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1 Úvod 

Doba, kdy na fotbalových stadionech ve stoje fandili gentlemani v pláštích a kloboucích, 

je dávno pryč. Čím více se fotbal profesionalizoval, tím se zvětšoval zájem o pohodlí diváků. 

Začaly vznikat organizace, které zajišťovaly bezproblémový chod fotbalových zápasů a rovněž 

stanovovaly předpisy pro vybavení stadionů tak, aby se divácké prostředí stalo kultivovanějším. 

A byl to také management jednotlivých fotbalových klubů, který si uvědomil, že je nutno se 

svými fanoušky komunikovat. Fanoušek totiž není nic jiného, než oddaný zákazník. Je nutné si 

jej hýčkat, jelikož se zde oproti jiným druhům byznysu klade velký důraz na věrnost. U globálně 

známých klubů, jako například anglická Chelsea, Manchester United, španělské kluby Real 

Madrid a Barcelona, je fanouškovská základna obrovská a dostat se na domácí zápas není 

jednoduché. Ve vodách českého fotbalu je problém přesně opačný – dostat fanoušky na stadion 

je velmi složité a prázdných sedaček je většinou více, než těch obsazených. Vyvstává zde tedy 

obrovská příležitost v lidech vyvolat pocit, že jsou součástí samotného klubu. Pokud se to klubu 

povede, stane se prakticky součástí rodiny – a to by mělo být cílem každého sportovního klubu. 

Věrnost klubu se tak bude předávat z generace na generaci například stejně jako náboženské 

vyznání a klub má tak zajištěnou obsazenost svých sedadel.  

 Za poslední roky se změnil způsob, jakým si kluby a fotbalová asociace v České 

republice pokouší předcházet příznivce fotbalu. Do hry se dostaly sociální sítě a internet 

všeobecně. Již dávno kluby nekomunikují pouze prostřednictvím tlampačů na stadionech. 

Příznivcům již nestačí se podívat na 90 minut hry, chtějí informace o dění uvnitř klubu, chtějí se 

podílet na projektech a rozvoji. A kluby na to reagují. 

 Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá všeobecnou 

charakteristikou fotbalové prostředí v České republice se zahrnutím sociálních, ekonomických, 

demografických a dalších vlivů a teorií marketingové komunikace. Aplikační část se skládá ze 

dvou výzkumů. Dotazníkové šetření bylo zvoleno za cílem zjistit vnímání a postoj obyvatel 

k české nejvyšší fotbalové soutěži a marketingové komunikaci klubů a na základě tohoto 

navrhnout klubům nové přístupy k marketingové strategii. Druhou aplikační částí je pozorování 

současné internetové komunikace klubů. 

 Cílem této bakalářské práce je analyzovat marketingovou komunikaci fotbalových klubů, 

a to především skrze sociální sítě a internet, vzájemně porovnat její úspěšnost a rozsah. Důraz 

bude také kladen na názor fanoušků o komunikaci, který bude zjištěn pomocí online dotazníku. 
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2 Charakteristika prvoligového fotbalového prostředí 

 V první teoretické kapitole je popsán systém organizace nejvyšší české fotbalové ligy a 

financování fotbalových klubů. Ze sociologického hlediska jsou popsány jednotlivé skupiny 

příznivců, což je podstatné pro vytvoření rozdílných komunikací z hlediska intenzity, obsahu a 

volby komunikačního kanálu.    

2.1 Fotbalová asociace České republiky 

 Fotbalová asociace České republiky (dále FA) je občanským sdružením se sídlem v 

Praze, které je výlučným organizátorem, pořadatelem a vlastníkem práv fotbalu a futsalu v České 

republice, sdružuje regionální fotbalové svazy a také samotné fotbalové a futsalové kluby. Do 

kompetence FA rovněž patří česká fotbalová reprezentace a pohár České pošty. FA byla 

založena roku 1901 a k prosinci 2012 čítá 4 148 fotbalových a 2 426 futsalových klubů, 15 378 

mužstev a celkově má 280 000 členů. FA si klade za cíl „pečovat o komplexní rozvoj a 

propagaci fotbalu v České republice a vytvářet pro něj na všech stupních všestranné a 

rovnoprávné podmínky; prostřednictvím činnosti ve fotbalových klubech vést mládež 

k pozitivním občanským postojům a zásadám, k fair play a ke zdravému způsobu života s cílem 

zabránit, aby se stávala závislá na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách. V rámci své 

činnosti FA navazuje a udržuje spolupráci s orgány státu, s veřejnými a soukromými institucemi 

směřující zejména k podpoře a propagaci fotbalu“ (26, s. 1). Nejdůležitějším republikovým 

orgánem je valná hromada. Nejvyšším představitelem FA je její předseda, kterým je od listopadu 

2011 Miroslav Pelta.  

2.2 První česká fotbalová liga 

 První česká fotbalová liga je nejvyšší českou fotbalovou soutěží pořádanou Fotbalovou 

asociací České republiky. Vznikla v roce 1993 a od roku 1997 je pojmenována podle primárního 

sponzora pivovaru Prazdroj - Gambrinus liga. [23] 

2.2.1 Systém soutěže 

 Jedna sezóna soutěže je složena ze dvou částí  - podzimní části (srpen – listopad) a jarní 

části (únor – květen následujícího roku), přičemž je první jarní kolo tradičně předehráváno jako 

poslední zápas zimní části. Tyto části jsou rozděleny zimní pauzou. S letní a zimní přestávkou 

trvá soutěžní ročník vždy od 1. července jednoho roku do 30. června roku následujícího. První 

liga má tradičně 16 účastníků a hraje se systémem každý s každým doma i venku, čili každý tým 

odehraje se soupeřem dva zápasy. V celkovém součtu tak každý tým odehraje 30 zápasů, z toho 

15 na domácím hřišti a 15 zápasů na hřišti soupeře. Z každého zápasu lze získat maximálně 3 

body, a to za výhru v zápase. Za remízu získají oba týmy po jednom bodě, za prohraný zápas se 
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žádný bod nepřičítá ani neodečítá. Na konci jarní části soutěže je tým, který získal nejvíce bodů, 

vyhlášen Mistrem Gambrinus ligy. Dva kluby, které získají na konci soutěže nejméně bodů, 

automaticky sestupují do druhé ligy a jsou nahrazeny dvěma kluby, které získali v druhé lize 

bodů nejvíce. [36] Hrací dny jsou od pátku do pondělí, přičemž v pátek a pondělí je odehráno po 

jednom utkání, které je vysíláno v televizi (TV Fanda, ČT Sport). 

 2.2.2 Kluby 

 Od založení nejvyšší české fotbalové ligy se soutěže zúčastnilo 32 mužstev, ale pouhých 

5 klubů prošlo všemi sezónami – AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, FC Slovan Liberec, FC 

Baník Ostrava a SK Sigma Olomouc.  Nejúspěšnějším klubem je AC Sparta Praha, která od 

sezóny 1993/1994 získala 11 mistrovských titulů, v dalších sezónách zvítězila pouze čtyři jiná 

mužstva – SK Slavia Praha (3 tituly), FC Baník Ostrava (1 titul), FC Slovan Liberec (3 tituly) a 

FC Viktoria Plzeň (1 titul). [35] 

2.2.3 Financování 

  Fotbalové kluby jsou financovány soukromými subjekty či městy. Příjmy plynou 

z prodeje televizních práv, prodeje vlastních služeb, příjmy ze vstupného a suvenýrů. Televizní 

práva na vysílání svých zápasů nedrží jednotlivé kluby ve svých rukou. Spravuje je mediální 

agentura STES, a.s., která spadá přímo pod FA. Velký příjem mají také kluby z účasti 

v evropských pohárech. Z výročních zpráv jednotlivých klubů lze vyčíst, že hospodářský 

výsledek bývá v minusových položkách (například hospodářský výsledek pražské Sparty byl 

v ligovém ročníku 2010/2011 minus 28 milionů korun).  

Ceny vstupenek se liší nejen klub od klubu, ale také jsou cenově jinak oceněny místa na 

stadionu, zápasy s atraktivnějšími soupeři. Z obrázku 2.1 lze vyčíst ceny základních 

jednorázových vstupenek klubů v ligovém ročníku 2012/2013. Do těchto cen nejsou započítány 

vstupy do VIP sektorů, ani zvýhodněné vstupné pro mladistvé do patnácti let a další zvýhodněné 

vstupné. Tradičně nejdražší vstupné mají kluby sídlící v hlavním městě. Nejlevnější jednorázové 

vstupné má FC Baník Ostrava. 

 Pro své stálé fanoušky nabízejí kluby také permanentní vstupenky. Oproti jednorázovým 

jsou permanentky cenově zvýhodněné, majitel má stále místo na stadionu. Často má také zdarma 

zápasy juniorský mužstev, možnost přednostního nákupu vstupenek na zahraniční zápasy. Velmi 

výhodné je také zařazení do různých soutěží, slevy na nákup ve fanshopu a možnost účastnit se 

soutěží a akcí. Ceny permanentních vstupenek klubů v ligovém ročníku 2012/2013 jsou 

porovnány v obrázku 2.2. Nejsou zde započítány permanentní vstupenky do VIP sektorů a slevy 

pro studenty, ZTP a důchodce.  
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Obrázek 2.1 Ceny jednorázových vstupenek v sezóně 2012/2013 

           Zdroj: [31], vlastní zpracování                    

 

 

  Obrázek 2.2 Ceny permanentních vstupenek v sezóně 2012/2013 

       Zdroj: [31], vlastní zpracování                    

2.3 Příznivci fotbalových klubů 

 V zásadě se okolo fotbalových klubů pohybují tři typy skupin příznivců – diváci, 

fanoušci a chuligáni. Pro účely marketingové komunikace je vhodné jednotlivé segmenty 

fotbalového davu rozpoznat, identifikovat a komunikovat s nimi odlišným způsobem. Každá 

z těchto tří skupin má totiž jiné priority, míru homogenity, heterogenity, vyznává jiné klubové 

hodnoty. Fotbalový dav je expresivní – reaguje na podněty okolí. [10] 
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 2.3.1 Diváci, fanoušci, chuligáni 

Diváci 

 Divácká skupina má charakter heterogenity. Na fotbalovém stadionu se schází náhodně, 

sdílejí chvilkovou prostorovou blízkost. Ze tří skupin jsou v hodnocení zápasu nejobjektivnější a 

do počtu největší. Klubismus je u diváků velmi nízký. Návštěva fotbalového utkání je pro ně 

alternativou trávení volného času, o kterém rozhoduje počasí, postavení klubu v tabulce, 

atraktivita soupeře a jiné substituty. K navštívení sportovního utkání využívají jednorázových 

vstupenek. [10]  

 Fanoušci 

 Z důvodu opakovaného scházení a zřetelnému společnému zájmu jsou fanoušci 

homogenní skupinou, jejichž početní základna je menší než ta divácká. Charakteristická je 

vysoká úroveň klubismu a subjektivita. Typickou vlastností skupiny je věrnost a stabilita. 

Fanoušci mají všeobecný přehled o historii klubu, obecné povědomí o tuzemské fotbalové scéně. 

Fotbalová utkání navštěvují pravidelně, k zápasům hraným na domácím stadionu využívají ve 

větší míře zvýhodněných permanentních vstupenek. [10] 

 Chuligáni 

 Chuligáni jsou stejně jako fanoušci homogenní skupinou. Početně jsou nejmenší, míra 

klubismus je spíše nižší. Typickým projevem je násilné chování, projevy xenofobie a rasismu. 

Lze u nich pozorovat velkou organizovanost. Při samotném fotbalovém utkání se příliš 

neprojevují. [10] 

 

 2.3.2 Fanouškovská základna 

 Již dle dat o průměrných návštěvách na jednotlivých fotbalových stadionech lze určit, jak 

velkou fanouškovskou základnu mají jednotlivé kluby. Celoligový průměr návštěvnosti za 

sledované období (2009-2013) nepřekročil hranici pěti tisíc návštěvníku. Za jednotlivé ročníky 

jsou průměry následující: 4 904 (2009-2010), 4 474 (2010-2011), 4 711 (2011-2012) a 

v podzimní části právě probíhající sezóny 2012-2013 české stadiony klubů Gambrinus ligy 

navštívilo průměrně 4 872 návštěvníků. Zájem o český fotbal je tedy v posledních sezónách na 

podobné úrovni. Větší rozdíly v návštěvnosti jednotlivých sezón lze vidět spíše u konkrétních 

týmů.  
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Tabulka 2.1 Průměrné návštěvy na stadionech 

 

                 Zdroj: [4], vlastní zpracování 

 

 

                                   Obrázek 2.3 Celkové průměrné návštěvnosti 

       Zdroj: [4], vlastní zpracování 

 

 Dle dostupných dat z výzkumu z roku 2008, která firma Factum Invenio poskytla, mají 

největší fanouškovskou základnu tři týmy – AC Sparta Praha. FC Baník Ostrava a SK Slavia 

Praha. [28]  

Jelikož v následujících sezónách vzrostl diváckým zájem o klub FC Viktoria Plzeň (výhra 

mistrovského titulu v 2010/2011, úspěšná účast v evropských pohárech), bylo nutné jej zařadit 

k třem nejoblíbenějším klubům. Porovnání průměrných návštěvností těchto čtyř mužstev od 

sezóny 2009/2010 (dle dat z Tabulky 2.1) je možno nalézt v následujícím obrázku:  

 

 

 

 

2009/2010 Průměrně 2010/2011 Průměrně 2011/2012 Průměrně Podzim 2012/2013 Průměrně

AC Sparta Praha 10 766 AC Sparta Praha 8 664 AC Sparta Praha 10 322 FC Viktoria Plzeň 10 349

SK Slavia Praha 9 803 FC Viktoria Plzeň 6 415 FC Viktoria Plzeň 7 008 SK Slavia Praha 7 854

FC Baník Ostrava 7 812 SK Sigma Olomouc 5 782 FC Baník Ostrava 5 968 FC Baník Ostrava 7 813

1. FC Slovácko 5 698 1. FC Slovácko 5 597 FC Slovan Liberec 5 793 AC Sparta Praha 5 833

Bohemians 1905 6 045 SK Slavia Praha 5 439 SK Slavia Praha 5 739 1. FC Slovácko 4 855

FK Teplice 5 307 FC Hradec Králové 5 173 SK Sigma Olomouc 5 486 SK Sigma Olomouc 5 584

FC Slovan Liberec 4 417 FC Slovan Liberec 4 521 1. FC Slovácko 5 241 FC Hradec Králové 3 980

SK Sigma Olomouc 4 351 FC Baník Ostrava 4 320 FC Hradec Králové 4 726 Zbrojovka Brno 4 227

FK Baumit Jablonec 3 877 FK Teplice 4 128 FK Teplice 3 877 FK Teplice 3 327

1. FC Brno 3 648 FK Baumit Jablonec 3 653 FK Baumit Jablonec 3 524 FC Vysočina Jihlava 3 752

FC Viktoria Plzeň 3 626 FK Mladá Boleslav 3 542 FK Mladá Boleslav 3 355 FK Baumit Jablonec 2 902

FK Mladá Boleslav 3 580 Bohemians 1905 3 459 1. FK Příbram 3 197 FC Slovan Liberec 3 650

1. FK Příbram 3 307 1. FK Příbram 3 150 Dynamo České Budějovice 3 119 FK Mladá Boleslav 3 089

Dynamo České Budějovice 3 228 Dynamo České Budějovice 2 963 Bohemians 1905 2 923 1. FK Příbram 2 502

SK Kladno 2 160 Zbrojovka Brno 2 474 FK Viktoria Žižkov 2 648 Dukla Praha 2 333

FK Bohemians Praha (Střížkov) 1 240 FK Ústí nad Labem 2 293 Dukla Praha 2 434 Dynamo České Budějovice 2 298
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Za poslední tři uplynulé sezóny si největší návštěvnost udržela pražská Sparta, a to vždy 

alespoň o tři tisíce návštěvníků více než ligový průměr. S fotbalovými úspěchy plzeňské Viktorie 

se zvedl průměrný počet návštěvníků na domácím stadionu, což vyvrcholilo kompletní 

přestavbou více než poloviny stadionu tak, aby splňoval kritéria pro pořádání zápasů evropských 

lig. Velký propad zaznamenali v sezóně 2010/2011 Slavia a Baník. Bylo to zapříčiněno nejen 

špatnými fotbalovými výsledky (Slavia skončila na 9. místě, Baník jedno místo od sestupu), ale 

také špatným vztahem mezi fanoušky a vedením. Právě tyto vztahy jsou v posledních sezónách 

často diskutované a management fotbalových klubů si uvědomil, že je nutno s fanoušky pracovat 

a diskutovat. [33], [25], [37]    

Z průzkumu firmy Factum Invenio z rovněž vyplývá, že téměř 50 % dotazovaných fandí 

některému z klubů české nejvyšší soutěže. Svůj oblíbený klub má 73 % mužů a 21 % žen.  

Z obrázku 2.5 vyplývá, že téměř 60 % dotazovaných vůbec fotbalová utkání 

nenavštěvuje. Velký potenciál pro fotbalové kluby je 16,4 % příležitostných návštěvníků, na 

které by se měly kluby zaměřit a pokusit se tuto část konvertovat na pravidelné návštěvníky. 

Příležitostní návštěvníci zpravidla navštěvují pouze utkání, která se hrají za vhodných 

povětrnostních podmínek a ve vhodném čase. Návštěvnost se zvyšuje také při atraktivitě 

soupeře.  

 

 

 

           Obrázek 2.4 Porovnání průměrných návštěvností 

                                                                                                       Zdroj: [4], vlastní zpracování 
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Obrázek 2.5 Pravidelnost návštěv na stadionu 

          Zdroj: [6], vlastní zpracování 

 

 Velmi zajímavé je také porovnání průměrné zaplněnosti stadionů. V nejvyšší fotbalové 

lize je 7 stadionů, které mají více než 10 tisíc míst k sezení. Jsou to kluby Vitktoria Plzeň, Baník 

Ostrava, Sigma Olomouc, Zbrojovka Brno, Sparta Praha, Slavia Praha a Teplice. Více než 

desetitisícové návštěvy jsou ovšem spíše výjimečné. Největším stadionem disponuje pražská 

Slavia, kde je kapacita stadionu 20 800 sedadel. Nad patnáct tisíc návštěvníků pojmou dále 

stadiony Baníku, Teplic a Sparty.  

 

      Obrázek 2.6 Průměrná zaplněnost stadionů klubů v první polovině ročníku 2012/2013 

             Zdroj: [35], vlastní zpracování 

 

 Velmi dobrou průměrnou zaplněností se mohou pyšnit především kluby z menších měst, 

které mají nízkokapacitní stadiony do deseti tisíc návštěvníků. Výjimku tvoří opět Viktoria 

Plzeň, která se stále veze na vlně euforie. Velmi dobře si navzdory špatným fotbalovým 

výsledkům vede ostravský Baník. Je to zapříčiněno hlavně znovuzískanou důvěrou ve směru 
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fanoušek – vedení, které do Baníku přišlo v jarní části ročníku 2011/2012. Pozice pražské Sparty 

je výrazně oslabena dvěma domácími utkáními, která byla v rámci disciplinárního trestu 

odehrána bez přítomnosti příznivců na stadionu. [37]   

2.4 Marketingové okolí 

 Fotbalové kluby čelí také vnějším vlivům. Jejich činnost je ovlivněna jak makroprostředí, 

tak mezoprostředím.  

 2.4.1 Charakteristika makroprostředí 

 Do sil, které ovlivňují fungování klubů, spadají z hlediska makroprostředí demografické, 

ekonomické, politické, technologické, kulturní a přírodní prostředí. [8]  

 Demografické vlivy   

 Nejdůležitější složkou je počet obyvatel, věkové složení a životní úroveň. Počet obyvatel 

je důležitý z hlediska velikosti trhu, a to především v kraji, kde daný fotbalový klub působí  

(Tabulka 2.2). Počet žen a mužů je v jednotlivých krajích takřka srovnatelný. Životní úroveň 

v krajích lze porovnat na základě HDP na obyvatele příslušného kraje (Obrázek 2.8).   

V sezóně 2012/2013  je zastoupeno v nejvyšší české fotbalové lize dvanáct krajů. 

Žádného klubového zástupce nemají kraje Pardubický a Karlovarský. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tabulka 2.2 Kluby v krajích, data z roku 2010 

 

   Zdroj: [27], vlastní zpracování 

 

Klub Kraj působení Počet obyvatel kraje v roce 2011

1. FC Slovácko Zlínský 589 596

1. FK Příbram Středočeský 1 273 094

AC Sparta Praha Hlavní město Praha 1 237 943

FC Baník Ostrava Moravskoslezský 1 232 626

FC Hradec Králové Královéhradecký 554 050

FC Slovan Liberec Liberecký 438 132

FC Viktoria Plzeň Plzeňský 571 497

FC Vysočina Jihlava Vysočina 511 972

FC Zbrojovka Brno Jihomoravský 1 164 633

FK Baumit Jablonec Liberecký 438 132

FK Dukla Praha Hlavní město Praha 1 237 943

FK Mladá Boleslav Středočeský 1 273 094

FK Teplice Ústecký 828 595

SK Dynamo České Budějovice Jihočeský 635 907

SK Sigma Olomouc Olomoucký 638 848

SK Slavia Praha Hlavní město Praha 1 237 943
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Ekonomické vlivy 

Ekonomické vlivy ovlivňují především kupní sílu trhu. Pomocí rozeznání velikost příjmu 

a výdajů obyvatelstva mohou kluby nastavit cenový rozsah vstupenek, suvenýrů a dalších. 

Všeobecná ekonomická recese posledních let negativně ovlivňuje výdaje obyvatelstva na 

volnočasové aktivity a koníčky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z obrázku 2.7 vyplývá, že největší průměrná mzda je v Praze a následně v Středočeském 

kraji. Z ostatních měst mají vyšší průměrnou mzdu větší a krajská města jako Ostrava, Plzeň, 

Brno. Dle velikosti průměrné mzdy v kraji působnosti mohou kluby určit cenu vstupného, 

suvenýrů atd. Při porovnání dat o ceně jednorázových a permanentních vstupenek (viz obr. 2.1 a 

2.2) a průměrných mezd nelze určit souvislost mezi stanovením ceny vstupného a průměrnou 

mzdou. 

 Největší HDP na obyvatele je tradičně v Praze, kraji Střední Čechy a Brně. Pokud 

porovnáme data o HDP s daty o vstupném (obr. 2.1 a 2.2), není zde zřetelná souvislost mezi 

životní úrovní a cenou vstupného. Přestože je 1. FC Slovácko v dolní polovině velikosti HDP na 

obyvatele, má jedny z nejdražších vstupných. Naopak pražská Dukla je v bohatší Praze na 

cenové úrovni daleko menších měst, jako je Mladá Boleslav či Jihlava.  

 Velikost HDP tedy není zásadním faktorem, kterým se kluby při volbě vstupného řídí. Do 

ceny vstupného se zahrnuje rovněž vybavenost stadionu, potenciál dobrého umístění v sezóně 

atd.  

 

    Obrázek 2.7 Průměrné mzdy v kraji působnosti 

Zdroj: [27], vlastní zpracování 
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                Obrázek 2.8 HDP na obyvatele v kraji působnosti 

                        Zdroj: [27], vlastní zpracování 

 

 Registrovaná nezaměstnanost se dle dat ČSÚ za poslední roky pohybuje mezi osmi a 

devíti procenty, v lednu 2013 byla tato míra 8 %. Vyšší než desetiprocentní registrovaná 

nezaměstnanost je v Ústeckém, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Nejnižší je v Praze, a 

to pod hranicí 4 %. Nezaměstnanost negativně ovlivňuje příjmy potenciálních a stávajících 

zákazníků fotbalových klubů. [27]   

 Politické a legislativní vlivy 

 Politické uspořádání vedení měst, kde kluby působí, má zásadní vliv na financování 

klubu. Velká část fotbalových klubů je spolufinancovány městy, ať již hlediska akcionáře, či je 

město vlastníkem stadionu a pomáhá tak klubu snižovat náklady na provoz. Fotbalové kluby 

mohou nabývat různých právních norem, ovšem kluby působící v první a druhé lize musí být ze 

zákona akciovými společnostmi a jsou tedy právnickými osobami. [39] 

 Legislativně se musí kluby zpovídat výhradně FA, která uděluje klubům licenci pro 

každou ligovou sezónu. Kluby se musí řídit legislativním řádem FA. V případě nedodržení jsou 

kluby pokutovány (například za chování fanoušků, špatnou pořadatelskou službu), v krajních 

případech jim není udělena licence pro nejvyšší českou fotbalovou soutěž. Přestupky a výše 

pokut jsou řešeny u disciplinární komise FA. [24] 

 Nejvýraznějším počinem FA posledních let je Projekt ligové stadiony 2012, který 

navazuje na podobný Projekt ligové stadiony 2003. Tento projekt stanovuje podmínky vybavení 

fotbalových stadionů tak, aby se staly moderními. Zřetel je brán na pohodlí hráčů a realizačního 

týmu, mediálních týmů a také návštěvníků stadionu. [34] 
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 Kulturní a sociální vlivy 

 Fotbal patří tradičně mezi dva nejpopulárnější sporty v České republice. Z hlediska 

mezinárodních úspěchů je populárnější lední hokej. Tradice fotbalových klubů sahá až do 19. 

století, kdy byly založeny kluby Slavie a Sparty. Do těchto vlivů spadá rovněž vzdělání, chování 

a spotřebitelské zvyky (viz 2.3). 

 Přírodní prostředí 

 Příroda ovlivňuje zejména pořádání zápasů. Při výrazně špatném počasí, jehož následky 

nemohou být odstraněny technikou (vyhříváním hřiště, odvodňováním,…), jsou zápasy 

přeloženy na jiný termín. Rozdělení ligové sezóny na dvě části je rovněž ovlivněno přírodními 

podmínkami.  

 Technologické prostředí 

 Fungování fotbalových klubů není ovlivněno technologickým prostředím.  

 2.4.2 Charakteristika mezoprostředí 

 Do mezoprostředí z pohledu důležitosti pro fotbalové kluby patří zákazníci, konkurenti a 

veřejnost. [9] 

 Zákazníci 

 Mezi zákazníky řadíme návštěvníky fotbalových utkání. Jsou to lidé, kteří mají aktivní 

zájem o službu, kterou kluby nabízejí. Zákazníky je vhodné segmentovat dle demografických 

ukazatelů (viz 2.3) 

Veřejnost 

 Veřejností jsou především obyvatelé a orgány měst a krajů, kde mají kluby svou 

působnost. Do veřejnosti spadají jak stálí, tak potenciální zákazníci. Veřejnost můžeme označit 

také jako trh, kde může klub najít, ale také ztratit své zákazníky. Z marketingového hlediska je 

pro kluby výhodné znát věkové a genderové složení, stejně tak jako vzdělanostní strukturu 

obyvatelstva. Znalost těchto demografických vlivů usnadní klubu segmentaci a vhodné zacílení 

marketingových aktivit.  

 Konkurence 

 Konkurence fotbalových klubů je možno brát z dvou hledisek. Na jedné straně je to 

konkurence společností/klubů, které mají stejnou obchodní činnost. Těmi mohou být například 

hokejové, basketbalové, florbalové či jiné kluby. Na druhé straně jsou volnočasové aktivity, 

které se sportem nesouvisí. Mohou to být například divadla, zoologické zahrady a jiné substituty.  
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 Jelikož jsou hokej a fotbal nejpopulárnějšími sporty, je vhodné porovnat právě tyto dva. 

Vzhledem k možnému konkurenčnímu soupeření je vhodné porovnat, zda se v kraji, kde daný 

fotbalový klub působí, nachází také klub hokejový, jaká je průměrná cena vstupného a 

návštěvnost.   

 V nejvyšší hokejové lize působí 14 klubů. V porovnání s působností fotbalových klubů se 

v krajích Vysočina, Královéhradecký a Olomoucký v sezóně 2012/2013 nenachází žádný 

extraligový hokejový klub a ve dvou krajích, tedy Pardubickém a Karlovarském, má svou 

působnost pouze hokejový klub. V Ústeckém kraji, Moravskoslezském kraji a v Praze se nachází 

rovnou dva hokejové kluby.  

 Dle dat o průměrných návštěvnostech nejvyšší české fotbalové a hokejové ligy v krajích 

viz obr. 2.9), kde působí jak fotbalový, tak hokejový klub, je hokej navštěvovanější v šesti 

z devíti krajů. Jde o zprůměrované hodnoty, tudíž pokud v kraji působí více hokejových či 

fotbalových klubů, jsou návštěvnosti sečteny a vyděleny počtem klubů v jednotlivých sportech. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Co se týče konkurenčnímu boji mezi hokejem a fotbalem, dochází spíše ke kompromisu 

mezi kluby. Například ostravské sportovní prostředí tvoří hlavně hokejové Vítkovice a fotbalový 

Baník. Vzájemná spolupráce před lety fungovala v rámci speciálních autobusů, které dopravily 

fanoušky z hokejového stadionu na fotbalový, byly posouvány začátky zápasů. V posledních 

 

           Obrázek 2.9 Porovnání průměrných návštěvností v krajích v ročníku 2012/2013 

Zdroj: [29], vlastní zpracování 
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letech se ovšem i od tohoto opustilo, a stává se, že si nerozhodnutý divák musí vybrat mezi 

fotbalovým a hokejovým utkáním.   

 Ceny jednorázových vstupenek v hokejovém prostředí jsou řádově vyšší o desetikoruny, 

nicméně permanentní vstupenky jsou dražší oproti těm fotbalovým o stovky korun. Je to 

zapříčiněno menší kapacitou stadionu, vyššími provozními náklady a hlavně větším počtem 

zápasů, kdy každý klub odehraje minimálně 52 utkání za sezónu, z toho minimálně 26 domácích 

utkání. Atraktivitu hokeje zvyšuje rozdělení soutěže na základní část a playoff, ve kterém se utká 

10 nejlepších klubů základní části.  
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3 Teoretická východiska marketingové komunikace 

 Marketingová komunikace je jednou ze čtyř částí marketingové mixu. Společně 

s distribucí, cenou a produktem tvoří nerozdělitelný svazek, který je podstatou fungování celé 

organizace.   

 3.1 Marketingová komunikace 

 Foret (2008, s. 7) definuje marketingovou komunikaci takto: „Obvykle bývá komunikace 

redukována na sféru informací. Předmětem komunikace může být jakýkoli výtvor představený 

jednou stranou a vnímaný druhou stranou. A právě prezentaci jedné a následnou reakci druhé 

strany chápeme jako komunikaci.“  

 

 

 

 

 

V současnosti nejrozšířenější model procesu komunikace se skládá ze sedmi bodů: [3]  

1. komunikátor – ten, kdo má produkt, nápad, informaci a důvod ke komunikaci. 

Komunikátory jsou jednotlivé fotbalové kluby, které svůj produkt prodávají fanouškům, široké 

veřejnosti, mediálním subjektům atp.; 

2. kódování – převedení, vyjádření předmětu komunikace do souboru prvků, symbolů,                  

tvarů. Kluby vybírají, jakým způsobem bude fyzická manifestace sdělena; 

 3. zpráva – výsledek kódovacího procesu, v marketingovém pojetí klubů jde o obsah 

sdělení – například se může jednat o záznamy tiskových konferencí, rozhovory, rozbory zápasů 

atd.; 

  4. kanál (prostředek komunikace) – nosič zprávy, distributor. Vytvořený dokument, přes 

který je zpráva přenášena – může se jednat o zápasové bulletiny, články na webu, příspěvky na 

sociálních sítích atp.; 

5. komunikant (dekódující příjemce) – zpráva musí být příjemcem nejen přijata, ale 

následně také dekódována, jedná se o myšlenkové pochody, jimiž na základě svých vlastních 

schopností, zkušeností a svého referenčního rámce adresát (zákazník) interpretuje obsah zprávy. 

Jedná se především o fanoušky klubu, čtenáře a posluchače; 

 

Obrázek 3.1 Laswellovo komunikační schéma 

                                                                    Zdroj: [3] 
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6. zpětná vazba – reakce zákazníka umožňuje vzájemnou, čili oboustrannou komunikaci. 

Typickým příkladem je návštěvnost na stadionech, sledovanost televizních přenosů, návštěvnost 

webu, aktivita fanoušků na sociálních sítích; 

7. šum – všechny možné faktory měnící podobu, obsah či pochopení zprávy.  

 3.1.1 Cíle marketingové komunikace 

 Pro správné stanovení cílů komunikační kampaně je nutný jejich soulad s celkovými 

marketingovými cíly organizace. Aby byly cíle komunikace splnitelné, měly by být obecně 

tvořeny pomocí metody SMART – tedy by měly být specifické, měřitelné, dosažitelné, 

realistické a termínované. Pomocí situační analýzy si organizace může zmapovat trh, na kterém 

působí, zanalyzovat konkurenci a rovněž také pochopit chování svých stávajících, ale i 

potenciálních zákazníků. Celkovými cíly organizace je vytvořit povědomí o ní samotné, iniciovat 

zájem o produkt, přesvědčit k nákupu (využití), modelovat očekávání zákazníka, odlišit se od 

konkurence a tvorba image. [8]  

 3.1.2 Komunikační mix 

 Komunikační mix obsahuje konkrétní nástroje, kterými sportovní kluby komunikují 

s veřejností. Nejpoužívanějšími nástroji jsou reklama, podpora prodeje, public relations a 

internetová komunikace. Dále do komunikačního mixu spadá sponzorování, výstavy a veletrhy, 

osobní prodej, přímá komunikace v prodejním místě. [20]  

Reklama 

Reklama je nejstarším druhem marketingové komunikace. Je rovněž nejvyužívanější a 

obecně je na ní vynakládáno nejvíce peněžních prostředků a lidského úsilí. Reklama je svou 

formou placená a neosobní. Jednou z nevýhod reklamy může být její jednosměrný charakter. 

K přenosu reklamního sdělení je využíváno masové komunikace prostřednictvím médií. Důležitá 

je především vhodná volba médií. [20]  

Kozel (2011, s. 138) uvádí, že „reklama může plnit určité cíle: informovat spotřebitele, 

ovlivňovat jejich nákupní chování, přesvědčovat o koupi nebo jim produkt či značku připomínat. 

Reklamou můžeme podporovat určitou koncepci, myšlenku nebo dobrou pověst firmy.“ 

Komunikace prostřednictvím reklamy probíhá skrze televizi, rozhlas, venkovní reklamu, 

tištěná média (noviny a časopisy), internet a kino. [21] 

Fotbalové kluby reklamy v médiích využívají především v krajích působnosti, respektive 

v médiích, která mají vlastní regionální redakci. Jedná se například o tištěné médium Deník, kdy 

jeho moravskoslezská mutace je mediálním sponzorem Baníku Ostrava, hradecký Deník 
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podporuje FC Hradec Králové. Totéž platí o rozhlasu (například síť Hitrádií společnosti Media 

Marketing Services), televizní reklamy fotbalové kluby nevyužívají vůbec. 

 

Tabulka 3.1 Srovnání typů reklam                                                                       

Kanál Výhody Nevýhody 

Televize Masový dosah, flexibilita Vysoké náklady, krátké trvání 

Rozhlas Cenové dostupné, flexibilita Dočasné sdělení, rozhlas kulisou 

Venkovní reklama Geografická flexibilita, pestrost Žádná selektivnost, málo informací 

Noviny Místní omezení, důvěryhodnost Krátkodobá, přeplněnost inzercí 

Časopisy Delší životnost, kvalita produkce Celoplošnost, vyšší cena 

Internet Globálnost, nízkonákladovost Neosobní, technické omezení 

Kino Emoce, jasné zacílené Vysoké náklady 

      Zdroj: [21], vlastní zpracování 

Public relations 

Public relations (dále PR), neboli vztahy s veřejností, je záměrné, plánované a 

dlouhodobé úsilí, které má za cíl vytvářet pochopení a soulad mezi organizací a veřejností. 

Nástroji PR mohou být například tisková zpráva, sponzoring, bulletiny. Management může 

využívat blogů, diskusních fór, osobní komunikace.  V organizacích je využíváno tiskových 

mluvčích a organizace mají své PR oddělení, nebo mohou využít PR agentur. [7], [4] 

Ve sportovním marketingu se užívá PR ve spojitosti se známými sportovci. Z pravidla 

úspěšný člověk je vzorem pracovitosti a dalších pozitivních kvalit. Při spojení s určitou značkou 

sportovec svůj pozitivní obraz přenáší na organizaci.  Nezbytnou části PR ve sportovním 

marketingu je sponzorství. Například vstupenky na utkání, setkání s hráči, podpora neziskového 

sektoru. [2] 

Každý klub má své marketingové oddělení, skrze které komunikuje s médií, spravuje 

oficiální web a profily na sociálních sítích. S fanoušky dále kluby komunikují prostřednictvím 

bulletinů, což je informační platforma, která se většinou prodává před utkáním.   

 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje zahrnuje aktivity stimulující prodej. Tím pádem je nákup pro zákazníka 

příjemnější a hlavně přitažlivější. [20]  

V rámci reklamy jde rovněž o výstavy a veletrhy, rozdávání dárkových předmětů, 

kupónů. Při fotbalových utkáních se jedná například o soutěže o volné vstupenky, pořádání 

autogramiád s hráči. Součástí bulletinů a přestávkových soutěží bývají například také soutěže 

sponzorů o věcné dary – elektroniku, zájezdy a další. [5] 
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Přímý marketing 

Přímý marketing (direct marketing) je adresná komunikace se zákazníkem. Je prováděna 

pomocí pošty, telefonu, tisku a jiných médií. Mezí nástroje přímého marketingu patří zasílání e-

mailů a klasické pošty (direct mail), telemarketing, televizní a rozhlasový (teleshopping). 

Využívají se rovněž katalogy.  

Přímý marketing není kluby příliš využívaný, nicméně je zde určitý potenciál, jelikož při 

nákupu permanentních vstupenek jsou požadovány osobní údaje a kontakt na majitele, které jsou 

důležité pro identifikaci v případě ztráty karty, zařazení do soutěží a podobně.  

 

Osobní prodej 

Prodejce osobně komunikuje s jedním nebo více potenciálními zákazníky.  Cílem je 

dosažení prodeje. Důležitým faktorem u osobního prodeje je rovněž posílené vztahů a stimulace 

k nákupu dalších produktů. Osobního prodeje kluby nevyužívají. [20] 

3.1.3 Moderní trendy v marketingu 

Event marketing 

Tento typ marketingové komunikace je využíván k dosažení emocí, vyvolání příjemných 

zážitků a tak podpořit koupi produktu. Marketing události může mít charakter neziskový 

(konference, oslavy, besedy,…), komerční (koncerty, představení, festivaly, poutě,…) nebo 

charitativní. Event marketing v podání fotbalových klubů je například pořádání benefičních 

zápasů za účasti hráčů, pořádání besed s fanoušky.  

 

Guerilla marketing 

Guerilla marketing je nekonvenčně pojatá kampaň, tradičně s nízkými vstupními zdroji. 

Často se jedná o akce na nečekaných místech, měla by být humorná a nečekaná. [15]  

 

Virální marketing 

Virální marketing je masivní kampaní, která se šíří po internetové síti. Obsahem 

(nejčastěji erotika, humor, sport) jsou tyto kampaně natolik zajímavé, že je uživatelé internetu 

sdílejí sami (nejčastěji na sociálních sítích) a pomáhají tak reklamní kampaň rozšiřovat. [14] 

Virálního marketingu využila pražská Sparta, která natočila s hráči A týmu video 

internetového fenoménu Harlem Shake (komediální skeč zahrnující tanec v kostýmech na hudbu, 

k dubnu 2013 více než 200 tisíc zhlédnutí na Youtube). [40]  
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Mobilní marketing 

Marketing skrze mobilní telefony, kde se využívá SMS a MMS zpráv. Mobilní marketing 

často nabádá k urychlené koupi produktu formou slev, akcí a výhodných nabídek. [17]  

Tohoto nového druhu marketingu kluby nevyužívají, nicméně existuje zde velký 

potenciál pro vývoj mobilních aplikací, které by například usnadnili přístup k informacím, koupi 

lístků apod. Mobilních aplikací hojně využívají zahraniční kluby, které je poskytují zdarma. 

Skrze tyto aplikace mohou uživatelé sledovat novinky, dění v klubu, obsahují pohledy do 

zákulisí a možnost přehrávání videí. Oficiální webové stránky klubu tak nemusí být 

optimalizovány pro mobilní zařízení.  

 

Product placement  

Product placement je záměrné umisťování značkového produktu za účelem propagace. 

Nejčastěji se můžeme setkat s umisťováním do audiovizuálních děl, jako jsou filmy, hry, seriály 

a jiné pořady v televizi. [20] Fotbalové kluby product placementu nevyužívají, jelikož poskytují 

službu. Často se ovšem znak klubu objevuje na různých suvenýrech. 

 

Merchandise 

Prodej suvenýrů je jedním ze zdrojů příjmů. Tento prodej nelze zahrnout do podpory 

prodeje, jelikož se nejedná o jednorázovou či krátkodobou záležitost. Jedná se především o 

prodej oblečení a módních doplňků, dárkových předmětů, vybavení domácnosti s logem klubu. 

Prodej se uskutečňuje prostřednictvím e-shopů a kamenných prodejen.  Kamenná prodejna se u 

většiny klubů nachází přímo na fotbalovém stadionu a mají ji všechny kluby kromě Příbrami a 

Dukly Praha.  

Standardem je oblečení pro muže, ženy a děti a to v zimních a letních kolekcích. Jedná se 

především o dresy, trička, mikiny a bundy, které vyrábí hlavní sponzor dodávající klubům dresy 

a fotbalové míče. Mezi nejčastější sponzory patří společnosti Nike, Adidas, Umbro, Puma, Joma, 

Kappa. V nabídce fanshopů lze také nalézt šály, zimní a letní čepice, rukavice, skleničky na 

nápoje, kancelářské potřeby a další.  

Merchandise podporuje identifikaci fanoušků s klubem a zvyšují tak užitek z poskytnuté 

služby. Příznivci fotbalových klubů mají rovněž své vlastní kolekce oblečení, doplňků a 

suvenýrů, které prodávají skrze e-shopy a během fotbalových utkání. Zatímco oficiální klubový 

merchandise se vyhýbá kontroverzím, ten neoficiální dává důraz na patriotismus, často obsahuje 

protipolicejní nápisy či hesla proti jiným klubům.  
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 3.2 Komunikace na internetu 

 S příchodem internetu se informace staly něčím, co je všude a pro všechny. Marketing a 

zejména marketingová komunikace, které obsahuje jak reklamu, public relations a další druhy 

komunikace, se zaměřuje na získání pozornosti jednotlivců. Využívání počítačů snižuje náklady 

na komunikaci, zrychluje komunikační proces a nabízí řadu nových možností. Pro správnou 

internetovou komunikaci je nutné být stále aktivní.  

 Z obrázku 3.2 vyplývá rozdíl mezi komunikací na internetu a komunikací skrze další 

kanály. Skrze internet mohou organizace sdělovat zprávu různým lidem po celém světě 24 hodin 

denně a ve velmi krátkém čase. Zpětná vazba bývá velmi často okamžitá nebo s malým časovým 

zpožděním. Nicméně komunikace na internetu má neosobní charakter. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 3.2.1 Formy komunikace na internetu 

Média již nejsou limitována pouze tiskem, televizí a rádiem. Nové marketingové 

paradigma vyžaduje, aby organizace šířila obsah komunikace prostřednictvím mnoha 

dostupných nástrojů, jako jsou web stránky, blogy a diskuze, sociální sítě, e-shopy. 

Web stránky 

Oficiální web organizace je základním kamenem působnosti na Internetu. Mohou být na 

ní publikovány základní informace, aktuální dění, komentáře a rozhovory, kontakty. Je nutno 

 

    Obrázek 3.2 Porovnání internetu s ostatními médii                                    

                                                                 Zdroj: [1] 
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dodržovat pravidla web designu a webové standardy – web musí být pro uživatele přehledný a 

přijatelný. Web stránka by měla respektovat zásady corporate identity (logo, použité barvy). [3] 

 

Návštěvníci se na internetové stránky mohou dostat třemi základními možnostmi [6]: 

Přímá návštěvnost – vyžaduje znalost URL adresy stránek, kterou uživatel rovnou zadá 

do příkazového řádku v prohlížeči. Za přímý přístup se také považuje přístup na stránky 

z oblíbených uložených odkazů, poklepání odkazů z e-mailu a dokumentu (PDF, DOC, XLS 

apod.).  

Přístup přes vyhledávače – pomocí zadání klíčových slov do vyhledávače. Ke zlepšení 

pozice ve vyhledávání je nutné mít kvalitní optimalizaci stránek pro organické vyhledávání 

(SEO). 

Návštěvy z odkazujících stránek – návštěvník přijde z jiných stránek. Získat takto 

návštěvníky lze nejlépe pomocí linkbuildingu – budování sítě zpětných odkazů na webech 

zabývající se stejnou tématikou, e-shopy, odkazy na sociálních sítích.  

 

Diskusní fórum 

Diskusní fórum je druh komunikačního nástroje, kde se pomocí krátkých příspěvků 

diskutuje na dané téma. Reakce mohou být seřazeny podle časové či věcné hierarchie.  

 

Blogy 

Blogy pomáhají organizaci k získání reputace a mohou přivést čtenáře přímo na oficiální 

webové stránky. V byznyse je používán pro tvorbu interaktivního prostředí se čtenáři. Je dalším 

místem, kde umístit dodatečné informace pro ty, kteří se chtějí o organizaci či produktu dozvědět 

více. Pří současném fenoménu sociálních sítí kluby blogů nevyužívají a svou aktivitu mimo 

oficiální web přesouvají zejména na Facebook a Twitter. [18] 

 

RSS kanály 

Really Simple Syndication kanály jsou cestou pro snadné a rychlé doručení informací ke 

konkrétním subjektům a to bez nutnosti navštívit web, kde jsou informace k nalezení. RSS je 

textový soubor, který je neustále generován na webovém serveru a příjemce jej přijímá za 

pomocí čtečky RSS kanálů. Uživatel tak okamžitě dostává jakékoliv aktualizované informace. 

Pomocí RSS kanálů mohou kluby propojit aktualizace na svém webu s profilem na sociálních 

sítích bez nutnosti ručních sdílení. [15]  
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Sociální sítě  

Nic nezměnilo v 21. století interakci na internetu tak, jako sociální sítě. Poskytují místo 

pro komunikaci, sdílení zájmů a souborů, událostí, budování vztahů. Stejně jako blogy byly 

sociální sítě původně pro běžné uživatele a stejně tak se postupně komercionalizovaly. Sociální 

sítě fungují na základě vzájemné a dobrovolné komunikace mezi organizací a zákazníkem. Tím, 

že zákazník dává přímé svolení pro interakci, je více ochoten k příjmu informací. Sociální sítě 

tak udělaly obrovskou revoluci v internetovém marketingu, jelikož mohou zacílit na ty, kteří o 

jejich produkt projevili zájem. Nejznámějšími sociálními sítěmi jsou Facebook a Twitter. Pro 

hodnocení komunikace skrze sociální sítě je možno využít několik metrik, například objem 

komunikace (počet příspěvků), počet fanoušků, komentářů, počet zobrazení atd. [16] 

Ten, kdo je fanouškem profilu organizace na Facebooku, se automaticky stane 

odběratelem všech příspěvků, které vloží majitel stránky, může přispívat do diskuze či vkládat 

fotografie a videa. Facebook nabízí místo pro cílenou placenou PPC reklamu, a to na základě 

sociodemografických statistik jednotlivých fanoušků profilu [19]. Sociální síť Twitter funguje 

na podobném základě jako Facebook, s tím rozdílem, že terminologicky zde nejsou fanoušci, ale 

followers, což by mohlo být volně přeloženo jako „sledovatelé, odběratelé“. Místo příspěvků zde 

nalezneme tweets označené pomocí jedinečných hashtagů, které jsou jak od majitele profilu tak 

fanoušků, jejichž délka nesmí přesáhnout 140 znaků. [6] 

Komunikace na sociálních sítích má svá specifika a pravidla. A to zejména na 

Facebooku, kde mají profil všechny kluby.  

Příspěvky publikované na Facebooku by měly být relevantní a kluby by měly sdílet 

pouze příspěvky, které nejsou v rozporu s komunikační strategií, jsou zajímavé a nepřibližují se 

spamování.  Kluby by neměly ignorovat své fanoušky a za zásadní se považuje dát možnost 

fanouškům vkládat na profil příspěvky a odpovídat na dotazy tak, aby nebyl Facebook 

monologem fanoušků, ale debatní platformou všech zainteresovaných stran. Profily klubů se 

samozřejmě musí řídit obecnými pravidly, které platí na sociální síti Facebooku. Kluby nesmějí 

využít profil na Facebooku pro pořádání soutěží, či pro zvýšení zapojení fanoušků využívat 

tlačítko „Líbí se mi“. Velkého dosahu svého profilu mohou kluby dosáhnout zapojováním 

fanoušků do dění. Tohoto mohou dosáhnout placenou cestou (skrze sponzorované příspěvky), 

nebo vhodnou volbou obsahu (poměr sdílených fotografií, statusů, odkazů, ...). [22] 

Kluby mají na sociálních sítích své neoficiální profily, které zakládají fanoušci. 

Komunikaci s fanoušky využívají i hráči, a to především skrze sociální síť Twitter. Na 

Facebooku mají hráči také své oficiální, ale i neoficiální profily, které spravují jejich fanoušci.   
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Videoservery 

Video stránky jsou speciálně uzpůsobené pro nahrávání a přehrávání videí. Umožňují tak 

nahrávat a šířit videa, aniž by bylo nutné poskytovat technickou podporu na vlastních stránkách a 

dostat se tak do možného problému, že se video některým uživatelům nezobrazí. Nejznámější 

video stránkou je Youtube, který funguje na principu odběratelů. Ti, kteří se stanou odběrateli 

určitého kanálu videí, dostávají informace o nových nahraných videích. Velkou výhodou také je, 

že lze jednotlivá videa vkládat na jakékoliv webové stránky pomocí html kódu. V rámci 

propagace fotbalových klubů funguje server Youtube.com jako internetová televize, kde vkládají 

kluby videa ze zákulisí, bonusová videa v podobě pozápasových rozhovorů atp. Videoserverů 

využívají kluby mimojiné pro virální marketing (viz 3.1.2). [11]  
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4 Metodika shromažďování dat 

Tato kapitola se zabývá metodikou sběru dat. Obsahuje popis postupu, jakým byla 

sbírána jednotlivá primární a sekundární data. Jelikož byla pro šetření zvolena analýza 

komunikace klubů na internetu a postoje veřejnosti k české nejvyšší soutěži, bylo nutné je 

oddělit a popsat kvůli různé metodice sběru zvlášť. 

4.1 Dotazování 

 4.1.1 Přípravná fáze 

Problematikou výzkumu je hlavně malá návštěvnost na stadionech, kdy se průměrná 

návštěva na jednom zápase pohybuje pod hranicí pěti tisíc platících. Tohoto průměru ovšem 

nedosahuje ani polovina klubů. Snahy přilákat na tribuny stadionů co nejvíce lidí jsou spíše 

jednorázové a nemají dlouhodobějšího účinku. Obsahem výzkumu bylo také zjistit vnímání 

českého fotbalu mezi veřejností z hlediska působení jak médií, tak samotné marketingové 

strategie klubů. Cílem je na základě postojů respondentů zjistit, jaké komunikační kanály 

příznivci fotbalových klubů využívají a jaký mají postoj k současné situaci okolo fotbalového 

prostředí. Účelem výzkumu je navrhnout nové přístupy v marketingových strategiích, které 

budou platné napříč spektrem fotbalových klubů. Jednou z možných příčin malé úspěšnosti 

komunikace může být i to, že s dlouhodobým řešením prozatím nepřišla ani FA. 

Nástroj sběru a typy dat 

Pro sbírání dat o postoji veřejnosti k české nejvyšší fotbalové lize a komunikaci klubů 

byla zvolena metoda dotazování, a to konkrétně typ online dotazování skrze službu Vyplňto.cz. 

Tímto způsobem je možno získat primární data. K analýze dále budou využita sekundární data o 

návštěvnosti a především o dosavadní komunikaci klubů. Data budou třízena dle segmentu 

příznivců. Nástrojem sběru je dotazník.  

 

Segmentace respondentů 

Proto, aby bylo možné zjistit postoj respondentů, bylo rozhodnuto se cíleně dotazovat tří 

skupin. První skupinou jsou respondenti, kteří jsou fanoušky a mají tak přímý vztah 

k jakémukoliv fotbalovému klubu z nejvyšší české ligy. Druhou skupinou respondentů jsou ti, 

kteří nejsou vyhraněnými fanoušky, ale přesto mají k fotbalu kladný vztah, mají oblíbený klub a 

sledují je především v TV, na stadiony zajdou zřídka – diváci. Další skupinou jsou ti, kteří se o 

fotbal příliš nezajímají. Aby byla marketingová komunikace klubů úspěšná, je prospěšné si 

rozdělit trh na třetiny – na ty, kteří stadiony navštěvují pravidelně, příležitostně a vůbec či 

výjimečně. Způsob komunikace pro tyto segmenty se také liší. Pro celkový počet respondentů 
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nebyla zvolena horní hranice. Minimální počet respondentů je 60, bez rozdílu pohlaví a 

segmentu příznivců. Základní soubor jsou všichni obyvatelé České republiky nad 15 let. 

Výběrový soubor je tvořen těmi, kteří projevili ochotu vyplnit dotazník a jeho velikost je 

odhadována na 100 a více respondentů.  

 

Tabulka 4.1 Časový harmonogram dotazování             

Měsíc Činnost 

Prosinec 2012 Plán výzkumu 

Leden 2013 Vytvoření dotazníku 

Březen 2013 Předvýzkum 

Duben 2013 Sběr dat a jejich analýza, vyhodnocení výsledků 

Květen 2013 Prezentace výsledků a doporučení 

           

Předvýzkum 

Pomocí kontrolních mechanismů byla ověřena správnost zvolené metodiky a správné 

zvolení znění otázek, aby byly plně srozumitelné a relevantní. Toto ověření probíhalo v době 

předvýzkumu.  

Testování dotazníků proběhlo v březnu 2013. Osobně a cíleně byli osloveni respondenti 

obou pohlaví a všech třech segmentů příznivců, a to na vzorku 10 lidí. Na základě předvýzkumu 

a výzkumu marketingové komunikace klubů na internetu byly zjištěny a následně v konečném 

dotazníku opraveny tyto chyby:  

- V otázce č. 2 bylo nastaveno větvení k otázce č. 3 pouze pro segmenty fanoušků a 

diváků. Na základě předvýzkumu se větvení u otázky č. 2 vypustilo, jelikož jeden 

z dotazovaných disponoval nevyužívanou permanentní vstupenkou od svého 

zaměstnavatele.  

- U otázky č. 10 byla upravena cena vstupného z původních 100 Kč na 150 Kč, což 

lépe odpovídá reálné nejnižší ceně vstupného u většiny fotbalových klubů a 

každoročnímu zdražování. 

4.1.2 Realizační fáze 

V realizační fázi šlo především o sběr, zpracování a analýzu dat.  

Sběr dat 

Sběr primárních dat pomocí dotazníku byl proveden v dubnu 2013. Elektronický dotazník 

byl vytvořen na serveru Vyplňto.cz. Odkaz na vyplnění tohoto dotazníku byl šířen skrze sociální 
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síť Facebook. Byl umístěn na oficiální a neoficiálních profilech fotbalových klubů, jejichž 

stránky to umožňovaly, dále na oficiální a fanouškovský profil Gambrinus ligy, na tematické 

komunity Supporters.cz a Český fotbal pro fanoušky. Na dotazník bylo také odkazováno 

v diskuzi na fotbalovém serveru Eurofotbal.cz. O spolupráci byly požádány všechny skupiny, 

které dosáhly věku alespoň patnácti let.  

Před samotným vyplněním dotazníku byl respondent pomocí úvodního slova seznámen 

s tematickým zaměřením a věkovým omezením, byl ujištěn o anonymitě dotazníku, způsobu 

využití a seznámen s autorem výzkumu. Žádná otázka nebyla filtračního charakteru, základní 

identifikační otázky byly umístěny na konec dotazníku. Po dokončení vyplňování bylo 

respondentovi poděkováno za spolupráci.  

Sběr dat byl zahájen o víkendu, během probíhajícího ligové kola, a to z důvodu zvýšené 

aktivity potenciálních respondentů na Facebooku a na serveru Eurofotbal.cz. Doba trvání 

dotazování byla nastavena na 5 dní a již první den byla splněna minimální nastavená hranice 

šedesáti respondentů. Dotazování bylo ukončeno po třech dnech z důvodů snižujícího se nárůstu 

respondentů a dosáhnutí dostatečného počtu 148 respondentů. Průměrná doba vyplňování lehce 

překročila 4 minuty.  

 

Zpracování dat 

Surová data výzkumu byla exportována serverem Vyplňto.cz formou datové matice 

v programu Microsoft Office Excel, kde byla tato data upravena pro další zpracování. Tato 

datová matice byla importována, zpracována a analyzována v programu PASW Statistics 18.  

4.2 Pozorování – internetová marketingová komunikace 

 4.2.1 Přípravná fáze 

Pro analýzu komunikace klubů na internetu byly vybrány nejrozšířenější sociální sítě 

Facebook, Twitter a server pro sdílení videí Youtube. Cílem výzkumu je zjistit a ohodnotit 

obsah a rozsah internetové komunikace klubů za účelem doporučení a navrhnutí zlepšení této 

marketingové komunikace tak, aby ctila zásady správnosti popsané v teoretické části.  

Nástroje sběru a typy dat 

Pro sběr sekundárních dat byly využity veřejně přístupné metriky, které jsou specifické 

pro jednotlivé sociální sítě. Nástrojem pro zpracování je vytvořená matice.  
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Facebook 

Každý z účastníků nejvyšší české fotbalové soutěže v sezóně 2012/2013 má svůj oficiální 

profil na nejpoužívanější sociální síti Facebook, na který se přímo odkazuje ze svých oficiálních 

webových stránek. Z oficiálních klubových profilů na Facebooku byly využity data o počtu 

fanoušků profilu, datum založení profilu. Pomocí aplikace Netvizz  Bernharda Riedera 

z Amsterodamské univerzity, která byla poskytnuta všem uživatelům sociální sítě Facebook, je 

byla zjištěna propojenost jednotlivých příspěvků a uživatelů, kteří na ně reagovali [33]. Jedná se 

jak o příspěvky majitele profilu, tak příspěvky fanoušků. Pro srovnání mezi jednotlivými kluby 

byl určen limit 500 příspěvků na každém profilu, což umožnilo výborné porovnání počtu 

fanoušků, příspěvků a přispěvovatelů u jednotlivých klubů. I kdyby byl každý den na profilu 

klubu nový příspěvek, je časové rozmezí pětiset příspěvků rovno přibližně šestnácti kalendářním 

měsíců, což je pro analýzu aktivity fanoušků dostatečně dlouhé období.  

 

Twitter a Youtube  

Na twitterovém účtu klubu byly zaznamenány údaje o počtu followers a tweets. 

Objektem analýzy na serveru Youtube je počet odběratelů kanálu a počet zhlédnutí nahraných 

videí. V případě vlastní internetové televize je ohodnocena její přítomnost.  

 

 Profily na sociálních sítích 

 Pro analýzu byly použity pouze oficiální profily klubů. Základní souborem jsou profily 

všech fotbalových klubů, výběrovým souborem jsou profily klubů, které v ligovém ročníku 

2012/2013 hrály českou nejvyšší fotbalovou ligu. 

 

Tabulka 4.2 Časovým harmonogram pozorování 

Měsíc Činnost 

Listopad 2012 Plán výzkumu 

Prosinec 2012 Sběr dat 

Březen 2013 Analýza a vyhodnocení výsledků 

Květen 2013 Prezentace výsledků a doporučení 

      

4.2.2 Realizační fáze 

Sběr dat 

Sběr dat v rámci zkoumání marketingové komunikace na internetu probíhal v prosinci 

2012 a veškeré zjištěné hodnoty jsou platné k 12.12.2012.  
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 Zpracování dat 

 Zpracování dat proběhlo ihned po ukončení sbírání dat. Ke zpracování byl použit 

software Microsoft Office Excel.  Za metodiku analýzy byl zvolen scoring model. 

 

 Metodika scoring modelu  

 Kvůli nejednotné specifikaci a využívání sociálních sítí fotbalovými kluby byl 

jako způsob ohodnocení zvolen tzv. scoring model. Hodnotící metodika byl následující: 

   Tabulka 4.3 Metodika scoring modelu 

Sociální síť Faktor 
Bodové 

ohodnocení 

Facebook 
Měsíc působnosti 1 bod 

1 000 fanoušků 1 bod 

1 000 Komentářů + Líbí se mi 1 bod 

Twitter 
100 tweets 1 bod 

100 followers 1 bod 

Youtube 
100 000 zhlédnutí 1 bod 

10 odběratelů 1 bod 

Vlastní TV   50 bodů 
  

 Všechny faktory ohodnocené v tabulce 4.3 jsou veřejně přístupné uživatelům dané 

sociální sítě. Pouze u vlastní televize nelze veřejně zjistit počet zhlédnutí, a tak byla ohodnocena 

její přítomnost body, které jsou vzhledem k ostatním faktorům vysoké. Ovšem technická 

náročnost provozování vlastní televize je nejen náročnější, ale rovněž dražší.  

 Na sociální síti Facebook byla bodově ohodnocena doba působnosti přepočtená na 

měsíce, počet fanoušků a data dostupná pomocí aplikace Netvizz. Sociální síť Twitter je oproti 

Facebooku kluby i uživateli méně využívaným kanálem, a tak bylo zvoleno hodnocení na 100 

příspěvků a 100 sledovatelů. Při vytváření plánu výzkumu byly porovnány počty zhlédnutí na 

Youtube a vzhledem k vysokým číslům byla bodovací hranice nastavena na počtu sto tisíc. 

Odběr Youtube kanálu byl ohodnocen na 1 bod za 10 odběratelů.  
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5 Analýza marketingové komunikace klubů 

 Součásti této kapitoly je vyhodnocení dvou výzkumů – dotazníkového šetření a 

marketingové komunikace na internetu.  

5.1Vyhodnocení dotazování 

V této části se nachází vyhodnocení výzkumu, který byl proveden pomocí dotazníkového 

šetření.  

5.1.1 Identifikační otázky 

Otázky, které měly za cíl identifikovat respondenta v hlediska věkové struktury, 

segmentu příznivců, genderového rozložení a dosaženého vzdělání. 

 
Obrázek 5.1 Věkové složení respondentů 

 

 Výsledek, kdy 82,5 % respondentů  je mladších 26 let včetně byl očekávaný, a to 

vzhledem k zvoleným kanálům pro šíření dotazníku.  Největší část respondentů tvoří věková 

skupina 19-26 let a to přesně ¾ všech odpovídajících. Druhou největší skupinou je 27-35 let, 

která čítala 10,1 % všech respondentů. V rozmezí 15-18 let se nachází 11 respondentů a 

v rozmezí 36-50 let 10 respondentů, což odpovídá 6,8 a 7,4 procentům.  51 a více let mělo necelé 

jedno procento odpovídajících.  

Dalším identifikačním kritériem bylo vzdělání. Největší počet respondentů má 

středoškolské vzdělání zakončené maturitou (66,2 %), popřípadě je vyučeno  

(2 %). Vysokoškolské vzdělání má bez mála 24 % respondentů, základní 8,1 % odpovídajících. 
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Obrázek 5.2 Vzdělanostní struktura respondentů 

 

 
Obrázek 5.3 Genderové složení respondentů 

 

 Dotazník vyplnilo 85,8 % mužů a 14,2 % žen, což potvrzuje popularitu fotbalu především 

u mužů. 

Nejdůležitější identifikací, která byla pro zpracování dotazníku velmi podstatná, byl 

segment, do kterého se respondenti řadí (obr. 5.4). Tyto segmenty vycházely z teoretického 

rozdělení mezoprostředí (viz 2.4.2). 50,7 % respondentů se zařadilo do segmentu fanoušků, 37,8 

% ze segmentu diváků a 11,5 % respondentů se o fotbal příliš nezajímá. Skoro 90 % respondentů 
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tak při vyplňování dotazníku vycházelo z vlastních zkušeností, což podává relevantní pohled na 

současnou situaci, například při otázkách č. 4, 6 a 9. Na obrázku 5.5 lze vidět, jakému klubu 

respondenti nejvíce fandí. I přes všechnu snahu se nepodařilo získat respondenty všech 16 klubů 

nejvyšší české fotbalové soutěže, což ale díky všeobecnosti dotazníku nevadí.    

 
 
Obrázek 5.4 Segmenty 

 

 
Obrázek 5.5 Kluby 
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 Největší počet respondentů zvolil za svůj nejoblíbenější klub FC Baník Ostrava a to 48,6 

%. Dále pak následují kluby Sparty, Slavie, Plzně a Olomouce. Tato data jen potvrzují uvedené 

velikosti fanouškovských základen (viz 2.3.2). Nepodařilo se získat k vyplnění dotazníku 

fanoušky Český Budějovic, Dukly, Příbrami a Teplic. Dotazník se rovněž nepovedlo rozšířit 

mezi fanoušky Hradce Králové a Mladé Boleslavi.   

 

 5.1.2 Využívání a hodnocení výhodnosti permanentních karet 

 V dotazníku byla použita pouze jedna filtrační otázka, která měla za cíl zjistit, zda 

respondenti využívají permanentních karet. 

 
Obrázek 5.6 Segmenty a permanentní karty 

 

 

 Ze zjištěných dat vyplývá, že permanentní kartu vlastní pouze respondenti, kteří se řadí 

do segmentu fanoušek.  Pouhých 48 % (32 z celkového počtu 67) všech fanoušků tedy využívá 

cenově zvýhodněných vstupů. Hodnocení výhodnosti této karty by mohlo být jedním z faktorů, 

jak určit, zda je pro fanouška atraktivní vlastnit permanentní kartu a nekupovat si jednorázové 

lístky. Z obrázku 5.7 vyplývá, že více než 70 % vlastníků karet je s výhodami spokojeno, což 

není pro kluby dobrou vizitkou. Ukazuje se tedy, že téměř třetina fanoušků, která využívá 

permanentních vstupenek, není spokojena s výhodami, které jim zaručuje.  
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Obrázek 5.7 Hodnocení výhodnosti permanentních karet 

 5.1.3 Postoje respondentů k obrazu soutěže a snahám klubů o zaplnění stadionů 

Cílem bylo zhodnotit dosavadní popularizaci a zlepšování obrazu fotbalu v České 

republice. Výsledky ukázaly, že pocit respondentů je rozporuplný. 45 % všech respondentů se 

přiklání k tomu, že se obraz nejvyšší české soutěže nezlepšuje. Plných 72 % respondentů ze 

segmentu těch, kteří se o český fotbal nezajímají, odpovědělo negativně. Segment diváků je 

rozdělen téměř rovnoměrně, kdy 55 % se přiklání k pozitivnímu výsledku, 45 % k negativnímu. 

Zlepšování obrazu české fotbalové soutěže vidí pozitivně 64 % fanoušků. 

 

 
Obrázek 5.8 Obraz fotbalové soutěže dle segmentů 
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 Jelikož problematikou tohoto výzkumu byla malá zaplněnost stadionů, bylo zkoumáno, 

zda respondenti vnímají snahy klubů o přilákání obyvatel.  Segmenty diváků a fanoušků vnímají 

snahy klubů zaplnit stadiony, a to 70 % fanoušků a 61 % diváků. 83 % segmentu „O český fotbal 

se příliš nezajímám“ nevnímají tyto snahy. Dle volitelné otázky si respondenti pamatují na akce, 

které se týkaly vstupenek na utkání.  Mezi odpověďmi se vyskytovalo dobrovolné vstupné, akce 

v novinách, lístky pro děti a ženy zdarma, 1+1 zdarma, slevy na další zápas. Jako mimofotbalové 

akce byly označeny autogramiády, dětský den. Při akcích na občerstvení se jednalo například o 

pivo a párek zdarma. Do akcí, které byly zaměřené na fanoušky, se vyskytly akce týkající se 

pražské Sparty, a to „My jsme Sparta“ a „Jak blízko to máš na Spartu ty?“. Respondenti si dále 

vzpomněli na reklamní akce v podobě nápisů na tramvajích, rozdávání letáčků a plakátů. 

 
Obrázek 5.9 Snahy klubů o zaplnění stadionu 
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5.1.4 Hodnocení současné situace, standardů a faktorů pro vyšší návštěvnost stadionů 

 
 

Obrázek 5.10 Hodnocení současné situace 

 

U třech ze čtyř faktorů je hodnocení respondentů spíše nakloněno na negativní stranu. 

Proměnná Mean označuje průměr všech odpovědí. Respondenti mají nejvíce negativní pocit 

z informací, které jsou podávány v českých médiích. Obraz soutěže a úroveň hry vyvolává 

v respondentech rovněž negativní emoce. K mírně kladnému hodnocení se respondenti přiklánějí 

v hodnocení dění na tribunách, což není až tak výsledek samotného klubu, ale spíše fanoušků.  

 Pro popis hodnocení situace u jednotlivých segmentů je použit graf typu boxplot. Tento 

graf podává informaci o datech a jejich rozložení. Výsledný obdélník je ohraničen kvartily a 

reprezentuje rozložení dat, uvnitř je označen medián. Hvězdička znázorňuje vzdálená 

pozorování, kolečko odlehlá.  

 
 
Obrázek 5.11 Hodnocení současné situace segmenty 
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 Segment fanoušků vnímá negativně většinu faktorů, nejvíce negativně vnímají informace 

v českých médiích, pozitivněji vnímají dění na tribunách. Diváci negativně vnímají obraz 

soutěže, ostatní faktory nevnímají ani příliš negativně, ani pozitivně. Segment těch, kteří se o 

český fotbal příliš nezajímají, výrazně negativně vnímají dění na tribunách a úroveň předváděné 

hry. Informace v médiích nepovažují za pozitivní ani negativní. Úroveň hry vnímají spíše 

negativně.  

 

Cílem bylo také zjistit, na co by se podle respondentů měly kluby zaměřit, aby přilákaly 

na stadion co nejvíce lidí. Respondenti měli na výběr možnosti v rozmezí 1-5. 1 znamenala 

respondentův nesouhlas s tím, že by se měly kluby na daný faktor zaměřit, 5 naopak.  

Dle diváků a segmentu těch, kteří se o fotbal příliš nezajímají, by se kluby měly nejvíce 

zaměřit na komfort a bezpečnost na stadionu, důraz by měly klást na doprovodné akce. Diváci by 

si nejvíce přáli vstupné do 150 Kč. Všechny segmenty nepřikládají velký důraz na speciální 

místa pro rodiny s dětmi. 

 

 
 

 

Obrázek 5.12 Přilákání na stadion dle segmentů 
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Obrázek 5.13 Standardy dle segmentů 

 

Respondent mohl vybírat v rozmezí 1-5, kdy číslo 1 znamenalo, že faktor by neměl být 

standardem, číslo 5 naopak. Za standard při pořádání fotbalových utkání považují všechny 

segmenty kvalitní sociální zařízení. Z pohledů diváků a těch, kteří se o fotbal nezajímají, je 

důležitým dostatečné množství parkovacích míst a možnost koupě lístků přes internet, pestré 

občerstvení není tím nejdůležitějším standardem ani u jednoho segmentu.   

 Respondenti rovněž byli tázáni na pohodlí při sledování utkání. V otázce mohl 

respondent vybrat z pěti konkrétních možností, které jsou standardem na moderních stadionech 

v západní Evropě.  K těmto příkladům byla přidána možnost zákazu prodeje a konzumace 

alkoholu.  Dle segmentu fanoušků by kluby měly určitě zachovat prodej a možnost konzumace 

alkoholu, oproti tomu by neměly instalovat na stadiony polstrované sedačky.  Fanoušci a diváci 

by uvítali celostadionové zastřešení, vyhřívané tribuny a velkoplošné obrazovky.  Ti, kteří se o 

český fotbal příliš nezajímají, by pro své pohodlí jednoznačně požadovaly zastřešení, 

polstrované sedačky, vyhřívané tribuny a obrazovky. 



42 

 

 
 
Obrázek 5.13 Vybavenost stadionů dle segmentů   

5.1.5 Zdroje informací a hrací dny 

Respondenti nejvíce k získání informací využívají oficiální weby klubů a to 71 % z nich. 

Pro zjišťování informací dále hojně využívají fotbalově zaměřených serverů (50 %) a 

zpravodajských serverů, kde naleznou i jiné než sportovní zprávy (44 %). Respondenti dostali 

také možnost doplnit nabízené informační kanály. Zde se vždy po jedné odpovědi objevili: 

stránky fanoušků, Wikipedia a rádio. 

 
Obrázek 5.14 Zdroje informací 
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 Oficiální webové stránky využívá, nebo by využilo, k získání informací 75 % fanoušků, 

77 % diváků a 52 % těch, kteří se o fotbal nezajímají. Fotbalové servery jsou zajímavé pro 60 % 

fanoušků, 57 % diváků a z posledního segmentu by fotbalové servery využilo 8 %.  

Zpravodajské servery preferuje 33 % fanoušků, 59 % diváků a 48 % těch, kteří se o fotbal 

nezajímají. Na sociální sítě by šlo pro informace 52 % fanoušků, 30 % diváků a 16 % 

respondentů z třetího segmentu. Tištěná média jsou vhodná pro hledání informací pro 9 % 

fanoušků, 11 % diváků a 4 % těch, kteří se o fotbal příliš nezajímají.  

 Respondent měl možnost zvolit dny, které se mu zdají být atraktivní pro pořádání zápasů. 

Nabízené odpovědi vycházely ze současné situace, kdy se fotbalová utkání uskutečňují.  

V celkovém ohlednu mezi respondenty dominují víkendové dny kromě termínu neděle 

večer, který je společně s pondělím málo oblíbený. Sobotu odpoledne preferuje 81 % fanoušků, 

71 % diváků a 72 % těch, kteří se o český fotbal nezajímají. Sobotní večer je pro 75 % fanoušků, 

50 % diváků a 56 % poslední segmentu vhodným termínem pro pořádání fotbalových zápasů. 

Neděle odpoledne se jako vhodný termín jeví pro 43 % fanoušků, 77 % diváků a 76 % těch, kteří 

se o fotbal nezajímají. Pátek večer považuje za vhodný 39 % fanoušků, 32 % diváků a 36 % 

respondentů ze třetího segmentu. Nedělní večer je vhodným termínem pro 18 % fanoušků, 16 % 

diváků a 8 % těch, kteří se o českou soutěž příliš nezajímají. Pondělní odpoledne je atraktivním 

dnem pro pořádání zápasů pro 7,5 % fanoušků, 5,4 % diváků a z posledního segmentu 4 %.  

 

Obrázek 5.15 Preferované hrací dny 
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5.2 Vyhodnocení marketingové komunikace na internetu 

Na základě dat z Tabulky 5.1 je na sociální síti Facebook nejdéle FK Baumit Jablonec, 

který má ovšem společně s FK Dukla Praha a 1. FK Příbram nejméně fanoušků. U těchto dvou 

klubů rovněž pozorujeme jedny z nejnižších návštěv, které se za poslední sezóny v průměru 

pohybují okolo dvou až třech tisíc na zápas (viz Obrázek 2.3).  Počet fanoušků na Facebooku tak 

takřka přesně charakterizuje návštěvnost na jejich stadionech a s tím spojenou velmi malou 

atraktivitu a fanouškovskou tradici. Základní data (viz 4.1) ze sociálních sítí byla sesbírána 

k datu 12.12.2012.  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 5.2.1 Facebook 

 

Velmi dobře se na Facebooku vede tradičním týmům Baníku, Slávie a v posledních 

letech téměř znovuzrozené Viktorii Plzeň. Všechny tyto týmy mají nad deset tisíc fanoušků a 

rovněž jedny z největších návštěvností na stadionech. Daleko přede všemi je, co se týče počtu 

fanoušků, pražská Sparta. Bezmála 120 tisíc fanoušků odráží velkou fanouškovskou základnu a 

tradici tohoto klubu. V bodovacím porovnání parametrů z Facebooku je pořadí týmů následující: 

     

   Tabulka 5.1 Data ze sociálních sítí                                                       

  

 

Měsíce Fanoušci Tweets Followers Zhlédnutí Odběratelé

1. FC Slovácko 45 8 448 1 449 302 556 309 325

1. FK Příbram 36 1 661 133 141

AC Sparta Praha 42 117 538 5 926 3 387 2 584 603 3 086

FC Baník Ostrava 32 14 686 57 280 146

FC Hradec Králové 33 8 165

FC Slovan Liberec 38 3 422 1 312 811 258 182 252

FC Viktoria Plzeň 39 26 221 348 234

FC Vysočina Jihlava 42 3 972 298 203 58 706 68

FC Zbrojovka Brno 30 4 778 15 657 93

FK Baumit Jablonec 50 2 954

FK Dukla Praha 39 2 796 638 155 15 259 35

FK Mladá Boleslav 40 3 614 157 134

FK Teplice 33 3 314 928 344 90 562 79

SK Dynamo České Budějovice 41 3 528 840 185 83 240 61

SK Sigma Olomouc 26 6 065 5 149 559

SK Slavia Praha 34 28 719 601 890 483 786 837

Vlastní TV

Vlastní TV

Vlastní TV

Vlastní TV

Vlastní TV

Tým
Facebook Twitter Youtube
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          Obrázek 5.16 Bodové ohodnocení Facebooku 

 

V rámci aktivity je nutno hodnotit, jaké příspěvky jsou na Facebooku publikovány. 

Největší procenta příspěvků tvoří fotografie, odkazy a statusy. Většina klubů používá Facebook 

jako prostředek k odkazování na svůj oficiální web a právě toto je základním problémem. 

Protože je nutno si uvědomit, že čím více zapojí kluby své fanoušky do dění na Facebooku, tím 

větší dosah tato aktivita přinese. Napsaný status (například zakončený otázkou), dostane obvykle 

více komentářů a „líbí se mi“ než nic neříkající odkazování na jiný web. Je nutné rovněž 

podotknout, že kluby na Facebooku pouze následnou diskuzi rozvíří, a už se jí aktivně neúčastní. 

Samotné příspěvky na profilové zdi také zůstávají bez odezvy.  

Z tohoto ohledu bylo využito aplikace Netvizz (viz 4.1.1). Tato aplikace byla použita na 

posledních 500 příspěvků u jednotlivých profilů. Dle počtu komentářů a „líbí se mi“ lze vyčíst 

aktivitu fanoušků na profilu klubu. 

Nejaktivnější fanoušky má AC Sparta Praha. Není to dáno pouze nejvyšším počtem 

fanoušků, ale také strukturou příspěvků, které z většiny tvoří fotografie a statusy, na oficiální 

web odkazuje Facebook Sparty jen málokdy a dává tak velký prostor pro diskuzi. Velkým 

trendem poslední doby je poskytování online přenosů. O sestavách a důležitých událostí během 

zápasu informují samotné kluby prostřednictvím statusů. 
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Tabulka 5.2 Aktivita fanoušků na Facebooku 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Facebookové stránky klubu mají také samotní fanoušci. Pohledem Baníku Ostrava má 

největší fanouškovská stránka o 20 tisíc fanoušků více než oficiální profil a aktivita je na 

posledních 500 příspěvků větší dokonce o 35 tisíc. Na těchto profilech už vidíme i zapojení 

majitele stránky do diskuzí, což je viditelně ku prospěchu věci.   

5.2.2 Twitter a Youtube 

Twitter a Youtube, potažmo vlastní internetová televize, jsou kanály, které nejsou tak 

využívány jako Facebook, což pramení ze všeobecné menší popularity v rámci českého internetu 

a omezeného využití. Působení klubů na těchto sociálních sítích je shrnuto v obrázku 5.17 a 5.18. 

Nejvýkonnější na těchto sítích je opět pražská Sparta, v závěsu se nachází Slavia Praha. Pět týmů 

využívá vlastní internetové televize, a to 1. FK Příbram, FC Hradec Králové, FC Viktoria Plzeň, 

FK Mladá Boleslav a SK Sigma Olomouc.  

 

 Obrázek 5.17 Bodové ohodnocení Twitteru 

Tým 
Netvizz Facebook 

Komentáře + Líbí se mi 
AC Sparta Praha  150 064 
FC Viktoria Plzeň 96 616 
SK Slavia Praha 21 891 
FC Baník Ostrava  16 580 
SK Sigma Olomouc  12 958 
FC Vysočina Jihlava 12 044 
1. FC Slovácko 11 310 
FC Zbrojovka Brno 9 396 
FC Hradec Králové 8 827 
FK Teplice 8 504 
FK Dukla Praha 6 311 
FC Slovan Liberec 6 166 
1. FK Příbram 6 119 
FK Mladá Boleslav 4 106 
FK Baumit Jablonec 3 613 
SK Dynamo České Budějovice 2 069 
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                     Obrázek 5.18 Bodové ohodnocení Youtube 

5.2.3 Celkové vyhodnocení internetové komunikace 

Ze zjištěných dat plyne, že potenciál sociálních sítí nejvíce využívá klub AC Sparta 

Praha. Tradičně silná fanouškovská základna Slavie Praha a Baníku Ostrava se odráží rovněž na 

dobrém výsledku. Kluby nevyužívají cest placených reklam a sponzorovaných příspěvků, jak je 

zvykem u jiných oborů služeb a tudíž je zpětná reakce fanoušků závislá na kvalitě 

publikovaných příspěvků.  

 

                   Obrázek 5.19 Celkové bodové ohodnocení internetové komunikace 

 Jednotlivé profily AC Sparta Praha na sociálních sítích jsou vizuálně sladěny do tmavě 

rudé a tmavě šedé barvy, což koresponduje s designem oficiální webové stránky. Všechny 

kanály tak tvoří opticky jeden celek a jsou snadno identifikovatelné. Obsah na sociálních sítích je 

tvořen aktuálním informacemi o probíhající sezóně, zákulisními informace, rozhovory, 

informace o mládežnických týmech. Fotografie jsou graficky upraveny, je využito tematických 

fotomontáží.  
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6 Návrhy a doporučení 

 

Dle dotazníkového šetření by nejvíce respondentů hledalo informace na oficiálních 

webech. Na základě tohoto tedy doporučuji klubům mít všechny aktuální informace na svém 

oficiálním webu. Pro zkvalitnění a zpřehlednění svých stránek by kluby měly využít 

spotřebitelského testování tak, aby byly i pro jednorázové návštěvníky příjemné a přehledné.  

 Klubům je navrženo zdůraznit majitelům permanentních karet jejich výhody spojené 

s držením této karty, popřípadě i rozšířit tyto výhody. Dle dat vnímá 57,5 % respondentů snahy 

klubů o přilákání příznivců na stadion. Nicméně dle nepovinné otázky si respondenti vzpomněli 

většinou jen na akce jednorázové, vztahující se na jedno utkání, a to především na zvýhodněné 

vstupné či občerstvení. Jen necelých 9 % si vzpomnělo na dlouhotrvající akci, která je zaměřená 

na fanoušky. Je doporučeno se tedy zaměřit se na dlouhodobé akce a transformovat tak 

návštěvníka na fanouška. Velký dlouhodobý potenciál mají rodiny s dětmi, kdy by například 

kluby mohli zavést zvýhodněné rodinné vstupné (2 rodiče, dvě děti), speciální programy. 

 Návrhem je rovněž zlevnit jednorázové vstupné k hranici 150 Kč, které by mělo být 

možno zakoupit prostřednictvím internetu. Nejvíce by se ovšem kluby měly zaměřit na komfort, 

se kterým je spojeno zastřešení stadionu a respondenty nejvíce požadovaného kvalitního 

sociálního zařízení a bezpečnost. Kluby by tak měly co nejdříve splnit požadavky projektu 

Stadiony 2012. Klubům je doporučeno nezasahovat do tradičních koloritů, které jsou spojeny 

s prodáváním alkoholu, především nezakazovat čepování alkoholického piva.  

 Kluby by své zápasy měly pořádat hlavně o víkendu, přesněji skrze sobotní a nedělní 

odpoledne a sobotní a páteční večer. Dle odpovědí by se kluby měly vyhnout zápasům v neděli 

večer a v pondělí. Jelikož ovšem kluby nemohou toto ovlivnit, bylo by vhodné na základě názorů 

fanoušků a diváků jednat s Fotbalovou asociací České republiky. 

 Kluby a FA by rovněž měly spolupracovat na zlepšování obrazu českého fotbalu, a to 

zejména pro diváky a nezainteresované obyvatele, protože segment fanoušků má výrazně jiná 

specifika a velikost tohoto segmentu je u většiny klubů neměnná. Právě segmenty diváků a 

nezainteresovaných obyvatel mohou být potenciálním zdrojem nových fanoušků. Pro tyto 

segmenty je nejdůležitější bezpečnost a komfort na stadionu, proto by se kluby společně 

s fotbalovou asociací měly snažit o zdůraznění a vylepšení těchto faktorů. Segment fanoušků by 

se ovšem neměl zanedbávat. Fanoušci sice představují pro klub určitou jistotu, že na stadionu 

určitá zaplněnost bude, ale negativní či chladné vztahy mezi fanoušky a vedením nejsou pro klub 

dobrou vizitkou.  
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 Základní problémem aktivity klubů na sociálních sítích je nepochopení podstaty 

fungování firemních profilů. Sociální sítě, zejména Facebook, neslouží výhradně k publikování 

příspěvků s podstatou překliku na jiné stránky, byť by byl umístěn odkaz na oficiální web. 

Z tohoto důvodu bych doporučil výrazně omezit statusy týkající se odkazování na jiné weby. 

Nemělo by to ovšem znamenat omezení aktivity na sociálních sítích. Tyto statusy by měly 

nahradit příspěvky, které vyvolají diskuzi a zájem. Mohlo by se například jednat o 

zajímavosti z klubového managementu, hráčské kabiny. Vhodné by například byly otázky a 

ankety, které by zjišťovaly názory a postoje fanoušků a jelikož sociální sítě nejsou až tak 

anonymní, bylo by možné z nich získat více dat než z anket anonymních. Jak bylo zjištěno 

z dotazníkového šetření, sociální sítě nejsou primárně využívány k získání informací, příspěvky 

by tedy měly mít jiný charakter.  

 Fanoušci by taky měli mít možnost publikovat na profilové zdi své příspěvky, a proto 

bych doporučil klubům nebát se negativních ohlasů a kontroverzních témat a vkládání 

příspěvků umožnit pro všechny fanoušky. S tím je samozřejmé spojené i reagování na tyto 

příspěvky. Dále bych navrhl větší zapojení klubů do diskuzí pod statusy a právě příspěvky. 

Kontrola a řízení diskuze pomohou k jejímu usměrňování správným směrem tak, aby 

nedehonestovaly status vulgárními příspěvky a „off topic“ odpověďmi.  K tomuto je zapotřebí 

zdatného správce profilu. Pro kluby by samozřejmě bylo nejlepší, aby si svůj profil spravovali 

sami, ale v dnešní době je možnost si najmout speciální PR a marketingové agentury, které se 

zaměřují přímo na komunikaci s fanoušky skrze internet. Správce profilu by se měl vyhýbat 

útočným a urážlivým příspěvkům a odpovědím, reagovat by měl ovšem jak na pozitivní, tak 

negativní ohlasy. V žádném případě by se negativně zaměřené příspěvky fanoušků neměly 

mazat. 

 Pokud klub na nějaké sociální síti funguje, měl by být na něm aktivní. A to nejen den 

před a po zápase, ale také během ostatních dnů i mimo sezónu. Stálou aktivitou, která by ale 

neměla hraničit se spamováním, si kluby mohou udržet stávající a získat nové fanoušky. 

 Kluby by neměly sociální sítě brát jako neplacené fotoalbum. Pokud se kluby rozhodnou 

publikovat fotky, měly by být opatřeny komentářem a měl by být jiné, než ty, které si fanoušek 

může najít na oficiálních webech, dochází pak tedy ke zbytečné duplicitě a pro fanouška jsou 

málo atraktivní.  Inspiraci pro správnost komunikace zejména na Facebooku mohou kluby najít 

na oficiálním profilu klubu AC Sparta Praha.  
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7 Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat marketingovou komunikaci fotbalových 

klubů skrze internet se zaměřením na sociální sítě. K tomuto účelu byla vybrána metoda 

pozorování a byla sesbírána sekundární data. Na základě tohoto bylo zjištěno, že kluby si 

uvědomují popularitu sociálních sítí a využívají je. Nicméně většina z nich neumí se sociálními 

sítěmi pracovat a nevyužívají tak jejich plný potenciál. 

 Dalším způsobem, jak kluby komunikují, je prostřednictvím prodeje svých služeb. Je to 

tedy cena lístků, prostředí stadionu a zápasy, čím u klubů definujeme marketingovou 

komunikaci. Tímto se zabývala první část výzkumu, tedy dotazování, kdy byl vytvořen online 

dotazník, který byl distribuován široké veřejnosti skrze internet. Právě na tyto tři faktory, které 

ovlivňují návštěvnost na stadionech a tím vyjádřenou popularitu daného klubu, byly zaměřeny 

otázky. Ty vycházely z osobních zkušeností autora práce, a to především se stadiony klubů 

nejvyšší české soutěže. V potaz byl brán očekávaný vývoj situace okolo fotbalového prostředí. 

Inspirace vycházela také ze stadionů v zahraničí.  Tímto způsobem byla sesbírána primární data.  

 Na základě dat získaných z obou výzkumů byly dle mého úsudku a zkušeností vytvořeny 

návrhy a doporučení, které lze nalézt v předchozí kapitole. Doporučení a návrhy by měly 

dopomoc managementu fotbalových klubů k rozhodnutí, jak a zda na těchto sítích, zejména na 

Facebooku, komunikovat.  

Management fotbalových klubů zvolil správnou cestu komunikace, ale je to běh na 

dlouhou trať a je nutné se některých věcí vyvarovat a některé naopak dotáhnout do úspěšného 

konce a to také za pomocí Fotbalové asociace České republiky, která má hlavní slovo v utváření 

legislativy českého fotbalu.  Zvyšování návštěvnosti na stadionech by nemělo být tedy pouze 

v zájmu fotbalových klubů, ale v zájmu celé společnosti. S rozvojem a vývojem fotbalového 

prostředí se zvyšuje standard životní úrovně obyvatelstva, konkurenceschopnost měst, krajů a 

v konečném pohledu také státu. Úspěch fotbalového klubu v evropském měřítku by mohl 

zapříčinit vstup zahraničních investorů, což by mohlo mít vliv i na mimofotbalové prostředí. 

Fotbalové kluby jsou jednou z možností tělovýchovy mládeže, která sportem vyplňuje volný čas, 

učí se disciplíně, vytrvalosti a ctnosti, což ovlivní mladé obyvatelstvo na celý zbytek života.  

Je tedy nutné v úvahách o změně fotbalového prostředí zakomponovat obrovský 

společenský dopad, který fotbal na českou společnost má.  
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Seznam zkratek 

AC   Athletic Club (atletický klub) 

Apod.  a podobně 

Atd.   a tak dále 

FA  Fotbalová asociace České republiky 

FC   Football Club (fotbalový klub) 

FK   Fotbalový klub 

SEO  Search Engine Optimalisation (optimalizace pro vyhledávače) 

VIP  Very Important Person (velmi důležitá osoba) 

 ZTP  Zvlášť těžce postižení 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Dotazník 

Analýza marketingové komunikace prvoligových fotbalových klubů 

Dotazník 

 

Otázky: 

1) Znáte nějaký prvoligový fotbalový tým (zahřívací, nebude analyzována) 

a) ano 

b) ne 

2) Do jakého segmentu se řadíte? 

a) Fanoušek (chodíte pravidelně na stadion, aktivně fandíte jednomu týmu) 

b) Divák (příležitostně navštěvujete fotbalový stadion) 

c) O český fotbal se příliš nezajímám  

3) Vlastníte permanentní kartu na utkání prvoligového týmu?  

a) Ano 

b) Ne 

4) Máte pocit, že máte jako majitel permanentní karty větší výhody než občasný 

návštěvník využívající jednorázové vstupenky? (pouze 3a) 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

5) Prosím, ohodnoťte na stupnice 1-5 následující faktory  

(1-kladný pocit, 5-záporný pocit) 

Obraz nejvyšší české fotbalové ligy  1 2 3 4 5 

Úroveň předváděné hry   1 2 3 4 5 

Informace v českých médiích  1 2 3 4 5 

Dění na tribunách    1 2 3 4 5 

 

6) Myslíte si, že se obraz nejvyšší české soutěže zlepšuje? 

a)Ano 

b)Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

7) Kde nejvíce hledáte, nebo byste hledali aktuální informace o fotbalových klubech? 

a) Oficiální webové stránky klubu 

b) Oficiální profily na sociálních sítích 

c) Zpravodajské servery (Novinky.cz, iDnes.cz) 

d) Fotbalové servery 



II 

 

e) Tištěná média 

f) Jiné (doplňte) 

8) Zaznamenáváte snahy klubů přilákat na stadiony více lidí? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

9) Pokud si na nějakou akci vzpomínáte, napište prosím: 

 

10) Na co by se měly kluby nejvíce zaměřit, aby zvýšily návštěvnost na svém stadionu? 

(1 nejméně, 5 nejvíce) 

Vstupné do 150 KČ                                            1 2 3 4 5 

Speciální místa a programy pro rodiny s dětmi    1 2 3 4 5 

Doprovodné a speciální akce                               1 2 3 4 5 

Komfort na stadionu                                            1 2 3 4 5 

Bezpečnost      1 2 3 4 5     

11) Co by mělo být standardem při pořádání fotbalových zápasů?  

(1 nejméně, 5 nejvíce) 

Kvalitní sociální zařízení    1 2 3 4 5  

Pestré občerstvení     1 2 3 4 5 

Možnost koupě lístku přes internet   1 2 3 4 5 

Dostatečné množství parkovacích míst  1 2 3 4 5 

12) Co z navrhovaných byste nejvíce ocenil na fotbalovém stadionu? 

(1 nejméně, 5 nejvíce) 

Celostadionové zastřešení    1 2 3 4 5 

Polstrované sedačky     1 2 3 4 5 

Vyhřívané tribuny     1 2 3 4 5 

Velkoplošné obrazovky (opakování gólů, akcí) 1 2 3 4 5 

Zákaz prodeje a konzumace alkoholu  1 2 3 4 5 

13) Jaké dny jsou podle Vás atraktivní pro pořádání zápasů? (více odpovědí) 

a) Pátek večer 

b) Sobota odpoledne 

c) Sobota večer 

d) Neděle odpoledne 

e) Neděle večer 

f) Pondělí odpoledne 

14) Jakému ze současných prvoligových klubů nejvíce fandíte? 

FC Baník Ostrava 

AC Sparta Praha 

SK Slavia Praha 

FC Viktoria Plzeň 

SK Sigma Olomouc 

1.FC Slovácko 

FC Zbrojovka Brno 

FC Vysočina Jihlava 



III 

 

SK Dynamo České Budějovice 

FK Dukla Praha 

FC Slovan Liberec 

FK Baumit Jablonec 

FK Teplice 

1. FK Přibram 

FC Hradec Králové 

FK Mladá Boleslav 

15) Prosím, vyplňte Vaše pohlaví 

a) muž 

b) žena 

16) V jakém rozmezí je Váš věk? 

a) 15 – 18 

b) 19-26  

c) 27-35 

c) 36 – 50 

d) 51 a více 

17) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) středoškolské (vyučen) 

c) středoškolské (maturita) 

d) vysokoškolské 
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Příloha č. 2 – Grafické znázornění výstupu z aplikace Netvizz  

 

 Pro posledních 500 příspěvků oficiálního facebookového profilu FC Baník Ostrava. Kolečka 

označují příspěvky a uživatelé, spojnice provázanost mezi nimi.  
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Příloha č. 3 Tabulky třídění prvního a druhého stupně 

 

Vaše pohlaví: 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muž 127 85,8 85,8 85,8 

Žena 21 14,2 14,2 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

 

 

V jakém rozmezí je Váš věk? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 15-18 11 7,4 7,4 7,4 

19-26 111 75,0 75,0 82,4 

27-35 15 10,1 10,1 92,6 

36-50 10 6,8 6,8 99,3 

51 a více 1 ,7 ,7 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

 

 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Základní 12 8,1 8,1 8,1 

Středoškolské (vyučen) 3 2,0 2,0 10,1 

Středoškolské (maturita) 98 66,2 66,2 76,4 

Vysokoškolské 35 23,6 23,6 100,0 

Total 148 100,0 100,0  
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Myslíte si, že se obraz fotbalové soutěže zlepšuje? * Do jakého segmentu se řadíte? 

Crosstabulation 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Myslíte si, že se obraz 

fotbalové soutěže zlepšuje? 

Ano 14 8 0 22 

Spíše ano 29 23 7 59 

Spíše ne 22 23 17 62 

Ne 2 2 1 5 

Total 67 56 25 148 

 

 

Zaznamenáváte snahy klubů přilákat na stadiony více lidí? * Do jakého segmentu se řadíte? 

Crosstabulation 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Zaznamenáváte snahy 

klubů přilákat na stadiony 

více lidí? 

Ano 19 10 0 29 

Spíše ano 28 24 4 56 

Spíše ne 14 19 14 47 

Ne 6 3 6 15 

Total 67 56 24 147 

 

 

Crosstab 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Vstupné do 150 Kč 1 18 9 5 32 

2 7 8 5 20 

3 15 9 3 27 

4 16 15 4 35 

5 12 16 8 36 

Total 68 57 25 150 

 



III 

 

Crosstab 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Speciální místa a programy 

pro rodiny s dětmi 

1 15 4 2 21 

2 11 10 6 27 

3 24 32 12 68 

4 13 6 5 24 

5 4 4 1 9 

Total 67 56 26 149 

 

 

Crosstab 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Doprovodné a speciální 

akce 

1 13 6 3 22 

2 12 7 1 20 

3 13 23 3 39 

4 20 16 15 51 

5 9 3 4 16 

Total 67 55 26 148 

 

 

Crosstab 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Komfort na stadionu 1 15 4 5 24 

2 7 7 1 15 

3 18 16 2 36 

4 12 11 12 35 

5 16 18 5 39 

Total 68 56 25 149 

 



IV 

 

 

Crosstab 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Bezpečnost 1 12 11 6 29 

2 19 3 1 23 

3 8 3 1 12 

4 9 6 1 16 

5 19 33 17 69 

Total 67 56 26 149 

 

 

Crosstab 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Kvalitní sociální zařízení 1 15 8 5 28 

2 5 6 2 13 

3 8 1 0 9 

4 13 15 8 36 

5 26 26 11 63 

Total 67 56 26 149 

 

 

Crosstab 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Pestré občerstvení 1 11 7 1 19 

2 6 5 2 13 

3 23 26 6 55 

4 18 15 12 45 

5 11 4 4 19 

Total 69 57 25 151 



V 

 

 

 

Crosstab 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Možnost koupě lístku přes 

internet 

1 16 3 5 24 

2 11 9 1 21 

3 19 13 1 33 

4 9 13 8 30 

5 13 16 9 38 

Total 68 54 24 146 

 

 

Crosstab 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Dostatečné množství 

parkovacích míst 

1 11 11 1 23 

2 13 3 4 20 

3 16 13 2 31 

4 19 16 9 44 

5 9 14 9 32 

Total 68 57 25 150 

 

Crosstab 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Celostadionové zastřešení 1 14 8 1 23 

2 13 5 2 20 

3 15 9 3 27 

4 11 21 8 40 

5 14 13 12 39 

Total 67 56 26 149 



VI 

 

 

 

Crosstab 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Polstrované sedačky 1 18 3 1 22 

2 22 11 1 34 

3 14 24 2 40 

4 5 15 7 27 

5 9 3 14 26 

Total 68 56 25 149 

 

 

Crosstab 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Vyhřívané tribuny 1 16 5 0 21 

2 12 10 0 22 

3 18 25 11 54 

4 12 14 3 29 

5 11 2 11 24 

Total 69 56 25 150 

 

Crosstab 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Velkoplošné obrazovky 1 11 5 0 16 

2 18 12 2 32 

3 17 17 5 39 

4 10 10 6 26 

5 12 13 12 37 

Total 68 57 25 150 



VII 

 

 

 

Crosstab 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Zákaz prodeje a konzumace 

alkoholu 

1 37 12 4 53 

2 5 9 2 16 

3 5 18 12 35 

4 3 12 5 20 

5 18 5 2 25 

Total 68 56 25 149 

 

 

Obraz nejvyšší české fotbalové soutěže * Do jakého segmentu se řadíte? 

Crosstabulation 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Obraz nejvyšší české 

fotbalové soutěže 

1 0 0 4 4 

2 11 9 1 21 

3 27 28 13 68 

4 25 18 6 49 

5 4 1 1 6 

Total 67 56 25 148 

 

Úroveň předváděné hry * Do jakého segmentu se řadíte? Crosstabulation 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Úroveň předváděné hry 2 13 8 5 26 

3 37 40 6 83 

4 12 6 12 30 

5 5 1 1 7 

Total 67 55 24 146 



VIII 

 

 

 

Informace podávané českými médii * Do jakého segmentu se řadíte? Crosstabulation 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Informace podávané 

českými médii 

1 5 2 4 11 

2 12 20 5 37 

3 11 14 8 33 

4 15 18 5 38 

5 25 2 4 31 

Total 68 56 26 150 

 

 

Dění na tribunách * Do jakého segmentu se řadíte? Crosstabulation 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Dění na tribunách 1 2 1 0 3 

2 35 26 1 62 

3 17 14 11 42 

4 6 11 6 23 

5 8 5 8 21 

Total 68 57 26 151 

 

 

Pátek večer * Do jakého segmentu se řadíte? Crosstabulation 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Pátek večer 1,0 26 18 9 53 

Total 26 18 9 53 

 

 

 



IX 

 

Sobota odpoledne * Do jakého segmentu se řadíte? Crosstabulation 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Sobota odpoledne 1 54 40 18 112 

Total 54 40 18 112 

 

 

 

Sobota večer * Do jakého segmentu se řadíte? Crosstabulation 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Sobota večer 1 50 28 14 92 

Total 50 28 14 92 

 

 

Neděle odpoledne * Do jakého segmentu se řadíte? Crosstabulation 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Neděle odpoledne 1 29 43 19 91 

Total 29 43 19 91 

 

 

Neděle večer * Do jakého segmentu se řadíte? Crosstabulation 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Neděle večer 1,00 12 9 2 23 

Total 12 9 2 23 

 

 

 



X 

 

Pondělí odpoledne * Do jakého segmentu se řadíte? Crosstabulation 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Pondělí odpoledne 1,00 5 3 1 9 

Total 5 3 1 9 

 

 

 

Oficiální webové stránky * Do jakého segmentu se řadíte? Crosstabulation 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Oficiální webové stránky 1 50 43 13 106 

Total 50 43 13 106 

 

 

Oficiální profily na sociálních sítích * Do jakého segmentu se řadíte? Crosstabulation 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Oficiální profily na sociálních 

sítích 

1 35 17 4 56 

Total 35 17 4 56 

 

 

Zpravodajské servery (Novinky, iDnes) * Do jakého segmentu se řadíte? Crosstabulation 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Zpravodajské servery 

(Novinky, iDnes) 

1,00 22 33 12 67 

Total 22 33 12 67 



XI 

 

 

 

Fotbalové servery * Do jakého segmentu se řadíte? Crosstabulation 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Fotbalové servery 1,00 40 32 2 74 

Total 40 32 2 74 

 

 

Tištěná média * Do jakého segmentu se řadíte? Crosstabulation 

Count 

 

Do jakého segmentu se řadíte? 

Total Fanoušek Divák 

O český fotbal 

se příliš 

nezajímám 

Tištěná média 1,00 6 6 1 13 

Total 6 6 1 13 

 

 

Oficiální webové stránky * V jakém rozmezí je Váš věk? Crosstabulation 

Count 

 
V jakém rozmezí je Váš věk? 

Total 15-18 19-26 27-35 36-50 

Oficiální webové stránky 1 7 90 5 3 105 

Total 7 90 5 3 105 

 

 

Oficiální profily na sociálních sítích * V jakém rozmezí je Váš věk? Crosstabulation 

Count 

 
V jakém rozmezí je Váš věk? 

Total 15-18 19-26 27-35 

Oficiální profily na sociálních 

sítích 

1 8 43 5 56 

Total 8 43 5 56 

 

 

 



XII 

 

Zpravodajské servery (Novinky, iDnes) * V jakém rozmezí je Váš věk? 

Crosstabulation 

Count 

 
V jakém rozmezí je Váš věk? 

Total 19-26 27-35 36-50 

Zpravodajské servery 

(Novinky, iDnes) 

1,00 57 5 5 67 

Total 57 5 5 67 

 

 

 

 

Fotbalové servery * V jakém rozmezí je Váš věk? Crosstabulation 

Count 

 
V jakém rozmezí je Váš věk? 

Total 15-18 19-26 27-35 36-50 

Fotbalové servery 1,00 6 58 8 2 74 

Total 6 58 8 2 74 

 

 

Tištěná média * V jakém rozmezí je Váš věk? Crosstabulation 

Count 

 
V jakém rozmezí je Váš věk? 

Total 15-18 19-26 27-35 36-50 

Tištěná média 1,00 1 11 1 2 15 

Total 1 11 1 2 15 

 

 

 

 

 


