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1 ÚVOD 

 V současné době je kladen velký důraz na kvalitní marketing. Nezbytnou 

součástí je bezprostřední marketingová komunikace, která se snaží nejen o zajištění 

efektivní komunikace se stálými zákazníky, ale také o navázání kontaktu s novými 

potenciálními zákazníky a se širokou veřejností. 

 Sport si v kultuře České republiky vybudoval důležitou roli, čím dál více je lidmi 

vyhledávám. Mezi nejpopulárnější sporty samozřejmě patří lední hokej, někdy 

nazýván jen hokej, prostřednictvím kterého je náš stát reprezentován v zahraničí. 

Mezi nejdůležitější momenty tohoto sportu, od vzniku České republiky roku 1993, 

patří zlatá medaile z Mistrovství světa v ledním hokeji 2010, dále z let 2005, 2001, 

2000, 1999, 1996 a ze Zimních olympijských her roku 1998. Stříbro získali pouze na 

Mistrovství světa v ledním hokeji 2006. Vybojovali také bronzové medaile, a to  

na Mistrovství světa v ledním hokeji 2011, 1998, 1997, 1993 a na Zimních 

olympijských hrách roku 2006. 

 Také v naší rodině má hokej své významné místo, ačkoli se mu věnujeme 

pouze pasivně. K tomuto sportu jsem byla vedena již od útlého dětství, jelikož můj 

otec a otec mé matky pravidelně navštěvovali havířovský hokej, což jim vydrželo 

dodnes. Proto jsem při volbě tématu bakalářské práce zvolila tento sport – ráda jej 

navštěvuji a sleduji, tudíž jsem spojila příjemné s užitečným. 

 Cílem této bakalářské práce je analyzovat současnou marketingovou 

komunikaci sportovního hokejového klubu AZ Havířov. Analýzou aplikovanou 

na fanoušky tohoto klubu bych chtěla zjistit, jak na ně současná marketingová 

komunikace působí. Zvoleno bylo primární šetření, kde za sběr dat byl zvolen online 

dotazník. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPORTOVNÍHO KLUBU HC 

AZ HAVÍŘOV 

 V této kapitole bude nejprve popsána 2. Hokejová liga a ve zkratce historie 

klubu, poté informace o současném hokejovém klubu AZ Havířov. Následně je zde 

popsána marketingová komunikace klubu. Součástí kapitoly je také analýza trhu. 

 Lední hokej tzv. hokej, je týmový sport hraný na ledě, který patří mezi 

nejrychlejší sporty na světě. Hokej se poprvé objevil koncem 19. století v Kanadě, 

později se rozšířil do Evropy a částečně i do Asie. 

2.1   2. česká hokejová liga 

 Oficiálním názvem je 2. Hokejová liga České republiky. V České republice je 

to třetí nejvyšší hokejová soutěž. Dělí se na Východ, Střed a Západ.  

 HC AZ Havířov patří do skupiny Východ, kde společně s následujícími týmy 

bojují o postup. Ve Východní skupině se nacházejí tyto hokejové kluby: již zmíněný 

HC AZ Havířov, HC Karviná, HC Zubr Přerov, LHK Jestřábi Prostějov, VHK Vsetín, 

HC Slezan Opava, HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Frýdek-Místek, HC Nový Jičín, 

HC Uherské Hradiště, HC RT Torax Poruba. [12] 

2.2  HC AZ Havířov 

 Hokejový klub AZ Havířov sídlí v nejmladším městě České republiky 

v Havířově. Po nepovedené účasti v extralize a následném zadlužení klubu vedením 

bývalé společnosti HC Panthers Havířov se skupina lidí okolo Martina Potočného, 

Jaroslava Mrowiece a Jana Peterky snažila připravit vznik nového klubu – AZ 

Havířov. Tito lidé se kvůli minulému vedení museli potýkat s mnoha nepříjemnostmi, 

a to nejen se splátkovými kalendáři, ale i se špatnou pověstí, kvůli které museli 

provádět platby předem a přesvědčovat rodiče a trenéry mládeže o jejich 

důvěryhodnosti. Sponzoři se také moc nehrnuli a pouze vyčkávali.  

 Na začátku sezóny 2011/2012 je vidět, že klub je stabilizovaný, má skvělé 

fanoušky, skvělé hráče - jak domácí, tak i ty, kteří chtějí v Havířově hrát. Hlavně se 

podařilo vytvořit fungující klub a získat dva opravdu velké partnery – firmu K & 

K PNEU (po níž se pojmenovala zimní hala, kde klub působí) a firmu FIPART. 
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Také se podařilo prodloužit smlouvy s partnery z minulé sezóny a získat nové 

partnery pro tuto sezónu. Nyní klub nedluží žádnému dodavateli, trenérovi či hráči.   

 Prezident klubu Jaroslav Mrowiec: “Chceme, aby Havířov byl hokejovým 

městem a aby každý kluk z našeho města chtěl hrát hokej. A nesmí to být o tom, 

jestli rodiče mají nebo nemají peníze, a proto jsme připravili díky kontu Azeťák 

pro tyto kluky zapůjčení výzbroje zdarma a 0,- Kč za příspěvky.” [54, s.1] Na toto 

konto připadá každá pětikoruna z každé prodané vstupenky a 75,- Kč z prodané 

permanentky. [27, 51] 

2.2.1 Historie vzniku hokejového klubu AZ Havířov 

 Počátky hokejového klubu se datují do roku 1928, dvacet sedm let 

před vznikem města Havířova. Většina hráčů pracovala na šachtě Nová Jáma (nyní 

důl Lazy). V roce 1931 došlo k registraci hokejového klubu zastřešeného Klubem 

českých turistů, nesoucí název KČT Lazy.  

 V roce 1955 bylo založeno město Havířov. 4. prosince téhož roku byl položen 

základní kámen města Havířova, který vznikl z rozhodnutí komunistických úřadů kvůli 

potřebě ubytování rodin horníků z Ostravsko-karvinského revíru. 

 V roce 1966 jednalo vedení oddílu o sponzoringu s vedením Dolu Antonín 

Zápotocký. Klub se přejmenoval na AZ Havířov a přestěhoval se do mladého města 

Havířova. Později přichází o sponzoring Dolu Lazy, který byl zpět přejmenován 

z Dolu Antonína Zápotockého. Nicméně nachází nového sponzora, a to město 

Havířov a klub nese název HC Havířov. Poté HC Panthers Havířov dosáhl nejlepšího 

výsledku v sezóně 2005-06, konečná bronzová příčka byla velkým úspěchem.  

 Začátkem kalendářního roku 2010 však vyvrcholily finanční potíže klubu a ten 

8. ledna odstoupil z dalších prvoligových bojů. Na jaře, již zmíněného roku 2010, 

šla bývalá společnost provozující hokej v Havířově do konkurzu. V létě téhož roku 

začala skupina lidí okolo Martina Potočného, Jaroslava Mrowiece a Jana Peterka, 

připravovat vznik nového klubu, jenž následně pod historickým názvem AZ Havířov 

nastoupil do druhé ligy. [28] 
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2.3 Marketingová komunikace AZ Havířov 

 Následuje marketingová komunikace HC AZ Havířov, která tak vytváří kontakt 

mezi klubem a návštěvníky. 

2.3.1 Reklama 

Elektronická reklama 

 Základním zdrojem elektronické reklamy jsou samotné oficiální internetové 

stránky klubu, kde máme možnost získat mnoho informací, např. kdy se daná utkání 

odehrává, mnoho upoutávek pro návštěvu daného zápasu. Další elektronická 

reklama je na sociální síti – facebook, která je vedená redakčním týmem HC AZ 

Havířov. 

 Nesmíme opomenout elektronické reklamy upozorňující na HC AZ Havířov, 

jež se zobrazují na stránkách sponzorů tohoto klubu. 

Out-indoor reklama 

 Reklamy registrovány širokou veřejností jsou plakáty, které nás informují 

o soupeři, o dni a hodině konání zápasu. Rovněž reklama na dopravním prostředku 

městského dopravního podniku je výborná, jelikož AZ je stále na očích a neustále 

na sebe upozorňuje. 

 Také jeden ze sponzorů – Rádio Čas a Rádio Čas Rock, má ve svém 

rádiovém vysílání zahrnutou reklamu upozorňující na aktuální utkání AZ. 

 Další reklamou je Streetcall (progresivní mobilní způsob propagace), 

prostřednictvím kterého šíří audio spoty (reklamní sdělení), a to pomocí 

audiozařízení umístěných na automobilech. Poskytuje tak aktuální informace 

o chystaných sportovních událostech. Díky své mobilitě mohou oslovit velké 

množství lidí. 

2.3.2 Public relations 

 Vztahy s veřejností jsou udržovány na internetu prostřednictvím oficiálních 

webových stránek HC AZ Havířov a to v sekci – Ptejte se, kde kdokoliv může vznést 

dotaz na vedení či redakci. Další možná varianta je diskusní fórum, taktéž umístěné 

na stránkách klubu. Též elektronická PR je provozována na sociální síti facebook, 

kterou má na starost tým redakce klubu AZ.  
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Následuje více osobní varianta, na rozdíl od výše zvolených komunikací 

neviditelná pro další osoby, kterou je emailový kontakt. Ale nejlepší a nejosobnější je 

bezesporu osobní kontakt s fanoušky, který v tomhle klubu funguje na 100%. 

2.3.3 Osobní forma marketingu 

 Jak již bylo zmíněno, vedení společnosti využívá osobní formu komunikace 

s fanoušky klubu AZ Havířov. 

2.3.4 Přímý marketing 

 Přímý marketing je využíván prostřednictvím emailových zpráv, které probíhají 

mezi vedením společnosti a fanouškem. Do přímého marketingu můžeme zařadit 

již zmíněnou sekci - Ptejte se, kde se fanoušek může přímo zeptat vedení na danou 

problematiku. 

2.3.5 Podpora prodeje 

 Jako podporu prodeje má HC AZ Havířov upomínkové předměty, které se 

nachází ve Fanshopu, jehož majitelem je kapitán A –týmu - Jiří Krisl. Výrobky můžete 

zhlédnout na oficiálních stránkách v sekci Fanoušci, nebo osobně navštívit prodejnu 

Fanshop v areálu K&K Aréně je otevřen v odpoledních hodinách a v době zápasů.  

Ve fanshopu si můžete zakoupit:  

 Originální dresy bílé/černé s vlastním číslem, jménem, barvou a velikostí  

 Originální dresy dívčí – růžové s vlastním číslem dresu, jménem a velikostí  

 Klubové mikiny, bundy, šortky, trika s dlouhým rukávem  

 Trika s krátkým rukávem (bíle, modré, černé) 

 Šály a čepice AZ 

 Puk AZ Havířov, puk s hráči AZ Havířov (v nabídce všichni hráči klubu) 

 Keramický půllitr AZ Havířov a skleněný půllitr AZ Havířov 

 Klíčenky AZ Havířov a plyšové hračky AZ Havířov (různé druhy) 

 Sběratelské karty hráčů a samolepky AZ Havířov (velká a malá) 

 Plakáty a fotografie hráčů (formát A4 a 9x13 cm, v nabídce všichni hráči) 

 Pokerové karty AZ Havířov (52 karet, na každé kartě jiný hráč) 

 Hrníčky AZ Havířov 

 Minidresy AZ Havířov (na objednávku s vlastním číslem a jménem) 

 Polštář AZ Havířov (bílý a černý) 
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 Trubka na fandění AZ Havířov 

 Také si zde můžete zakoupit hokejovou výstroj 

2.4  Marketingové prostředí 

 V marketingovém prostřední bude na Havířov aplikováno makroprostředí 

a mezoprostředí. 

2.4.1 Charakteristika makroprostředí 

 Do makroprostředí patří důležité vlivy, které musíme akceptovat 

a přizpůsobovat se jim. Mezi ně patří vlivy demografické, ekonomické, politické, 

sociálně-kulturní, inovační a legislativní. 

Demografické vlivy 

 Mezi demografické vlivy patří pohlaví, věk, bydliště, životní úroveň, charakter 

rodin apod. Pro HC AZ Havířov je nejdůležitější složkou počet obyvatel, následně 

věková složka a životní úroveň obyvatelstva.  

Obr. 2.1 - Stav obyvatelstva města Havířov dle pohlaví 

 

Zdroj: www.czso.cz 

 K 31. 12. 2010 má Havířov 96 839 obyvatel, z toho ve věkové kategorií 0-14 

let 12 994 obyvatel, v kategorii 15 – 64 let 67 810 obyvatel a v kategorii 65 a více se 

nachází 16 035 obyvatel. Celkově mužů je 47 654 a 49 572 žen. 
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Obr. 2.2 - Počet obyvatelstva města Havířov dle pohlaví a věku 

 

Zdroj: www.havirov-city.cz 

Ekonomické vlivy 

 Nezaměstnanost a průměrná mzda mohou mít vliv na návštěvnost zápasů, 

i když cena vstupenky je relativně levná či přijatelná (50 Kč za mistrovská utkání, 

70 Kč za play-off utkání). Proto snížení průměrné mzdy a zvýšení nezaměstnanosti 

může zapříčinit snížení návštěvnosti, kde náklady na vstupenky mohou návštěvníci 

vynaložit za jiné, pro ně však důležitější aktivity a potřeby. Naopak růst průměrné 

mzdy a pokles nezaměstnanosti může vést ke zvýšení návštěvnosti a k oblibě tohoto 

sportu. Však nejen tito ukazatelé mají vliv na návštěvnost, dalšími příčinami může být 

zvýšení cen spotřebního zboží a služeb, které se projevuje na vyšších výdajích 

českých domácností.   

 V Moravskoslezském kraji průměrná mzda osob, přepočteno na plně 

zaměstnané, činí 22 271 Kč a průměrná mzda fyzických osob je 21 619 Kč. 

 V okrese Karviná, pod který patří město Havířov, je k datu 30. 9. 2011 míra 

registrované nezaměstnanosti 12, 99 %. Tato hodnota se odchyluje od celkové 

registrované nezaměstnanosti České republiky, kde hodnota je 8, 02 %. 

Obr. 2.3 - Míra registrované nezaměstnanosti 

 

Zdroj: www.czso.cz 
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Politické vlivy 

 Politické vlivy v České republice mají obrovský význam, jelikož politici mají 

za úkol rozdělování peněžních prostředků ze státního rozpočtu, tudíž určují, 

kolik peněz půjde do sportu. Proto záleží, jaká politická scéna je momentálně zvolena 

do zastupitelstva města Havířova.  

Obr. 2.4 - Výsledky voleb do zastupitelstva 2010 

 

Zdroj: www.havirov-city.cz 

 Dne 15. – 16. října 2010 přišlo k volebním urnám 34,12 %, což je 22 977 

voličů z celkového počtu 62 735 voličů. Nejvíce hlasů (6 699) získal Ing. Zdeněk 

Osmanczyk za Českou stranu sociálně demokratickou. Počet mandátu za Českou 

stranu sociálně demokratickou je 15, následuje Komunistická strana Čech a Moravy 

s 12 mandáty, Občanská demokratická strana s 5, Hnutí pro Havířov se 4, Věci 

veřejné se 3, Top 09 a strana Nezávislí mají 2 mandáty. 

Sociálně-kulturní vlivy 

 V České republice má sport obrovskou tradici, je možné vidět tuto snahu 

na výsledcích reprezentačních sportovců naší republiky. Do sociálně-kulturního 

prostředí se zahrnuje chování, vzdělání, spotřební zvyky, tradice, rodinné zázemí 

a sponzorství. 

 Počet obyvatelstva od 15 let a výše je v Havířově 71 586, z toho bez vzdělání 

je 265 obyvatel, 17 480 osob má základní vzdělání včetně neukončeného základního 

vzdělání. Však nejvíce obyvatel Havířova má vzdělání ukončené výučným listem 

a střední odborné bez maturity, a to s celkovým počtem 28 070 obyvatel. 
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Dále 16 105 osob má úplné střední odborné vzdělání s maturitou, 2 179 obyvatel má 

vyšší odborné a nástavbové, vysokoškolské vzdělání má 5 424 osob a 2 063 osob 

neudalo své nejvyšší dosažené vzdělání. Tato data byla převzata z oficiálních 

stránek města Havířov, která byla zjištěna z údajů Českého statistického úřadu 

v roce 2001. 

Obr. 2.5 - Obyvatelstvo podle stupně vzdělání v Havířově 

 

Zdroj: www.czso.cz 

Inovační vlivy 

 Nové technologie, nové příležitosti a ekologická nezávadnost, to vše 

sem patří. Nově vložené finanční prostředky by společnosti HC AZ Havířov daly 

příležitost nakoupit kvalitnější výstroje pro mužstvo, financovat různé reklamní 

kampaně na zvýšení návštěvnosti apod. 

Vliv na hokejový klub má taktéž vývoj informačních a komunikačních 

technologií. Jejich prostřednictvím může klub komunikovat se svým okolím a podávat 

o sobě informace. Fanoušci mohou sledovat na internetu průběhy utkání, na které se 

nemohli dostavit, a tak je jim aspoň umožněno fandit svému týmu z domova, z práce 

či jiných míst. K tomuto stačí pouze mít připojení na internetu. 

Legislativní prostředí 

 V České republice existuje soustava zákonů, vyhlášek a omezení, kterou se 

společnost musí řídit. Také vedení této sportovní organizace se musí těmito zákony 

a vyhláškami řídit, aby mohlo vykonávat předmět své činnosti. 
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2.4.2 Charakteristika mezoprostředí 

Konkurence 

 Znalost konkurence je pro klub důležitá hlavně při tvorbě marketingové 

strategie. Za konkurenci se považují organizace, které se pohybují ve stejné 

obchodní činnosti. Tuto konkurenci sledujeme a sbíráme o ní informace. 

Zákazníci 

 Zákazníci odebírající zážitek z utkání zápasů HC AZ Havířov jsou lidé, 

kteří jsou diváky či fanoušky tohoto klubu a sportu. Lidé, kteří mají trochu volného 

času a chtějí ho strávit kulturním sportovním zážitkem. 

Veřejnost 

 Nejdůležitější složkou veřejnosti jsou zde obyvatelé města Havířov, kde klub 

působí. Mezi nimi jsou jak stálí zákazníci, tak i potencionální zákazníci. Nicméně 

dalšími složkami veřejnosti jsou městský úřad a organizace působící v tomhle městě. 

Magistrát města Havířov a jeho rozpočet, ze kterého dostává klub částečné finanční 

částky na fungování klubu. Havířov je samozřejmě uveden mezi hlavními sponzory 

hokejového klubu AZ Havířov. 

2.5 SWOT analýza 

 Nesmírně důležitou úlohu v procesu marketingového plánování má SWOT 

analýza. Tato analýza slouží vedení ke zjištění situace ve společnosti - jaké mají své 

silné a slabé stránky, jaké nové příležitosti se mohou otevřít a jaké ohrožení mohou 

očekávat. Proto je důležité na tuto analýzu nezapomínat. 

Za silné stránky tohoto klubu, HC AZ Havířov, považuji fakt, že je hokej 

v současné době nejpopulárnější sport a to nejen v tomto městě, ale v celé České 

republice. K tomu také patří zabudovaná tradice tohoto sportu ve městě. 

 Další silnou stránkou je umístění sportovní haly, která se nachází sice 

na okraji města, ale za to na často frekventovaném místě, hned vedle havířovského 

autobusového nádraží. 

 Kvalitně zpracované oficiální internetové stránky hrají také velice důležitou roli 

a té se vedení klubu ujalo úžasně. Stránky samozřejmě obsahují tzv. klubové barvy 
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(bílá, modrá, černá), designově působí velice moderně a dokážou zaujmout. 

Také dobrá komunikace s fanoušky je nesmírně důležitá. K tomu převážně slouží 

sekce - Ptejte se, která je umístěna na oficiálních webových stránkách. 

Tab. 2.1 - SWOT analýza HC AZ Havířov 

S W 

 Nejpopulárnější sport ve městě 

 Zabudovaná tradice tohoto sportu 

ve městě Havířov 

 Dobré umístění K&K arény 

(sportovní haly) ve městě Havířov 

 Kvalitně zpracované oficiální 

internetové stránky 

 Dobrá komunikace s fanoušky 

 Hráči HC AZ Havířov jsou původem 

z Havířova 

 Věrní fanoušci vytvářející 

neskutečnou atmosféru 

 Konto Azeťák 

 

 Nedostatek finančních prostředků 

 Nedůvěra vedení města 

 Bývalá špatná pověst klubu, kterou 

zapříčinilo bývalé vedení klubu 

 Částečně zastaralé vybavení haly 

 Špatné chování některých “akčních” 

fanoušků 

 

O T 

 Rostoucí popularita hokeje 

 Rostoucí role tohoto sportu 

ve společnosti 

 Získání nových sponzorů 

 Renovace sportovní haly (K&K 

arény) 

 Navýšení volného času zájemců 

o hokejový sport 

 Vysoké finanční požadavky 

na provozování klubu 

 Zvýšení zájmu o jiný sport – fotbal, 

florbal apod. 

 Odliv sponzorů 

 Pomluvy 

 

Zdroj: Vlastní 

 Za velice silnou stránku taktéž považuji to, že klub je utvořen hráči z tohoto 

města Havířova. Součástí každého klubu jsou fanoušci. Ovšem fanoušky, jaké má 

HC AZ Havířov, nemá jen tak který klub. Tito fanoušci utvářejí neskutečnou 

atmosféru v podobě nejrůznějších chorejí, pokřiků apod.  
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 Poslední zmínku v rámci silných stránek je Konto Azeťák. Konto se utváří 

z každého prodaného lístku, ze kterého odchází část (z mistrovských utkání) 5 Kč 

do tohoto konta. 

 Slabých stránek je podle mě evidentně méně než silných stránek. 

Nedostatek finančních prostředků, nedůvěra vedení města a bývalá špatná pověst 

klubu se částečně prolíná, jelikož kvůli bývalému vedení klubu měl klub velké 

finanční problémy a dluhy. Tím se vyhrotila nejen špatná pověst po bývalém vedení 

hokeje, ale i nedůvěra vedení města Havířov. Město nehodlá uvolnit dostatek financí 

z městského rozpočtu. I když je v současné době klub stabilizovaný, zajisté by se 

větší finanční podpora hodila. 

 Také částečně zastaralé vybavení může být slabou stránkou. Nejhůře 

hodnotím ozvučení celé haly, které je umístěno po horních okrajích haly. Špatná 

srozumitelnost slov a komentářů k zápasu je určitě mínus. 

 Za špatnou stránku považuji rovněž špatné chování některých fanoušků, 

kteří svým chováním narušují průběhy zápasů, ohrožují své okolí, přerušují venkovní 

zápasy a vhazují pyrotechniku na led. 

 Příležitostí je rostoucí popularita tohoto sportu u nás v Havířově. V posledním 

roce a půl žije Havířov převážně tímto sportem. S tím souvisí též rostoucí role tohoto 

sportu ve společnosti. Kvalitní hokej, na který jsme jako národ pyšní, nás 

reprezentuje doma i v zahraničí. 

 Následující příležitostí je získání nových sponzorů a tím přispívání 

na financování klubu. Renovací sportovní haly by bylo možné přilákat nové diváky 

a umožnit jim kvalitnější kulturní zážitek. Rovněž navýšení volného času zájemců 

o hokej by mohl být příležitostí k navýšení počtu diváků. 

 Ohrožením jsou vysoké finanční požadavky na provozování klubu, které jsou 

potřebné pro udržení se v současné lize a postupy do vyšších soutěží. 

Další ohrožení může vzniknout zvýšením zájmu o jiný sport nacházející se v městě 

Havířov. Jedná se například o florbal, fotbal, bojové sporty apod. 

 Mezi největší ohrožení patří odliv sponzorů a pomluvy, které se šíří městem. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGOVÉ 

KOMUNIKACE 

 Marketingová komunikace tvoří společně s produktem či službou, cenou 

a distribucí - marketingový mix. Tento soubor nástrojů firmě umožní upravit nabídku 

podle přání zákazníků na cílovém trhu. 

 Marketingová komunikace nemá přesně vymezenou teorií, každá publikace 

teorií pojednává trochu jinak. “Komunikaci lze definovat jako vysílání, přijímání 

a zpracování informací,” [2, s. 6] “kterou firma používá k informování, přesvědčování 

spotřebitelů, zákazníků, veřejnost, prostředníků i určitých skupin veřejnosti.” [1, 

s. 222] Můžeme ji také rozložit na verbální a neverbální části podtrhující roli subjektů, 

zdrojů, způsobu přenosu či dopad znalosti nebo neznalosti postojů příjemců. 

3.1 Komunikační proces 

 Vše se odehrává prostřednictví komunikačního procesu, který utváří přenos 

sdělení od jeho odesílatele k příjemci. “Tento proces probíhá mezi prodávajícím 

a kupujícím, firmou a jejími potenciálními i současnými zákazníky, ale také firmou 

a jejími dalšími zájmovými skupinami.” [9, s. 21] Můžeme mezi ně zařadit 

zaměstnance, obchodní partnery, dodavatelé, akcionáře, investory, ale i média, 

orgány veřejné správy, oborové a profesní asociace, neziskové organizace a také 

místní komunity. 

 Komunikační mix podle Schrammova modelu z roku 1995 se skládá z 8 prvků: 

zdroj komunikace neboli odesílatel, sdělení, zakódování, přenos, příjemce, 

dekódování, zpětná vazby a komunikační šumy. 

 Zdroj komunikace, odesílatel, či subjekty mohou být, jak organizace, 

tak i jedinec, podniky a skupiny osob, kteří jsou původci sdělení a vysílají informace 

příjemci. Poté směřuje komunikace přes komunikační kanály, prostředky k objektu 

komunikace. Aby komunikace byla úspěšná, musí být zdroj pravdivý, objektivní, 

důvěryhodný, přitažlivý a upoutat pozornost příjemce či zákazníka. Však příjemce 

nikdy neví, kdo je opravdu skutečným zdrojem informace, ale můžeme odesílatele 

zdůraznit, pokud je to součástí strategie. Není vhodné záměrně zaměňovat zdroj, 

je to neetické. 



19 
 

 Suma informací je sdělení, které zdroj vysílá příjemci prostřednictvím 

komunikačního média, kde se pokouší upoutat jeho pozornost, vzbudit v něm 

potřeby a přání, které budou následně uspokojeny.  

 Proces zakódování přenáší obsah sdělení, informace, základní myšlenku 

do podoby, které bude příjemce rozumět – obrázky, slova, hudba, diagramy, 

fotografie apod.). Sdělení můžeme převést do atraktivní reklamy, určené pro různá 

média (televize – reklamní spoty, rozhlas, billboard, tisk – fotografie, jiné). Kódování 

má v zásadě tři základní funkce – upoutat pozornost; vyvolat či podpořit akce; vyjádřit 

záměr, názor, existenci či známost. 

 Komunikační kanály uskutečňují přenos sdělení. Je důležité správně si tyto 

komunikační kanály zvolit, jelikož jsou účinnou podporou sdělení, však nesprávně 

zvolené jsou jeho destrukcí. Zde existují kanály řízené, kontrolované firmou 

(např. prodávající a kupující) a kanály neřízené, nekontrolovatelné firmou (např. ústní 

šíření pomluv, pochval). Prostředky komunikačních kanálů formy individuálního 

působení jsou osobní pohovory, telefonáty, faxy, dopisy, e-maily, osobní účast 

na zasedáních, videokonference, blahopřání, dárkové předměty. Prostředky 

komunikačních kanálů formy působení skupinového jsou prezentace, konference, 

reprezentativní akce, sponzorství a tištěné prostředky (letáky, plakáty, brožury 

a publikace, výroční zprávy, bulletiny, časopisy, zpravodaje atd.), hlavně média 

tisková (časopisy, deníky); elektronická (televize, rozhlas, internet, DVD, CD a další); 

outdoor a indoor média. 

 V marketingové komunikace příjemci, objekt komunikace jsou zákazníci, 

spotřebitelé, distribuční články, lidé ovlivňovatelé, zaměstnanci, akcionáři, média 

a široká veřejnost. 

 V procesu dekódování jde o porozumění, pochopení zakódovanému sdělení 

příjemcem.  

 Zpětná vazba je reakcí na sdělení, vysílající nazpět zdroji sdělení. Umožňuje 

posoudit účinnost sdělení, případně dává podmět ke změně komunikace 

v budoucnosti. Má formu nákupu, dotazů, stížností a návštěv webových stránek. 
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 Sdělení mohou být ohrožena komunikačním šumem. Jelikož komunikace 

může probíhat v osobním, rodinném, přátelském, společenském, profesionálním 

pojetí, vytvářející velkou pravděpodobnost problémů v přijetí některých sdělení.  

3.2 Marketingový komunikační mix 

 Součástí marketingové komunikace je marketingový komunikační mix, někdy 

také nazývaný propagační mix. “Komunikačním mixem se marketingový manažer 

snaží pomocí optimální kombinace různých nástrojů dosáhnout marketingových 

a tím i firemních cílů.” [9, s. 42] Marketingový komunikační mix se skládá z osobní 

a neosobní formy komunikace. Mezi osobní formy řadíme osobní prodej a mezi 

neosobní formy reklamu, podporu prodeje, přímý marketing, public relations 

a sponzoring. Mezi kombinaci osobní i neosobní formy řadíme veletrhy a výstavy.  

3.2.1 Osobní prodej 

 Jak už bylo zmíněno, osobní prodej je osobní přímá forma komunikace. 

“Osobní prodej se definuje jako interpersonální ovlivňovací proces prezentace 

výrobku, služby, myšlenky atd. prodávajícím v přímém kontaktu s kupujícím.” [9, 

s. 125] 

 Obsahem je poskytování informací, předvádění, přesvědčení určitých osob, 

udržování či budování dlouhodobých vztahů. Zahrnuje průmyslový prodej, 

mezifiremní obchod, velkoobchod, maloobchod, obchodní řetězce a samozřejmě 

prodej konečným spotřebitelům. 

 Prezentace osobního prodeje může probíhat prostřednictvím prodeje v terénu, 

pultového prodeje a telemarketingu. 

 Prodej v terénu může být přímý prodej bez stacionární jednotky tzv. prodej 

zahrnující návštěvy zákazníků v jejich sídlech.  

 Pultový prodej je typický maloobchod, kde zákazníci přebírají iniciativu 

ve volbě místa nákupu. Ovlivňování může probíhat prostřednictvím letáků, 

výstavkami, ochutnávkami, předváděním, nabídkou výhodných nákupů a akci 

při zavádění nových výrobků na trh. 

 V telemarketingu oslovuje prodejce zákazníky prostřednictvím telefonu s cílem 

snížit náklady osobních kontaktů.  
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Typy osobního prodeje 

 Obchodní prodej, misionářský prodej, maloobchodní prodej, business 

to business – prodej mezi organizacemi a profesionální prodej, to vše jsou typy 

osobního prodeje. Tyto typy můžeme rozlišit v závislosti na cílových skupinách. 

 Obchodní prodej se specializuje na prodej produktů obchodům se smíšeným 

zbožím, supermarketům a lékárnám. 

 Misionářský prodej slouží pro informování a přesvědčování zákazníků našich 

zákazníků. 

 Maloobchodní prodej má za svou cílovou skupinu zákazníky, se kterými má 

přímý kontakt. Zde oslovuje zákazník prodejce s nějakým přáním nebo požadavkem. 

 Business to business tzv. průmyslový prodej probíhající mezi podniky 

a  organizacemi. Může se zde jednat o komponenty, polotovary, hotové výrobky 

a služby pro jiný podnik. 

 Profesionální prodej je zaměřen na vlivné osoby, ale také na organizátory 

a navrhovatele.  

3.2.2 Reklama 

 “Reklama je jakákoliv forma neosobní placené prezentace a podpory prodeje 

výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu.” [3, s. 630] Ovlivňuje velký počet 

geograficky rozptýlených zákazníků s nízkými náklady na kontakt a opakovat jeho 

sdělení podle potřeby, oslovující současné i nové potencionální zákazníky s cílem 

informovat je a přesvědčit.  

Druhy reklamy 

Existuje několik druhů reklam – výrobková reklama, institucionální, informační, 

připomínková, přesvědčovací, obhajovací reklama a srovnávací. 

Výrobková reklama je prodej výrobků či služeb.  

 “Institucionální reklama podporuje koncepci, myšlenku, filozofii a dobrou 

pověst odvětví, společnosti, firmy, organizace, osoby, místa či orgánu státní správy.” 

[9, s. 68] 
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 Informační reklama slouží ke vzbuzení zájmu po výrobku, službě, osobě, 

organizaci, místě, myšlence a situaci, při vstupu nového výrobku na trh. Používá se 

při zaváděcím stádiu životního cyklu produktu. 

 Připomínková reklama podporuje pozici ve vědomí veřejnosti. A to značky, 

služby, organizace, osoby, místa, myšlenky a situace. Nachází se ve druhé fázi 

zralosti a fázi poklesu životního cyklu výrobku. 

 Přesvědčovací reklama se nachází ve fázi růstu a počátku fáze zralosti. 

Má podpořit poptávku po výrobku, službě, osobě, organizaci, místě, myšlence 

a situaci. 

 Obhajovací či obranná reklama se snaží ovlivnit veřejné mínění. 

 Srovnávací reklama ukazuje výhody firem s konkurenčním výrobkem. 

V některých zemích tuto formu zakazuje zákon o nekalé soutěži. 

Média reklamní strategie 

 K nejdůležitějším rozhodnutím firem bývá, jaká médiu využijí ke své reklamní 

strategii. Média můžeme rozdělit na elektronické (televize, rozhlas, internet, kino), 

tištěné (noviny, časopisy) a out-indoor (billboardy, megaboardy, citylight vitríny, 

městský mobiliář atd.) 

 Účinnost těchto médií jsou sledovány a hodnoceny. Nejčastější ukazatelé jsou 

rating (míra poslechu a sledovanosti), kumulovaná sledovanost, reach (počet 

zasáhnutých osob médiem), frekvence (kolikrát byla každá osoba z cílové skupiny 

vystavena médiu), cena za tisíc zásahů (náklady na získání jednoho tisíce kontaktů 

z cílové skupiny), afinita (míra vhodnosti média vůči cílové skupině) 

3.2.3 Podpora prodeje 

 “Personal selling and advertising often work closely with another promotion 

tool, sales promotion. Sales promotion consists of short-term incentives to encourage 

the purchase or sales of a product or service.”  [4, s. 481] 

(Český překlad): Osobní prodej a reklama často úzce spolupracuje s dalším 

nástrojem propagace, podpora prodeje. Podpora prodeje se skládá z krátkodobých 

stimulů na podporu nákupu nebo prodeje výrobku nebo služby. 
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 “Podpora prodeje je kampaň stimulující prodej např. snížením cen, 

poskytováním různých kupónů, programy pro loajální zákazníky, soutěžemi, či vzorky 

zdarma.” [7, s. 26] 

 Podpora prodeje je neosobní forma komunikace, zaměřující se na specifické 

segmenty, do kterých můžeme zahrnout kupóny, vzorky, prémie, zvýhodněné ceny, 

ochutnávky, nákupní rabaty, předváděcí akce, účasti na veletrzích a výstavách 

(veletrh a výstavy zařazujeme zde a zároveň také jako samostatný nástroj 

marketingového mixu) a další nepravidelné akce. Tuto techniku mohou využívat 

výrobci i obchodní mezičlánky.  

Typy podpory prodeje 

Spotřební podpora prodeje 

 Nachází se často v kombinaci s reklamou. Snaží se povzbudit k nákupu 

sortimentu a to, jak nového, tak nacházejícího se ve stádiu zralosti, zvýšení objemu 

prodeje a tržního podílů. Tato aktivita může probíhat jako podpora v místě prodeje, 

při vystavování, výstavách, veletrzích a předvádění produktu.  

 Dárkové a upomínkové předměty mají zákazníkovy připomínat určitou firmu, 

akci apod. Dárky obsahují jméno propagované firmy, adresu, logo či reklamní slogan 

a mohou to být psací potřeby, hrnky, kalendáře a diáře, trička, kšiltovky, přívěšky 

na klíče, deštníky, mikiny, sklo, keramika, nejen sportovní potřeby, ale i spousta 

dalších dárků. 

 Nejznámější techniky podpory prodeje jsou vzorky, kupóny, prémie, věrnostní 

programy, obchodní známky (sbírání bodů, poté je směníme za dárek), nákupní 

slevy a vyzkoušení zboží zdarma.  

Obchodní podpora prodeje 

 Prostřednictvím tohoto prodeje se snažíme přesvědčit obchodní mezičlánky 

k prodeji výrobků na trhu, také k objednávkám a propagací na trhu, aby informovali 

zákazníky o vlastnostech produktů. Zde firmy obětují značný objem finančních 

prostředků. 
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 Nejčastější stimuly k podpoře k nákupu slouží slevy (při nákupu, 

při opakovatelném nákupu, po nákupu určitého množství), soutěže v prodeji 

a motivační reklamy (odměny), reklamní a dárkové předměty, zboží zdarma, zboží 

za symbolickou cenu, odměny za vystavení zboží a v neposlední řadě také garanci 

zpětného odkupu zboží. 

Podpora prodeje obchodního personálu 

 Slouží pro motivaci jednotlivce a prodejního týmu ke zvýšení prodejních 

výkonů. K těmto úkonům slouží odborná školení, incentivní pobídky (ocenění výkonů 

– př.: zájezdem), odměny z objemu prodeje, odměny za získání nových zákazníků, 

apod.  

3.2.4 Přímý marketing (direct marketing) 

 “Přímý marketing zahrnuje bezprostřední kontakt s přesně určenými 

individuálními zákazníky s cílem získat jejich okamžitou reakci a pěstovat s nimi 

dlouhodobý vztah. Používá telefon, poštu, fax, e-mail, internet a další nástroje 

umožňující přímou komunikaci s individuálním zákazníkem.” [3, s. 630] 

 Zpočátku se jednalo o nástroj, který sloužil pro zasílání výrobků od výrobce 

ke spotřebiteli bez distribučních mezičlánků, poté o zasílání katalogů. 

Výhody přímého marketingu [9, s. 95] 

- Výhody pro zákazníka - jednoduchý a rychlý nákup, pohodlný výběr zboží 

a nákup z domova, široký výběr zboží, důvěryhodnost komunikace, zachování 

soukromí při nákupu, interaktivita – možnost okamžité odezvy. 

- Výhody pro prodávajícího - osobnější a rychlejší oslovení zákazníků, přesné 

zacílení, budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, měřitelnost odezvy 

reklamního sdělení a úspěšnost prodeje, utajení před konkurenci, alternativa 

osobního prodeje. 

 Nástroje přímého marketingu může být direct email (různé letáky, brožury, 

skládačky, katalogy, nabídkové dopisy apod.), dále adresný (směřován vybranému 
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příjemci) a neadresný email (letáky v poštovních schránkách, letáky rozdávány 

na ulicích, roznáška vzorků). 

3.2.5 Public relations 

 “Public relations (neboli vztah s veřejností) jsou sociálně komunikační 

aktivitou. Jejím prostřednictvím organizace působí na vnitřní a vnější veřejnost se 

záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma 

vzájemného porozumění a důvěry. Public relations organizace se také uplatňují 

jako nástroj jejího managementu.”  [10, s. 17] Public relations je dlouhodobá 

záležitost. 

Cílové skupiny PR 

Interní veřejnost 

 Zaměstnanci musí být informováni o strategických prioritách firmy, zlepšit svou 

pracovní morálku, budovat firemní identitu, nešířit nepravdivé informace o podniku. 

 Vlastníci (akcionáři) chtějí zde nacházet nejlepší informace o své investici. 

K tomuto slouží výroční zprávy a valná hromada, finanční informace spojené 

s fúzemi. 

 Dodavatelé a zákazníci by měli dostávat informace k zachování loajality 

i při nalezení problému.  

 Nejbližší okolí obsahuje organizace, ale i občany v místě působení firmy. 

Firma vytváří pracovní příležitosti, také by měla podpořit občanské aktivity, 

sponzorovat zájmové organizace, také současně starat se a chránit životní prostředí. 

Externí veřejnost 

 Média (publicisté) slouží k informovanosti veřejnosti, působí prostřednictvím 

tiskových materiálu, poskytováním interview a konferencí.  

 Učitelská veřejnost šíří důvěryhodné informace, proto spousta firem poskytuje 

materiály k výuce (případové studie, hry, videozáznamy či dokonce sami přednášejí). 

 Občanské a podnikatelské kluby, oborové asociace prezentují firemní záměry 

před významnou komunitou a prezentují společnost. 
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 Státní správa neboli úřednictvo se snaží udržovat otevřenou komunikaci firem, 

asociací a státní správy pro prosazení co nejvíce záměrů. 

 Bankovní a finanční sféra, na těchto subjektech jsou firmy bezprostředně 

závislé, a proto se snaží zachovat dobré vztahy.  U těchto subjektů se rozhoduje 

o financování projektu, rozvoje, a tak získat cizí zdroje a budoucí akcionáři, 

s jakým úspěchem získají další kapitál z emise nových akcií, z vlastních zdrojů. 

3.2.6 Sponzoring 

 “Sponzorství můžeme definovat jako investování peněz nebo jiných vkladů 

do aktivit, jež otevírají přístup ke komerčně využitelnému potencionálu, spojené 

s danou aktivitou.” [7, s. 327] Má dva reklamní cíle a to, podpořit pozitivní sdělení 

a generovat povědomí o firmě a o produktu. Je často zařazován některými autory 

do public relations.  

Druhy sponzorství 

 Sportovní sponzoring podporuje sportovní jedince nebo týmy, svazy, spolky, 

události, akce, nebo sportovní prostor pojmenovaný podle sponzora (př.: Gambrinus 

Liga českého fotbalu). 

Kulturní sponzoring podporuje divadla, galerie, muzea, výstavy, kulturní akce, 

kulturní festivaly, knihoven, ale i jedinců.  

Společenský sponzoring podporující vzdělání, ochraňující památky.  

Vědecký sponzoring rozvíjí výzkum, vědu a rozvoj.  

Ekologický sponzoring napomáhá vytvoření projektů na ochranu životního 

prostředí.  

Sociální sponzoring se zaměřuje na občanské a společenské organizace, 

podporuje školství apod.  

Sponzoring médií a programů zahrnuje pořady, které souvisí se sponzorem, 

předpověď počasí, sportovní programy. Tato forma je vymezena zákonem.  

Profesní sponzoring napomáhá k firemnímu záměru, profesnímu růstu 

a investičních příležitostí.  
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Komerční sponzoring rozvíjí projekty obchodních partnerů zaměřená 

na prohloubení obchodních vztahů. 

3.2.7 Výstavy a veletrhy 

 Tato aktivita umožňuje přímý kontakt s produktem, je časově omezená, 

často pravidelná, kde vystavovatelé prezentují svou nabídku v rámci odvětví, 

určité kategorie. Tato forma působí jak na stálé zákazníky, tak i na nové 

potencionální zákazníky, obchodní mezičlánky, partnery, ale i na konkurenty.  Působí 

na image firmy a posilování známosti značky. 

3.3 Marketingová komunikace na internetu 

 Internet je celosvětová globální síť, která nabízí obrovské množství informací, 

šíři obsahu, funkcí, s možností zacílení s individualizací obsahu komunikace. 

Lze použít různé specifické nástroje, možnost měřit výsledky, které lze poté 

vyhodnotit. Je rychlá, nepřetržitá s možnosti minimalizaci nákladů. Nabízí firemní 

webové prezentace - www stránky a elektronická pošta - email, informační zdroje, 

možnost řízení vztahů se zákazníky, obchodní kanály, řízené logistických řetězců. [9] 

 Pro vyhledávání informací slouží internetové vyhledávače – celosvětový 

Google, poté Seznam, Atlas, Centrum, Bing, Yahoo apod.  

Komunikační mix na internetu 

 Pro komunikační mix na internetu slouží tyto nástroje marketingové 

komunikace: reklama, podpora prodeje, public relations – PR a přímý marketing. 

 Prostředí pro komunikaci na internetu jsou e-shopy, weby, blogy, profily 

na sociálních sítí, apod.  

3.3.1 Internetová reklama 

 Reklama a internetová reklama mají společný úkol a to, přesvědčit zákazníka 

o nákupu právě daného produktu. Reklama dává informace o produktech, ceně, 

vlastnostech výrobku, součástí může být i odkaz na oficiální stránky výrobce, 

konkrétní e-shop, nebo akce. Reklama na internetu patří mezi efektivní nástroje, 

jelikož je relativně levná, účinnost je měřitelná, možnost zpětné vazby, lze ji velice 

snadno zacílit a pro uživatel přístupná neustále a to, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  
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 Internetová reklama může mít podobu reklamních proužků – bannerů, 

placených odkazů ve vyhledavačích – SEM, reklam vkládaných do emailů, reklam 

zobrazovaných v diskuzích a konferencí. 

3.3.2 Public Relations na internetu 

 Internet vytváří snadnější komunikaci mezi public relations a uživateli a to jak, 

s obchodními partnery, tak i s konečnými zákazníky. Snaží se informovat o jejich 

aktivitách, výrobcích, potřebách, zahrnovat je pozitivními postoji k formě apod. Public 

relations je ideální pro svou bohatost obsahu, šíří informací a dosahu na publikum,  

 Nejčastější internetové PR aktivity jsou firemní webové stránky, které mají vliv 

na budování firemní identity, tisové zprávy novinářům (on-line media relations), 

elektronické noviny a časopisy, virtuální tiskové konference, diskuze v konferencích 

a fórech, sociálních sítích apod. 

3.3.3 Přímý marketing na internetu 

 Přímý marketing na internetu je snadno realizovatelný, vytváří přímou 

komunikaci se zákazníky, kde je zákazníkům na internetu předložena speciální 

nabídka s cílem získat co nejrychlejší odezvu. Tímto vytváří podnět k okamžitému 

nákupu a snaží se navázat se zákazníky dlouhodobé vztahy. Komunikace se vytváří 

především pomocí elektronické pošty (nízké náklady, vysoké zacílení).  

 Forma přímého marketingu na internetu je direct response (přímá odezva), 

dále databázový marketing a direct mail (přímá nabídka – elektronické magazíny, 

neboli newslettery, novinky a jiné informace). 

3.3.4 Podpora prodeje na internetu 

 Úkol podpory prodeje na internetu je zvyšování počtů věrných zákazníků 

u virtuálních obchodníků, vybudování pevnějších vztahů, důvěry mezi prodávajícím 

a kupujícím. Lze ji užít, jak na kamennou prodejnu, tak i v online e-shopech, 

kde se používají stejné nástroje – slevové kupóny, slevy, zboží zdarma, věrnostní 

poukázky a odměny, prémie, vzorky, různé demoverze programů, soutěže, věrnostní 

programy apod. Aplikované aktivity podpory prodeje na internetu komunikační 

kampaně lze snadno měřit a testovat. [9] 
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3.4 Trendy v marketingové komunikaci 

 V dnešní době jdou technologické pokroky velice rychle kupředu. Co dnes se 

považuje za novinku, zítra může být zastaralé. Vliv na tom má nárůst nových 

komunikačních médií – virálních, mobilních, digitálních, atd. 

 Firmy hledají možnosti, jak nejlépe oslovit cílové zákazníky. V této práci bude 

zmíněna virální komunikace, mobilní marketing, guerillová komunikace a Product 

placement. 

3.4.1 Virální marketing 

 Virální marketing se šíří rychlosti blesku, také možno jako virus. Masivní 

reklamní kampaň, svým obsahem je natolik zajímavé, že jej samovolně šíří dál.  

 Mezi nejčastější témata patří humor, erotika, emoce a také tajemno. Musí mít 

v sobě originální myšlenku. Má podobu obrázku, textu, videa, hudby, emailu, hry, 

fotomontáže atd. 

 Tato sdělení se umísťují v dnešní době přednostně na sociálních sítích 

(nejznámější - Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn), poté na Youtube, různá 

diskusní fóra, elektronické pohlednice, elektronická pošta (lidé, kteří již dříve dali 

souhlas se zasíláním emailů). 

 Často se za virální marketing zaměňuje Buzz marketing, který se odlišuje tím, 

že má za úkol vyvolat poprask, rozruch, debatu o značce či produktu. 

3.4.2 Mobilní marketing 

 “Lze jej chápat jako jakoukoli formu marketingu, reklamy nebo aktivit 

na podporu prodeje, cílené na spotřebitele a uskutečněné prostřednictvím mobilní 

komunikace.” [9, s. 260] 

 U mobilního marketingu je základní nástroj mobilní technologie - mobilní 

telefon, prostřednictvím kterého působí propagace výrobků a služeb dotvářející 

image firmy, nejlépe však ve formě SMS, MMS, atd. Může se používat pro pořádání 

spotřebitelských soutěží (výherní soutěže nabízené přes mobilní telefon, informování 

zákazníků, věrnostní soutěže zaměřené na zlepšení image firmy, nebo propagaci 
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výrobku/služby) a odměňování zákazníků pomocí kreditu na telefon a nabídkou log, 

obrázku a melodií. Reklamu v telefonu je snadno zacílit. 

 Velký vliv mají nová mobilní zařízení – Apple a HTC, která kombinují funkci 

internetu, digitálního fotoaparátu a přehrávače hudby, významné v oblasti lifestyle 

produktu pro mladé. [24] 

3.4.3 Guerillová komunikace 

 Guerillový marketing je nekonvenční forma propagace s cílem maximálního 

efektu za použití omezeného rozpočtu. Koncepce především pro malé a střední 

podniky.  

 Guerillová komunikace využívá netradiční média. Mohou to být lavičky, 

autobusové zastávky či samotné prostředky městské hromadné dopravy, sloupy 

veřejného osvětlení, restaurace, veřejná prostranství, čímž hlavní úkol je přilákat 

pozornost, zájem, vzbudit rozruch zákazníků a tím tvorbu zisku pro firmu.  

 Kampaň by měla být: humorná, krátká, nečekaná, drastická, levná, cílená 

a udeřit na nečekaném místě. [9, 3] 

3.4.4 Product placement 

 Product placement se používá u existujících značek, pro umísťování výrobků, 

názvů, log apod. v audiovizuálním díle (filmy, seriály, písně, televizní pořady, 

počítačových hrách), v živém vysílání, knihách. Jedná se o nenásilnou metodu, 

prostřednictvím které divák danou značku vnímá, může vyvolávat touhu po koupi 

této značky, ale zároveň ji nepovažuje za otravnou. Velice účinná je na cílový 

segment ve věku od 15 do 25 let. [9] 
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4 METODIKA VÝZKUMU 

 Marketingový výzkum se skládá z přípravné a realizační fáze. Před zahájením 

primárního šetření musel být nadefinován hlavní cíl, hypotézy a obsah výzkumu. 

Také byl stanoven časový harmonogram. Poté následovalo testování dotazníku, 

aby se předešlo případným chybám. 

 Následně byla provedena realizační fáze, sběr dat pomocí dotazníků, 

zpracování získaných dat, jejich analýza a vyhodnocení dat. 

4.1 Přípravná fáze 

 V přípravné fázi byly použity data sekundární. Také musel být nadefinován 

problém výzkumu, cíl této bakalářské práce, účel a obsah výzkumu a též zavést 

hypotézy. Toto všechno napomáhá vytvořit dotazník pro zákazníky. 

4.1.1 Problém výzkumu 

 Po úpadku bývalé společnosti se návštěvnost zápasů a důvěryhodnost 

značně snížila. Avšak po vzniku nové společnosti AZ Havířov roku 2010, návštěvnost 

vzrostla, ale stále ještě spousta lidí hokejová utkání nenavštěvuje pravidelně. 

Zdrojem tohoto problému může být nedostatečná marketingová komunikace 

či aplikovaní komunikačních nástrojů. 

 Z tohoto vyplývá, že hlavním problémem je zjistit, zda aplikovaná 

marketingová komunikace je dostatečná.  

4.1.2 Cíl  

 Cílem této bakalářské práce je analyzovat marketingovou komunikaci 

sportovního klubu AZ Havířov. Proto prostřednictvím této analýzy marketingové 

komunikace je za úkol zjistit, jak na respondenty současná marketingová komunikace 

působí. Data se budou zjišťovat pomocí strukturovaného dotazníku, který bude 

k dispozici fanouškům. 
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4.1.3 Účel výzkumu 

 Účelem tohoto výzkumu je zjistit účinnost současné komunikační strategie, 

zjistit nové trendy pro zvýšení zájmu nových zákazníků o navštívení hokejových 

utkání. 

4.1.4 Obsah výzkumu 

 Obsahem je zjistit, zda marketingová komunikace sportovního klubu 

AZ Havířov je dostatečná, jaké používá organizace nástroje marketingové 

komunikace, jak tyto nástroje ovlivňují spotřebitelé a na základě vyhodnocení 

dotazníku zjistit způsob, jak by bylo možné zvýšit či podpořit návštěvnost zápasů 

a povědomí o klubu AZ Havířov 

4.1.5 Hypotézy 

 Hypotéza č. 1 – Více jak 60 % dotazovaných používá pro komunikaci s klubem 

sekci - Ptejte se. 

 Hypotéza č. 2 – Zápasy navštěvují pravidelně více lidé do 34 let. 

 Hypotéza č. 3 – Více jak 30 % dotazovaných lidí již si zakoupila nějaký předmět 

ve fanshopu. 

 Hypotéza č. 4 – Lidé do 34 let více navštěvují při hledání informací o klubu 

sociální sítě než webové stránky klubu. 

 Hypotéza č. 5 – Více jak 50 % dotazovaných lidí má zakoupenou permanentku. 

4.1.6 Plán marketingového výzkumu 

a) Typy dat  

Data jsou primární a sekundární: 

 Primární data jsou získávána dotazováním prostřednictvím dotazníku 

umístěného na serveru Google.com, který bude následně zveřejněn 

na facebookových stránkách AZ Havířov a na internetových stránkách fanoušků - az-

fans.net 

 Sekundární data pochází z internetových zdrojů, knižních publikací a periodik.  

b) Způsob a nástroj sběru dat  
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 Sběr dat bude probíhat pomocí online písemného dotazníku s 19 otázkami, 

který bude předložen fanouškům AZ Havířov. Dotazování bude probíhat na přelomu 

měsíce Února a Března roku 2012. Data budou shromažďována neosobním 

dotazováním a základním souborem jsou návštěvníci zápasů AZ Havířov. 

 Výběrový soubor je odhadován na 150 respondentů, a to ve věkové kategorii: 

lidé do 18 let, 19 - 34 let, 35- 49 let, 50 – 64 let, lidé nad 65 let. 

 Data budou třízena podle věku, vzdělání, pravidelnosti návštěvnosti, atd. 

Metody analýzy bude statistické šetření a program SPSS. 

Tab. 4.1 - Časový harmonogram 

6. – 20. 12. 2011 Plán marketingového výzkumu 

18. – 25. 12. 2011 Tvorba dotazníku 

8. 2. 2012 Předvýzkum 

Únor/Březen Sběr dat 

Březen Analýza dat 

Duben/Květen Vyhodnocení výsledků, příprava zprávy 

Červen Prezentace zprávy 

Zdroj: Vlastní 

c) Kontrolní mechanismy 

 Kontrolní mechanismy nám ověřují, zda navržena metodika je správná. 

Ověření navržené metodiky se provádí pomocí předvýzkumu a to dne 8. 2. 2012. 

 Testování dotazníku bylo realizováno na vzorku 10 lidí, kde byly zjištěny tyto 

chyby: 

 V otázce č. 4 – byla možnost sociální sítě, ale někteří nevěděli přesně co je 

sociální síť, proto se zde ještě doplnily názvy sociálních sítí – Facebook, 

Google+, Twitter, LinkedIn. 
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 V otázce č. 4 - byla další možnost internetové vyhledavače a opět otázka nebyla 

rozepsaná. Proto byly dopsány tyto vyhledavače: Google, Seznam, Centrum, 

Atlas, atd. 

4.2 Realizační fáze 

 V realizační fázi následoval sběr dat pomocí dotazníku. Následně zpracování 

a vyhodnocení těchto dat. 

4.2.1  Sběr dat 

 Sběr dat byl proveden ke konci měsíce Únor a první polovinou měsíce Březen. 

Celkový počet respondentů 150. Respondenti byli rozdělení do skupin dle věku: lidé 

do 18 let, 19 - 34 let, 35- 49 let, 50 – 64 let, lidé nad 65 let. 

 Nejdříve byl elektronický dotazník vytvořen na serveru google.com v sekci 

dokumenty. Následně dotazník byl umístěn na sociální síti facebook na stránce 

Az Havířov a na internetových stránkách fanoušků – az-fans.net, kde byl 

prostřednictvím komentáře k odkazu na dotazník požádán o vyplnění dotazníku 

za účelem bakalářské práce.  

 V elektronickém dotazníku byl nejdříve respondent osloven a požádán 

o vyplnění dotazníku prostřednictvím společensko - motivační rubriky. Posléze se 

objevila první otázka, která měla mít filtrační charakter, aby se předešlo 

respondentovi, který danou společnost nezná, a která ho následně navede 

na koncové identifikační otázky dotazníku. Na konci dotazníku bylo poděkováno 

respondentovi za vyplněný dotazník. 

4.2.2 Zpracování dat 

 Zjištěná data se sice zobrazují v souboru Excel, ale nejsou vhodná pro přímé 

použití v softwaru SPSS. Proto tyto data následně sloužila pro vypracování datové 

matice, která je vhodná pro tento software. V programu SPSS byla data analyzována 

a vyhodnocena. 

 Nakonec výsledky analýzy budou sloužit pro zpracování závěrečných 

doporučení pro management. 
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5 ANALÝZA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 

SPORTOVNÍHO KLUBU 

Součástí této kapitoly je vyhodnocení hypotéz a také vyhodnocení dotazníků, 

které byly předkládány respondentům. 

5.1 Vyhodnocení hypotéz 

V této podkapitole se nachází vyhodnocení hypotéz, které byly stanoveny 

v přípravné fázi. 

Hypotéza č. 1 – Více jak 60 % dotazovaných používá pro komunikaci s klubem 

sekci - Ptejte se. 

Obr. 5.1 - Typ komunikačního prostředku využívaný respondenty 

 

Zdroj: vlastní 

 Jak můžeme vidět, hypotézu č. 1 zamítáme. Pouze 23,4 % používá 

pro komunikace s klubem sekci – Ptejte se, a to z celkového počtu 145 respondentů. 

48,3 % používá pro komunikaci s klubem Diskusní fórum, 35,2 % sociální síť 

facebook, pouhých 2,8 % emaily a 7,8 % respondentů využívá jiný způsob 

komunikace. 

Hypotéza č. 2 – Zápasy navštěvují pravidelně více lidé do 34 let. 

Obr. 5.2 - Návštěvnost zápasů dle věku respondentů 
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Zdroj: vlastní 

 

 Hypotézu č. 2 – přijímáme. Značně viditelně pravidelně navštěvují zápasy 

více lidé do 34 let a to z 0-18 let 17 osob a z 19 – 34 let 54 respondentů.  

 Proto je důležité se zaměřit na tuto věkovou kategorií, ale také zvýšit 

propagaci klubu pro další věkové kategorie. 

 

Hypotéza č. 3 – Více jak 30 % dotazovaných lidí již si zakoupila nějaký předmět 

ve fanshopu. 

Obr. 5.3 - Nákupní účast ve fanshopu 

Zdroj: vlastní      

 Hypotézu č. 3 – přijímáme. Více jak 30 % dotazovaných, konkrétně 59,15 % 

již zakoupilo nějaký upomínkový předmět ve fanshopu, což je pro klub výhodné. 

 

Hypotéza č. 4 – Lidé do 34 let více navštěvují při hledání informací o klubu 

sociální sítě než webové stránky klubu. 

Obr. 5.4 - Návštěvnost respondentů na webových stránek a sociálních síti dle věku 

 

Zdroj: vlastní 

 Hypotézu č. 4 – zamítáme. Z celkového počtu 145 respondentů je 

122 respondentů ve věku do 34 let. Avšak v této otázce, která měla možnost volit 



37 
 

více odpovědí, pouze 52 respondentů do 34 let hledá informace o klubu HC 

AZ Havířov na sociálních sítí. Zatím co, webové stránky HC AZ Havířov při hledání 

informací navštěvuje 96 respondentů do 34 let. 

Hypotéza č. 5 – Více jak 50 % dotazovaných lidí má zakoupenou permanentku. 

Obr. 5.5 - Počet respondentů vlastnící/nevlastnící permanentku 

 

Zdroj: vlastní 

 Hypotézu č. 5 – zamítáme. Permanentku má zakoupeno pouze 15,5 % 

respondentů a to jak sezónní permanentku, tak i permanentku na 10 zápasů. 84,5 % 

respondentů nemá zakoupennou permanentku, důvodem může být znovuzrození 

klubu a ze začátku sezóny nedůvěra v klub.  
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5.2 Vyhodnocení dotazníku 

 V této podkapitole se nachází vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku 

s grafickým znázorněním. 

Identifikační otázky  

Otázka č. 17 – Kolik je Vám let, měla zjistit věkovou strukturu odpovídajících 

respondentů, kteří na daný dotazník odpověděli. 

67,59 % respondentů se nachází ve věkovém intervalu od 19 do 34 let. 

Následující největší hodnota 17,24 % jsou respondenti ve věku 0 až 18 let, 8,9 % ve 

věkovém intervalu 35 až 49 let. Ve věku 50 až 64 let se nachází 4,83 % a 1,38 % 

ve věkovém intervalu 65 a více let.     

Obr. 5.6 - Věková struktura respondentů 

Zdroj: vlastní   

Nejvíce nejvýše dosaženého vzdělání s celkovým počtem 48,28 % 

respondentů, což má střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dále 22,76 % 

respondentů má nejvyšší vzdělání ukončené výučním listem. 

13,10 % respondentů má vysokoškolské vzdělání, 11,72 % respondentů má 

momentálně nejvyšší dosažené vzdělání základní, 2,76 % respondentů ještě studují 

Základní školu a 1,38 % respondentů má vyšší odborné vzdělání. 
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Obr. 5.7 - Struktura respondentů dle vzdělání 

 

Zdroj: vlastní 

Povědomí o společnosti HC AZ Havířov 

První otázka, která byla zvolena je – Znáte HC AZ Havířov, která byla 

položena na základě filtračního charakteru, aby osoby, které náhodou narazí 

na tento dotazník jej nevyplňovali, pouze jen identifikační otázky. Jelikož tento 

dotazník byl uveřejněn na facebookových stránkách HC AZ Havířov, také na 

stránkach fanoušku az-fans.net a následně v komentáři na oficiálních stránkách 

klubu v sekci Diskusní fórum, kde byli fanoušci upozorněni na tento dotazník a aby 

se přesměřovali na facebookové stránky, je jasné, že většina tento hokejový klub zná 

– 97,93 % respondentů, samozřejmě se našli respondenti, kteří tento klub neznají, 

což je 2,07 %. 

Otázka č. 2 – Znáte klubové barvy HC AZ Havířov měla zjistit, zda respondenti 

znají hlavní barvy tohoto klubu, které se zobrazují na dresích hráčů, upomínkových 

předmětech, letácích apod. Také tato otázka měla zahřívací charakter, na kterou 

odpověděla většina respondentů správně, což je 97,18 %, že klubové barvy jsou bílá, 

modrá a černá.  

Otázka č. 4 – Jaké prostředky při sbírání informací o klubu AZ Havířov 

nejčastěji používáte, má zjistit, kde respondenti nejčastěji vyhledávají informace 

o klubu a odkud zřejmě informace získávají. Následující údaje jsou získány z tabulek 

třídění druhého stupně, které jsou součástí příloh. 



40 
 

 Informace ze samotného utkání věkového skupiny 0 – 18 let využívá 18, 5 %, 

 ze skupiny 19 – 34 let využívá 67,9 %, z věkové skupiny 35 – 49 let je to 4,9 %, 50 – 

64 let 6,2 % a 65 a více je to 2,5 %. 

 Bulletiny při sbírání informací o klubu využívá z věkové skupiny 0 – 18 let 18,2 

%, 19 – 34 let 63,6 % a z věkové skupiny 35 – 49 let 18,2 %. Ostatní věkové skupiny 

tuto variantu nejčastěji nevyuživají. 

 Webové stránky z věkové kategorie 0 – 18 let využivá jen 14,7 %, z 19 – 34 let 

68,1 %, ze skupiny 35 – 49 let 9,5 %, 50 – 64 let je to 6 % a z věkové skupiny 65 a 

více let 1,7 %. 

  Sociální sítě jsou využívány ve věkové kategorii 0 – 18 jen na 15,8 %, z 19 – 

34 let je to 75,4 %, z 35 – 49 let je to 5,3 % a z věkové skupiny 50 – 64 let je to 3,5 

%. 

 Internetové vyhledavače využívá 18,8 % z věkové skupiny 0 – 18 let, 68,8 % 

z 19 – 34 let, věková skupina 35 – 49 let a 50 – 64 let využívá internetové 

vyhledavače stejně, a to 6,3 %. 

  Rozhlas využívá při sbírání informací jen věkové skupiny 0 – 18 let (50 %) a 

19 – 34 let (50 %). 

 Jiných prostředků pro nejčastější sběr informací využívá věková skupina 0 – 

18 let a to 25 %, 19 – 34 let to je 75 %. 

  

Jak často navštěvujete hokejová utkání 

Otázka č. 5 – Jak často navštěvujete hokejová utkání měla zjistit zájem 

o hokejové zápasy, jak často jsou ochotni na tyto zápasy dorazit a zůčastnit se jich. 

Většina respondentů navštěvuje hokejová utkání HC AZ Havířov pravidelně, 

každý zápas, a to celkem 67,61 %. Z toho 12 % z věkové kategorie 0 – 18 let, 45,1 % 

z kategorie 19 – 34 let, následuje věková kategorie 35 – 49 let  se 7,7 %, lidé 50 – 64 

let 2,1 % a lidé nad 65 let 0,7 %. 

 Poté 21,83 % respondentů navštěvuje utkání většinou 1x za měsíc. 2,11 % 

navštěvuje zápasy 1x za dva měsíce. Dalších 5,63 % respondentů navštěvuje utkání 

pouze 1-2x za sezónu a 2,82 % dané zápasy nenavštěvuje. 
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Obr. 5.8 - Návštěvnost hokejových utkání dle věku 

 

 Zdroj: vlastní 

Kde Vás nejvíce zaujme reklama 

Otázka č. 3 - Kde Vás nejvíce zaujme reklama, měla za úkol zjistit, 

jaké reklamy respondenti zaznamenávají, které je ovlivňují či jen zaujmou. 

 V této otázce nejvíce byla volena odpověď – Internetová reklama, kterou volilo 

75 % respondentů ve věku 19 – 34 let. Reklama prostřednictvím veřejné dopravy 

získala zaujala 69,8 % respondentů ve stejné věkové kategorii. V těsné blízkosti se 

nachází reklama v televizi, kterou zvolilo 70,8 % respondentů, taktéž ve věkové 

kategorii 19 – 34 let. Poté 75,6 %  respondetů ve věku od 19 do 34 let, ovlivní 

billboardy, 72,5 % respondentů  ve věku od 19 do 34 let zaujmou letáky a ve stejné 

věkové kategorii 61,5 % respondentů volí rádio.  

Vlastníte permanentku 

Tato otázka č. 6 – Vlastníte permanentku měla zjistit, kolik stálých diváků má 

tým, kteří si zakoupili tuto permanentku, aby měli nejen stále místo, ale při stálých 

návštěvách ušetřili na vstupném – 2 zápasy zdarma. 
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Obr. 5.9 - Počet vlastnících/nevlastnících permanentek 

 

Zdroj: vlastní   

 Na tuto otázku, zda vlastní respondenti permanentku na utkání HC AZ 

Havířov, odpověděla většina ne, 84,51 %, z toho 16,2 % z věkové kategorie 0 – 18 

let, 56,3 % z 19 – 34 let, 7 % z 35 – 49 let, 4,2 % z 50 – 64 let a 0,7 % z kategorie 65 

a více let. Pouze 15,49 % vlastní permanentku, a to 13,38 % sezónní permanentku 

ve věkové kategorii 19 – 34 let s 9,9 % a v kategorii 35 – 49 let 2,1 %. 2,11 % 

respondentů vlastní permanentku na 10 zápasů. 

 

Povědomost o oficiálních internetových stránkách 

Otázka č. 7 – Navštěvujete internetové strány klubu měla zjistit, zda na těchto 

stránkách respondenti hledají informace o hokejové klubu AZ Havířov, kde lze nalézt 

velké množství informací o klubu, soupiska hráčů A-týmu, historie vzniku klubu, 

soupiska slavných odchovanců klubu – tzv. Síň slávy, sekce fanoušci, kde můžou 

diskutovat fanoušci mezi sebou či zeptat se na informace vedení klubu apod. 

Samozřejmě, že většina respondentů, což je 95,07 % tyto oficiální internetové 

stránky hokejového klubu AZ Havířov navštěvuje, pouze 4,93 % respondentů tyto 

stránky nenavštěvuje. 



43 
 

Otázka Navštěvujete internetové stránky klubu měla filtrační charakter, 

aby při kladné odpovědi, přesměřovala respondenta na následující otázky zkoumající 

internetové stránky.Otázky zkoumající vlastnosti oficiálních webových stránek 

HC AZ Havířov – Líbí se Vám internetové stránky klubu 

 Otázka č. 8 – Líbí se Vám internetové stránky klubu zkoumá, jak respondenti 

stránky hokejového klubu AZ Havířov vnímají, jak na ně působí, jak se jim líbí. 

 Otázka zkouma jednotlivé vlastnosti těchto stránek – celkový obsah stránek, 

design stránek, celková šíře informacích, které se nacházejí na těchto stránek. 

Dále aktuálnost, přehlednost informací, jakou mají poutavost a množství odkazů, 

které se na těchto stránkách nachází. 

S obsahem internetových stránek je spokojeno 93,8 %, z toho je velmi 

spokojeno 48,5 % a spíše spokojeno 49,3 % respondentů. Pouze 0,7 % je spíše 

nespokojeno a 1,5 % velmi nespokojeno. 

Obr. 5.10 - Hodnocení obsahu stránek na internetových stránkách klubu 

 

Zdroj: vlastní 

 Jak znázorňuje obr. č.  repondenti ve věku 0 – 18 let jsou spokojeni 

s obsahem stránek a to 11 % velmi a 5,9 % spíše spokojeni. Zatím co ve věkové 

skupině 19 – 34 let jsou velice spokojeni, ale 0,7 % respondentů v této kategorii 

spíše nesouhlasí a taktéž stejná hodnota velmi nesouhlasí. Z věkové kategorií 35 – 

49 let 5,1 % velmi souhlasí a 4,4 % spíše souhlasí. Kategorie 50 – 64 let velmi 

souhlasí s 2,2 % a spíše souhlasí s 2,9 %. Nad 65 let velmi souhlasí 0,7 % a velmi 

nesouhlasí 0,7 %. 

Design stránek se velmi líbí 64,7 % respondentům, 28,7 % spíše souhlasí. 

Ostatním 5,1 % respondentů se design stránek spíše nelíbí, 0,7 % je velmi 

nespokojeno. Nemohu hodnotit zvolilo 0,7 %. 
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Obr. 5.11 - Hodnocení designu stránek na internetových stránkách klubu 

 

Zdroj: vlastní 

Z věkového hlediska lidé do 18 let velmi souhlasí s designem stránek s 12,5 

%, spíše souhlasí 3,7 % a spíše nesouhlasí 0,7 %. Ve věkové kategorii 19 – 34 let 

velmi souhlasí 41,2 %, 20,6 % spíše souhlasí, 4,4 % spíše nesouhlasí a 0,7% 

nemohlo hodnotit danou otázku. Kategorie 35 – 49 let hodnotila design stránek na 

5,9 % s tím, že velmi souhlasí, 3,7 % spíše souhlasí. Věková skupina 50 – 64 let na 

4,4 % velmi souhlasí a spíše souhlasí 0,7 %. Lidé nad 65 let velmi souhlasí s 0,7 %, 

ale také velmi nesouhlasí se stejnou hodnotou. 

Šíře informací na oficiálních stránkách dopadla o něco hůř než obsah a design 

stránek. Pouhým 39,7 % se velmi líbí šíře informací, však nejvíce hodnotí 

tuto vlastnost spíše se i líbí, a to s 50,7 %. Spíše nesouhlasím volilo 7,4 % 

respondentů a 2,2 % se šíře informací na stránkách velice nelíbí. 

Obr. 5.12 - Hodnocení šíře informací na internetových stránkách klubu 

 

Zdroj: vlastní 

Podle věkových skupin je nejvíce spokojena skupina do 18 let, která hodnotí, 

že se šíři informací jsou velice spokojeni (11,8 %) a spíše spokojeni (5,1 %). 

Respondenti ve věkové kategorii 19 – 34 let velmi souhlasí se šíři informací na 23,5 

%, spíše souhlasí na 36 %, spíše nesouhlasí na 5,9 % a velmi nesouhlasí na 1,5 %. 

Skoupina 35 – 49 let velmi souhlasí na 2,9 %, spíše souhlasí na 5,9 % a spíše 

nesouhlasí na 0,7 %. V kategorii 50 – 64 let velmi souhlasí 0,7 %, spíše souhlasí 3,7 

% a spíše nesouhlasí 0,7 %. Nad 65 let velmi souhlasí se šíři informací 0,7 % 

a taktéž hodnotí velmi nesouhlasím 0,7 %. 
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Aktuálnost stránek klubu taktéž dopadlo velice kladně. 48,5 % respondetů se 

velmi libí aktuálnost stránek, následně 38,2 % spíše souhlasí. Spíše nesouhlasí 

9,6 % a velmi nesouhlasí 1,5 % respodentů. Tuto vlastnost stránek nemohlo hodnotit 

2,2 % respondentů. 

Obr. 5.13 - Hodnocení aktuálnosti internetových stránek klubu 

 

Zdroj: vlastní 

 Aktuálnost hodnotí věková kategorie 0 – 18 let velmi dobře, a to 12,5 % velmi 

souhlasí, 2,9 % spíše souhlasí a 1,5 % spíše nesouhlasí. Věková skupina 19 – 34 let 

velmi souhlasí na 27,2 %, spíše souhlasí 30,9 %, 5,9 % spíše nesouhlasí, 0,7 % 

velmi nesouhlasí a 2,2 % nemuže hodnotit tuto vlastnost. Kategorie 35 – 49 let velmi 

souhlasí s 5,9 %, spíše souhlasí na 2,2 % a spíše nesouhlasí na 1,5 %. Respondenti 

v letech 50 – 64 velmi souhlasí s aktuálnosti na 2,2 %, taktéž se stejnou hodnotou 

spíše souhlasí, spíše nesouhlasí 0,7 %. Lidé nad 65 let velmi sohlasí s 0,7 % a velmi 

nesouhlasí taktéž s 0,7 %. 

Přehlednost stránek hodnotili respondenti ještě lépe než aktuálnost. Velmi 

souhlasí s líbivosti přehlednosti stránek 58,1 % respondentů, a to 39 % z věkové 

kategorie 19 – 36 let, 32,4 % pouze jen spíše souhlasí. Však spíše nesouhlasí 

s líbivosti přehledosti stránek 7,4 % a velmi nesouhlasí 1,5 %. Nemohu hodnotit zvolil 

u vlastnosti přehlednosti stránek 0,7 %. 

Obr. 5.14 - Hodnocení přehlednosti internetových stránek klubu 

 

Zdroj: vlastní 
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Hodnocení poutavosti stránek však už mírně klesla, většina zodpověděla 

spíše souhlasím a to 44,4 % respondentů. Z věkové kategorie 0 – 18 let to bylo 9,6 

%, 19 – 34 let 28,9 %, 35 – 49 a 50 – 64 let mají 1,5 %.  Následuje možnost velmi 

souhlasím, kterou zvolilo 42,2 %, nejvíce však věková kategorie 19 – 34 let a to 

s 28,1 %. Spíše nesohlasím zvolilo 11,1 % a velmi se mi nelíbí volilo 2,2 %. 

Obr. 5.15 - Hodnocení poutavosti internetových stránek klubu 

 

Zdroj: vlastní 

 Nejhůř z vlastností internetových stránek dopadla vlastnost – množství 

odkazů, kde kladně bylo zvoleno 71,3 %, z toho velmi se líbí hodnotilo 33,8 % 

respondentů a spíše se mi líbí zvolilo 37,5 %. Množství odkazů záporně hodnotilo 

25 % respondentů. 19,9 % spíše nesouhlasí, 5,1 % velmi nesouhlasí. Odpověď 

nemohu hodnotit volilo 3,7 %.  

Obr. 5.16 - Hodnocení množství odkazů na internetových stránkách klubu 

 

Zdroj: vlastní 

Otázky zkoumající služby 

 Ke zkoumaní služeb byly zvoleny dvě otázky. Otázka zkoumající reálnou 

službu nacházející se na oficiálních internetových stránkách HC AZ Havířov, a to - 

Využíváte SMS servis – AZ Havířov v mobilu.  

 Následuje služba, která byla vytvořena pro tento dotazník, aby zjistila, zda by 

o tuto službu respondenti neměli zájem - Uvítali byste službu rozesílání novinek 

prostřednictvím. 
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Využíváte SMS servis – AZ Havířov v mobilu 

Otazka č. 10 – Využíváte SMS servis – AZ Havířov v mobilu, byla zvolena 

proto, aby se zjistilo, jak je tato služba využiváná a zda tuto službu respondeti znají 

či neznají a jakou mají s ní nějakou zkušenost. 

Službu SMS servis – AZ Havířov v mobilu většina nevyužívá. Buď to ji nezná 

(41,55 %), nebo tuto službu respondenti znají, ale o tuto službu nemají zájem 

(57,04 %). Pouze 0,7 % tuto službu využívá, z toho ve věkové kategorii 19 – 34 let 

0,7 % a je s touto službou spokojen, taktéž 0,7% respondentů tuto službu využívá ve 

stejné věkové kategorii, ale není s touto službou vubec spokojen. 

Uvítali byste službu rozesílání novinek prostřednictvím emailů 

Otázka č. 11 – Uvítali byste službu rozesílání novinek prostřednictvím emailů 

byla nabídnutá z důvodu, zda by respondenti o tuto službu neměli zájem. Měla by 

zvýšit informovanost o klubu a chystaných akcí, rozesílání by mohlo být pomocí 

robotů, při každé nové informaci, či článku. 

 Službu rozesílání novinek o hokejové klubu AZ Havířov prostřednictvím emailů 

by uvítalo 46,48 % respondentů, ve věkové kategorii 0 – 18 let 6,3 %, 19 – 34 let 

32,4 %, 35 – 49 let 4,2 % a v kategorii 50 – 64 let 3,5 %. Však více respondentů, což 

je 53,52 % respondentů by tuto službu neuvítali, konkrétně v kategorii 0 -18 to je 9,9 

%, ve věku 19 – 34 let 35,9 %, 35 – 49 let 4,9 %, 50 – 64 let 1,4 % a 65 let a více 1,4 

%. 

 

Otázky zkoumající celkové postoje k uvedeným výrokům. 

 Tato otázka č. 12 – Uveďte, prosím, jaký máte postoj k níže uvedeným 

výrokům, udává, jak smýšlí o kluby respondenti k daným podotázkám, a to celkem 

ke třem.  

 Líbí se mi dresy AZ Havířov (zjistit, jak se respondentům líbí současné dresy 

hráčů). Propagace klubu je výborná (udává, jak na respondenty působí propagace 

klubu). Jsem spokoje/a s komunikaci klubu s fanoušky (jak jsou respondenti 

spokojeni s komunikaci klubu směrem k fanouškům). 
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Líbí se mi dresy AZ Havířov 

Obr. 5.17 - Postoj respondentů k dresům AZ Havířov 

 

Zdroj: vlastní 

 Dresy HC AZ Havířov se líbí většině, a to 82,4 % respondentů. Spíše souhlasí 

zvolilo 12,7 %. Další možnosti jako je spíše se mi nelíbí dresy označilo 1,4 %, velice 

se nelíbí 2,1 % respondentům. Tuto otázku nemohlo hodnotit dva respondenti. 

Propagace klubu je výborná 

Obr. 5.18 - Postoj respondentů k propagaci klubu HC AZ Havířov 

 

Zdroj: vlastní 

 S propagací klubu je velice spokojeno 45,8 % respondentů, spíše souhlasí se 

současnou propagací klubu 39,4 %. Špatnou propagaci klubu volí 13,4 % 

respondentů. Tento výrok nemohli hodnotit dva respondenti. 

Jsem spokojen/a s komunikací klubu s fanoušky 

Obr. 5.19 - Postoj respondentů ke komunikaci klubu s fanoušky 

 

Zdroj: vlastní 
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 S komunikaci klubu je spokojeno 87,3 %, z toho 64,8 % velmi a zbytek 22,5 % 

spíše souhlasí. Nespokojeno s komunikací je 6,3 %. Také 6,3 % nemohlo tento výrok 

hodnotit. 

Otázky hodnotící sortiment ve fanshopu 

 Otázky zkoumajicí sortiment ve fashopu měli zjistit, zda respondenti tento 

způsob podpory prodeje (upomínkové předměty) využívají, zda si již nějaký předmět 

zakoupili a pokud ano, jaký výrobek to byl konkrétně. Samozřejmě je důležité zjistit, 

zda současný sortiment je dostačující pro respondenty a jaký nový konkrétní 

sortiment by uvítali respondenti v tomto havířovském hokejovém fanshopu.  

 Další dodatečná otázka k sortimentu ve fashopu byla zvolena, zda by 

respondenti uvítali knižní publikaci o současném hokejovém klubu AZ Havířov 

a jejimž úkolem bylo zjistit, zda by o tento konktrétní sortiment měli respondenti 

zájem, poněvadž poslední knižní publikace byla vydana bývalým vedení klubu 

pod názvem - HC Havířov Panthers k 80. výročí havířovského ledního hokeje, 

která zaznamenávala hokej na Lazích a v Havířově od roku 1928 až do roku 2008. 

Zakoupil/a jste si už nějaký upomínkový výrobek ve fanshopu 

Obr. 5.20 - Četnost zakoupeného sortimentu ve fanshopu respondenty 

 

Zdroj: vlastní               

 V této otázce odpověděla větší polovina, což je 59,15 % respondentů, 

kteří již už zakoupili nějaký upomínkový výrobek ve fanshopu AZ Havířov. 

Avšak 40,85 % respondentů ještě si žádný výrobek nezakoupila.  
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Obr. 5.21 - Typy výrobků zakoupených ve fashopu respondenty 

 

Zdroj: vlastní 

Rozšířil/a byste sortiment ve fanshopu 

 Rozšíření sortimentu ve fashopu klubu AZ Havířov by uvítalo pouze 35,63 %, 

zatím co 64,37 % respondentů se zdá sortiment dostačující a daný sortiment 

by nerozšiřovali. 

Obr. 5.22 - Návrhy respondentů na rozšíření konkrétního sortimentu ve fashopu 

 

Zdroj: vlastní 

Uvítal/a byste nějakou knižní publikaci současném klubu AZ Havířov 

V této otázce odpovědělo 77,46% respondentů se souhlasem, že by knižní 

publikaci o současném klubu AZ Havířov uvítalo, pouze 25,54 % respondentů 

o tuto publikaci nemají zájem. 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Během psaní této bakalářské práce jsem došla na základě dotazníkového 

šetření k několika závěrům.  

Tudíž bych doporučila vedení HC AZ Havířov udržet si respondenty 

(návštěvníky) věkové kategorie do 34 let, kteří podle dotazníku nejčastěji navštěvují 

zápasy, ale zároveň zvýšit propagaci klubu na starší populaci, aby tuto věkovou 

kategorií přilákala. Tento údaj byl zjištěn ze zvolené hypotézy č. 2, která byla přijata, 

značně viditelně pravidelně navštěvují zápasy více lidé do 34.  

 Také bych doporučila zvýšit povědomost o tom, že se dá zakoupit 

permanentka na zápasy, zablokovat si prostřednictvím permanentky určité místo 

k sezení a tak získat pravidelné diváky. I když 67,61 % respondentů zápasy HC AZ 

Havířov navštěvují pravidelně, je třeba zvýšit návštěvnost a využít tak kapacitu K&K 

arény v Havířově.  

Doporučuji, zvýšit povědomí o službě Využíváte SMS servis – AZ Havířov 

v mobilu, kterou 41,5 % respondentů nezná.  

Dále bych doporučila zakomponovat QR kódy do různých plakátů, bulletin, 

akci apod. Tato aplikace pro “chytré telefony” je čím dál více využívaná. Kdykoliv si 

mohou lidé tento kód sejmout do mobilního telefonu pomocí fotoaparátu, předávat 

dále kamarádům, známým, tímto se také zvýší povědomí o klubu. 

 Na základě otázek zkoumající vlastnosti oficiální internetových stránek bych 

doporučila určitě rozšířit množství odkazů na jiné stránky, které na stránkách 

respondentům chybí.  

 35,6 % respondentů by uvítalo rozšíření sortimentu ve fanshopu. Proto bych 

na základě odpovědí doporučila vedení rozšířit sortiment o plaskačku s logem AZ 

Havířov, kterou by určitě dosáhla velkého zájmu. Také nášivka není špatný nápad. 

 Následně bych taktéž doporučila rozšířit o výrobky, které zveřejnili 

respondenti v dotazníku, což jsou sešity AZ, plakáty podepsané hráči, vlaječky 

a vlajky, deštník AZ, historickou kroniku o HC AZ Havířov, malý stolní kalendář AZ 

a pro dámy adekvátní nástěnný kalendář hráčů (konkrétně respondentka uvedla 

“nástěnný kalendář s hokejisty ve spodním prádle”, což je podle mého úsudku 

nereálné).  
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Dále bych doporučila nová trička, mikiny, šály, klíčenky a rozšířit sortiment 

dámského oblečení. 

 Vedení bych doporučila vydat knižní publikaci o současném 

HC AZ Havířov, kterou by uvítalo 77,5 % respondentů. Zrod této nové společnosti by 

měla být zaznamenáná na papíře. 

Na základě otázky, zda by respondenti uvítali rozesílání novinek 

o HC AZ Havířov, 46,5 % by tuto službu uvítali. Proto bych vedení společnosti 

doporučila o zbudování rozesílání informačních emailů na základě emailové 

databáze, do které se mohou zájemci přihlašovat pomocí emailu na oficiálních 

internetových stránkách klubu. Tyto emaily by mohli informovat o novinkách, 

článcích, akcích a hlavně pozvánky na zápasy HC AZ Havířov. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat současnou marketingovou 

komunikaci sportovního klubu AZ Havířov nové společnosti pod vedením Jaroslava 

Mrowiece, Martina Potočného a Pavla Jurčíka.  

Prostřednictvím této analýzy marketingové komunikace bylo zjistit, 

jak na respondenty současná marketingová komunikace působí, zda je dostatečná, 

jaké používá organizace nástroje marketingové komunikace a jak tyto nástroje 

působí, či je respondenti zaznamenávají a na základě vyhodnocení dotazníku utvořit 

podle mého úsudku návrhy a doporučení na změnu. 

Vedení hokejového klubu AZ Havířov by se mělo podle mého úsudku více 

zaměřit na zvýšení povědomí o tomto kvalitním hokejovém klubu sídlící v místě 

bydliště, ve městě Havířov a v jeho okolí. 

Zároveň jsem zjistila, že nové vedení správně uchopilo svou úlohu, vrátilo 

havířovskému hokeji hrdost a to nejen hokeji, ale také fanouškům a obyvatelům 

města Havířov. 

 

 

. 
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    Příloha č. 1 – Soupiska A – týmu HC AZ Havířov 

Zdroj: [51] 

1 - Soupiska A-týmu HC AZ Havířov, část 1 



2 
 

 

    Zdroj: [51] 

    Obrázek 2 - Soupiska A-týmu HC AZ Havířov, část 2 
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Příloha č. 2 - Upomínkové předměty (ukázka částečného sortimentu)

 

Obrázek 3 - Originální dres 

 

Zdroj: www.hc-havirov.cz 

Obrázek 4 - Originální dres - dívčí 

 

Zdroj: www.hc-havirov.cz 

Obrázek 5 - Klubová šála 

 

Zdroj: www.hc-havirov.cz 

Obrázek 6 - Klubová bunda 

 

Zdroj: www.hc-havirov.cz 

 

 

Obrázek 7 - Klubové tričko 

 

Zdroj: www.hc-havirov.cz 

Obrázek 8 - Klubové tričko 

 

Zdroj: www.hc-havirov.cz 

Obrázek 9 - Puk AZ Havířov 

 

Zdroj: www.hc-havirov.cz 

Obrázek 10 - Puk s hráči AZ Havířov 

 

Zdroj: www.hc-havirov.cz 
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Obrázek 11 – Keramický půllitr 

 

Zdroj: www.hc-havirov.cz 

Obrázek 12 – Skleněný 

 

Zdroj: www.hc-havirov.cz 

Obrázek 13 - Plyšák AZ Havířov 

 

Zdroj: www.hc-havirov.cz 

Obrázek 14 - Fotografie hráčů 

 

Zdroj: www.hc-havirov.cz 

Obrázek 15 - Pokerové karty AZ Havířov 

 

Zdroj: www.hc-havirov.cz 

Obrázek 16 - Polštář AZ 

 

Zdroj: www.hc-havirov.cz 

 

Obrázek 17 - Minidres AZ 

 

Zdroj: www.hc-havirov.cz 

 

Obrázek 18 - Hrníček AZ 

 

Zdroj: www.hc-havirov.cz 
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Příloha č. 3 - Tabulka výsledků zápasu ve 2. lize, sezóna 2011/2012 

 

Tabulka 1 - Tabulka zápasů, 2. liga – Východ 2011/2012 

kolo datum domácí hosté 

  1. so 10.9.2011 Havířov Nový Jičín 3:0 (1:0, 1:0; 1:0) 

2. st 14.9.2011 Frýdek-Místek Havířov 2:3p (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1) 

3. so 17.9.2011 Havířov Prostějov 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) 

4. st 21.9.2011 Karviná Havířov 3:4sn (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0, 0:1) 

5. so 24.9.2011 Havířov Opava 5:2 (0:1, 0:0, 5:1) 

6. st 28.9.2011 volno 

   7. so 1.10.2011 Havířov Vsetín 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) 

8. st 5.10.2011 Přerov Havířov 0:2 (0:2, 0:0, 0:0 ) 

9. so 8.10.2011 Havířov Val. Meziříčí 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) 

10. st 12.10.2011 Uh. Hradiště Havířov 2:7 (1:3, 0:2, 1:2) 

11. so 15.10.2011 Havířov Poruba 5:3 (1:0, 1:0, 3:3) 

12. st 19.10.2011 Havířov Frýdek-Místek 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) 

13. so 22.10.2011 Nový Jičín Havířov 2:5 (0:1, 1:1, 1:3) 

14. st 26.10.2011 Havířov Karviná 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) 

15. so 29.10.2011 Prostějov Havířov 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) 

16. st 2.11.2011 volno 

   17. so 5.11.2011 Opava Havířov 3:4 (1:3, 2:1, 0:0) 

18. st 9.11.2011 Havířov Přerov 5:4p (1:1, 1:3, 2:0 - 1:0) 

19. ne 13.11.2011 Vsetín Havířov 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) 

20. st 16.11.2011 Havířov Uh. Hradiště 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) 

21. so 19.11.2011 Havířov Val. Meziříčí 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) 

http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Na-uvod-sezony-vyhra-s-nulou-504
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=AZ-vydrel-ve-Frydku-Mistku-vyhru-v-prodlouzeni-505
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Havirov-nestacil-na-Prostejov-a-pripsal-si-prvni-porazku-v-sezóne-506
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=V-prvnim-derby-s-Karvinou-uspesnejsi-AZet--507
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=AZet-drtivou-posledni-tretinou-porazil-Opavu-508
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Dalsi-lidr-souteze-jede-z-Havirova-s-porazkou-510
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Zasluhou-skveleho-Lukase-DaneckaHavirov-porazil-Prerov-2-0-511
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Havirov-porazil-na-svem-ledei-Bobry-z-Valmezu-512
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=V-Uherskem-Hradisti-zvitezil-AZet-s-prehledem-7-2-513
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Havirov-vyhral-nad-Porubou-a-posunul-se-do-cela-tabulky-514
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=AZ-vyhral-poosme-v-radetentokrat-nad-Frydkem-Mistkem-515
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Hraci-AZetu-v-Novem-Jicine-nezklamali-a-zvitezili-5-2-516
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=V-dramatickem-derby-vyhral-AZetnad-Karvinou-4-3-517
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=AZet-oplatil-Prostejovu-porazku-z-posledniho-zapasu-518
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Havirov-prerusil-domaci-neporazitelnost-Opavy--520
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=V-souboji-prvnich-dvou-tymu-nakonec-zvitezil-AZet-v-prodlouzeni-521
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Ve-vybornem-zapase-byl-stastnejsi-Vsetin-a-vyhral-2-1-522
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Havirov-podlehl-houzevnatemu-Uherskemu-Hradisti--523
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=AZet-porazil-Bobry-z-Valmezu-3-1-a-odcinil-prohru-z-minuleho-kola-524
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22. čt 24.11.2011 Poruba Havířov 1:6 (0:1, 1:3, 0:2) 

23. so 26.11.2011 Nový Jičín Havířov 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) 

24. st 30.11.2011 Frýdek-Místek Havířov 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) 

25. so 3.12.2011 Havířov Prostějov 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) 

26. st 7.12.2011 Karviná Havířov 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) 

27. so 10.12.2011 Havířov Opava 5:4 (1:1, 1:2, 3:1) 

28. st 14.12.2011 volno 

   29. so 17.12.2011 Havířov Vsetín 5:3 (1:0, 3:0, 1:3) 

30. st 21.12.2011 Přerov Havířov 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) 

31. st 28.12.2011 Havířov Poruba 3:2 (1:0,1:1,1:1) 

32. st 4.1.2012 Uh. Hradiště Havířov 2:3 (1:3, 0:0, 1:0) 

33. so 7.1.2012 Val. Meziříčí Havířov 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) 

34. st 11.1.2012 Havířov Frýdek-Místek 6:4 (2:1, 2:2, 2:1) 

35. so 14.1.2012 Havířov Nový Jičín 3:4sn (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0, 0:1) 

36. st 18.1.2012 Havířov Karviná 2:5 (0:1,1:1,1:3) 

37. so 21.1.2012 Prostějov Havířov 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) 

38. st 25.1.2012 volno 

   39. so 28.1.2012 Opava Havířov 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) 

40. st 1.2.2012 Havířov Přerov 4:3 (2:2, 0:1, 2:0) 

41. ne 5.2.2012 Vsetín Havířov 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) 

42. st 8.2.2012 Havířov Uh. Hradiště 12:0 (6:0, 4:0, 2:0) 

43. so 11.2.2012 Val. Meziříčí Havířov 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) 

44. st 15.2.2012 Poruba Havířov 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) 

ČF 1 so 18.2.2012 Havířov Frýdek-Místek 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) 

ČF 2 po 20.2.2012 Frýdek-Místek Havířov 0:10 (0:3, 0:7, 0:0) 

http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Z-Poruby-si-AZetveze-tri-body-za-vyhru-6-1-525
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Havirov-v-Novem-Jicine-neuspel-526
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Azet-si-z-Frydku-Mistku-privezl-porazku-527
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Havirov-doma-zabral-a-porazil-Prostejov-528
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Ve-tretim-derby-zvitezila-Karvina-529
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Havirov-po-vypjate-koncovce-pretlacil-Opavu-a-vyhral-5-4-530
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Azet-porazil-Vsetin-5-3-532
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Z-Prerova-veze-AZet-tesnou-porazku-533
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Z-derby-Azet-prece-jen-vytezil-tri-body-534
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Novy-rok-zacal-AZet-vyhrou-v-Hradisti-535
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Azet-si-z-Valasskeho-Mezirici-odvezl-tri-bodyrozhodla-prvni-tretina-536
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Havirov-proti-Frydku-Mistku-dokazal-uhajit-domaci-prostredi-537
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Novy-Jicin-si-odvazi-dva-body-za-vyhru-po-najezdech-538
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Presilovky-rozhodly-a-prvni-misto-je-v-nedohlednu-539
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Z-Prostejova-s-vitezstvim-a-upevnenym-druhym-mistem-v-tabulce-540
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Ve-slezskem-derby-o-gól-lepsi-Opava-542
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Prerov-udolan-po-boji-4-3-543
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Ze-Vsetina-opet-AZet-body-neveze-544
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=AZet-dvanacti-brankami-znemoznil-Uherske-Hradiste--545
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Bobri-zdolani-i-poctvrte-546
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=AZet-vyhral-v-Porube-i-celou-zakladni-cast-2ligyV-play-off-privita-Frydek-Mistek-547
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Havirov-drtivou-treti-tretinou-udolal-FrydekMistek-a-ujal-se-vedeni-v-serii-897
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Do-Frydku-Mistku-zavital-havirovsky-uragan-898
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ČF 3 st 22.2.2012 Havířov Frýdek-Místek 11:0 (3:0, 4:0, 4:0) 

SF 1 út 28.2.2012 Havířov Prostějov 6:2 (3:1, 1:1, 2:0) 

SF 2 čt 1.3.2012 Prostějov Havířov 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) 

SF 3 so 3.3.2012 Havířov Prostějov 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) 

SF 4 po 5.3.2012 Prostějov Havířov 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) 

SF 5 st 7.3.2012 Havířov Prostějov 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) 

F 1 pá 9.3.2012 Havířov Karviná 8:1 (3:0, 2:1, 3:0) 

F 2 ne 11.3.2012 Karviná Havířov 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) 

F 3 út 13.3.2012 Havířov Karviná 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) 

F 4 čt 15.3.2012 Karviná Havířov 4:6 (0:0, 2:1, 2:5) 

BAR 1 po 26.3.2012 Havířov Klášterec n. O. 4:3p (0:0, 2:1, 1:2 - 1:0) 

BAR 2 st 28.3.2012 Hodonín Havířov 0:5 (kontumace) 

BAR 3 so 31.3.2012 Havířov Beroun 2:4 (1:2, 0:0, 1:2) 

BAR 4 po 2.4.2012 Most Havířov 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) 

BAR 5 st 4.4.2012 Havířov volno 

  BAR 6 so 7.4.2012 Klášterec n. O. Havířov 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) 

BAR 7 po 9.4.2012 Havířov Hodonín 5:0 (1:0,2:0,2:0) 

BAR 8 st 11.4.2012 Beroun Havířov 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) 

BAR 9 so 14.4.2012 Havířov Most 5:3 (1:2, 1:1, 3:0) 

BAR 

10 po 16.4.2012 volno Havířov 

  Zdroj: www.hc-havirov.cz 

 

 

 

 

http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Azet-suverennim-zpusobem-postoupil-do-semifinale-899
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Prvni-semifinalovy-souboj-zvladl-lepe-Azet-900
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=AZet-venku-neuspelserie-je-tak-nerozhodna-1-1-901
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Havirov-porazil-Prostejov-a-ujal-se-tak-vedeni-v-serii-2-1-902
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Prostejov-srovnal-na-2-2ve-stredu-nas-ceka-rozhodujici-zapas-903
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Azet-je-po-boji-ve-finaleV-patek-vyzve-Karvinou--909
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Havirov-v-prvnim-derby-smetl-Karvinou-8-brankami--914
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Po-dramaticke-bitve-je-ve-finale-srovnano-na-1-1-915
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Domaci-nadvlada-pokracuje-916
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=AZet-je-vitezem-finalove-serie--925
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=AZet-zacal-baraz-vydrenou-vyhrou-v-prodlouzeni-929
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=AZ-veze-z-Hodonina-bod-930
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Prekvapeni-se-nekonaloHavirov-Beroun-neporazil-931
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=AZ-v-Moste-po-boji-prohral-932
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=AZet-zvitezil-v-Klasterci-5-2-934
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Steve-vychytal-nulu-a-Azet-je-na-postupove-pricce-935
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Havirov-v-Beroune-prohral-5-3-936
http://www.hc-havirov.cz/zapas.asp?ID=Sladka-barazova-tecka-pro-letosni-mistry-2ligy-937
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Příloha č. 4 - domácích utkání,  

Tabulka 2 - Návštěvnost domácích utkání, 

sezóna 2011/2012 

Základní část 

Nový Jičín 1.760 

Prostějov 1.560 

Opava 1.485 

Vsetín 1.925 

Valašské Meziříčí 2.527 

Poruba 2.674 

Frýdek-Místek 1.650 

Karviná 3.905 

Přerov 1.817 

Uherské Hradiště 1.506 

Valašské Meziříčí 1.640 

Prostějov 1.892 

Opava 1.642 

Vsetín 1.670 

Poruba 2.092 

Frýdek-Místek 1.284 

Nový Jičín 1.486 

Karviná 3.375 

Přerov 1.429  

Uherské Hradiště 1.342 

Celkem: 38.661 diváků 

Průměr: 1.933 diváků 

 

sezóna 2011/2012 

 

Play-off 

Frýdek-Místek 2.416 

Frýdek-Místek 2.256 

Prostějov 2.709 

Prostějov 3.455 

Prostějov 3.398 

Karviná 4.390 

Karviná 4.657 

Celkem: 23.281 

Průměr: 3.325 
 

Baráž   

Klášterec n. Ohří 2.700 

Beroun 3.460 

Hodonín 3.374 

Most 3.456 

Celkem: 12.990 

Průměr: 3.247 
 

Celkem za 

sezónu: 

74.932 

Průměr: 2.417 

Zdroj: www.hc-havirov.cz 
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Příloha č. 5 - Sponzoři HC AZ Havířov 

ZLATÍ PARTNEŘI KLUBU 

K&K PNEU s.r.o. 

Autorizovaný prodejce pneumatik, ocelových a alu disků, AKU baterií, 

mající své počátky v roce 1994. Zabývají se prodejem všech typů 

a kategorií pneumatik jako jsou pneu osobní, VAN, 4x4, nákladní, zemědělské, 

motocyklové či speciální od mnoha renomovaných světových výrobců.  

V roce 1994 vznikla společnost pod názvem sdružení K&K, známou dnes 

pod názvem K&K PNEU s.r.o.. V současnosti se jejich pneumatiky těší oblibě nejen 

v místě působení, ale také po celé České republice a dokonce i v zahraničí. 

www.rajpneu.cz 

 

Město Havířov 

Město Havířov leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové 

oblasti, asi v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český 

Těšín. Na severu hraničí s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, 

na západě s obcemi Šenov a Václavovice. 

Po stránce správní je město děleno na části: Město, Šumbark, Podlesí, 

Životice, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně. V současné době 

má Havířov 83 000 obyvatel a od roku 1990 je statutárním městem. 

http://www.havirov-city.cz 

 

FIPART s.r.o. 

FIPART s.r.o. je firma zabývající se dodávkami náhradních 

dílů. Zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti v oboru. Velice pružně 

dodávají originální i neoriginální značkové náhradní díly na vozy IVECO, 

dále také ty náhradní díly na autobusy SOR, které jsou shodné s IVECEM a díly 

na autobusy IRISBUS-IVECO. http://www.fipart.cz 

 

http://www.rajpneu.cz/
http://www.havirov-city.cz/
http://www.fipart.cz/
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STŘÍBRNÍ PARTNEŘI KLUBU 

Radegast  - Život je hořký, bohudík! 

Značka Radegast je neodmyslitelně spjata s bohem Radegastem, 

jehož socha se nachází mezi Pustevnami a Radhoštěm na beskydském hřebenu. 

Stejně jako bůh Radegast, je i značka nošovického piva součástí každodenního 

života obyvatel Moravy. Radegast je zásadně spjat s přírodou, z níž pochází 

a reprezentuje hodnoty, jakými jsou přímost, důvěra ve vlastní síly a upřímnost. 

 Radegast je součástí života, který přináší každodenní překonávání 

drobných trablů a starostí. Výsledkem je zasloužená odměna v podobě pocitu 

z dobře odvedené práce a k tomu správně vychlazený hořký Radegast. 

http://www.radegast.cz 

 

SECURITY REDON PLUS 

Nabízí řešení ostrahy firmě na míru v místě sídla firmy nebo jejich 

provozoven, podnikající v jakékoliv oblasti činnosti a taktéž zabezpečení ochrany 

majetku občanů (zabezpečení bytů a rodinných domů) vč. ostrahy kulturních 

a společenských akcí. http://www.redonplus.cz 

 

DAGEN 

Divize Moto Dagen se zabývá prodejem a servisem skútrů, motocyklů, 

čtyřkolek, minibike, pitbiků, cross a moto příslušenství. 

Ostravská obchodní společnost DAGEN s.r.o. si za dobu svého působení 

na českém trhu díky své flexibilitě získala přední místo mezi firmami zabývajícími se 

průmyslovou antikorozní ochranou. www.DAGEN.cz 

 

Turčina 

Firma Turčina je držitelem certifikátů a osvědčení: např. Börner, 

Dektrade, Flag, Xypex, Bayosan, Drvit. Zajišťuje opravy, rekonstrukce i nové 

investice. http://www.turcina.cz 

 

 

http://www.radegast.cz/
http://www.redonplus.cz/
http://www.dagen.cz/
http://www.turcina.cz/certifikaty/
http://www.turcina.cz/
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Miroslav Lejka – autorizovaný top partner Konica Minolta 

Společnost byla založena v roce 1997. Hlavní náplní činnosti je prodej 

a servis kancelářské techniky KONICA MINOLTA a dále dodávky veškerého 

spotřebního materiálů této značky včetně papíru. Nedílnou součástí je také bezplatná 

poradenská činnost, která se zabývá optimalizací Vašeho tiskového prostředí, 

včetně nalezení vhodného řešení financování, které bude vyhovovat Vašim 

požadavků či možnostem. http://www.lejka.cz 

 

HLIMONT s. r. o.  

Firma HLIMONT s. r. o. působící již od roku 2001 v oblasti: výroba 

z oceli (plotové systémy, zábradlí, schody, brány, stříšky, různé stojany, klece, 

ocelové konstrukce pro průmyslové i stavební účely, plošiny, svícny, drobné kusové 

i sériové výrobky ad.) Realizace oprav a investic technologického zařízení, potrubí 

a ocelových konstrukcí. http://www.hlimont.cz 

 

DAKOL Střední školy 

Hlavním předmětem činnosti škol DAKOL je poskytování různých typů 

středoškolského vzdělání pro různé cílové skupiny, jak z řad absolventů základních 

škol, tak i dospělé populace. http://www.dakol-karvina.cz 

 

Michal Jonáš 

Stavební a obchodní činnost 

 

Hostinec u Balona 

Hostinec u Balona se nachází v příjemné lokalitě nedaleko centra města, 

ale zároveň v poklidném prostředí řeky Lučiny a nově vzniklé odpočinkové zóny 

směrem na Datyně a Bludovice. Také zde vede cyklostezka směrem na Beskydy 

a Žermanickou přehradu. Hostinec u Balona se stal vyhlášený již před mnoha lety 

a to díky kvalitní, domácí kuchyni a lahodnému pivu. http://www.ubalona.cz 

 

http://www.lejka.cz/
http://www.hlimont.cz/
http://www.dakol-karvina.cz/
http://www.ubalona.cz/
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HAOSPOL, s. r. o. 

Firma se věnuje veškerým činnostem v oblasti pozemního stavitelství. 

Své služby zaměřujeme jednak na stavební práce velkého rozsahu, jako jsou 

kompletní stavby, rekonstrukce a revitalizace obytných domů a zateplování objektů, 

ale také na úpravy částí objektů, zahrnující výměny oken a vstupních prostor objektů, 

opravy balkonů, lodžií a izolace budov atd. http://www.haospol.cz/ 

 

Elroz Development a.s. 

Firma poskytuje veškeré služby spojené s řešením elektromontáže 

a elektroinstalace. Zajišťují komplexní řešení, jak pro bytové elektroinstalace 

menšího objemu, tak i pro složité systémy průmyslových elektroinstalací 

a průmyslových automatizací, provádí silnoproudé i slaboproudé instalace, a k tomu 

se navíc specializují na návrhy osvětlení, kamerové systémy, anténní systémy, 

ozvučovaní systémy, vzduchotechniku, výměníkové stanice apod. 

http://www.elrozdevelop.cz/ 

BRONZOVÍ PARTNEŘI KLUBU 

Narohu 

 

Pegres  - výroba obuvi 

Firma vstoupila na trh již v roce 1993 v oblasti  výroby domácí obuvi. Od roku 

2004  začala vyrábět  rovněž dětskou celokoženou  vycházkovou obuv. V současné 

době firma patří  mezi významné výrobce obuvi v České republice. 

http://www.pegres.cz 

 

MALÍŘI NATĚRAČI CZ 

Firma působící v Havířově, Ostravě, Karviné, Opavě, Novém Jičíně, Přerově, 

Olomouci, Prostějově, ve Frýdku – Místku, Zlíně, Praze a okolí, Brno a okolí. 

Poskytují služby, jako jsou: úpravy v bytech a vnitřních prostorách domů, nátěry 

oken, dveří a fasád, včetně štukované nebo dekorační omítky. http://www.maliri-

nateraci.cz 

http://www.haospol.cz/
http://www.pegres.cz/
http://www.maliri-nateraci.cz/
http://www.maliri-nateraci.cz/
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DV-Hockey.com 

Společnost DV hockey a.s. byla založena v roce 2011. Vývoj hokejové výstroje však 

probíhal již od roku 1999. Během této doby získávali zkušenosti s nejlepšími 

a nejnovějšími technologiemi, špičkovým technickým vybavením, speciálními 

materiály, platnou legislativou a veškerými dalšími oblastmi specializované ruční 

výroby. Společnost DV hockey a.s. vyrábí výrobky pod obchodní značkou DV.  

http://www.dv-hockey.com 

 

Řešíme pohledávky 

Firma, která se od roku 1998 specializuje na mimosoudní vymáhání 

pohledávek z obchodního styku. Při řešení pohledávek je hlavní priorita osobní 

kontakt s dlužníkem, kdy důrazně a důsledně prosazují zájmy klienta. Tato činnost je 

vždy v souladu s příslušnými zákony a pokyny klienta. http://resimepohledavky.cz 

 

Deník.cz 

Vše co Vás zajímá, vše co chcete vědět! Portál Denik.cz přináší 24 hodin denně 

bezkonkurenčně nejrozsáhlejší online zpravodajství ze 72 regionů České republiky. 

http://www.denik.cz/ 

 

CarSpirit 

Multimediální výbava pro Vaše auto. http://www.carspirit.cz 

 

Expert elektro 

Společnost Expert Elektro je nákupní sdružení, které je členem mezinárodní 

kooperace Expert International. Pokračuje výstavba velkoplošných prodejen, 

které nabízejí veškerý sortiment z oblasti elektroniky, elektrospotřebičů a počítačů 

pro domácnost včetně příslušenství a servisu. http://www.expertelektro.cz 

 

http://www.dv-hockey.com/
http://resimepohledavky.cz/
http://www.denik.cz/
http://www.carspirit.cz/
http://www.expertelektro.cz/
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Rádio Čas - Hrajeme nejvíce českých a slovenských písniček. 

Rádio čas pokrývá kvalitním signálem většinu Moravy a Slezska. 

OSTRAVSKÉ RADIO ČAS, SLEZSKÉ RADIO ČAS, VALAŠSKÉ RADIO ČAS, 

OLOMOUCKÉ RADIO ČAS, ZLÍNSKÉ RADIO ČAS, BRNĚNSKÉ RADIO ČAS. 

http://www.casradio.cz 

Club A 

Club A je tradičně zavedený podnik, který vám nabízí své pohostinství v hotelu 

Merkur v Havířově na ul. Okrajové. Součástí je také „Pizzerie Áčko”. A navíc každý 

pátek a sobotu - Diskotéka ÁČKO Havířov. http://www.a-club.cz 

 

RADIO ČAS ROCK - Pravé rokové rádio.  

Nové rádio je druhým samostatným programem Radia Čas na frekvencích 89.5 FM 

pro Ostravsko a 89.7 FM pro Opavsko. Pestřejší nabídku určitě ocení všichni, kteří si 

rádi okoření popově laděné pohodové vysílání nejposlouchanějšího moravského 

rádia ostřejší rockovou muzikou. http://www.casrock.cz 

 

GESOMONT, s.r.o.  

Realizace a montáž lehkých ocelových konstrukcí. Výroba parkurových překážek 

a provádění revitalizace. http://www.gesomont.com 

 

SLEZSKÁ UROLOGIE s. r. o. 

Společnost zabezpečuje komplexní urologickou péči, radiodiagnostika a 

ultrazvuková vyšetření ve spádové oblasti Bohumín, Orlová Lutyně, Český Těšín. 

http://www.slezskaurologie.cz 

 

VDS, spol. s.r.o. 

Firma se zabývá stavební činností v oblasti staveb, provádí opravy a zateplování 

střech, klempířské, pokrývačské a zednické práce, rekonstrukce a opravy bytů, 

kompletní rekonstrukce a revitalizace obytných domů., rovněž výměny oken, výměny 

vstupů a opravy balkónů, lodžií a izolace objektů. http://vdsstavby.webnode.cz/ 

http://www.casradio.cz/
http://www.a-club.cz/
http://www.casrock.cz/
http://www.gesomont.com/
http://www.slezskaurologie.cz/
http://vdsstavby.webnode.cz/
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Hotel Rudolf  

Nachází se na hlavní trase Ostrava – Havířov, v blízkosti kruhového 

objezdu a hlavního železničního nádraží města Havířov. Je situován do příjemné 

lokality plné zeleně, v blízkosti městského aquaparku. Hotel nabízí ubytování, 

Wellness Club, restauraci, kavárnu, lobby bar s nepřetržitým provozem, salonky pro 

firemní i soukromé akce. http://www.hotelrudolf.cz 

 

Hotel Zámek Havířov 

Hotel Zámek Havířov nabízí stylové ubytování v krásném prostředí 

zámečku. Ubytování je k dispozici v nadstandardně vybavených dvoulůžkových 

pokojích a apartmánech. Součástí hotelu je restaurace, salonky a obřadní síň. 

V okolí hotelu se nachází útulný parčík, dětský koutek a letní aquapark. 

Oblíbeným místem relaxace, zvláště v letních měsících, je také velká terasa s grilem. 

Http://www.hotelzamek.cz/ 

 

Květinová galerie Petra 

 

PARADOX restaurace & bowling 

PARADOX restaurace & bowling se nachází v samotném centru města, 

kde nabízí příjemné posezení ve stylovém baru s restaurací a bowlingem s krásným 

výhledem na centrum města Havířov.  

Nabízí zážitkovou kuchyni orientovanou na grilované speciality, pohodlné 

posezení, TV obrazovky, jukebox, Wi-Fi free a parkování zdarma. 

http://www.restauracebowlinghavirov.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelrudolf.cz/
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Příloha č. 6 - Dotazník (analýza marketingové komunikace HC AZ Havířov) 

Analýza marketingové komunikace 

Vážené dámy a pánové. 

Ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky budou sloužit 

výhradně k zpracování mé bakalářské práce z marketingu. 

Váš názor je pro mě tudíž velmi důležitý pro výsledné zpracování zadaného tématu. 

Proto budu velice ráda, když dotazník vyplníte. 

Nemusíte uvádět své jméno, příjmení ani jiné citlivé údaje, čímž Vám zaručuji 

naprostou anonymitu. 

Pokud není přímo v dotazníku uvedeno jinak, křížkem zaškrtněte právě jednu 

odpověď. 

Předem děkuji všem, kteří tento dotazník vyplní.  

 

Lenka Jurovatá 

(VŠB – TUO, Ostrava, Ekonomická fakulta) 

 

DOTAZNÍK 

1. Znáte HC AZ Havířov? 

1.1.   Ano 

1.2.   Ne (pokračujte otázkou č. 17) 

 

2. Znáte klubové barvy HC AZ Havířov? 

2.1.   Bílá, zelená, černá 

2.2.   Bílá, modrá, černá  

2.3.   Žlutá, modrá, černá 

2.4.   Nevím 

 

 

 



17 
 

3. Kde Vás nejvíce zaujme reklama? (označte max. 5 odpovědí) 

3.1.   Rádio 

3.2.   Televize 

3.3.   Letáčky 

3.4.   Katalogy/prospekty 

3.5.   Billboardy 

3.6.   Na prostředcích veřejné dopravy 

3.7.   Internetová reklama 

3.8.   Upomínkové předměty 

3.9.   Jiné, vyjmenujte........................................................... 

 

4. Jaké prostředky při sbírání informací o klubu AZ Havířov nejčastěji používáte? 

(označte max. 5 odpovědí) 

4.1.   Samotná utkání 

4.2.   Bulletiny 

4.3.   Webové stránky AZ 

4.4.   Sociální sítě (Facebook, Google+, Twitter, LindekIn) 

4.5.   Internetové vyhledavače 

4.6.   Rozhlas – TV, rádio, atd. 

4.7.   Jiné, vyjmenujte............................................................... 

 

5. Jak často navštěvujete hokejová utkání? 

5.1.   Pravidelně, každý zápas 

5.2.   1x za měsíc 

5.3.   1x za dva měsíce 

5.4.   1-2x za sezónu 

5.5.   Nenavštěvuji 

 

6. Vlastníte permanentku? 

6.1.   Ano, vlastním sezónní permanentku 

6.2.   Ano, ale pouze na 10 zápasů 

6.3.   Ne 

6.4.   Jiné 
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7. Navštěvujete internetové stránky klubu? 

7.1.  Ano (pokračujte otázkou č. 8) 

7.2.  Ne (pokračujte otázkou č. 9) 

 

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?  (Ohodnoťte každou podotázku: 1 – velmi 

souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 4 – spíše nesouhlasím, 5 – velmi nesouhlasím, 6 

– nemohu hodnotit) 

                  Velmi             spíše                  spíše                  velmi                   nemohu 

               Souhlasím  souhlasím         nesouhlasím    nesouhlasím           hodnotit 

Obsah stránek   1 2  4 5  6 

Design stránek   1 2  4 5  6 

Šíře informací   1 2  4 5  6 

Aktuálnost   1 2  4 5  6 

Přehlednost   1 2  4 5  6 

Poutavost   1 2  4 5  6 

Množství odkazů  1 2  4 5  6 

 

9.  Jaký prostředek komunikace s klubem využíváte? 

9.1.   Diskusní fórum (oficiální stránky klubu) 

9.2.   Ptejte se (oficiální stránky klubu) 

9.3.  Facebook 

9.4.   Emaily 

9.5.   Jiné, vyjmenujte................................................................. 

9.6.   Nevyužívám 

 

10. Využíváte SMS servis – AZ Havířov v mobilu? 

10.1.  Ano a jsem spokojen 

10.2.  Ano, ale nejsem spokojen 

10.3.  Ne, ale znám tuto službu 

10.4.  Ne, tuto službu neznám 

 

11. Uvítali byste službu rozesílání novinek prostřednictvím emailů? 

11.1. Ano 

11.2. Ne 
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12. Uveďte, prosím, jaký máte postoj k níže uvedeným výrokům: (Ohodnoťte každou 

podotázku: 1 – velmi souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – nevím, 4 – spíše 

nesouhlasím, 5 – velmi nesouhlasím, 6 – nemohu hodnotit) 

                Velmi            spíše                      spíše                  velmi                   nemohu 

                Souhlasím  souhlasím         nesouhlasím    nesouhlasím           hodnotit 

Líbí se mi dresy AZ Havířov.  1 2  4 5  6 

Propagace klubu je výborná.  1 2  4 5  6 

Jsem spokojen/a s komunikací klubu s fanoušky. 

      1 2  4 5  6 

 

13. Zakoupil/a jste si už nějaký upomínkový výrobek ve fanshopu? (jestliže ano, 

vyjmenujte max. 5 výrobků) 

13.1.  Ano, vyjmenujte................................................................................. 

13.2.  Ne (pokračujte otázkou č. 16) 

 

14. Rozšířil/a byste sortiment ve fanshopu? 

14.1. Ano, (pokračujte otázkou č. 15) 

14.2. Ne, je dostatečný (pokračujte otázkou č. 16) 

 

15. O jaký výrobek byste rozšířil/a sortiment ve fanshopu? 

15.1. Vyjmenujte:........................................................................................ 

15.2.  

16. Uvítal/a byste nějakou knižní publikaci o současném klubu AZ Havířov? 

16.1. Ano 

16.2. Ne 

  

17. Kolik je Vám let? 

17.1. 0 – 18 

17.2. 19 – 34 

17.3. 35 – 49 

17.4. 50 – 64 

17.5. 65 + 
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18. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání? 

18.1. Ještě studuji ZŠ 

18.2. Základní 

18.3. Vyučen 

18.4. Střední s maturitou 

18.5. Vyšší odborné 

18.6. Vysokoškolské 

 

 

DĚKUJI VÁM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZÍKU 

PŘEJI PĚKNÝ DEN 
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Příloha č. 7 - Tabulky třídění 1. a 2. stupně 

Tabulky třídění 1. stupně 

 

1. Znáte HC AZ Havířov? 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ano 142 97,9 97,9 97,9 

Ne 3 2,1 2,1 100,0 

Total 145 100,0 100,0 
 

2. Znáte klubové barvy HC AZ Havířov? 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Bílá, zelená, černá 2 1,4 1,4 1,4 

Bílá, modrá, černá 138 95,2 97,2 98,6 

Žlutá, modrá, černá 1 ,7 ,7 99,3 

Nevím 1 ,7 ,7 100,0 

Total 142 97,9 100,0 
 

Missing 99 3 2,1 
  

Total 145 100,0 
  

Statistics 
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Ano 81 11 116 57 16 2 4 

Neoznačeno 64 134 29 88 129 143 141 
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5. Jak často navštěvujete hokejová utkání? 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Pravidelně, každý zápas 96 66,2 67,6 67,6 

1x za měsíc 31 21,4 21,8 89,4 

1x za dva měsíce 3 2,1 2,1 91,5 

1-2x za sezónu 8 5,5 5,6 97,2 

Nenavštěvuji 4 2,8 2,8 100,0 

Total 142 97,9 100,0 
 

Missing 99 3 2,1 
  

Total 145 100,0 
  

6. Vlastníte permanentku? 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ano, vlastním sezónní permanentku 19 13,1 13,4 13,4 

Ano, ale pouze na 10 zápasů 3 2,1 2,1 15,5 

Ne 120 82,8 84,5 100,0 

Total 142 97,9 100,0 
 

Missing 99 3 2,1 
  

Total 145 100,0 
  

7. Navštěvujete internetové stránky klubu? 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ano 135 93,1 95,1 95,1 

Ne 7 4,8 4,9 100,0 

Total 142 97,9 100,0 
 

Missing 99 3 2,1 
  

Total 145 100,0 
  

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Obsah stránek] 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi souhlasím 66 45,5 48,5 48,5 

Spíše souhlasím 67 46,2 49,3 97,8 

Spíše nesouhlasím 1 ,7 ,7 98,5 

Velmi nesouhlasím 2 1,4 1,5 100,0 

Total 136 93,8 100,0 
 

Missing 99 9 6,2 
  

Total 145 100,0 
  

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Design stránek] 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi souhlasím 88 60,7 64,7 64,7 

Spíše souhlasím 39 26,9 28,7 93,4 

Spíše nesouhlasím 7 4,8 5,1 98,5 



23 
 

Velmi nesouhlasím 1 ,7 ,7 99,3 

Nemohu hodnotit 1 ,7 ,7 100,0 

Total 136 93,8 100,0 
 

Missing 99 9 6,2 
  

Total 145 100,0 
  

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Šíře informací ] 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi souhlasím 54 37,2 39,7 39,7 

Spíše souhlasím 69 47,6 50,7 90,4 

Spíše nesouhlasím 10 6,9 7,4 97,8 

Velmi nesouhlasím 3 2,1 2,2 100,0 

Total 136 93,8 100,0 
 

Missing 99 9 6,2 
  

Total 145 100,0 
  

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Aktuálnost] 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi souhlasím 66 45,5 48,5 48,5 

Spíše souhlasím 52 35,9 38,2 86,8 

Spíše nesouhlasím 13 9,0 9,6 96,3 

Velmi nesouhlasím 2 1,4 1,5 97,8 

Nemohu hodnotit 3 2,1 2,2 100,0 

Total 136 93,8 100,0 
 

Missing 99 9 6,2 
  

Total 145 100,0 
  

 

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Přehlednost] 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi souhlasím 79 54,5 58,1 58,1 

Spíše souhlasím 44 30,3 32,4 90,4 

Spíše nesouhlasím 10 6,9 7,4 97,8 

Velmi nesouhlasím 2 1,4 1,5 99,3 

Nemohu hodnotit 1 ,7 ,7 100,0 

Total 136 93,8 100,0 
 

Missing 99 9 6,2 
  

Total 145 100,0 
  

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Poutavost] 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi souhlasím 57 39,3 42,2 42,2 

Spíše souhlasím 60 41,4 44,4 86,7 
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Spíše nesouhlasím 15 10,3 11,1 97,8 

Velmi nesouhlasím 3 2,1 2,2 100,0 

Total 135 93,1 100,0 
 

Missing 99 10 6,9 
  

Total 145 100,0 
  

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Množství odkazů] 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi souhlasím 46 31,7 33,8 33,8 

Spíše souhlasím 51 35,2 37,5 71,3 

Spíše nesouhlasím 27 18,6 19,9 91,2 

Velmi nesouhlasím 7 4,8 5,1 96,3 

Nemohu hodnotit 5 3,4 3,7 100,0 

Total 136 93,8 100,0 
 

Missing 99 9 6,2 
  

Total 145 100,0 
  

9.  Jaký prostředek komunikace s klubem využíváte? - Diskusní fórum (oficiální stránky klubu) 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ano 70 48,3 100,0 100,0 

Missing 99 75 51,7 
  

Total 145 100,0 
  

9.  Jaký prostředek komunikace s klubem využíváte? - Ptejte se (oficiální stránky klubu) 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ano 34 23,4 100,0 100,0 

Missing 99 111 76,6 
  

Total 145 100,0 
  

9.  Jaký prostředek komunikace s klubem využíváte? - Facebook 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ano 51 35,2 100,0 100,0 

Missing 99 94 64,8 
  

Total 145 100,0 
  

9.  Jaký prostředek komunikace s klubem využíváte? - Emaily 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ano 4 2,8 100,0 100,0 

Missing 99 141 97,2 
  

Total 145 100,0 
  

9.  Jaký prostředek komunikace s klubem využíváte? - Jiné 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ano 11 7,6 100,0 100,0 

Missing 99 134 92,4 
  

Total 145 100,0 
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10. Využíváte SMS servis – AZ Havířov v mobilu? 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ano a jsem spokojen 1 ,7 ,7 ,7 

Ano, ale nejsem spokojen 1 ,7 ,7 1,4 

Ne, ale znám tuto službu 81 55,9 57,0 58,5 

Ne, tuto službu neznám 59 40,7 41,5 100,0 

Total 142 97,9 100,0 
 

Missing 99 3 2,1 
  

Total 145 100,0 
  

11. Uvítali byste službu rozesílání novinek prostřednictvím emailů? 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ano 66 45,5 46,5 46,5 

Ne 76 52,4 53,5 100,0 

Total 142 97,9 100,0 
 

Missing 99 3 2,1 
  

Total 145 100,0 
  

12. Uveďte, prosím, jaký máte postoj k níže uvedeným výrokům:  [Líbí se mi dresy AZ Havířov. ] 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi souhlasím 117 80,7 82,4 82,4 

Spíše souhlasím 18 12,4 12,7 95,1 

Spíše nesouhlasím 2 1,4 1,4 96,5 

Velmi nesouhlasím 3 2,1 2,1 98,6 

Nemohu hodnotit 2 1,4 1,4 100,0 

Total 142 97,9 100,0 
 

Missing 99 3 2,1 
  

Total 145 100,0 
  

12. Uveďte, prosím, jaký máte postoj k níže uvedeným výrokům:  [Propagace klubu je výborná. ] 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi souhlasím 65 44,8 45,8 45,8 

Spíše souhlasím 56 38,6 39,4 85,2 

Spíše nesouhlasím 16 11,0 11,3 96,5 

Velmi nesouhlasím 3 2,1 2,1 98,6 

Nemohu hodnotit 2 1,4 1,4 100,0 

Total 142 97,9 100,0 
 

Missing 99 3 2,1 
  

Total 145 100,0 
  

12. Uveďte, prosím, jaký máte postoj k níže uvedeným výrokům:  [Jsem spokojen/a s komunikací klubu s fanoušky.] 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi souhlasím 92 63,4 64,8 64,8 
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Spíše souhlasím 32 22,1 22,5 87,3 

Spíše nesouhlasím 7 4,8 4,9 92,3 

Velmi nesouhlasím 2 1,4 1,4 93,7 

Nemohu hodnotit 9 6,2 6,3 100,0 

Total 142 97,9 100,0 
 

Missing 99 3 2,1 
  

Total 145 100,0 
  

13. Zakoupil/a jste si už nějaký upomínkový výrobek ve fanshopu?  

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ano 84 57,9 59,2 59,2 

Ne 58 40,0 40,8 100,0 

Total 142 97,9 100,0 
 

Missing 99 3 2,1 
  

Total 145 100,0 
  

Statistics 
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ANO 62 18 3 2 16 1 22 13 6 2 4 6 12 3 1 13 2 1 2 1 1 15 

14. Rozšířil/a byste sortiment ve fanshopu? 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ne 56 38,6 64,4 64,4 

Ano 31 21,4 35,6 100,0 

Total 87 60,0 100,0 
 

Missing 99 58 40,0 
  

Total 145 100,0 
  

15. O jaký výrobek byste rozšířil/a sortiment ve fanshopu? 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nové trička 1 ,7 4,5 4,5 

Dámské oblečení s logem 1 ,7 4,5 9,1 

Historickou kroniku o klubu 1 ,7 4,5 13,6 

Nová šála 1 ,7 4,5 18,2 

Klobouk 1 ,7 4,5 22,7 

Nová klíčenka 1 ,7 4,5 27,3 

Kvalitnější designový textil 1 ,7 4,5 31,8 

Trička s fotkou hráčů 1 ,7 4,5 36,4 
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Mikina s logem 1 ,7 4,5 40,9 

Nástěnný kalendář s hokejisty ve 

spodním prádle (pro ženy) 

1 ,7 4,5 45,5 

Nášivky AZ 2 1,4 9,1 54,5 

Povlečení na postel AZ 1 ,7 4,5 59,1 

Nová kšiltovka, minidres a vlajka 1 ,7 4,5 63,6 

Gumový náramek AZ 1 ,7 4,5 68,2 

Malý stolní kalendář AZ 1 ,7 4,5 72,7 

Deštník AZ 1 ,7 4,5 77,3 

Plaskačka AZ 2 1,4 9,1 86,4 

Vlaječky 1 ,7 4,5 90,9 

Plakát podepsaný hráči 1 ,7 4,5 95,5 

Sešity AZ 1 ,7 4,5 100,0 

Total 22 15,2 100,0 
 

Missing 99 123 84,8 
  

Total 145 100,0 
  

16. Uvítal/a byste nějakou knižní publikaci o současném klubu AZ Havířov? 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ne 32 22,1 22,5 22,5 

Ano 110 75,9 77,5 100,0 

Total 142 97,9 100,0 
 

Missing 99 3 2,1 
  

Total 145 100,0 
  

 

17. Kolik je Vám let? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 – 18 25 17,2 17,2 17,2 

19 – 34 98 67,6 67,6 84,8 

35 – 49 13 9,0 9,0 93,8 

50 – 64 7 4,8 4,8 98,6 

65 + 2 1,4 1,4 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

18. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ještě studuji ZŠ 4 2,8 2,8 2,8 

Základní 17 11,7 11,7 14,5 

Vyučen 33 22,8 22,8 37,2 
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Střední s maturitou 70 48,3 48,3 85,5 

Vyšší odborné 2 1,4 1,4 86,9 

Vysokoškolské 19 13,1 13,1 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 

Tabulky třídění 2. Stupně 

Statistics 

17. Kolik je Vám 

let? 

4. Jaké prostředky při sbírání informací o 

klubu AZ Havířov nejčastěji používáte? - Webové 

stránky AZ 

4. Jaké prostředky při sbírání informací o klubu AZ 

Havířov nejčastěji používáte? - Sociální sítě (Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Google+, apod.) 

0 – 18     17 9 

19 – 34     79 43 

35 – 49     11 3 

50 – 64     7 2 

65 +     2 0 

 

4. Jaké prostředky při sbírání informací o klubu AZ Havířov nejčastěji používáte? - Webové stránky AZ 

17. Kolik je Vám let? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 – 18 Valid Ano 17 68,0 100,0 100,0 

Missing 99 8 32,0 
  

Total 25 100,0 
  

19 – 34 Valid Ano 79 80,6 100,0 100,0 

Missing 99 19 19,4 
  

Total 98 100,0 
  

35 – 49 Valid Ano 11 84,6 100,0 100,0 

Missing 99 2 15,4 
  

Total 13 100,0 
  

50 – 64 Valid Ano 7 100,0 100,0 100,0 

65 + Valid Ano 2 100,0 100,0 100,0 

 

4. Jaké prostředky při sbírání informací o klubu AZ Havířov nejčastěji používáte? - Sociální sítě (Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Google+, apod.) 

17. Kolik je Vám let? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 – 18 Valid Ano 9 36,0 100,0 100,0 

Missing 99 16 64,0 
  

Total 25 100,0 
  

19 – 34 Valid Ano 43 43,9 100,0 100,0 

Missing 99 55 56,1 
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Total 98 100,0 
  

35 – 49 Valid Ano 3 23,1 100,0 100,0 

Missing 99 10 76,9 
  

Total 13 100,0 
  

50 – 64 Valid Ano 2 28,6 100,0 100,0 

Missing 99 5 71,4 
  

Total 7 100,0 
  

65 + Missing 99 2 100,0 
  

17. Kolik je Vám let? * 5. Jak často navštěvujete hokejová utkání? Crosstabulation 

Count 

 
5. Jak často navštěvujete hokejová utkání? 

Total Pravidelně, každý zápas 1x za měsíc 1x za dva měsíce 1-2x za sezónu Nenavštěvuji 

1
7
.K

o
lik

 je
 V

á
m

 le
t?

 

0 – 18 17 4 0 2 0 23 

19 – 34 64 21 3 6 3 97 

35 – 49 11 2 0 0 0 13 

50 – 64 3 4 0 0 0 7 

65 + 1 0 0 0 1 2 

Total 96 31 3 8 4 142 

2. Znáte klubové barvy HC AZ Havířov? * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

 
17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 + 

2. Znáte 

klubové barvy HC 

AZ Havířov? 

Bílá, zelená, černá 
 

1,4% 
   

1,4% 

Bílá, modrá, černá 16,2% 66,2% 9,2% 4,9% ,7% 97,2% 

Žlutá, modrá, černá 
 

,7% 
   

,7% 

Nevím 
    

,7% ,7% 

Total 16,2% 68,3% 9,2% 4,9% 1,4% 100,0% 

 

3. Kde Vás nejvíce zaujme reklama? - Rádio * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

 
17. Kolik je Vám let? 

0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 + 

3. Kde Vás nejvíce zaujme 

reklama? - Rádio 

12,8% 61,5% 12,8% 10,3% 2,6% 

 

3. Kde Vás nejvíce zaujme reklama? - Televize * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

 
17. Kolik je Vám let? 

0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 

3. Kde Vás nejvíce zaujme 

reklama? - Televize 

    12,5% 70,8% 12,5% 4,2% 

 

3. Kde Vás nejvíce zaujme reklama? - Internetová reklama * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

 
17. Kolik je Vám let? 
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0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 

3. Kde Vás nejvíce zaujme 

reklama? - Internetová reklama 

    14,8% 70,5% 9,8% 4,9% 

 

3. Kde Vás nejvíce zaujme reklama? - Jiné * 17.

 Kolik je Vám let? Crosstabulation 

 
17. Kolik je Vám let? 

0 – 18 19 – 34 50 – 64 

Total   44,4% 44,4% 11,1% 

 

3. Kde Vás nejvíce zaujme reklama? - Letáčky * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

 
17. Kolik je Vám let? 

0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 

3. Kde Vás nejvíce zaujme 

reklama? - Letáčky 

Ano   15,0% 72,5% 10,0% 2,5% 

 

3. Kde Vás nejvíce zaujme reklama? - Billboardy * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

 
17. Kolik je Vám let? 

0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 

3. Kde Vás nejvíce zaujme 

reklama? - Billboardy 

Ano   13,3% 75,6% 4,4% 6,7% 

 

3. Kde Vás nejvíce zaujme reklama? - Katalogy/Prospekty * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

 
17. Kolik je Vám let? 

19 – 34 50 – 64 

3. Kde Vás nejvíce zaujme reklama? - 

Katalogy/Prospekty 

  75,0% 25,0% 

 

3. Kde Vás nejvíce zaujme reklama? - Na prostředcích veřejné dopravy * 17. Kolik je Vám let? 

Crosstabulation 

 
17. Kolik je Vám let? 

0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 

3. Kde Vás nejvíce zaujme reklama? - 

Na prostředcích veřejné dopravy 

  15,1% 69,8% 9,4% 5,7% 

 

3. Kde Vás nejvíce zaujme reklama? - Upomínkové předměty * 17. Kolik je Vám let? 

Crosstabulation 

 
17. Kolik je Vám let? 

0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 

3. Kde Vás nejvíce zaujme 

reklama? - Upomínkové předměty 

  15,8% 68,4% 10,5% 5,3% 
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4. Jaké prostředky při sbírání informací o klubu AZ Havířov nejčastěji používáte? - Samotná utkání * 17. Kolik je Vám let? 

Crosstabulation 

% of Total 

 
17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 + 

4. Jaké prostředky při 

sbírání informací o klubu AZ Havířov 

nejčastěji používáte? - Samotná 

utkání 

Ano 18,5% 67,9% 4,9% 6,2% 2,5% 100,0% 

Total 18,5% 67,9% 4,9% 6,2% 2,5% 100,0% 

 
 

4. Jaké prostředky při sbírání informací o klubu AZ Havířov nejčastěji používáte? - Bulletiny * 17.

 Kolik je Vám let? Crosstabulation 

% of Total 

 
17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 19 – 34 35 – 49 

4. Jaké prostředky při 

sbírání informací o klubu AZ Havířov 

nejčastěji používáte? - Bulletiny 

Ano 18,2% 63,6% 18,2% 100,0% 

Total 18,2% 63,6% 18,2% 100,0% 

 

4. Jaké prostředky při sbírání informací o klubu AZ Havířov nejčastěji používáte? - Webové stránky AZ * 17. Kolik je Vám let? 

Crosstabulation 

% of Total 

 
17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 + 

4. Jaké prostředky při 

sbírání informací o klubu AZ Havířov 

nejčastěji používáte? - Webové 

stránky AZ 

Ano 14,7% 68,1% 9,5% 6,0% 1,7% 100,0% 

Total 14,7% 68,1% 9,5% 6,0% 1,7% 100,0% 

 

4. Jaké prostředky při sbírání informací o klubu AZ Havířov nejčastěji používáte? - Sociální sítě (Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Google+, apod.) * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

% of Total 

 
17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 

4. Jaké prostředky při sbírání informací o klubu AZ 

Havířov nejčastěji používáte? - Sociální sítě (Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Google+, apod.) 

Ano 15,8% 75,4% 5,3% 3,5% 100,0% 

Total 15,8% 75,4% 5,3% 3,5% 100,0% 
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4. Jaké prostředky při sbírání informací o klubu AZ Havířov nejčastěji používáte? - Internetové vyhledavače (Seznam, Google, 

Centrum, Atlas, apod.) * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

% of Total 

 

17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 

19 – 

34 

35 – 

49 

50 – 

64 

4. Jaké prostředky při sbírání informací o klubu AZ Havířov nejčastěji používáte? - 

Internetové vyhledavače (Seznam, Google, Centrum, Atlas, apod.) 

Ano 18,8% 68,8% 6,3% 6,3% 100,0% 

Total 18,8% 68,8% 6,3% 6,3% 100,0% 

 

4. Jaké prostředky při sbírání informací o klubu AZ Havířov nejčastěji používáte? -  Rozhlas – TV, rádio, atd. * 17. Kolik je 

Vám let? Crosstabulation 

% of Total 

 

17. Kolik je Vám 

let? 

Total 0 – 18 19 – 34 

4. Jaké prostředky při sbírání informací o klubu AZ Havířov nejčastěji používáte? -  

Rozhlas – TV, rádio, atd. 

Ano 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

4. Jaké prostředky při sbírání informací o klubu AZ Havířov nejčastěji používáte? - Jiné * 17. Kolik je Vám let? 

Crosstabulation 

% of Total 

 

17. Kolik je Vám 

let? 

Total 0 – 18 19 – 34 

4. Jaké prostředky při sbírání informací o klubu AZ Havířov nejčastěji používáte? - Jiné  25,0% 75,0% 100,0% 

Total 25,0% 75,0% 100,0% 

    

 

5. Jak často navštěvujete hokejová utkání? * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

% of Total 

 
17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 + 

5. Jak často navštěvujete hokejová utkání? Pravidelně, každý zápas 12,0% 45,1% 7,7% 2,1% ,7% 67,6% 

1x za měsíc 2,8% 14,8% 1,4% 2,8% 
 

21,8% 

1x za dva měsíce 
 

2,1% 
   

2,1% 

1-2x za sezónu 1,4% 4,2% 
   

5,6% 

Nenavštěvuji 
 

2,1% 
  

,7% 2,8% 

Total 16,2% 68,3% 9,2% 4,9% 1,4% 100,0% 

 
 

6. Vlastníte permanentku? * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 
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17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 + 

6. Vlastníte permanentku? Ano, vlastním sezónní permanentku 
 

9,9% 2,1% ,7% ,7% 13,4% 

Ano, ale pouze na 10 zápasů 
 

2,1% 
   

2,1% 

Ne 16,2% 56,3% 7,0% 4,2% ,7% 84,5% 

Total 16,2% 68,3% 9,2% 4,9% 1,4% 100,0% 

 

 

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Obsah stránek] * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

% of Total 

 

17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 

19 – 

34 

35 – 

49 

50 – 

64 65 + 

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Obsah 

stránek] 

Velmi souhlasím 11,0% 29,4% 5,1% 2,2% ,7% 48,5% 

Spíše souhlasím 5,9% 36,0% 4,4% 2,9% 
 

49,3% 

Spíše 

nesouhlasím 

 
,7% 

   
,7% 

Velmi nesouhlasím 
 

,7% 
  

,7% 1,5% 

Total 16,9% 66,9% 9,6% 5,1% 1,5% 100,0% 

 
 

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Design stránek] * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

% of Total 

 

17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 

19 – 

34 

35 – 

49 

50 – 

64 65 + 

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Design 

stránek] 

Velmi souhlasím 12,5% 41,2% 5,9% 4,4% ,7% 64,7% 

Spíše souhlasím 3,7% 20,6% 3,7% ,7% 
 

28,7% 

Spíše 

nesouhlasím 

,7% 4,4% 
   

5,1% 

Velmi 

nesouhlasím 

    
,7% ,7% 

Nemohu hodnotit 
 

,7% 
   

,7% 

Total 16,9% 66,9% 9,6% 5,1% 1,5% 100,0% 

 
 

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Šíře informací ] * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

% of Total 

 

17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 

19 – 

34 

35 – 

49 

50 – 

64 65 + 
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8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Šíře informací

 ] 

Velmi souhlasím 11,8% 23,5% 2,9% ,7% ,7% 39,7% 

Spíše souhlasím 5,1% 36,0% 5,9% 3,7% 
 

50,7% 

Spíše 

nesouhlasím 

 
5,9% ,7% ,7% 

 
7,4% 

Velmi 

nesouhlasím 

 
1,5% 

  
,7% 2,2% 

Total 16,9% 66,9% 9,6% 5,1% 1,5% 100,0% 

 
 

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Aktuálnost] * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

% of Total 

 
17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 + 

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Aktuálnost] Velmi souhlasím 12,5% 27,2% 5,9% 2,2% ,7% 48,5% 

Spíše souhlasím 2,9% 30,9% 2,2% 2,2% 
 

38,2% 

Spíše nesouhlasím 1,5% 5,9% 1,5% ,7% 
 

9,6% 

Velmi nesouhlasím 
 

,7% 
  

,7% 1,5% 

Nemohu hodnotit 
 

2,2% 
   

2,2% 

Total 16,9% 66,9% 9,6% 5,1% 1,5% 100,0% 

 
 

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Přehlednost] * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

% of Total 

 
17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 + 

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Přehlednost] Velmi souhlasím 12,5% 39,0% 4,4% 1,5% ,7% 58,1% 

Spíše souhlasím 4,4% 21,3% 4,4% 2,2% 
 

32,4% 

Spíše nesouhlasím 
 

5,1% ,7% 1,5% 
 

7,4% 

Velmi nesouhlasím 
 

,7% 
  

,7% 1,5% 

Nemohu hodnotit 
 

,7% 
   

,7% 

Total 16,9% 66,9% 9,6% 5,1% 1,5% 100,0% 

 

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Poutavost] * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

% of Total 

 
17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 + 

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Poutavost] Velmi souhlasím 9,6% 28,9% 1,5% 1,5% ,7% 42,2% 

Spíše souhlasím 5,9% 28,1% 6,7% 3,7% 
 

44,4% 

Spíše nesouhlasím ,7% 8,9% 1,5% 
  

11,1% 

Velmi nesouhlasím ,7% 1,5% 
   

2,2% 

Total 17,0% 67,4% 9,6% 5,2% ,7% 100,0% 
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8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   [Množství odkazů] * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

% of Total 

 
17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 + 

8. Líbí se Vám internetové stránky klubu?   

[Množství odkazů] 

Velmi souhlasím 6,6% 23,5% 2,9% 
 

,7% 33,8% 

Spíše souhlasím 8,1% 22,8% 3,7% 2,9% 
 

37,5% 

Spíše nesouhlasím 1,5% 14,7% 2,2% 1,5% 
 

19,9% 

Velmi nesouhlasím 
 

2,9% ,7% ,7% ,7% 5,1% 

Nemohu hodnotit ,7% 2,9% 
   

3,7% 

Total 16,9% 66,9% 9,6% 5,1% 1,5% 100,0% 

 

10. Využíváte SMS servis – AZ Havířov v mobilu? * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

% of Total 

 
17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 + 

10. Využíváte SMS servis – AZ Havířov v mobilu? Ano a jsem spokojen 
 

,7% 
   

,7% 

Ano, ale nejsem spokojen 
 

,7% 
   

,7% 

Ne, ale znám tuto službu 8,5% 40,8% 4,9% 2,8% 
 

57,0% 

Ne, tuto službu neznám 7,7% 26,1% 4,2% 2,1% 1,4% 41,5% 

Total 16,2% 68,3% 9,2% 4,9% 1,4% 100,0% 

 
 

11. Uvítali byste službu rozesílání novinek prostřednictvím emailů? * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

% of Total 

 
17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 + 

11. Uvítali byste službu rozesílání novinek prostřednictvím emailů? Ano 6,3% 32,4% 4,2% 3,5% 
 

46,5% 

Ne 9,9% 35,9% 4,9% 1,4% 1,4% 53,5% 

Total 16,2% 68,3% 9,2% 4,9% 1,4% 100,0% 

 

13. Zakoupil/a jste si už nějaký upomínkový výrobek ve fanshopu?  * 17. Kolik je Vám let? Crosstabulation 

 
17. Kolik je Vám let? 

Total 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 + 

13. Zakoupil/a jste si už 

nějaký upomínkový výrobek ve 

fanshopu?  

Ano 12,0% 40,1% 4,9% 1,4% ,7% 59,2% 

Ne 4,2% 28,2% 4,2% 3,5% ,7% 40,8% 

Total 16,2% 68,3% 9,2% 4,9% 1,4% 100,0% 

 


