zákazníci 

zakoupený produkt používají. 

 

2.4.4 Reklama 

Reklama je zásadní součástí integrované marketingové komunikace (IMC). Taktéž je 

nedílnou součástí tradičního propagačního mixu reklamy, podpory prodeje, spotřebitelské 

propagace a osobního prodeje.  

U různých firem a produktů jsou role reklamy odlišné.  Pro některé je reklama ústřední 

aktivitou a v jiných situacích je reklama pouze jako doplněk podpory prodeje a činnosti 
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obchodních zástupců. V mezipodnikovém sektoru je reklama často doplněna dalšími 

propagačními aktivitami, jako jsou návštěvy veletrhů, veřejných ale i soukromých akcí.  

Důležitým krokem reklamního plánování je stanovení a objasnění reklamních cílů, které 

jsou odvozeny od celkových firemních cílů. 

 

Mezi reklamní cíle patří: 

• budování image značky – silná značka je zdrojem hodnoty značky. Hodnota značky je 

sadou vlastností, jež činí značku odlišnou a lepší v očích spotřebitelů a ostatních 

firem, 

• informování – kromě budování povědomí o značce a hodnoty značce plní reklama i 

další cíle. Jejím úkolem je často poskytovat informace spotřebitelům i firemním 

zákazníkům. Mezi typické informace pro spotřebitele patří otvírací doba, adresa 

prodejny, případně podrobná specifikace produktu, 

• přesvědčování – je jedním z nejčastějších cílů reklamních programů. Důležité je 

přesvědčit kupujícího. Reklama může přesvědčit spotřebitele, že jistá značka je lepší 

než jiné. Změnit postoje spotřebitelů a přesvědčit je, aby uvažovali nad novou 

možností, je náročný úkol, 

• podpora dalšího marketingového úsilí – výrobci například využívají reklamu 

k posílení podpory prodeje a spotřebitelské propagace, jako jsou speciální balení a 

kombinované nabídky. Maloobchodní prodejci využívají reklamu k podpoře 

marketingových programů, např. při koupení jednoho balení je další balení zdarma, 

vybídnutí k činu – mnoho firem stanovuje svým reklamním programům motivační cíle. 

Dobrým příkladem je televizní reklama, vyzývající diváka, aby vytočil bezplatnou 

telefonní linku a rychle si objednal nabízený produkt. Takto orientované reklamy jsou 

často používané v mezipodnikovém sektoru. Cílem je často získat náskok v objemu 

prodeje. Mnoho firem uvádí v reklamě webovou adresu nebo telefonní číslo, kde mohou 

zákazníci získat více informací nebo provést nákup [1 - Clow]. 
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2.4.4.1 Reklamní agentura 

Firma si musí zvolit, jestli při pořádání reklamní kampaně a reklamních akcí požádá 

externí reklamní agenturu nebo ponechá všechny náležitosti s organizací na vlastním interním 

marketingovém oddělení. 

Při výběru interních zaměstnanců je výhodou lepší pochopení a znalost organizace. Při 

zvolení externí reklamní agentury má firma na výběr z vysoce specializovaných agentur, které 

poskytují pouze jednu specializovanou službu nebo jsou vhodné pouze pro jeden typ klienta. 

Avšak na druhé straně jsou agentury, které nabízejí komplexní služby, včetně poradenství, 

podpory prodeje, spotřebitelské propagace, přímého marketing a vztahy s veřejností.  

 

 

2.4.4.2 Firemní logo 

 Je dalším důležitým aspektem při vytváření image firmy. Je to symbol, používaný ke 

každodenní identifikaci firmy od jiných. Logo by mělo být navrženo tak, aby bylo 

kompatibilní a v harmonii s firemním jménem. Silné firemní jméno, společně s dobře 

navrženým logem, může spotřebitelům významným způsobem pomoci při zapamatování 

konkrétních značek a reklamních sdělení. Kvalitní firemní logo a jméno by měly splňovat 

čtyři požadavky: 

• známé, 

• vyvolávat u cílového publika stejnou představu či význam, 

• evokovat pozitivní pocity. 

 

 

2.4.4.3 Sponzoring 

Sponzorství (sponsorship) znamená, že firma nejenom finančními příspěvky sponzoruje 

jednotlivce, skupinu či aktivitu. Seznam možných objektů sponzorování je prakticky 

nekonečný a firmy již po celá léta sponzorují cokoli od místních sportovních klubů přes 

charitativní akce až po hudební koncerty. 

V otázce budování zákaznické věrnosti značce a dalších pozitivních  pocitů vůči firmě 

mnozí marketingoví manažeři spoléhají na sponzorství. Tyto podpůrné akce umožňují 
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setkávat se s potenciálními zákazníky, dodavateli a dalšími zájmovými skupinami. Lidé 

navštěvující sponzorované aktivity nebo různé speciální akce k nim už předem mají příznivé 

pocity. Snadno je lze převést na firmu, která je finančně podpořila.  

V Americe je každý rok vynaloženo cca 9 miliard dolarů na sponzorství, z toho na sport 

připadá téměř 70 % všech sponzorských darů. Sportovní akce jsou vysoce populární a 

přitahují početné divácké publikum. Kromě samotných návštěvníků sleduje sportovní akce 

rovněž mnohem větší počet televizních diváků.  

Přímo měřit dopad sponzorských programů může být obtížné. Sponzorství má pro firmu 

dosáhnout mnoho různých cílů: 

• posílit firemní image, 

• zvýšit viditelnost firmy, 

• odlišit firmu od konkurence, 

• upozornit na konkrétní zboží a služby, 

• pomoci vytvořit užší vztahy se stávajícími a potencionálními zákazníky, 

• prodávat nadbytečné zásoby. 

 

 

2.5 SWOT analýza 

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

výzkumný projekt na univerzitě ve Standfordu, při kterém byla využita data od 500 největších 

a nejznámějších společností sídlících v USA. 

Je označení pro matici tvořenou čtyřmi kvadranty a zkratka SWAT je složena z prvních 

písmen jednotlivých kvadrantů jako jsou silné vnitřní stránky podniku (strengths), slabé 

vnitřní stránky podniku (weaknesses), příležitosti (opportunities) a ohrožení (threats) 

identifikované ve vnějším okolí podniku.  

Základ této metody spočívá v hodnocení jednotlivých faktorů, které jsou segmentovány 

do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemným působením faktorů silných a slabých 

stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové 

kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu – viz. 

obrázek č. 2.1. 
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Obrázek č. 2.1 – SWOT analýza 

 

Zdroj: LEDNICKÝ, Václav. Strategické řízení, Ostrava: Repronis Ostrava, 2006. s. 74 

Silné stránky (přednosti firmy): 

• dobrá pověst u odběratelů, dodavatelů, veřejnosti, uznávaná vůdčí pozice na trhu, tok 

informací v organizaci, schopný management, firemní klima, kvalifikace personálu, 

umístění organizace, dopravní situace, dostupnost, úroveň organizační struktury. 

Slabé stránky (slabosti firmy): 

• nejasný strategický záměr či chybějící strategie, zaostávání ve výzkumu a vývoji, 

• slabá pozice na trhu, nedokonalá distribuční síť, intenzita a kvalita propagace, vzhled 

veřejných prostor. 

Příležitosti (šance pro firmu): 

• vstup na nové trhy či obsazení nových tržních segmentů, rozšíření nabídky žádaných 

produktů a potřebná inovace, rostoucí význam sportu. 

Hrozby (ohrožení pro firmu): 

• konkurence s nižšími náklady, vstup nové a dravé konkurence, 

• rostoucí prodej substitutů, příjmy organizace. 
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2.6 Živnost 

Podle pozitivní definice živnosti obsažené v § 2 zákona č.455/1991 Sb., živnostenský 

zákon, ve  znění pozdějších předpisů (ŽZ) je za živnost považována „soustavná činnost  

provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku 

a za podmínek stanovených tímto zákonem“.  

Obsahově jsou jednotlivé typy živností volných definovány v nařízení vlády č.140/2000 

Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění  pozdějších předpisů. Živnosti 

vázané, řemeslné a koncesované jsou obsahově vymezeny v přílohách 1., 2. a 3. ŽZ. Přesto, 

že lze teoreticky souhlasit s názorem některých autorů, že podnikání,  tak jak o něm bylo 

pojednáno v úvodu, které bude spočívat v činnosti, již není možné obsahově identifikovat 

s některou z živností podle prováděcího předpisu nebo příloh ŽZ, je také živností podle ŽZ, 

splňuje-li znaky pozitivní definice, nelze podle mého názoru toto teoretické pojetí živnosti 

bez návaznosti právě na obsahové definice jednotlivých druhů živností uplatňovat v praxi. 

Z praktického hlediska je vždy nutné takovou činnost podřadit pod nejblíže obsahově 

vymezenou živnost. Živnostenské podnikání je sice zejména otázkou praktickou, ale současně 

i teoretickou. Jako takovou je třeba ji vnímat včetně jejího administrativního pojetí státní 

správou, které jediné umožňuje efektivní řízení a kontrolu živnostenského podnikání. 

 

2.6.1 Druhy živností 

Zákon rozlišuje živnosti podle podmínek, jež musí živnostník splňovat, na ohlašovací, 

které smějí být provozovány (při splnění stanovených podmínek) na základě ohlášení a 

koncesované, které smějí být provozovány jen na základě státem udělené koncese (povolení). 

 

Ohlašovací živnost se dále člení na:  

• řemeslné, pro jejichž provozování je nutný výuční list a tříletá praxe v daném  oboru, 

• vázané, které jsou „vázány“ na získání jiné odborné způsobilosti podle zvláštních 

předpisů (konkrétně jsou uvedeny v příloze živnostenského zákona), 

• volné, pro něž není odborná způsobilost podmínkou. 
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Pro všechny druhy živností však musí živnostník splňovat všeobecné podmínky, tj. věk 

18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost (u koncesovaných navíc všeobecnou 

spolehlivost). 

Živnosti řemeslné, vázané a koncesované jsou v zákoně konkrétně vyjmenovány. 

Živnosti volné jsou všechny ostatní (mimo ty, které výslovně živnostmi nejsou). 

 

Podle předmětu podnikání se pak rozeznávají živnosti: 

• obchodní (prodejny, hostince, hotely, cestovní kanceláře, půjčovny, mimosoudní 

dražby), 

• výrobní (v rámci povahy živnosti lze výrobky stejného druhu i nakupovat, prodávat, 

opravovat a pronajímat), 

• poskytující služby (opravy a údržba věcí, přeprava osob a zboží a jiné práce 

k uspokojování potřeb obyvatelstva). 

 

2.6.2 Živnostenské oprávnění 

Může získat jen fyzická osoba, splňuje-li všechny všeobecné i zvláštní podmínky, 

určené pro tu kterou živnost. Právnická osoba je může získat jen prostřednictvím 

odpovědného zástupce, což je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za 

řádný technický provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. To znamená, 

že chce-li právnická osoba podnikat v činnosti, na kterou se vztahuje živnostenský zákon, 

musí její odpovědný zástupce mít oprávnění nejpozději do dne zápisu obchodní společnosti 

nebo družstva do obchodního rejstříku. 

Průkazem živnostenského oprávnění je u živností ohlašovacích živnostenský list, u 

živností koncesovaných koncesní listina.  

Jedna fyzická osoba může získat i několik živnostenských listů nebo koncesních listin, 

pokud v podniku provozuje více živností a pro každou splňuje všechny podmínky (za každý 

průkaz musí ovšem zaplatit správní poplatek, tj. 1000,- Kč za živnostenský list a 2000,- Kč za 

koncesní  listinu).  
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2.7 Makroprostředí podniku 

 Toto prostředí tvoří širší okolí podniku a působí na ně nepředvídatelné vlivy. 

Vyznačuje se řadou obecně známých výhod jako je pružná přizpůsobivost na změny, 

vytváření nových pracovních míst a inovativnost. Na druhé straně je zde velká 

pravděpodobnost výskytu rizikových situací, které musí subjekt každý den úspěšně řešit, 

chce-li se stát úspěšným. K analýze tohoto prostředí se v praxi používá tzv. analýza PEST. 

 

2.7.1 PEST analýza 

 V ekonomii se můžeme setkat s různými slovními modifikacemi jako je například 

STEP. Tuto analýzu využívají ekonomové jako efektivní nástroj pro analyzování vnějšího 

prostředí firmy. V tom to prostředí se lze setkat s velkým množstvím odlišných faktorů a 

různou silou jejich účinku. Proto je důležité vytipovat si pouze ty, které bezprostředně působí 

na firmu. 

 Zvolené faktory se poté řadí do jednotlivých segmentů, které jsou vytvořeny 

z akronymů slova PEST: politicko-právní, ekonomický, sociálně-kulturní, technologický 

 

Politicko-právní segment 

Zahrnuje faktory, které jsou spojeny s distribucí moci mezi lidmi a legislativním prostředím. 

Může působit na podnik přímo a nepřímo. Přímý vliv má legislativa vytvářející zákony na 

ochranu podnikání, která zároveň pomáhá v jeho usměrňování, ochrana životního prostředí, 

lobbing, antimonopolní opatření. K nepřímým vlivům řadíme sociální politiku, stabilitu vlády 

politiku zdanění.  

 

Ekonomický segment 

Zkoumá ekonomickou složku podniku, která zahrnuje faktory související s toky peněz, zboží, 

služeb a informací ovlivňující kupní sílu a výdaje obyvatelstva. Mezi ekonomické faktory 

patří například. životní cyklus podniku, inflace, nezaměstnanost, dostupnost a cena energií, 

trend vývoje HDP, nabídka peněz a úroková míra.  
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Sociálně-kulturní segment 

Tento segment ovlivňuje charakter spotřebního a nákupního chování souvisejícího se 

způsobem života lidí včetně jejich hodnot. Mezi ovlivňující faktory patří životní styl, móda, 

úroveň vzdělání, přístup k práci a volnému času a demografický vývoj. 

 

Technologický segment 

Zahrnuje faktory, které převážně souvisejí s vývojem výrobních prostředků, materiálů a 

procesů. Každá z technologií se vyvíjí jinak a dlouhodobě, tudíž ji nelze správně odhadnout. 

K tomu je za potřebí pečlivě se věnovat těmto faktorům jako jsou vládní výdaje na vědu a 

výzkum, nové objevy, vynálezy, inovace a patenty. 

 

2.8 Mikroprostředí podniku 

Hlavním cílem každého podniku je dosahování zisku a uspokojování potřeb svých 

zákazníku na všech poptávkových i nabídkových trzích. Toho lze dosáhnout při využití a 

porozumění daným faktorům jako jsou podnik, zákazníci, dodavatelé, distribuční kanály a 

v neposlední řadě konkurence. 

Obrázek č. 2.2 - Porterův model 5 sil 

 

Zdroj: http://www.strateg.cz 
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2.8.1 Podnik 

Vznik a fungování každého úspěšného podniku závisí na správném načasování, 

vhodném užití jednotlivých složek a jejich vzájemném propojení. Při dosahování stanovených 

cílů organizace je nutné brát v úvahu technické, finanční a výrobní podmínky, které v daný 

moment firma nabízí a mají na ni určitý vliv. 

 

2.8.2 Zákazníci 

Jsou za ně považováni všichni ti, jimž firma nabízí svůj produkt. Tento segment je 

zároveň nejdůležitější složkou marketingového mikroprostředí. Podnik si musí stanovit svůj 

okruh zákazníků. Tato oblast není stejnorodá, proto každý trh vyžaduje individuální přístup. 

Zde záleží především na podniku a jeho volbě zákazníka. Může se vyskytovat na 

spotřebitelském, vládním, průmyslovém, překupnickém a mezinárodním trhu. 

 

2.8.3 Dodavatelé 

Jsou jimi všechny obchodní firmy nebo jednotlivci, kteří poskytují potřebné zdroje pro 

výrobu zboží a poskytování služeb. U tohoto segmentu je důležité sledovat dlouhodobé 

hledisko z důvodu včasné reakce na nečekané tržní situace, které by mohly v podniku nastat. 

 

2.8.4 Distribuce 

Ne všechny činnosti je podnik schopen realizovat pouze vlastními silami a je tedy nucen 

využít extérních firem jako jsou specializované firmy pro prodej, distribuci a propagaci 

potenciálnímu zákazníkovi. Distribučními články mohou být zprostředkovatelé, firmy pro 

fyzickou distribuci, finanční zprostředkovatelé a agentury marketingových služeb.  

 

2.8.5 Konkurence 

Pro úspěšné vedení firmy nestačí rozumět pouze svým zákazníkům, ale stejně důležité 

je věnovat pozornost i své konkurence. Konkurenční prostředí zaujímá v podnikání velký 
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význam, protože pod jeho tlakem jsou firmy nuceny snižovat své náklady na výrobu a prodej, 

modernizují své výrobky a služby. To vše vede ke zvyšování obratu firmy. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



33 

 

3 Charakteristika ifootball123 

 

Obrázek č. 3.1 – Logo ifootball123 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Mezinárodní fotbal je v přímém soupeření nádherná a vzrušující podívaná již od 

poloviny 19. století. Věrní fanoušci po desetiletí si vyprávějí o famózních míčových fintách a 

nádherných kombinačních akcích, jimiž se je hráči snaží nadchnout; fotbalový národ je na 

svou historii náležitě pyšný! V současném globálním světě již neexistuje malá fotbalová 

země, moderní informační systémy dostupně přibližují nové trendy i materiální rozdíly se 

zmenšují. Fotbal se vždy opíral o své největší hvězdy, které v každé epoše převyšovaly ostatní 

a invencí špičkových mužstev s jedinečným stylem představení, které je vždy odlišuje od 

ostatních. Výjimeční jedinci a týmy představují nejlepší stránky fotbalu; krásu individuálního, 

ale i kolektivního ducha s jedinečnými dovednostmi. Tento celosvětový fenomén se stále 

obohacuje o nové poznatky z řady vědních oborů souvisejících s fotbalovým progresem. Také 

fotbal potřebuje větší efektivnost, atraktivitu a produktivitu; tím si vynutil i vznik tohoto 

rozsáhlého komplexu pro všechny věkové a výkonnostní kategorie.  

Celý komplex byl postupně rozšiřován většími technickými možnostmi internetu. 

Koordinátor a autor logistiky ing. Magnusek Jiří (1958) shromáždil kolem sebe stovky 

fotbalových hráčů, trenérů a odborníků z různých profesí, které mohu ovlivnit fotbalovou 

výkonnost a v roce 2000 začal s vytvářením díla. Jako absolvent nejvyššího vzdělání 

University Karlovy se v praxi snažil poznat zákonitosti reakcí lidského těla na extrémní 

zatížení, kde jsou hranice protipólů a mechanizmy fyziologie a metabolizmu organizmu. 

Podařilo se mu získat ke spolupráci několik ikon českého fotbalu, kteří přispívali svými 

poznatky z vrcholového soupeření. Každý ze zúčastněných zde předkládá svůj příběh. 
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Stát se významným fotbalovým virtuózem vyžaduje ohromné úsilí a pracovitost již 

v senzitivním období mládí. Jedinec potřebuje v každém případě nadšení a velké časové 

investice, aby se možná dostavil pronikavý úspěch. V zásadě musí kriticky zhodnotit sám 

sebe; mám na to nebo nemám? Tajemství velikánů fotbalu spočívá v daru mít v sobě něco 

navíc; zde neexistují striktně daná pravidla. Avšak hodně se dá získat speciálními 

metodickými postupy a pokyny, které vyloučí zbytečné selhání. Hráč, mužstvo nebo trenér 

jsou on line textem, grafikou a videosekvencemi postupně seznamování s moderní metodikou 

na internetu.  

Fotbalový úspěch podporují zkušenostní poznatky, spojené s trenérskou inovací, které 

rozšiřují vědecké zdůvodnění postupů; znalosti pomáhají ke komplexnímu zlepšování. A 

proto je třeba hledat progresivní formy přípravy, a tím všestranně zvyšovat výkonnost; k tomu 

v současnosti významně pomáhá distanční studium na internetu. Uživatel serveru nabízí 

produkt upoutávkou, která v souhrnu prezentuje obsah komplexu a v náhledu je pak grafická 

ukázka stránek. V závěrečné podobě komplex sdružuje čtyři knihy o 64 dvoustranách formátu 

A3 (cca 256) ve třech ucelených kapitolách. Každá publikace se skládá přibližně z tisíce 

grafických předloh, srozumitelně textově doplněných popisem fotbalové činnosti, které má 

hráč, nebo mužstvo vykonávat přiměřeně k věku. K tomu je připojeno 200 hlavních textů, 

specificky dotvářející danou tématiku. Uživatel vědomý si svých reálných rezerv si vybere po 

tréninku nebo utkání téma a v produktu nachází možná řešení. Vyhledávání je jednoduché, 

myší si naťukne problematiku a na monitoru se objeví zvolený námět.  
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4 Analýza managementu ifootball123 

 

V této části diplomové práce přiblížím potencionálnímu zákazníkovi samotný produkt 

ifootball123 a jeho možnosti na trhu, který je v dnešní době plný nových technologií. 

 

4.1 Význam loga 

Firma kladla vzniku a tvorbě nového loga pro tento projekt velkou váhu. Chtěla, aby 

nové logo co nejlépe harmonizovalo a vystihovalo potenciál a vlastnosti tohoto produktu. 

Proto si najala externí grafickou firmu CONE DESIGN, která předložila několik návrhů.  

Všechna navržená loga vycházela z jasného zadání firmy a měla obsahovat následující 

specifika: fotbal, internet, trenérství a jednoduchost. To vše mělo působit jako jednotný celek 

a to se povedlo, až při pátém návrhu kdy vzniklo logo tak, jak ho známe dnes. Viz obrázek 

číslo 3.1. 

Firma ifootball123 má pro své logo jasné opodstatnění. Počáteční „i“ symbolizuje 

nejmodernější technologie v podobě internetu, která se těší stále větší oblibě u lidí na celém 

světě. Tuto zkratku lze vystihnout jako internet nebo interaktivní.  Dalším ze spojení slov, jež 

je charakteristické pro tento produkt je slovo football. Pojem fotbal není nutné dále rozvíjet a 

je všem zcela jasné, že se jedná o nejpopulárnější sport na světě. Firma vsadila na anglickou 

mutaci, která je dobře známá a rozšířená po celém světě. V neposlední řadě hraje svou roli 

také řada číslic 123. Na první pohled se může zdát, že se jedná o číslo sto dvacet tři, ale zdání 

klame. Jsou to samostatná čísla a to tedy jedna, dva a tři. Toto spojení číslic vyznačuje právě 

svoji jednoduchost, na které si firma ifootball123 zakládá.  

Firma používá slogan, staň se profesionálem jen ve třech krocích a právě celý komplex 

byl vytvořen pod symbolikou „fotbal ve třech krocích“. Za prvé; předložené materiály 

seznamují s jasně danými zákonitostmi a jejich pochopení pomůže nastartovat kariéru. Za 

druhé; na základě těchto poznatků efektivně vedený tréninkový proces přinese dynamický 

rozvoj fotbalových dovedností. Za třetí; všechno směřuje předvést špičkový výkon v utkání a 

tak více přiblížit cestu k vrcholovému fotbalu. To vše lze chápat ve zkratce, uč se, trénuj a 

vyhrávej. 
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4.2 Aplikace marketingového mixu 

Je souhrn či spojení 4 základních marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, 

aby usilovala o dosažení svých cílů. 

 

4.2.1 Produkt ifootball123 

Produkt lze chápat jako samotný komplex, který je zde nabízen formou virtuálního  

e-shopu anebo také jako virtuální prostor, který samotný produkt dotváří a může vystupovat 

jako obal.  

 Základem pro vstup do tzv. E-shopu je znalost domény www.ifootball123.com. Pro 

české uživatele může být právě koncovka domény lehce matoucí, není zde použito klasické 

„cz“, ale je nahrazeno mezinárodní zkratkou „com“, vystihující světové trhy, na které chce 

firmy ifootball123 postupně prorazit. 

Přes úvodní flashové video, které poskytuje základní informace potencionálnímu 

zákazníkovi a slouží jako upoutávka, se dostaneme k tlačítku vybízející k nákupu. Toto 

tlačítko je symbolizováno zlatým pohárem a blikajícími reflektory, vystihující vítěznou 

atmosféru. Po kliknutí na tlačítko vyskočí nové okno, kterým se dostáváme do sekce nákupu. 

Po rychlé registraci a provedení platby je nový zákazník připraven užívat tento produkt 

naplno. Zobrazí se mu virtuální prostředí, ve kterém může listovat napříč jednotlivými 

kapitolami.  

Hlavní náplní, které se zákazníkovi dostane, je komplex tvořen ze čtyř vzájemně 

navazujících kapitol a podkapitol, doplněných vhodnými videi vysvětlující danou 

problematiku. Celý komplex uživatele doprovází pomocná lišta nabízející neustálou možnost 

zobrazení jednotlivých kapitol a přepínáním mezi nimi plus následující úlohy: krok vpřed, 

krok vzad, přiblížit, oddálit, tisk a návrat domů.  

 

1. kapitola - Profese: fotbalista I.(8-14 let) 

Fotbal, jako nejrozšířenější kolektivní hra, přináší lidovou zábavu a vzrušení desítkám 

milionů lidí ve všech světových kulturách. Hlavním aktérem je vždy hráč (fotbalista), který se 

snaží ze všech svých sil přispět k vítězství mužstva. Výkon mužstva se staví na výkonech 
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jednotlivců, kteří musí ovládat co nejlépe všechny herní činnosti spojené s fotbalem. Velkým 

rozvojem prochází v posledních letech teorie fotbalu a zejména fotbalové přípravy. Spojení 

osvědčené praxe s novými teoretickými poznatky podporuje zvyšování výkonnosti. Každý, 

kdo chce ve fotbale něco dokázat, musí mít i dostatečné odborné vědomosti, aby je v praxi 

mohl přesvědčivě využívat. Fotbaloví profesionálové byli, jsou a budou slavní a mimořádně 

odměňováni. Stejně však, jak u každé jiné profese, se museli top fotbalisté připravovat na 

fotbalové řemeslo, již od nejmladšího věku. 

Tato kapitola předkládá fotbalové zásady, které je třeba zvládnout. Uživatel se dozví o historii 

fotbalu, fotbalové kráse, budoucnosti fotbalu, progresivnosti mladého myšlení, řídících 

funkcích trenéra, tréninkovém procesu, běžecké abecedě, pohybové koordinaci, druzích kopů 

do míče, citu pro míč a kvalitním tréninkovém procesu. Mladý člověk, který chce spojit svůj 

život s fotbalem, by se měl seznámit se slavnou historií hry a být si vědom, že vývoj jde stále 

dopředu a on sám, jako příslušník nastupující generace, je nositelem její budoucnosti. Je třeba 

včas poznat základní stavební kameny fotbalu; nutná je i důkladná znalost dění kolem hry, 

jako jsou například rozhodnutí trenéra nebo funkcionářů, které budou hráče provázet po celou 

aktivní kariéru. Člověk se tělesně a duševně rozvíjí zejména v mládí, pokud se růstové období 

z hlediska fotbalu zanedbá, do velké hry se jedinec pravděpodobně nedostane. Hráč by měl 

chápat, proč a jak zvyšovat svou výkonnost, přijmout skutečnost, že příprava na vrcholový 

fotbal je veliká dřina, kde bez jistého sebeobětování výraznějších výsledků nedostane. 

Významnou roli hraje vrozená inteligence hráče a jeho vzdělanost. Je zde naznačena metodika 

tréninku včetně praktických postupů. Vše je doplněno řadou vhodných, průpravných cvičení 

s míčem, ale i bez míče a návody k soutěživým hrám. 

Výkon hráče a mužstva je založen na perfektně zvládnutých herních činnostech podpořených 

dynamickým rozvojem pohybových schopností. 

 

2. kapitola - Profese:fotbalista II. (14-20 let) 

Aby mohl trenér odpovědně plánovat sportovní přípravu, musí dobře znát odezvu lidského 

organismu na různě velká zatížení různých velikostí a způsoby, jak se zátěží pracovat. Při 

každé pohybové činnosti, probíhají v těle vnitřní pochody, které sice podléhají přesným 

zákonitostem, ale dají se příznivě, nebo také nepříznivě ovlivňovat. Čím je zátěžový podnět 
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intenzivnější, tím jsou reakce významnější; organismus se musí lépe adaptovat na stále 

náročnější podmínky. Zejména hráče, kteří prošli v mladém věku tvrdou tréninkovou 

přípravou, provázela v dospělosti velmi dobrá fyzická kondice. Ta je jednou z rozhodujících 

podmínek kvalitního fotbalového výkonu a následného úspěchu. K tomu je třeba poznat 

výkon lidského těla a jeho základní stavbu a důležité pohybové funkce. Také znalosti 

fyziologických a metabolických pochodů v těle mohou v samostatné přípravě zásadním 

způsobem pomoci. Mladý fotbalista pak dovede rozlišit různé druhy zatěžování a odpočinku, 

zná mechanismus vzniku únavy a způsoby, jak ji úspěšně odstranit. 

Kapitola se zabývá kosterním, svalovým, oběhovým, nervovým, dýchacím a trávicím 

systémem, fyziologii organismu, správným rozcvičováním, zatěžováním organismu, adaptací, 

únavou a zotavením a celkovou přípravou na herní výkon. 

Mezi specifika moderní fotbalové hry patří silově-rychlostní činnosti, maximálně využívané 

po celou dobu utkání. Sebe lepší myšlenka a míčová technika snižuje svou účinnost bez 

mimořádně rozvinutých pohybových schopností, které herní kvalitu dotvářejí. Každý 

fotbalista by měl znát funkce lidského těla a porozumět odezvě svého organismu na zatížení 

v tréninkovém nebo herním procesu. Výchozí předpoklady jedinců jsou s ohledem na 

genetické rozdíly různé, avšak při pochopení významu optimalizace tělesné přípravy je velká 

možnost tyto rozdíly minimalizovat a tím zvyšovat šanci dostat se na vrchol. Slavní fotbalisté 

prošli v mládežnickém věku tvrdou a náročnou sportovní přípravu, než přišel úspěch.  

 

3. kapitola - Profese:fotbalista III. (20-35 let) 

Velké mistrovské turnaje, jako je Mistrovství světa a Evropy jsou přehlídkou úrovně fotbalu a 

významnou společenskou událostí. Málo který hráč se však stane přímým účastníkem těchto 

soutěží, takové pocty se dostane jen absolutním špičkám. Projevy fotbalistů v utkání nejvyšší 

kvality jsou však bedlivě sledovány trenéry a hráči, kteří se chtějí dostat na vyšší úroveň. 

Analýza hry týmů, a rozbor předností hvězd mají velký smysl, protože umožňují získat 

poznatky, které se stávají zdrojem a poučením pro zlepšení individuálního a týmového 

projevu. V posledních letech sice na šampionátech nedochází k převratným změnám v pojetí, 

taktice, stylu a herních systémech; někdy však i využití nepatrných novinek, drobných 

poznatků nebo postřehů dokáže v dnešním vyrovnaném fotbale pomoci k rozhodující převaze 
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nad soupeřem. Každá soutěž nebo turnaj má své favority a outsidery, přesto se svět často 

dočká toho, že tým z malé země porazil fotbalovou velmoc. 

Kapitola zahrnuje charakteristiku herního výkonu jednotlivých postů jako je obránce, 

záložník, útočník a brankář. Fotbalové mužstvo je tvořeno jedenácti hráči, kteří na svých 

postech bojují o vítězství. Každý herní post je důležitý, ale na výsluní obdivu jsou zejména ti, 

kteří skvělými střelami dovedou dát divákům šanci zakřičet krásné slovo – gól. Ale zásadní je 

i působení ostatních.  

Moderní herní styl je rychlý, extrémně tvrdý a je velmi těžké se ve vynikající soutěži delší 

dobu udržet na vrcholové úrovni; úspěch a neúspěch leží často vedle sebe. Hráč v poli si 

občas může dovolit luxus nějaké chyby, vždy se najde někdo, kdo to napraví.  

 

4. kapitola - Profese:fotbalista IV. (období zralého věku) 

Prostřednictvím mládežnického fotbalu, který působí na tvorbu a formování nadějné 

individuality, aby se v dospělosti stala všestranně významnou osobností. Významnou roli 

v sociální interakci mezi jedinci různého věku zajišťuje trenér a na něm hlavně záleží, jak 

fotbalista v senzitivním období obstojí. Specifičnost fotbalové přípravy se liší v zásadě podle 

věku, při čemž přechodové fáze nelze přesněji ohraničit. Určuje se však přibližné věkové 

rozhraní, které je obdobné u většiny populace; a to mladší, střední, starší věkové skupiny, ve 

kterých je více shod například ve stavbě těla, fyziologických parametrech nebo v duševních 

předpokladech. I praktická fotbalová příprava má odpovídat těmto aktuálním možnostem. 

Kapitola je určena spíše trenérům mládeže, jejímž prvořadým úkolem je výchovně-didaktický 

proces, který je rozhodující pro prosazení se v dospělosti. Jednou z příčin, proč fotbalista 

vyniká nad ostatními je vrozený talent, ale také systematičnost, přípravy, respektující 

zákonitosti lidského vývoje a ověřené souvislosti. Uživatel se zde dozví o vývoji jednotlivých 

věkových skupin, herním a kondičním tréninkem. Mimořádně stoupající zájem o fotbal sebou 

nese zvyšování jeho úrovně. Stále vyrůstá mnoho nadaných fotbalistů, kteří potřebují 

všestranné působení kvalitního trenéra, ovládajícího moderní fotbalovou didaktiku. Výchovná 

složka, společně s vrozeným talentem, je rozhodujícím předpokladem pro vyniknutí 

budoucího profesionála. Adepti fotbalového řemesla by měli mít na paměti, že všichni míčoví 

mistři se také prokousávali tvrdými začátky. 
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Trenérství vyžaduje znalost možností tělesného aparátu a délka praxe tuto odbornost 

rozšiřuje. Koučování zase předpokládá větší znalosti psychologie fotbalu a umění okamžitě 

diagnostikovat stále se měnící herní situace, kde se vytváří mnoho variant. Nádherné a 

vzrušující fotbalové představení je vždy založeno na usilovné práci trenéra. Tato profese je 

často užitečným pokračováním aktivní fotbalové kariéry.  

Je to velmi rychlé, jednoduché a pohodlné. Zákazníkovi odpadají další poplatky například 

spojené s dopravou a šetří tím svůj čas. 

 

 

4.2.2. Cena ifootball123 

 Firma ifootball123 zvolila při tvorbě ceny zajímavou strategii a to takovou, že vyšla 

vstříc potencionálnímu zákazníkovi. Cenu stanovila, z pohledu zákazníka, na přijatelných 

199,-Kč. Při rozhodování firma kladla velký důraz na cenovou politiku s ohledem na 

konkurenci. Jedním z marketingových cílů je cena, díky které bude tento produkt dostupný 

široké veřejnosti. 

 Zdali je tato cena opravdu tak příznivá, za kterou ji firma považuje, jsem se pokusil 

zjistit pomocí testu cenové citlivosti. Pro svůj výzkum jsem oslovil studenty Ekonomické 

fakulty Vysoké školy Báňské Technické Univerzity. Do tohoto testu byly zahrnuty odpovědi 

sta studentů složené z mužů i žen v poměru 72:28. Studentům byl předložen dotazník – viz. 

příloha č.1, který obsahoval stručnou charakteristiku produktu a čtyři otázky jako jsou: 

1. Otázka – Při jaké ceně Vám bude produkt připadat jako levný? 

2. Otázka – Při jaké ceně Vám bude produkt připadat tak levný, že byste začal(a) 

pochybovat o jeho kvalitě? 

3. Otázka - Při jaké ceně Vám bude produkt připadat jako drahý?   

4. Otázka – Při jaké ceně Vám bude připadat produkt tak drahý, že byste si jej v žádném 

případě nekoupili? 
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Vycházel jsem z následující tabulky, kterou jsem vytvořil na základě získaných odpovědí: 

Tabulka č. 4.1 - Podíl jednotlivých odpovědí z dotazníku 

Cena v Kč Levné 

(Podíl v %) 

Příliš levné 

(Podíl v %) 

Drahé 

(Podíl v %) 

Příliš drahé 

(Podíl v %) 

49,- 63 49 1 0 

79,- 19 28 2 0 

99,- 8 16 11 2 

149,- 8 4 4 1 

199,- 1 3 31 3 

249,- 1 0 9 22 

299,- 0 0 12 29 

349,- 0 0 1 4 

399,- 0 0 29 37 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky lze vyčíst hodnoty pro jednotlivé ceny: 

• cena 49,-Kč je levná pro 63% dotazující, 

• cena 49,-Kč je zároveň příliš levná pro 49% dotazujících, 

• cena 199,-Kč je drahá pro 31% dotazujících, 

• cena 399,-Kč je příliš drahá pro 37% dotazujících. 

 

Z těchto hodnot jsem sestrojil spojnicový graf č. 4.1 znázorňující optimální cenu pro 

potencionálního zákazníka. 
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Graf č. 4.1 – Test cenové citlivosti 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf znázorňuje optimální cenu, kterou test stanovil na hranici 199,-Kč za produkt. 

Jak výsledky testu potvrdily firma se správně rozhodla pro nejlepší strategii při tvorbě ceny. 

 

4.2.3 Místo-distribuce ifootball123 

 Volba místa není pro tento druh podnikání zcela zásadní, protože se jedná o 

internetový prodej v podobě e-shopu. Sídlem firmy byla zvolena bytová jednotka majitele,  

situována v centru Ostravy, sloužící pouze jako korespondenční adresa. Jelikož si firma 

zvolila metodu přímého prodeje po internetu jako jedinou možnou nemusí řešit volbu 

prodejního místa. Z tohoto důvodu odpadají společnosti problémy týkající se infrastruktury a 

dobré dostupnosti pro širokou veřejnost jako je MHD, vlaková, autobusová a osobní přeprava. 

Není nutné mít dostatečný počet parkovacích míst a zřizovat bezbariérové přístupy. 

Podstatnějším a důležitějším hlediskem je dostupnost internetového připojení u 

potencionálních zákazníků. Proto jsem se rozhodl zabývat se analýzou kvality pokrytí 

internetovým signálem na území ČR - viz obrázek č. 4.1. 
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Obrázek č. 4.1 – Pokrytí signálu na území ČR 

 

Zdroj: http://www.foxon.cz 

 

Stále se rozvíjející trend a obliba chytrých telefonů nebo tabletů u zákazníků výrazně 

ovlivnila nárůst internetového pokrytí, převážně určené právě pro chytré telefony využívající 

nejvýkonnější datovou síť v podobě mobilního připojení, která se nazývá 3G. Dnešní uživatel 

chce být stále online. Jak je z mapy patrné, nárůst 3G sítě oproti roku 2010 mnohonásobně 

vzrostl. V roce 2010 byly pokryty 3G sítí pouze velká města jako například Praha, Brno, 

Olomouc a Ostrava. V současnosti je situace jiná a je přímo zaslíbená pro rozvoj 

internetového podnikání.  

 Další problematikou, kterou jsem se zde zabýval, jsou distribuční cesty. Jak jsem již 

dříve poukazoval, firma zvolila cestu přímého prodeje. Produkt nabízí pouze jednu možnost 

jak se dostat ke konečnému spotřebiteli a to formou internetového platebního systému. Podnik 

dlouho zvažoval zařazení další platební metody a to v podobě platby přes mobilní telefon ve 

formě sms. Tato forma se jevila jako méně výhodná z důvodu větší finanční náročnosti. 

V současnosti podnik využívá služeb platební brány společnosti PayU, která se zúčastnila 

výběrového řízení a byla zvolena nejoptimálnějším řešením. Hlavním důvodem byl způsob 

účtování za provedené platby. Firma GoPay si nechává za své služby platit za objem 
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uskutečněných plateb a firma PayU za jednotlivé realizované platby. Pro porovnání služeb 

přikládám ceník dvou platebních společností, kterými jsou výše zmiňovaná PayU a GoPay.  

Tabulka č. 4.2 – Platební metody GoPay 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4.3- Platební metody PayU 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Z tabulek lze vyčíst, že se firma ifootball123 rozhodla pro výhodnější variantu 

nabízených služeb. Společnost PayU poskytuje tyto platební metody: 

• platba kartou (VISA, MasterCard, Maestro, VISA Elektron prostřednictvím 

ověřeného systému 3D-Secure), 

• moje platba - jedná se o bezhotovostní způsob úhrady z běžného účtu vedeného u 

Komerční banky a.s., 
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• GE Money bank – jedná se o bezhotovostní způsob úhrady z běžného účtu 

vedeného u GE Money bank a.s., 

• Fio banka- jedná se o bezhotovostní způsob úhrady z běžného účtu vedeného u Fio 

bank a.s., 

• ePlatby- jedná se o bezhotovostní způsob úhrady z běžného účtu vedeného u 

Raiffeisen bank a.s., 

• ePeníze- jedná se o bezhotovostní způsob úhrady z běžného účtu vedeného u bank, 

• Volksbank CZ a.s. – jedná se o bezhotovostní způsob úhrady z běžného účtu 

vedeného u Volksbank a.s., 

• Prémium SMS- tuto službu již však ifootball123 nevyužívá. 

 

 

4.2.4 Reklama ifootball123 

Firma ifootball123 považuje tento prvek marketingového mixu za velmi důležitý a tvoří 

druhou největší část celkových příjmů firmy. Podnik si uvědomuje význam reklamy a řadí ji 

mezi prioritní činnosti hned jako druhou za činnost vzdělávací. Na poli propagace a reklamy 

jde o velký konkurenční boj, kde se každá z firem snaží zabezpečit dostatek finančních 

prostředků pro své podnikání. 

Oblast fotbalu a internetu je pro marketing a využití sponzorských příležitostí velmi 

bohatá. Nabízejí se různé druhy mediatypů, pomocí kterých se daná firma může zviditelnit a 

dostat do podvědomí potencionálních zákazníků. Nejčastěji využívané typy jsem zobrazil 

prostřednictvím výsečového grafu. 
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Graf č. 4.2 – Mediatypy 

 

Zdroj: http://www.spir.cz 

Největším mediatypem, do kterého firmy investují, je televizní reklama. Jedná se 

jednoznačně o finančně nejnáročnější způsob propagace. Tento druh propagace firma 

nevyužívá.  

 Druhým v pořadí je tisk, který zabírá 31,3% celku a podnik s ním spolupracuje 

v omezeném množství v podobě komerční inzerce. Převážně se jedná o sportovní periodiku 

vycházející při příležitostech speciálních akcí (turnaje, výročí, oslavy). 

 Třetí největší část zabírá internetová reklama, kterou firma považuje za nejlepší 

možnost zviditelnění. Tento trend způsobu propagace zažívá obrovský rozkvět všude ve 

světě. Na základě výzkumu realizovaným agenturou Factum Invenio pro sdružení pro 

internetovou reklamu jsem shromáždil získaná data do následující tabulky. 

Tabulka č. 4.4 – Růst podílu reklamy 

 

Zdroj: http://www.mediaguru.cz 
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Z tabulky jde jednoznačně vidět, že růst internetové reklamy se týkal všech typů. Nejlépe 

na tom bude dle prognóz pro rok 2012 videoreklama, která vzroste o celých 35,1% trhu. Do 

tohoto typu lze zahrnout také propagaci v podobě využívání sociálních sítí, které dnes zažívají 

tzv. boom v komunikaci. Největší a nejpoužívanější sociální sítí současnosti je FACEBOOK. 

Firma si toto pole působnosti dobře uvědomuje a připravuje pro své stávající, ale i nové 

zákazníky svůj vlastní FACEBOOK profil. Dle studií společnosti iCrossing je odhadován 

stálý lineární růst uživatelů Facebooku a v Srpnu 2012 by měl počet uživatelů dosáhnout 

magického čísla jedné miliardy, viz. graf č. 4.3. 

Graf č. 4.3 - Počet uživatelů Facebooku  

 

Zdroj: http://www.m-journal.cz 

 

Z grafu je patrné, že počet uživatelů je v současné době na hranici 870 miliónu, to skýtá 

pro firmu ifootball123 velké možnosti v oblasti marketingu a získávání nových zákazníků. 

Čtvrtým mediatypem z výsečového grafu je OOH (Out-of-home) v České republice 

známá pod pojmem Outdoor propagace. Tato reklama zabírá 5,8% celého trhu. I tento druh 

reklamy je firmou plně využíván a to v podobě reklamní plochy na dopravních prostředcích a 

nafukovací reklamě viz obrázek č. 4.2 a č.4.3.  
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Obrázek č. 4.2  - Outdoor reklama   Obrázek č. 4.3 – Outdoor reklama 

    

Zdroj: vlastní zpracování    Zdroj: vlastní zpracování  

 

Posledním mediatypem je hlasová reklama prostřednictvím rádia. Tuto možnost zatím 

firma nevyužívá, ale do budoucna připravuje krátký spot spojený s reklamní kampaní. 

Tato společnost spolupracuje s velkým počtem firem. S většinou z nich uzavírá 

Smlouvu o pronájmu ploch a umístění reklamy a smlouvu o dílo, viz. příloha č. 2. Loga svých 

partnerů a sponzorů umísťuje dle konkrétní dohody na svém webu. Tyto reklamní ikony 

slouží jako hypertextové odkazy a při kliknutí na ně, zákazníka automaticky přesměrují na 

danou stránku. Takto to funguje i opačně, kdy má firma ifootball123 své odkazy umístěné na 

partnerských a spřátelených webech.  

Aby zákazník navštívil konkrétní internetovou adresu a učinil nákup, musí ji buďto znát 

nebo si ji najít za pomocí internetového vyhledávače prostřednictvím zadání klíčových slov. 

To umožňuje reklamní systém Sklik podporovaný internetovým prohlížečem Seznam a 

AdWords vycházející z internetového prohlížeče Google. Tyto služby patří 

k nejpoužívanějším vyhledávačům na českém internetu. Základem je správné zvolení 

klíčových slov. Pro rychlé nalezení internetové stránky www.ifootball123.com, stačí zadat 

slova, jako jsou fotbal, fotbalista, trenér, trénink, míč, herní taktika, psychologie hráče, 

kondice. 

Odhad Nákladů na reklamu Sklik a AdWords jsem provedl na základě analytického 

nástroje od Google.com a seznam.cz, který za pomocí výše zmíněných klíčových slov 

odhaduje předpokládaný počet kliknutí za den. 
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Náklady na reklamu Sklik 

• aktivace Sklik: 1000,-Kč, 

• měsíční paušál: 1000,-Kč, 

• cena za kliknutí je 0,2 Kč, 

• odhadovaný denní náklad 11,8 Kč. 

 

Náklady na reklamu AdWords 

• aktivace AdWords: 150,-Kč, 

• měsíční paušál: 300,-Kč, 

• cena za kliknutí na AdWords je 1,5 Kč, 

• odhadovaný denní náklad: 88,5 Kč. 

 

Denní náklady si firma může regulovat podle svého uvážení a dle finančních možností. 

A zvolit si tak denní limit návštěv zákazníků, který nebude překročen. Dle analýzy budou 

celkové náklady za tento druh reklamy po sečtení vstupních nákladů v podobě aktivace a 

jednotlivých prokliků činit v kalendářním měsíci, který má 31 dní 5 559,3 Kč. 

 

4.3 Analýza mikroprostředí podniku 

Hlavním cílem každého podniku je dosahování zisku a u firmy ifootball123 tomu není 

jinak. Důležité je proto znát potřeby a preference nejen svých zákazníků, ale celého 

mikroprostředí jako je podnik, zákazníci, dodavatelé, distribuce a konkurence. Pro jednotlivá 

šetření jsem použil Porterův model 5 sil a aplikoval na jednotlivé segmenty. 

 

4.3.1 Podnik ifootball 123 

V této situaci nelze podnik chápat jako firmu s desítkami zaměstnanců nebo velkou 

společnost. Jedná se o sdružení dvou fyzických osob podnikajících na základě živnostenského 
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oprávnění. Pro svou podnikatelskou činnost využívají živnost volnou číslo 48 - Velkoobchod 

a maloobchod vycházející z živnostenského zákona. Základní kapitál v této právní formě není 

zákonem stanovený. Jednotlivé fyzické osoby si jej stanovily v libovolné výši ve formě 

finančních a majetkových prostředků. V tomto sdružení nelze charakterizovat jednoznačný 

typ organizační struktury, ale lze ho vysvětlit na organizačním schématu, viz obrázek 4.4. 

Obrázek č. 4.4 – Organizační schéma ifootball123 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vystupují zde dva majitelé, kteří si veškeré zisky dělí v poměru padesát na padesát. 

Nemají ekonomický úsek, a proto využívají externích služeb od firmy Dakopo s. r. o., která 

vystupuje jako účetní jednotka. Dále s firmou spolupracuje řada partnerů na sponzorské bázi. 

Toto sdružení také využívá poradenských, marketingových anebo kulturních služeb (reklamní 

agentura, hostesky). Tyto služby firma využívá nepravidelně při různých reklamních a 

propagačních akcích. 

 

4.3.2 Zákazníci ifootballu123 

Zákazníkem produktu ifootball123 může být fotbalový profesionál, fotbalový fanoušek 

nebo řadový uživatel, který se chce dozvědět něco nového v oblasti fotbalu, trenérství, 

psychologie a filozofie. Je určen pro jakoukoliv věkovou kategorii a pohlaví. Jelikož se jedná 

o interaktivní výuku fotbalu, důležitým faktorem je zde taky používání PC a internetu. Se 

stále se zvyšující oblibou této moderní technologie u široké veřejnosti se potenciál produktu 

zvyšuje. Z dat získaných ze serveru InternetWorldStats jsem sestrojil graf na kterém lze vidět 



51 

 

neustálý růst počtu uživatelů. Za jeho patnáctiletou éru si internet nasbíral 1650 miliónu 

uživatelů - viz graf č. 4.4. 

Graf č. 4.4 – Uživatelé internetu v letech 1995 - 2010 

 

Zdroj: http://www.tyinternety.cz 

Dalším důležitým faktorem pro podnikání v této oblasti je bezpodmínečně obliba 

fotbalu, jako sportovní činnosti u veřejnosti. Z výzkumu Hospodářských novin vychází fotbal 

jako absolutní vítěz v počtu registrovaných hráčů - viz. graf č. 4.5 

Graf č. 4.5 – Počet registrovaných hráčů v ČR 

 

Zdroj: http://www.tyinternety.cz 
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Z grafu je patrné, že fotbal s počtem 512 tisíc hráčů, převyšuje desetinásobně počet 

uživatelů druhého nejoblíbenějšího sportu v České republice, kterým je florbal. 

Z celosvětového hlediska je na tom fotbal ještě lépe, kdy dle sčítání fotbalového světa 

prováděného organizací FIFA, ho hraje na 265 milionů hráčů bez ohledu na pohlaví. Převaha 

mužského zastoupení je v tomto sportu patrná z následujícího grafu č. 4.6. 

Graf č. 4.6 – Počet hráčů dle pohlaví 

 

Zdroj: http://www.fifa.com 

 

4.3.3 Dodavatelé ifootball123 

Dodavatelskou síť tvoří převážně řada sponzorů a partnerů, kteří  na projektu 

spolupracují. Za další dodavatele lze považovat řadu externích společnosti, jako jsou účetní 

poradenství a marketingová agentura jejichž služby si firma pronajímá. Další externí službou, 

kterou firma využívá jsou bankovní služby. Jelikož všechny příjmy plynoucí z prodeje 

produktu putují za běžný účet, je důležité zvolit z pohledu výše poplatků za vedení účtu a 

jednotlivých platebních operací ten nejvýhodnější peněžní ústav. Z tohoto důvodu jsem  

analyzoval a následně vytvořil tabulku zahrnující poplatky jednotlivých peněžních institucí. 

Nejvýhodněji nabídku z pohledu poplatků nabízí Fio banka v podobě běžného korunového 

účtu s denním elektronickým výpisem. Viz příloha č. 3. 
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4.3.4 Konkurence ifootball123 

V České republice neexistuje pro tento produkt plno platná konkurence a je tedy 

jediným poskytovatelem svého druhu. Za jistý druh konkurence lze považovat stále se 

rozšiřující e-knihy. K tomuto produktu je zapotřebí také internetové připojení a má tedy 

k produktu ifootball123 nejblíž. Při zadání slovního spojení elektronická kniha do internetové 

vyhledávače zobrazí se na prvních čtyřech pozicích následující firmy: 

 

eReading 

Jedná se o portál s nejrozšířenější nabídkou elektronických knih v České republice. Mottem 

projektu eReading je: forma podléhá vývoji, zatímco obsah sdělení zůstává.  

Na tomto portále si zákazník může zakoupit samotnou knihu, nebo také jedno ze zařízení, 

které e-knihy podporuje. Formáty knih jsou podporovaný na všech dostupných zařízeních 

(ipad, iphone, E-ink, android, Win, Mac). Před zakoupením libovolného produktu je třeba se 

registrovat. 

Pro zaplacení obsahu nákupního košíku je zákazníkovi k dispozi velká řadá možností způsobu 

plateb. Jako jsou online systémy paypal, kreditní karty, eKonto. 

Obsah stránek působí velmi přehledně a vévodí jim interní vyhledávač spolu s inituivním 

rozdělením knih.  

 

Palmknihy 

Portál palmknihy.cz se specializuje pouze na prodej e-knih. Svým zákazníkům dále nabízí 

spoustu doplňkových služeb, jako jsou tipy na knihy, obsáhlé recenze knih nebo možnost 

zakoupit jednu zkušební knihu úplně zdarma. Svým vzhledem stránky působí uceleně a 

zákazníkovy ulehčují práci s navigací a hledáním knih. Palmknihy můžete navštívit také na 

Facebooku. Pro uskutečnění nákupu slouží uživateli jednoduchý průvodce, který zákazníky 

provede jednotlivými kroky, aby celý obchod probíhal co neplynuleji. Pro úhradu nákupního 

košíku jsou zákazníkovy k dispozici všechny moderní platební systémy. 
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Martinus 

Jde o další e-shop nabízející jak tištěné knihy, tak elektronické. Samotné prostředí e-shopu je 

velmi hezky zpracované a na úvodní stránce zákazníka láká ke koupi řada doporučované a 

oblíbené literatury. 

Pořízení e-knihy probíhá jako běžný nákup, který je velmi podobný jako u jiných 

internetových obchodů. Zákazník si může vybrat z pestré nabídky platebních metod, Platit lze 

kreditními a debetními kartami VISA, VISA Electron, EuroCard, MasterCard. Portál 

Martinus má pro své fanouškovské a zákazníky připravené stránky také na sociální síti, kde se 

zákazník může dozvědět spoustu informací týkajících se novinek, předprodejů, nebo 

výprodejů v podobě různých slev a akcí. 

 

Onlineknihovna 

Jedná se o veřejnou online knihovnu, která je zapsána v seznamu knihoven při Ministerstvu 

kultury České republiky. Online knihovna je veřejná knihovna, která poskytuje elektronické 

publikace  pro volné stažení knihy do svého počítače. Dále se tato knihovna specializuje na 

půjčování elektronických knih zrakově postiženým občanům. Registrace zrakově postiženého 

čtenáře je zdarma a umožní využívat všechny služby knihovny s možností stahování 

elektronických e-publikací. Registrace pro běžného čtenáře činí 70,- Kč za rok. Při zadání 

klíčového slova fotbal do interního vyhledávače onlineknihovny, systém nabídne pouze čtyři 

publikace zabývající se touto problematikou. Celý vzhled tohoto online systému působí 

přehledně a jednoduše, ale chybí zde jakékoliv moderní prvky. 

 

4.4 Analýza makroprostředí podniku 

Makroprostředí firmy ifootball123 jsem analyzoval a poté rozebral dle jednotlivých 

kritérií v daném prostředí. 

 

Demografické prostředí 

Demografické prostředí Internetu tvoří jeho uživatelé. Celosvětový progres internetového 

světa lze dobře vyčíst z výzkumu Českého statistického úřadu, viz graf č. 4.7. 
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Graf č. 4.7 – Občané ČR využívající internet v socio-demografických skupinách 

 

Zdroj: http://www.cognito.cz 

 

Jak lze z grafu vyčíst oproti roku 2005 nastal nárůst ve všech skupinách, což pro firmy 

podnikající v této oblasti znamenalo velký impuls vývoje kupředu.  

 

Technologického prostředí 

Toto prostředí z hlediska internetového podnikání hraje důležitou roli. Změny v 

technologickém prostředí sebou přinášejí jedny z největších příležitostí pro podnikání. Nové 

technologie umožňují zvyšovat produktivitu práce, snižovat náklady a tím zvyšují 

konkurenční schopnost výrobku i podniku. Změny v této oblasti jsou dnes velice rychlé a mají 

vliv i na změny spotřebních zvyklostí. Úroveň internetové technologie je v České republice na 

vysoké úrovni, kdy je pevným internetem pokryto 99% českého území. Domácí připojení 

k internetu využívá polovina české populace. Ceny za pevné připojení se liší u různých 

poskytovatelů. Pro přehled jednotlivých nabídek jsem vytvořil tabulky, dle kterých se může 

zákazník rozhodnout, kterého poskytovatele si zvolí. Ceny se liší na základě dvou kritérií a to 
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podle rychlosti připojení, nebo velikosti přenesených dat. Do analýzy jsem zahrnul největší 

poskytovatele v České republice. 

 

Tabulka č. 4.5 – Cena a rychlost u vybraných poskytovatelů internetových služeb  

PEVNÝ INTERNET 
1) UPC 
Služba FiberPower 10 FiberPower 25 FiberPower 50 FiberPower 100 

Cena 299 Kč 399 Kč 400 Kč 500 Kč 

Rychlost 10Mb / 1 Mb 25Mb / 1,5 Mb 50Mb / 5 Mb 100Mb / 10 Mb 

 
2) PODA 
Služba HomeSpeed 4M HomeSpeed 10M HomeFiber 20M HomeFiber 100M 

Cena 350 Kč 500 Kč 350 Kč 500 Kč 

Rychlost 4M/600 kbps 10M/1500 kbps 20M/4M 100M/20M 

 
3) O2 
Služba Start Optimal Activ 

Cena 400 Kč 500 Kč 600 Kč 

Rychlost 2 Mb/0,2 Mb/s 16 Mb/1 Mb 25 Mb/2 Mb 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Tabulka č. 4.6 - Cena a rychlost u vybraných poskytovatelů internetových služeb 

MOBILNÍ INTERNET 

1) Vodafone 

Služba 
Internet v mobilu 

na den 
Internet v mobilu Internet v mobilu 

naplno 

Cena 17 Kč 177 Kč 315 Kč 

FUP 5 MB 150 MB 600 MB 
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2) T-mobile 

Služba 
Internet 

v mobilu na 
den 

Internet 
v mobilu na 

týden 

Internet 
v mobilu 
Standard 

Internet 
v mobilu 
Klasik 

Internet 
v mobilu 
Premium 

Cena 24 Kč 39 Kč 139 Kč 239 Kč 499 Kč 

FUP 10 MB 25 MB 100 MB 300 MB 1 GB 

 

3) O2 

Služba 
Internet 

v mobilu Start 
Internet v 

mobilu 

Cena 150 Kč 300 Kč 

FUP 150 MB 500 MB 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Ekonomické prostředí 

Toto prostředí ovlivňuje míra nezaměstnanosti, se kterou souvisí velikost koupěschopné 

poptávky. Když budou mít potencionální zákazníci, práci, budou mít dostatek finančních 

prostředků k uspokojení svých potřeb a také na mimořádné výdaje. Tím stoupá potenciál 

spojený s koupi produktu ifootball123. V rámci České republiky není užívání internetu jen 

otázkou módy a luxusního zboží, ale stal se každodenní součástí všech sociálních vrstev.  

 

 

Sociálně-kulturní prostředí 

Sociální a kulturní úroveň společnosti se odráží ve spotřebním chování zákazníků a v 

celkovém důsledku výrazně ovlivňuje charakter poptávky. Chování jedince při nakupování je 

ovlivňováno i obecnými vlivy – kulturou, vzděláním, tradicí, náboženstvím, emancipací, 

rodinou a v neposlední řadě módou a trendy. Postoj k výrobkům a k jeho zakoupení bývá 

často přisuzován právě motivaci a preferencím. Při rozhodování se nechá zákazník často 

ovlivnit vnějšími vlivy. Produkt nepotřebuje, ale v jeho okruhu přátel je produkt velmi 

oblíben a tak ho chce také vlastnit.  
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V oblasti fotbalu má velký vliv na poptávku, kulturní hledisko a s ním spojené pořádání 

velkých mezinárodních turnajů. S každým sportovním úspěchem, jako je výhra Mistrovství 

světa, nebo Evropy, roste počet potencionálních zákazníků. 

 

 

4.5 Aplikace SWOT analýzy 

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možné identifikovat silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby v podniku.  

 

Silné stránky: 

• ojedinělost produktu na českém trhu, 

• téměř žádná konkurence, 

• nízká cena za produkt – poměr cena/kvalita, 

• rychlá distribuční síť, 

• nulové poplatky za distribuci, 

• velká variabilita produktu, 

• moderní virtuální prostředí – e-shop. 

 

Slabé stránky: 

• málo známý produkt na českém trhu, 

• zákazník neví, co přesně čekat od produktu, 

• nemožnost použití bez internetového připojení, 

• nutnost vlastnit PC nebo notebook. 

 

Příležitosti: 

• s úspěchem české reprezentace na EURO 2012 nárůst zájmu o fotbal, 

• vstup na zahraniční trhy, 

• získání dominantního postavení na českém trhu, 
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• propojení s mnoha ziskovými a neziskovými organizacemi, 

• možnost rozšíření produktu – modernizace. 

 

Ohrožení: 

• vstup konkurenčních firem na trh, 

• nepochopení produktu zákazníky, 

• povaha českého národa – plagiátorství. 
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5 Výsledky výzkumného šetření, náměty a doporučení 

 

Sdružení ifootbal123 je malou, nebo lépe řečeno domácí firmou. Na vrcholu 

organizační struktury se nacházejí dva majitelé, kteří se na managementu firmy podílejí 

rovnoměrným dílem v poměru 50:50 a jako celek fungují velmi dobře. Jejich hlavním cílem 

je prorazit na českém trhu, dostat se do podvědomí co největšího počtu zákazníků a stát se 

absolutní jedničkou v tomto druhu podnikání. Vycházejí z vlastních celoživotních zkušeností, 

vědomostí a ty vkládají do svého podnikání. Ke spolupráci pozvali řadu významných 

osobností ze světa vrcholového sportu a medicíny. Při svém podnikatelském záměru, majitelé 

spoléhají na velký rozvoj v oblasti technologií. Dle mého výzkumného šetření a následných 

analýz, kterýma jsem se zabýval v kapitole 4, se jim to v jisté míře povedlo. Správně vsadili 

na internetovou výuku fotbalu v době, kdy 50% české populace využívá v domácnosti  

internetové připojení a stal se běžnou součástí každodenního života široké veřejnosti. Jak sám 

výzkum marketingového mixu naznačil, v podnikání je důležité znát možnosti svého 

produktu, cenu, ale také konkurenci. Trend a popularita čtení tištěných knih se pomalu 

snižuje, to přineslo na trh novou technologii a metodu, kterou jsou elektronické knihy. Tato 

metoda čtení knih na svém přenosném počítači rychle dosáhla celosvětové obliby. 

Elektronické knihy šetří zákazníkovy jak čas, tak část jeho finančních prostředků. 

Elektronické knihy lze v současnosti považovat za jediného možného konkurenta produktu 

ifootball123.  Co se týče ceny za nabízený produkt je na tom ifootball123 v ohledu na 

konkurenci velmi dobře. Za svůj produkt si nechává zaplatit 199,- Kč. Nelze pořídit 

elektronickou knihu v této cenové skupině, která by poskytovala zákazníkovy stejné množství 

informací. V tomto směru má komplex ifootball123 jasnou a zásadní převahu. Hlavní zdroj 

celkových příjmů sdružení pochází z reklamní a sponzorské činnosti a teprve zbytek z prodeje 

vlastního produktu.  

Na základě této skutečnosti doporučuji majitelům lépe pracovat s reklamou a propagací. 

Kdyby se o produktu dozvěděl větší počet české populace mohlo by to přilákat nové 

potencionální zákazníky a tím zvýšit podíl příjmů plynoucí z prodeje vlastního produktu. 

Řešení se nabízí ve spolupráci s pořadateli sportovních akci jako je MC Donald cup, Coca-

Cola cup, Danone cup nebo Den dědí a využít tyto akce ke zviditelnění své značky. Nehledě 

na to, že na těchto akcích se potkává spousta mladých fotbalistů v doprovodu svých rodičů, 
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zástupců daných firem a různých podnikatelů znamenající pro družstvo ifootball123 velké 

množství nových podnikatelských příležitostí. 
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6 Závěr 

 Cílem mé diplomové práce byla analýza managementu sdružení ifootball123, jeho 

potenciál a možnosti na současném trhu e-business.  

 V teoretické části byly vymezeny pojmy jako je fotbal, internet, internetové připojení, 

internetový marketing, prostředí e-business a internetové propagace. Dále jsem přiblížil 

prostředí marketingové mixu, analýzu vnitřního a vnějšího okolí podniku. V poslední fázi 

teoretické části jsem vysvětlil SWOT analýzu a její použití v praxi. Dle živnostenského 

zákoníku jsem charakterizoval jednotlivé druhy živnostenského podnikání, které se 

bezpodmínečně vztahují ke sdružení ifootbal123. 

 V druhé části diplomové práce, která je praktická jsem nejprve charakterizoval 

samotné sdružení ifootball123, jeho poslání a přínos pro zákazníka. Dále jsem objasnil vznik 

firemního loga a jeho význam na kterém si firma hodně zakládá. Postupně jsem přešel 

k samotné analýze marketingové mixu, kterou jsem aplikoval na jednotlivé segmenty výše 

zmíněného sdružení. Za pomocí dotazování, kdy jsem oslovil sto studentů Ekonomické 

fakulty Vysoké školy Báňské Technické Univerzity Ostrava jsem provedl výzkumné šetření 

cenové citlivosti produktu. Dále jsem se zabýval možnou konkurencí toho sdružení a následně 

analyzoval výhody a nevýhody plynoucí ze současného konkurenčního trhu. V samotném 

závěru této části jsem zkoumal okolí podniku a snažil se analyzovat vhodného 

potencionálního zákazníka sdružení ifootball123. Výsledky všech výzkumným šetření jsem 

shrnul v poslední kapitole a navrhl vhodná doporučení a řešení. 

 Firma ifootball123 je sdružení dvou fyzických osob, kde si veškeré příjmy z této 

podnikatelské činnosti rozdělují oba majitelé rovným dílem v poměru 50:50. V současnosti 

sdružení nabízí na trhu pouze jeden produkt v podobě interaktivní výuky fotbalu na internetu. 

Po provedení všech analýz jsem došel k závěru, že firma se rozhodla jít správným směrem, 

neboť žijeme v době, kterému se ne nadarmo přezdívá digitální věk. Z pohledu zákazníka 

přichází na trh dosud ojedinělý produkt, který bude u konkurence jen těžko hledat. Ve 

správném slova smyslu může jít o jistý druh monopolu, kdy si firma stanovuje cenu dle 

vlastního uvážení a preferencí. Jelikož firma sama uvádí, že většinovou část ze všech příjmu 

tvoří příjmy plynoucí z reklamy, nikoliv z prodeje vlastního produktu. Doporučil jsem se 

zaměřit se právě na marketingovou činnosti v podobě cílené reklamy.  
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E-business – elektronické podnikání 

OOH – Out of Home 
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