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1. Úvod 

V dnešní době je dobře zvládnutý marketing základem pro úspěšné fungování jakékoli 

firmy či organizace. Díky zvládnutému marketingu se může organizace orientovat v tom, co 

zákazníci žádají či poptávají. Také díky němu mohou odhalit své nedostatky, které poté 

mohou zlepšit nebo si uvědomit své silné stránky a na nich své počínání stavět. Každý podnik 

by měl tuto koncepci mít zvládnutou a podle ní se na trhu pohybovat. 

 Cílem této bakalářské práce je zhodnotit současný stav marketingu nově se 

rozvíjejícího klubu FBC Ossiko Třinec, existujícího zatím tři roky. Na závěr také uvést 

případná doporučení a řešení, jak situaci zvládnout a jakým směrem se dále ubírat. Práce se 

bude odvíjet dle sekundárních dat zjištěných z interních či externích informací klubu a také 

primárních dat získaných pomocí dotazníkového šetření členů klubu a lidí zajímajících se o 

chod klubu. Celá práce bude zpracována odborně na základě nejdůležitějších teoretických 

východisek marketingového mixu.  

 Florbalový klub FBC Ossiko Třinec je klub působící v městě Třinec s podporou 

generálního sponzora firmy Ossiko v.s.p., která klub v jeho činnosti podporuje. Klub se snaží 

poskytovat zákazníkům sportovní florbalové vyžití s cílem podávat kvalitní florbalové 

výsledky. Služeb klubu využívají nejen občané města Třinec ale také obyvatelé přilehlých 

okolních vesnic či měst.  

 Celá práce bude rozdělena do 4 hlavních částí. První část se bude věnovat teoretickým 

východiskům, která objasňují jednotlivé pojmy týkající se marketingu či nástroje 

marketingového mixu jako jsou produkt, cena, místo, marketingová komunikace, lidé, 

procesy a materiální prostředí. Druhá kapitola se bude věnovat samotnému klubu a jeho 

profilu. Bude v ni popsáno financování klubu, ekonomický stav klubu či počet členů a historie 

klubu. Třetí kapitola bude věnována posouzení a zhodnocení současného stavu 

marketingového plánu klubu. Tato kapitola také bude zahrnovat primární dotazníkový 

výzkum a sekundární výzkum. Poslední kapitola bude věnována návrhům a doporučením, 

které by měly sloužit k lepšímu fungování klubu. 
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2. Teoretická východiska 

2.1 Marketing 

Profesor Philip Kotler ve své publikaci Marketing Managemet definuje marketing 

takto: „Marketing se zabývá identifikací a uspokojováním lidských a společenských potřeb.“ 1 

Z toho vyplývá, že marketing slouží k uspokojení přání a potřeb jednotlivců nebo 

větších skupin lidí. Také se objevují myšlenky, že hlavní rolí marketingu je přinést vyšší 

životní standart. Stále se však objevují nové pohledy na věc, stále se objevují nové nástroje, 

příležitosti a překážky ke zdolání. Vzhledem k tomuto faktu je důležité sledovat a mapovat 

současné potřeby cílové skupiny lidí a podle toho přizpůsobit své počínání při poskytování 

služeb.  

2.2 Marketingový mix ve službách 

Marketingový mix by nám měl u každého problému připravit pomocí určité koncepční 

kostry vhodný postup k jeho řešení. Známe hned několik různých přístupů k marketingovému 

mixu, kupříkladu modely 4P, 5P a 7P. Kanadský autor Jarome McCarthy jako první nazval a 

charakterizoval model 4P. V dnešní době se tento model kritizuje za jeho jednoduchost či 

zastaralost, avšak i přesto nám poskytuje určitou základní kostru. Podle McCarthyho se 

marketingový mix dělí na 4 nástroje, které v angličtině začínají písmenem „P“: 

Obrázek 2.1 – 4P komponenty marketingového mixu 

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle Kotlera 

                                                           
1
 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER, 2013. Marketing management. Praha: Grada Publishing, s. 35. 
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• Product – produkt 

• Price - cena 

• Place – místo (distribuce) 

• Promotion – marketingová komunikace 

Model 4P je používán v každém podniku, avšak v podniku poskytujícím služby je 

tento model nedostačující především kvůli rozmanitosti služeb, které jsou odlišné od výrobků 

a proto je nutno pracovat s dalšími 3P: 

• lidé (people) 

• procesy (processes) 

• materiální prostředí (psychical evidence) 

2.2.1 Produkt 

 „Veškeré výrobky, služby, ale i zkušenosti, osoby, místa, organizace, informace a 

myšlenky, tj. vše, co se může stát předmětem směny, použití či spotřeby, co může uspokojit 

potřeby a přání.“ 

 „Služby mají obvykle nehmotnou povahu; jsou uskutečňovány formou určitých 

činností či užitků, díky nimž příjemce nebo nabyvatel získává určitou výhodu.“2 

 V oblasti sportu a tělesné výchovy není marketingový mix, se kterým se běžně 

pracuje, zcela vystižný. V tomto odvětví se dávají na trh 2 typy produktů- materiální nebo 

nemateriální. Materiální produkt odpovídá ostatním teoriím o zboží, nemateriální produkt je 

v tomto specifický a na také na trh je dodáván specifickým způsobem. 

Materiální a nemateriální produkty v tělesné výchově a sportu podle docentky Durdové 

 Materiální produkty v tělesné výchově a sportu: 

• sportovní nářadí, 

• sportovní náčiní, 

• sportovní oděvy, výstroj, 

• další produkty související se sportem sekundárně (potravinové doplňky, sportovní 

kosmetika apod.) 

                                                           
2
 KOTLER, P. a G. ARMSTRONG, 2004. Marketing. Praha: Grada Publishing, a. s., s. 382. 
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Nemateriální produkty v tělesné výchově a sportu: 

a) základní produkty 

• nabídka tělesných cvičení, 

• nabídka sportovních akcí, 

• nabídka rekreačně-regeneračních akcí, 

• služba jako sportovní produkt, 

b) produkty vázané na osobnost 

• výkony sportovců, 

• výkony trenérů, 

• výkony poskytovatelů sportovních služeb, 

c) myšlenkové produkty v tělesné výchově a sportu, 

• výzkum v tělovýchovné a sportovní oblasti, 

• rozvoj kinantropologie, 

• sportovní informace šířené médii v odborné nebo populární formě, 

• prožitkovou, hodnoty zážitku v tělesné výchově a sportu, 

d) vedlejší produkty tělovýchovných sportovních zařízení, 

• společenské akce, 

• reklamní vystoupení sportovců, trenérů, 

• doprava, vstupenky, atd., 

• hostinské služby. [2- Durdová] 

Nejen pro výrobky, ale také pro služby se obecně užívá termín „sportovní produkt“, 

který kupují lidé proto, aby řešili své potřeby a problémy. Jejich hodnotu určuje kupující 

člověk podle užitku, který z něj má.  

Čtyři typy sportovních produktů 

 Základní obecný produkt – Je to základní služba (poskytnutí prostoru a zařízení pro 

cvičení ve fitnesscentru). 

 Očekávaný produkt – skládá se ze základního produktu a souhrnu ostatních 

podmínek, které spotřebitel očekává (vedle možnosti cvičení na posilovacích strojích také 

očekává dostatečné sociální zařízení, příjemné prostředí, čistotu a hygienu provozu zařízení). 
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 Rozšířený produkt – tento produkt je hlavní oblastí diferenciace nabídky přidáním 

hodnoty k základnímu produktu (možnost sestavit individuální cvičební program, osobní 

trenér, sauna, rehabilitace, solárium, občerstvení, nákup sportovního oblečení apod. přímo 

v areálu fitness centra). 

 Potenciální produkt – všechny další možné přidané vlastnosti, inovace a změny 

produktu (služby), které přinesou kupujícímu další užitek. [2- Durdová] 

 

Obrázek 2.2 – Vrstvy produktu

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Kotlera 

Vrstvy výrobku 

 V jádru produktu se především promítá otázka: co kupující kupuje? Z obrázku 2.2 je 

patrné, že jádro tvoří vnitřní část, vypovídá o základní funkci, kvůli které si zákazník produkt 

nebo službu kupuje.  

 Při navrhování výrobku je důležité vedle základního užitku hledět i na jeho další – 

střední vrstvu, čili skutečný výrobek.  Ten zahrnuje kvalitu, design, balení, styl, doplňky a 

značku.  
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 Rozšířený výrobek je poslední vnější vrstvou. Firmy nabízí nejen základní funkce a 

prvky obsahující skutečný výrobek, ale i ostatní služby, které poskytuje zákazníkovi – tedy 

komplexní řešení jeho problému. [7- Kotler] 

2.2.2 Cena 

 „Cena je částka, za kterou jsou výrobek nebo služba nabízeny na trhu; je vyjádřením 

hodnoty pro spotřebitele, tj. sumy, kterou spotřebitel vynakládá, výměnou za užitek, který 

získá díky zakoupenému výrobku či službě.“3 

 Jako cenu sportovního produktu nerozumíme pouze cenu materiálního produktu, ale 

také produktu nemateriálního. Zde je určení ceny velmi náročné, protože se v ní odráží „cena 

prožitku“ každého spotřebitele a ostatní faktory daného produktu. Každý spotřebitel 

upřednostňuje jiné věci, postoje a nároky. V tomto ohledu je důležité mít vypracovanou 

strategii k určení ceny, která bude pro co největší počet zákazníků přijatelná. Podle průzkumu 

trhu je však zjištěno, že cena nemá hlavní vliv na rozhodování spotřebitele. Spotřebitel vnímá 

současně cenu a hodnotu (kvalitu) produktu, proto se může stát, že zlevněné produkty či 

produkty nabízené zdarma mohou být pojaty jako vyjádření nízké nebo žádné kvality.          

[2- Durdová] 

Každý podnik by měl mít určenou cenovou politiku podniku, od které se odvíjí výše příjmů 

podniku a také cíle této cenové politiky. 

 Cíle cenové politiky: 

• přežití, 

• maximalizace zisku, 

• maximalizace prodeje, 

• prestiž, 

• návratnost investic. 

 Podle těchto cílů se každý produkt zaměří na ten cíl, který přednostně preferuje.       

[2- Durdová] 

 

                                                           
3
 KOTLER, P. a G. ARMSTRONG, 2004. Marketing. Praha: Grada Publishing, a. s., 483 

 



11 
 

Faktory ovlivňující způsob stanovení cen: 

 Jsou faktory ovlivňující cenovou politiku firmy. Můžeme je rozdělit do dvou hlavních 

skupin: interní a externí. 

Obrázek 2.3 – Faktory, které ovlivňují rozhodování o cenové politice 

 

Zdroj: KOTLER, P. a G. ARMSTRONG, 2004. Marketing. Praha: Grada Publishing, a. s., s. 488 

 Interní faktory: 

 „Interní faktory zahrnují marketingové cíle, marketingový mix, náklady a firemní 

politiku v oblasti positioningu. V tomto případě jde o to, jak budou výrobek nebo značku 

vnímat spotřebitelé.“4 

 Externí faktory 

 Mezi tyto faktory ovlivňující cenovou tvorbu patří především povaha trhu a poptávky, 

cena, náklady, nabídka konkurence a ostatní vnější faktory. [7- Kotler] 

  

 Skutečná cena výrobku se pohybuje mezi úrovní nízké ceny, kdy firma nemůže tvořit 

zisk a vysokou úrovní, kde je cena tak vysoká, že by po zboží nebyla poptávka. V obrázku 3 

jsou zobrazeny hlavní ovlivňující faktory, na které je brán ohled při stanovování ceny. 

 
                                                           
4
 KOTLER, P. a G. ARMSTRONG, 2004. Marketing. Praha: Grada Publishing, a. s., s. 487 
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Obrázek 2.4 – Hlavní faktory ovlivňující cenovou tvorbu 

 

Zdroj: KOTLER, P. a G. ARMSTRONG, 2004. Marketing. Praha: Grada Publishing, a. s., s. 497 

2.2.3 Místo 

 „Místo v marketingovém mixu znamená umístění produktu na trh. Analyzujeme 

dostupnost sportovního produktu, geografické rozmístění trhů, podmínky distribuce 

sportovního produktu.“5 

 Ve sportovním odvětví je důležité, aby sportovní zařízení (místo) či klub bylo ve 

snadno dostupné lokalitě (příjezd k zařízení, parkoviště, MHD, atd.), aby bylo esteticky 

atraktivní (vzhled, udržované), aby příjemně působilo a aby jeho okolí bylo bezpečné. Je 

důležité brát v potaz to, že sportovní produkt je distribuován i pomocí médií (rozhlas, tisk, 

internet, televize).  

 Pro určení místa služby, v němž budou služby fyzicky provozovány, uvádí docentka 

Durdová tři základní typy prostředí: 

• zákazník jde k poskytovateli služby – hlavní roli zde hraje dostupnost místa 

jako rozhodujícího faktoru návštěvnosti (tato varianta je typická pro 

poskytování služeb ve sportu), 

• poskytovatel jde k zákazníkovi – některé služby lze dodat jen v místě bydliště 

zákazníka, ale s využitím zařízení poskytovatele, 

• transakce probíhá na dálku – musí být možná spolehlivá komunikace se 

zákazníkem (poštou, telefonem, elektronicky). 

                                                           
5 DURDOVÁ, Irena, 2005. Základní aspekty sportovního marketingu. 1.vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s. 47. 
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 K uplatnění svého zboží na trzích využívá většina organizací prostředníky, kteří 

vytvářejí distribuční cestu. Důvodem je efektivnější zajištění dostupnosti výrobku cílovým 

trhům. [2- Durdová] 

 „Distribuční cesta je množina nezávislých organizací, které se podílejí na procesu 

zajištění dostupnosti výrobku nebo služby pro zákazníka (konečného spotřebitele nebo 

zákazníka na průmyslovém trhu).“6 

Účastníci dodávky služby v oblasti distribučních cest 

• poskytovatel služby (přímý prodej), 

• prostředníci (např. reklamní a náborové agentury), 

• zákazníci. [2- Durdová] 

2.2.4 Marketingová komunikace: 

 „Podpora neboli marketingová komunikace je čtvrtým a nejviditelnějším nástrojem 

marketingového mixu. Obnáší všechny nástroje, jejichž prostřednictvím firma komunikuje s 

cílovými skupinami, aby podpořila výrobky nebo image firmy jako takové.“7 

Známe tyto metody propagace sportu: 

• reklamu, 

• sponzoring, 

• přímý marketing, 

• speciální obchodní jednání, 

• předprodej, 

• média, 

• korporativní balíčky, 

• exhibiční hry, soutěže, 

• dny pro setkávání hráčů, dny „starých časů“ pro bývalé členy klubu, 

• autogramiády, 

• tiskové konference, 

• sportovní plesy, zábavy, společenské akce, 

• sportovní akce pro děti a mládež, 

                                                           
6 KOTLER, P. a G. ARMSTRONG, 2004. Marketing. Praha: Grada Publishing, a. s., s. 536. 
7 PELSMACKER P., M. Geuens a J. Bergh, Marketingová komunikace, 2003, s. 24.   
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• výchovně zaměřené sportovní akce (proti drogám, kriminalitě mládeže), 

• sportovní akce pro handicapované spoluobčany, 

• semináře a školení trenérů. [2- Durdová] 

Komunikační mix 

 Komunikační mix sestává z osmi hlavních prostředků marketingové komunikace, 

k nimž patří: 

• Reklama – jakákoli placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, 

zboží nebo služeb jasně uvedeným sponzorem pomocí tiskových médií (noviny 

a časopisy), vysílacích médií (audiopásky, video-pásky, videodisky, CD-ROM, 

webové stránky) a displejových médií (billboardy, cedule, plakáty). 

• Podpora prodeje – široká škála krátkodobých impulzů podněcujících 

vyzkoušení nebo nákup výrobku či služby, zahrnující podporu spotřebitelů 

(jako jsou vzorky, kupony nebo dárky), podporu prodejních partnerů 

(nejrůznější marketingové fondy na reklamu nebo speciální vystavení výrobků 

v obchodech) a podporu prodejců (soutěže pro prodejce). 

• Události a zážitky – společností sponzorované aktivity a programy navržené 

pro vytvoření každodenních nebo speciálních interakcí značky se spotřebiteli, 

zahrnující sportovní, umělecké, zábavné a s kauzou spojené události a méně 

formální aktivity. 

• Public relations a publicita – pestrá škála programů zaměřených interně na 

zaměstnance společnosti nebo externě na spotřebitele, ostatní firmy, vládu 

nebo média s cílem podporovat či chránit image společnosti anebo 

komunikovat její jednotlivé výrobky. 

• Přímý marketing – využití pošty, telefonu, faxu, e-mailu či internetu k přímé 

komunikaci, vyžádání odezvy anebo vyvolání dialogu s konkrétními i 

potenciálními zákazníky. 

• Interaktivní marketing – online aktivity a programy navržené k oslovení 

zákazníků nebo potenciálních zákazníků a přímo nebo nepřímo usilující o 

zvýšení podvědomí, zlepšení image nebo podpoření prodejů výrobků či služeb. 

• Ústní šíření – mezilidská ústní, psaná nebo elektronická komunikace vztahující 

se ke zkušenostem s nákupem nebo používáním výrobku či služby. 
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• Osobní prodej – interakce tváří v tvář s jedním nebo více potenciálními 

zákazníky s cílem nabízený výrobek prezentovat, zodpovědět otázky a 

přijmout objednávky. [8- Kotler] 

Tabulka 2.1 – Nejpoužívanější komunikační platformy 

 

Zdroj: KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER, 2013. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 
s.519. 

 

Reklama 

 Hlavním cílem reklamy je dostat produktu (či službu) do podvědomí potenciálních 

zákazníků, ukázat na jeho kladné stránky, více jej představit a přesvědčit tak zákazníka ke 

koupi. Ve sportovním odvětví je těžké sportovní produkt inzerovat vzhledem k jeho časté 

nehmatatelnosti, proto se snaží prodejci hledat hmatatelné prvky, pomocí kterých je 

inzerování účinnější. 

 Při oslovování dané skupiny zákazníků je důležitý výběr médií, která danou skupinu 

osloví nejvlivněji.  

Známe tyto typy mediální reklamy: 

• Inzerce v tisku, 

• Televizní reklama, 
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• Rozhlasové spoty, 

• Reklama na internetu, 

• Audiovizuální reklama, 

• Virtuální reklama, 

• Reklama během představení v kinech, 

• Billboardy, venkovní nástěnné plochy, 

• Další druhy, stále se vyvíjející s rozvojem vědy a techniky.  

Sponzoring 

 Při sponzoringu dochází k uspokojování zájmů sponzora a sponzorovaného na základě 

právních vztahů. Sponzorovaný (klub, sportovní organizace, sportovec) nejčastěji očekává od 

sponzora podporu ve formě finanční, materiální či ve formě služeb. Sponzor (firma, podnik) 

za to nejčastěji požaduje podporu ve formě reklamy samotné firmy či jejich produktů. 

 Sportovní sponzoring je stále častěji využíván větším počtem firem vzhledem k tomu, 

že v oblasti sportu je daleko snazší splnění komunikačních cílů, než v kulturní a sociální 

oblasti především díky účasti široké veřejnosti na sportovních aktivitách. [2 – Durdová] 

 

2.2.5 Lidé 

 První faktor z nástrojů marketingového mixu nad rámec 4P je faktor „lidé“. Lidé jsou 

důležitá součást poskytování služeb především díky jejich nehmotnému charakteru. Tento 

faktor nezahrnuje pouze zaměstnance společností, ale také zákazníky.  

Podíl lidí na nabídce služeb má tři základní formy: 

• Účast zaměstnanců organizace. Zaměstnanci mohou být v přímém kontaktu 

se zákazníkem tj. přímá účast. Takovým zaměstnancům říkáme kontaktní 

personál. Management podniku obvykle nevystupuje v přímém kontaktu 

k zákazníkovi, ale má nezbytný vliv na produkci služby. Manažeři v tomto 

případě vystupují v roli ovlivňovatelů. 

• Aktivní zapojení zákazníka. V nejjednodušší formě je sám zákazník nebo 

předměty v jeho vlastnictví objektem služby. V jiných případech může 

producent služby vyžadovat aktivní účast zákazníka. 
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• Referenční trh. Součástí referenčního trhu jsou zákazníci a jejich rodiny, 

přátelé a známí, kde spolu s ostatními trhy tvoří marketing vztahů. Účastníci 

referenčního trhu vytvářejí ústní reklamu, která vytváří image produktu služby 

i celé organizace poskytující službu. [15 - Vaštíková] 

Efektivní využívání pracovní síly 

 Efektivní využívání pracovníků, kteří jsou schopni plnit úkoly, na které nejsou běžně 

ve své pracovní pozici zvyklí je jedním znaků flexibilní firmy. Tohoto lze dosáhnout 

segmentací pracovní síly na klíčové a periferní složky. 

 Klíčoví zaměstnanci mají většinou jisté pracovní místo a také vidinu kariérního růstu. 

Musí však být schopni vykonávat podle potřeby pracovní úkoly, které jsou potřebné, musí 

akceptovat svou „funkční flexibilitu“. Proto musí projít také řádným výcvikem a zároveň být 

adekvátně motivováni.  

 Periferní zaměstnanci obvykle nemají takovou pracovní jistotu jako zaměstnanci 

klíčoví, mají omezené možnosti postupu a jsou obvykle najímaní podle potřeby. Často to jsou 

kvalifikovaní specialisté najímání na provedení práce. Tento proces se nazývá subkontraktace. 

Přehled zaměstnaneckých segmentů ukazuje obrázek 6. [15 - Vaštíková] 

Obrázek 2.6 – Klíčové a periferní složky pracovní síly 

 

Zdroj: JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, 2001. M. Marketing služeb. Praha: Grada Publishing, s. 157 
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Interní marketing 

 „Cílem interního marketingu je zaměstnat a udržet si co nejlepší lidi a zabezpečit, aby 

tito lidé odvedli co nejlepší práci.“8 

 Všichni zaměstnanci by měli dokonale znát produkty organizace, její vizi a poslání. 

V případě, že je zaměstnanec spokojený, je schopen poskytnout dokonalou a kvalitní službu 

zákazníkovi a zároveň je skvělou ústní reklamou organizace.  

 

2.2.6 Procesy 

 „Procesy jsou jedním z rozšířených prvků marketingového mixu ve službách. Procesy 

lze kategorizovat na základě jejich opakovatelnosti, možnosti automatizace a naopak nutnosti 

vysokého kontaktu se zákazníkem a individualizace.“9 

Tři systémy procesů poskytování služeb: 

• Masové služby se vyznačují především nízkou osobní interakcí, vysokou 

standardizací poskytovaných služeb a schopností nahradit pracovní síly 

automatizací a mechanizací. Jde o bankovní a finanční služby, stravovací 

služby a také služby z oblasti cestovního ruchu a dopravy. 

• Zakázkové služby se vyznačují svou vysokou přizpůsobivostí některých prvků 

nabídky potřebám zákazníků. Některé operace jsou neopakovatelné, některé 

operace se opakovat mohou. Patří sem služby opraven, montážní služby a 

některé typy osobních služeb. 

• Profesionální služby jsou služby, které poskytují specialisté, s vysokým 

zapojením poskytovatele i příjemce služby do procesů. Jsou to obvykle služby 

neopakovatelné s vysokou intenzitou práce. Vyžadují vysokou kvalifikaci 

poskytovatele. Jedná se o právnické služby, zdravotnické a poradenské služby. 

[15 - Vaštíková] 

 

 

                                                           
8 VAŠTÍKOVÁ, M., 2008. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, s. 33.   
9 VAŠTÍKOVÁ, M., 2008. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, s. 193. 
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Klasifikace procesů poskytování služby 

 V závislosti na míře kontaktu zákazníka s poskytovatelem služby rozlišujeme čtyři 

typy procesů poskytování služby.  

• Nejvýznamnější je interakce mezi zákazníkem a spotřebitelem, kde je vysoká 

míra kontaktu zákazníka se službou. Je nutné, aby byl zákazník fyzicky 

přítomen, jinak služba poskytnutá být nemůže. U tohoto typu služby je důležitý 

konečný výsledek ke zpětnému hodnocení kvality služby. Vzhledem k tomu, 

že u tohoto typu služeb je přítomen zákazník fyzicky, je důležité umístění 

služby.  

• Ve druhém případě se zákazník nemusí přímo setkat s poskytovatelem služby i 

přesto, že je příjemcem služby. Může jít například o vzdělávání na dálku 

prostřednictvím internetu (e-learning) nebo televize. V tomto případě je však 

důležité zapojení fyzických prvků služby, které jsou nutné k poskytnutí služby. 

Výsledek služby je nehmotný, což často ztěžuje možnost hodnocení. 

• Ve třetím případě probíhá větší část procesu poskytování služby bez účasti 

zákazníka. Zákazník pouze službu objednává, ale sám se na průběhu služby 

nepodílí. Důležitý je pro něj výsledek služby. Pro zákazníka není důležité 

umístění služby, protože služba jde obvykle za zákazníkem. Důležité je pro 

zákazníka časové hledisko, ve kterém je služba provedena. Příkladem jsou 

stavební práce, rekonstrukce a podobně.  

• Poslední kategorie zahrnuje procesy, u kterých je přítomno jen málo hmotných 

prvků samostatné služby. Jedná se především o nehmotné služby zákazníkovi, 

jako jsou finanční služby a jiné. I v tomto případě zákazník hodnotí kvalitu 

služby na základě jejího výsledku, průběh jejího poskytování nehraje až 

takovou roli. [15 - Vaštíková] 

Řízení vztahů se zákazníky CRM (Customer Relationship Management) 

 „CRM slouží ke zvyšování kvality zákaznických služeb a efektivnosti prodeje, 

marketingová strategie přispívá jak k udržování vztahů se zákazníkem, tak ke zvyšování podílů 

tržeb organizace vzhledem k danému zákazníkovi.“10 

 

                                                           
10 VAŠTÍKOVÁ, M., 2008. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, s. 184.   
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Definování CRM firmě umožňuje: 

• Pochopit, kdo je jejím zákazníkem. 

• Vyčlenit nejlepší zákazníky (s nimiž by se měl udržovat dlouhodobý vztah). 

• Vytvořit s těmito zákazníky nadčasový vztah a posílit mnohonásobné vzájemné 

působení. 

• Řídit tento vztah ke vzájemné spokojenosti a výhodě. 

• Usilovat o získání většího množství zákazníků. 

 Organizace, které se podaří úspěšně zavést systém CRM, získává značnou 

konkurenční výhodu, oproti organizacím ostatním. Na druhou stranu nelze popřít fakt, že 

systém CRM je pro organizace náročný především na práci s informacemi, výběrem a 

školením pracovníků a také se projevuje celkovou finanční náročností. [15 - Vaštíková] 

 

2.2.7 Materiální prostředí  

  Vzhledem k nehmotnému charakteru služeb by měly organizace do svých 

marketingových plánů zahrnout oblast systematického řízení materiálního prostředí. Jedná se 

o první dojmy a vjemy, které na zákazníka působí při vstupu do prostoru, ve kterém jsou 

služby poskytovány. Ty poté příznivě nebo negativně ovlivňují očekávání zákazníka.  

 V marketingu služeb rozlišujeme dva druhy materiálního prostředí: prostředí periferní 

a prostředí základní. 

 Periferní prostředí nemá vlastní hodnotu a je součástí koupě služby. Je dalším 

prvkem představujícím zhmotnění či vizualizaci určité služby. V praxi se využívá mnoho 

materiálních prvků, které si zákazník po zakoupení služby může sebou odnést. Jde například o 

kvalitně zpracované vstupenky do divadla, na sportovní utkání apod. Užití těchto drobných 

materiálních podnětů může hrát důležitou roli v příštím rozhodování zákazníka o využití 

služeb a také slouží k odlišení od konkurence.  

 Základní prostředí nemůže zákazník na rozdíl od prostředí periferního vlastnit. 

Přesto má podstatný vliv na poskytovanou službu, že ho lze považovat za součást služby.      

[15 - Vaštíková] 
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Prvky řízení materiálního prostředí a atmosféry 

 Rozvržení prostoru 

 Vychází se z určitých tradičních představ, které jsou léty a zkušenostmi 

zdokonalovány. Bere se na zřetel symetrie, proporce staveb, struktura materiálů a barev, 

tvořící základní kostru prostoru. Tyto prvky jsou dále kombinovány a rozvíjeny tak, aby 

přinesly očekávanou reakci. 

 Zařízení interiéru 

 Správně zvolené zařízení interiéru nábytkem může vytvořit přátelskou atmosféru. 

Zvolené vybavení však musí splňovat požadavky na funkčnost, být příjemné a pohodlné a 

pozitivně působit na zákazníka. 

 Osvětlení 

  Volba osvětlení může být mnohdy klíčovým prvkem při řízení materiálního prostředí. 

Při realizaci se musí dbát jak na platné předpisy z hlediska bezpečnosti práce, tak na charakter 

světla a jeho působení na prostředí ve kterém je umístěno.  

 Barvy 

 Barvy jsou spolu s osvětlením jedním ze základního receptoru vnímání, na zrak. 

Každá z barev má svou symboliku a působí na člověka odlišně. Díky toho lze dosáhnout 

potřebných pocitů u zákazníků, dodat jim pocit štěstí, radosti nebo naopak smutku a deprese. 

[4 - Vaštíková] 

 

2.3 Analýza SWOT 

 „Teoretickým základem této analýzy je posouzení vlivů přicházejících z vnějšího a 

vnitřního prostředí firmy a majících podobu stávajících silných a slabých stránek a budoucích 

příležitostí a hrozeb. Tyto faktory je třeba rozlišovat podle jejich významnosti pro chod firmy 

poskytující služby.“11 

                                                           
11
 JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, M., 2000.  Marketing služeb, Praha: Grada, s. 89 
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SWOT analýza je jednou ze základních metod marketingového auditu. Název se odvíjí od 

počátečních písmen čtyř anglických slov. 

 S – strenghts = síly 

 W – weaknesses = slabiny 

 O – opportunities = příležitosti 

 T – threats = hrozby 

Obrázek 2.7 – SWOT analýza 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 Tato metoda spočívá v tom, že firma musí objektivně zhodnotit své silné a slabé 

stránky a zároveň dokáže identifikovat příležitosti a hrozby. 

Analýza vnějšího prostředí firmy 

 Tato analýza vychází ze zkoumání externího prostředí, které firmu obklopuje. 

Zpravidla tyto faktory firma nemůže přímo kontrolovat.  

 Strukturu vnějšího prostředí tvoří: 

• Makroprostředí (ekonomické, politické, demografické atd.). 
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• Tržní prostředí (konkurence, zákazníci, dodavatelé). 

Analýza vnitřního prostředí firmy 

 Analýza vnitřního prostředí firmy je tvořena našim trhem, zákazníky, konkurencí a 

našimi dodavateli.  

 Po vypracování jednotlivých částí SWOT analýzy vyvodí firma závěry, podle kterých 

bude dále své počínání směřovat a může tak ještě efektivněji fungovat a poskytovat služby 

cílovým zákazníkům.  

 

2.4 Marketingový výzkum ve službách 

 „Marketingový výzkum můžeme definovat jako spojení firmy poskytující služby s trhem 

prostřednictvím informací. Informace jsou systematicky získávané, analyzované a jejich 

interpretace slouží jak pro řízení marketingových činností firmy, tak i pro řízení firmy 

samotné.“12 

Základní cíle marketingového výzkumu ve službách jsou: 

• Omezení nejistoty při zásadních činnostech firmy, 

• Dosažení správného nastavení všech prvků marketingového mixu v souladu se 

specifickými podmínkami daných služeb, 

• Sledování a kontrola výsledků marketingových aktivit.  

Hlavní cíle marketingového výzkumu 

 Lepší informovanost vede ke správnému marketingovému rozhodování firmy. 

Marketingový výzkum tyto informace firmě poskytuje a také pomáhá získat detailnější 

informace o daném zákazníkovi. Také poskytuje informace o tom, jak se daří uspokojovat 

potřeby zákazníků a jakou pozici na trhu firma zaujímá. Prostřednictvím marketingového 

výzkumu se také zkoumají nové cílové trhy a nové služby, které by firma mohla poskytovat. 

Jsou identifikováni hlavní konkurenti, odhalování jejich slabých a silných stránek, ale také 

mohou být efektivně podporovány reklamní tvrzení. [15- Vaštíková] 

 
                                                           
12 VAŠTÍKOVÁ, M., 2008. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, s. 71 
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Při provádění marketingového výzkumu musí být splněný tyto požadavky: 

• Zaměření – marketingový výzkum musí vycházet a odpovídat cílům 

marketingové koncepce firmy 

• Objektivita – postupy marketingového výzkumu musí eliminovat vlivy 

subjektivního zkreslení jak při výběru respondentů, tak při vlastním šetření, tak 

i při následném zpracování, 

• Systematičnost – má vyloučit nahodilosti a parciálnosti ve výběru zkoumaného 

vzorku, 

• Včasnost – časové vymezení výzkumu takové, aby zjištěné výsledky byly 

skutečně využitelné pro rozhodovací proces, 

• Efektivnost nákladů – vynaložené náklady na výzkum musí být porovnány 

s očekávanými výnosy. [15- Vaštíková] 

Dotazníkové šetření 

 Při sběru primárních informací jsou dotazníky nejpoužívanějším nástrojem. Pomocí 

dotazníků vzniká mnoho možností jak klást otázky. Dotazníky jsou rovněž ekonomicky 

nenáročné, protože jejich pořizovací náklady se omezují pouze na oblast technickou (napsání, 

vytištění, distribuce). Získání vzorků pomoci dotazníků je velice snadné a levné. Pro 

respondenty je pozitivní to, že při odpovídání na dotazníky je zajištěna jejich anonymita a 

také časová nenáročnost na zodpovězení otázek. Při tvorbě otázek je třeba důkladně promyslet 

jejich znění, stylizaci sled. V úvodu dotazníku by měly vždy být informace, jakým stylem 

dotazník vyplnit a instrukce k vyplnění. Každý dotazník by měl být vyzkoušen v „pilotním 

výzkumu“ a zbaven nepřesností před tím, než se dostane na veřejnost. Poté je možné dotazník 

poskytnout širší veřejnosti a efektivně tak sbírat informace. [15- Vaštíková] 
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3. Profil florbalového klubu FBC Ossiko Třinec 

 „Spolek je obecně sdružení či skupina osob. V českém právu je od 1. ledna 2014 

spolek zvláštní forma právnické osoby, určená pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob 

vedených společným zájmem, které je založeno nejméně třemi osobami. Účelem spolku může 

být buď sdílení jen vzájemných cílů (sportovní kluby, myslivecká sdružení apod. – někdy též 

nazývány jako vzájemně prospěšná sdružení) nebo nějaká obecně prospěšná činnost 

(poskytování sociálních služeb, vzdělávací a informační aktivity apod.).“13 

Obrázek 3.1 - Logo FBC Ossiko Třinec 

 

Zdroj: interní materiály FBC Ossiko Třinec 

Základní charakteristika klubu 

 „Florbalový klub FBC Ossiko Třinec občanské sdružení (dále jen FBC Ossiko Třinec) 

je dobrovolným, otevřeným a politicky nezávislým občanským sdružením ve smyslu zákona 

83/1990 Sb. v platném znění, disponující právní subjektivitou, nečlenící se na organizační 

jednotky.“14 

Historie klubu FBC Ossiko Třinec 

 V minulosti byla v Třinci snaha založit ženský florbalový klub, avšak nikdy tyto kluby 

neměly dlouhého trvání. V roce 2011 se však povedlo oficiálně založit občanské sdružení 

FBC Steel Třinec. Pod hlavičkou tohoto klubu se zúčastňovaly soutěží České florbalové unie 

(ČFbU) pouze ženy. V květnu roku 2013 byl klub přejmenován na FBC Ossiko Třinec.  

                                                           
13

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Spolek 
14

 Platné stanovy florbalového klubu FBC Ossiko Třinec občanské sdružení 
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Tato změna souvisí především se spoluprací s firmou Ossiko v.s.p., která se stala generálním 

sponzorem klubu. 

 V sezóně 2011/2012 nastupovalo do soutěže ČFbU pouze družstvo žen. Jejich tým 

v pozici nováčka obsadil předposlední šesté místo. Díky tomu, že v ženské soutěži nebyl 

dostatek týmů, neznamenalo to pro tento tým sestup do nižší soutěže. O rok později v sezóně 

2012/2013 se umístily ženy rovněž na šestém místě. Rozdílem bylo to, že se soutěže 

nezúčastnilo sedm týmů, ale týmů osm. V této sezóně se rovněž k týmu žen připojili dva noví 

trenéři, kteří začali pracovat na dlouhodobé koncepci nejen týmu, ale i celého klubu. Toto se 

projevilo o rok později v sezóně 2013/2014. Klub FBC Ossiko Třinec vedle ženského týmu 

přihlásil do soutěží ČFbU také mužský tým, jehož členy byli také zkušení hráči, kteří dříve 

nastupovali k extraligovým nebo prvoligovým utkáním v klubu SK FBC Třinec. Ženy v této 

sezóně zaznamenaly posun, jelikož se umístily na osmém místě, tentokrát však čtrnáctičlenné 

tabulky. Muži byli ještě o něco úspěšnější a postoupili z prvního místa do vyšší soutěže bez 

ztráty jediného bodu v soutěžních utkáních.  

Současnost klubu FBC Ossiko Třinec  

 V současnosti působí ve florbalovém klubu FBC Ossiko Třinec přes 120 členů v pěti 

kategoriích (muži, ženy, dorostenci, dorostenky, starší žáci). Hlavním účelem organizace je 

výchova mladých sportovců a poskytování sportovního vyžití lidem, kteří mají touhu se ve 

florbalu zlepšovat. V klubu však nepůsobí pouze občané města Třinec, ale také několik členů 

z nedalekého Českého Těšína či Jablunkova a přilehlých vesnic. Klub nabízí členům každé 

kategorie nejméně dvě tréninkové jednotky týdně pod vedením zkušených trenérů a také 

občasná soutěžní utkání ať už v rámci České florbalové unie, či jiných organizací pořádajících 

florbalové soutěže.  

 Do budoucna je cílem klubu založit týmy všech věkových kategorií od nejmenších 

elévů. Tyto týmy poté přihlásit do soutěží a v nich uspět. Cílem ženské složky je umisťovat se 

na špičce tabulky a poté i případný postup do 1. Ligy žen. Muži mají za cíl být suverénní ve 

všech utkáních, kterých se zúčastňují, přičemž vedení klubu má snahu komunikovat 

s ostatními kluby ve vyšších soutěžích a jednat o případné výměně soutěže, protože postoupit 

do adekvátní soutěže pouze postupovým klíčem je otázka několika let.  
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Sezóna 2013/2014 

Muži – MS třída mužů (1. místo) 

Ženy – 2. Liga žen – divize VII (8. místo) 

Dorostenci – Městská florbalová liga (7. místo) 

Dorostenky - Slezská žákovská florbalová liga (3. místo) 

Starší žáci - Slezská žákovská florbalová liga (1. místo) 

3.1 Hospodaření klubu 

Příjmy 

 Celkové příjmy klubu za rok 2013 činí 282 300 Kč. Příjmy byly tvořeny především 

třemi složkami, které jsou zachyceny v grafu 3.1. 

Graf 3.1 Příjmy klubu FBC Ossiko Třinec za rok 2013  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací klubu 

 Největší část příjmů proudících do klubu je tvořena sponzorským darem generálního 

sponzora klubu, firmy Ossiko v.s.p.. Druhou podstatnou část příjmů tvoří tržby z prodeje 

služeb, jako jsou poskytování tréninkových jednotek. Tyto služby jsou poskytovány 
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především členům klubu, kteří si tyto služby kupují formou členských příspěvků. Poslední 

nejmenší část příjmů pro klub tvoří tržby ze smlouvy o reklamě se společností Vafer s.r.o., 

které je na oplátku poskytována reklama umístěním loga společnosti na dresech klubu.  

Výdaje 

 Celkové výdaje klubu za rok 2013 činí 220 636 Kč. V účetnictví klubu byly tyto 

výdaje rozděleny především do dvou složek zachycených v grafu 3.2. 

Graf 3.2 Výdaje klubu FBC Ossiko Třinec za rok 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací klubu 

 Největší část výdajů tvoří služby, z toho nejpodstatnější množství financí je 

vynakládáno na pronájem haly a tělocvičen. V této položce jsou dále zahrnuty platy trenérům 

a proplácení cestovného na zápasy trenérům a funkcionářům klubu na schůze se sponzory a 

jiná jednání. Menší úsek grafu patří spotřebovaným nákupům neboli spotřebě materiálu. Tato 

položka je spokojena především s výdaji na výrobu dresů všech kategorií, na nákupy 

florbalových míčků a jiných sportovních potřeb k poskytování služeb.  

Výsledek hospodaření klubu za 3 roky 

 Graf 3.3 zachycuje výnosy a náklady klubu FBC Ossiko Třinec za poslední tři roky. 

Jak je z grafu patrné, obrovský skok ve výnosech i nákladech klub zažil v roce 2013, kdy se 
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výrazně zvětšil jak počet členů klubu, tak přítok i odtok peněz do klubu a z něj. 

S rozšiřováním členské základny klubu se také objevily nové příležitosti jak získat finanční 

prostředky pro chod klubu. Zároveň však s větším počtem členů byla větší nutnost investovat 

do poskytování služeb.  

Graf 3.3 Příjmy a výdaje klubu za poslední 3 roky  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací klubu 

 Z grafu lze rovněž vyčíst výsledek hospodaření za poslední 3 roky. Pozitivní je to, že 

za všechny 3 období se klub nachází v kladných hodnotách. Za rok 2011 to bylo 10 781 Kč. 

V roce 2012 sice jisté finance do klubu připutovaly, avšak výsledek hospodaření 5545 Kč byl 

nižší než v roce minulém kvůli vyšším výdajům. Poslední rok 2013 byl pro klub z hlediska 

výsledku hospodaření zatím nejúspěšnější. Klubu se sice s větší členskou základnou zvedly 

nutné výdaje na poskytování služeb, avšak s novými členy také připutovaly do klubu další 

finance formou členských příspěvků a získáním nových sponzorů. Klub se tak v roce 2013 

pohyboval v kladných číslech, konkrétně 61 664 Kč. 

Počet členů klubu 

 Z grafu vyplývá, že co se týče počtu členů, je v klubu s každým novým rokem 

stoupající tendence. Kvůli tomu, že klub nepůsobí na sportovním poli dlouho, sice čísla 
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nejsou tak veliká, ale podstatná je strmě stoupající tendence křivky. Klub se dostává do 

podvědomí lidí, získává si dobré jméno a tak i zájem stát se členem klubu je poměrně veliký.  

Graf 3.4 Počet členů klubu na počátku kalendářního roku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací klubu 
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4. Marketingový mix florbalového klubu FBC Ossiko Třinec 

 Tato kapitola se zaobírá rozebráním dílčích složek marketingového mixu klubu. U 

jednotlivých složek jsou uvedeny výsledky vlastního marketingového průzkumu týkající se 

dané problematiky. Průzkum byl proveden elektronickou dotazníkovou formou. Celkem na 

průzkum odpovědělo 120 lidí z toho 62 mužů a 58 žen. Ve věku 18-29 let (převážně hráči 

seniorských kategorií) odpovědělo 49 respondentů, ve věku do 18 let (hráči mládežnických 

kategorií) respondentů 43 a poslední věková kategorie 30 let + (rodiče) zodpovědělo 28 

respondentů.  

4.1 Produkt 

Florbal 

 Nejpodstatnějším produktem nabízeným klubem je zcela jistě samotný sport- florbal. 

Klub nabízí sportovní vyžití na tréninkových jednotkách pod vedením školených trenérů. 

Zákazníci (převážně hráči klubu) jsou vždy rozděleni do věkových kategorií, do kterých patří 

a těm je tréninková jednotka přizpůsobena. Zákazníci si tento produkt kupují formou 

členských příspěvků, jejichž výše se vždy odvíjí od dané kategorie, do níž jsou zákazníci 

zařazeni. Členské příspěvky se platí vždy na půl sezóny dopředu buď hotově, nebo 

bankovním převodem. Tréninky jsou připravovány systematicky s dlouhodobou vizí, kde jsou 

hráči připravováni na soutěžní utkání tak, aby v nich obstáli. Každý z hráčů je licencován pod 

klubem v ČFbÚ, aby mohl k utkáním nastoupit. 

 Na spokojenost s tréninkovými jednotkami a celkově s fungováním klubu byli 

respondenti tázáni v dotazníku  

Otázka č. 1: Jste spokojen/a s tím, jak klub funguje? 

 Tato otázka byla zaměřena na úvod spíše všeobecně na fungování klubu. Toto se 

týkalo nejen manažerského vedení klubu, ale také fungování tréninkových jednotek 

z dlouhodobého hlediska a celkového chodu klubu. Na tuto otázku respondenti odpovídali 

z veliké části pozitivně, avšak našli se i jedinci, kteří s fungováním spokojeni spíš nebyli nebo 

byli rozhodně nespokojeni. Tito jedinci však tvořili jen nízké procento. 
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Graf 4.1 Spokojenost s fungováním klubu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací klubu 

Soustředění 

 Klub také pořádá minimálně jednou do roka každé kategorii soustředění. Obvykle jsou 

tato soustředění uspořádaná v rámci letní přípravy o prázdninách, kde jsou hráči fyzicky 

připravováni na start nové sezóny. Soustředění však nejsou organizovány pouze kvůli lepší 

fyzické přípravě členů na novou sezónu, ale také mají stmelovací charakter. Účastníci 

vykonávají mnoho aktivit, během nichž jsou vedení k utužování kolektivu, lepšímu poznávání 

spoluhráčů a podobně. Obvyklá délka soustředění je 5-7 dní.  

Otázka č. 2: Zúčastnil byste se (vaše dítě) soustředění v případě, že by se konalo? 

 Největší překážkou pro soustředění jsou finance. Účastníkům musí být zajištěna 

pravidelná strava a pitný režim a také vhodné ubytování a dostatečná regenerace. To vše se 

proto promítne na konečné ceně soustředění. Překážkou také může být to, že pracující 

potenciální účastníci nemusí dostat na daný termín dovolenou a proto se soustředění nemohou 

zúčastnit. I přes tyto překážky valná většina dotazovaných odpovídala na otázku týkající se 

soustředění pozitivně. 
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Graf 4.2 Účast na soustředění 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací klubu 

4. 2 Cena 

 Cena je velice podstatným prvkem marketingového mixu. Klub může cenu určovat u 

různých poskytovaných služeb, avšak toto je u mladého sportu, jako je florbal, velice 

omezené. Cenu vstupenek na soutěžní utkání si převážně určují pouze kluby hrající extraligu 

či první ligu. Klub FBC Ossiko Třinec se do této kategorie neřadí, a tak příjem ze vstupenek 

na utkání je pro něj nereálný. Cenu si může určovat u tréninkových jednotek. Výše ceny za 

tréninkové jednotky se odvíjí od počtu a délky tréninkových jednotek týdně, haly či 

tělocvičny, ve které jsou tréninkové jednotky uspořádány. U mužské kategorie je to 2000 Kč 

za sezónu při jedné tréninkové jednotce týdně ve velké sportovní hale. U kategorie ženské je 

cena za jednu sezónu 2500 Kč při dvou tréninkových jednotkách týdně v tělocvičně. Tato 

částka zahrnuje také poplatek za hráčskou licenci 500 Kč. Cena za tréninkové jednotky u 

ostatních mládežnických kategorií je 2000 Kč za sezónu při dvou tréninkových jednotkách 

týdně.  

Otázka č. 3: Je pro vás finanční náročnost na působení v klubu přijatelná? 

 Ve srovnání s okolními konkurenčními kluby je výše členských příspěvků v klubu 

FBC Ossiko Třinec výrazně nižší. Na otázce v průzkumu, zda je finanční náročnost na 

působení v klubu pro členy přijatelná, je patrné, že si tento fakt respondenti uvědomují. 

Přesně 100 lidí odpovědělo, že je finanční náročnost pro ně přijatelná nebo spíše přijatelná. 

Toto může být pro klub ve srovnání s ostatními značnou výhodou. 
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Graf 4.3 Finanční náročnost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací klubu 

Otázka č. 4: Působil/a byste (vaše dítě) v klubu i kdyby byla výše členských příspěvků vyšší? 

 Na druhou otázku týkající se ceny, zda by členové působili v klubu i při vyšších 

členských příspěvcích, byly odpovědi již více různorodé, avšak stále převládal názor 

„rozhodně ano“ nebo „spíše ano“. Toto může vypovídat o tom, že je cena příspěvků opravdu 

poměrně nízká. Také to však může vypovídat o spokojenosti zákazníků s jejich působením 

v klubu a ani vyšší cena by je nedonutila přestat využívat služeb klubu. 

Graf 4.4 Zvýšené členské příspěvky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací klubu 
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4.3 Místo 

 Podle stanov klubu se sídlo FBC Ossiko Třinec nachází v Třinci na ulici Slezská 

738/34. Vzhledem k tomu, že klub nevlastní žádnou sportovní halu ani tělocvičnu, musí si 

sportovní střediska a tělocvičny k poskytování služeb pronajímat. Nepsaná herní základna 

klubu se nachází v hale STaRS v Třinci. Kvůli rekonstrukci této haly se však musí tréninkové 

jednotky v sezóně 2013/2014 konat v halách a tělocvičnách Třince a okolí. Toto dopravování 

se do náhradních prostorů se však jeví značně komplikované pro řadu členů klubu.  

Otázka č. 5: Je pro vás náročné dopravovat se na tréninky? 

Pro mladší kategorie se v sezóně 2013/2014, kdy je herní základna v hale STaRS uzavřena, 

povedlo získat prostory k poskytování služeb přímo v  Třinci. Pro tyto členy a jejich rodiče 

tak převážně doprava na tréninky náročná nebyla. Mužská kategorie však musela hledat 

útočiště v Bystřici nad Olší a ženská kategorie v tělocvičně v Českém Těšíně. Pro ty byla 

doprava na tréninky momentálně náročnější. 

Graf 4.5 Dopravování se na tréninky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací klubu 

Otázka č. 6: Vnímáte pozitivně to, že bude herní základna v nově zrekonstruované hale 

STaRS? 

 Hala STaRS se nachází v centru města Třinec, tudíž je pro všechny obyvatele města 

snadno přístupná. Nedaleko haly je zastávka MHD a přímo u haly je veliké parkoviště pro 
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návštěvníky střediska.  Po rekonstrukci by se měly tréninky a zápasy opět přesunout zpátky 

do haly. Tento fakt vítají téměř všichni respondenti, kteří odpovídali na dotazník. 

Graf 4.6 Hala STaRS 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací klubu 

4.4 Marketingová komunikace 

Reklama 

 Jelikož působí klub na florbalovém poli jen krátce, je pro něj dobrá reklama základem 

úspěchu. Musí na své okolí působit v dobrém světle, aby si zákazníci vybrali, že budou 

využívat služeb právě klubu FBC Ossiko Třinec. Je mnoho prostředků, kterých může klub 

využít. Především je to iFK regionální televize Třinec, která vysílá zpravodajství o dění 

v Třinci a okolí. Dále může využít webových stránek klubu, služeb třineckých novin Hutník 

či celorepublikového webového portálu Florbalmag. Oplátkou za to může nabídnout klub 

finanční obnos nebo reklamu na webových stránkách či dresech.  

Otázka č. 7: Myslíte si, že má klub ve srovnání s ostatními kluby dobrou propagaci? 

 Z dotazníkového šetření je jasné (graf 4.7), že klub má v oblasti reklamy a propagace 

určité rezervy. Většina respondentů si sice myslí, že klub má dobrou propagaci, avšak 

převládá názor „spíše ano“. Pro klub z toho vyplývá, že v oblasti reklamy sice pracuje dobře, 

avšak dalo by se pracovat ještě lépe.  
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Graf 4.7 Propagace klubu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací klubu 

Otázka č. 8: Doporučil/a byste působení v klubu i lidem ve vašem okolí? 

 Téměř všichni respondenti by podle dotazníkového šetření znázorněného v grafu 4.8 

klub doporučili lidem ve svém okolí. Z toho můžeme vyvodit, že vnímají klub v dobrém 

světle. I toto vypovídá o dobré nepřímé reklamě klubu, kterou si vytvořil svým působením. 

Graf 4.8 Doporučení klubu známým 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací klubu 
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4.5 Lidé 

 Tento faktor v oblasti klubu FBC Ossiko Třinec zahrnuje především trenéry, řídící 

tréninky. Většina trenérů je řádně proškolená školením pořádaným ČFbU a vlastní minimálně 

licenci D. Každý trenér klubu je současný či bývalý hráč florbalu a očekává se, že dané 

problematice dostatečně rozumí.  

Otázka č. 9: Jste spokojen s tím, jak vás/vaše dítě vedou trenéři? 

 Na tuto otázku odpovědělo přes 100 respondentů pozitivně. Z toho lze usoudit, že klub 

se na tuto oblast zaměřuje a klade veliký důraz na to, aby trenéři byli opravdu lidé na svém 

místě. Samozřejmě, že určitý počet respondentů odpověděl negativně (konkrétně 14), toto 

však lze přisuzovat nespokojenosti se svou pozicí v týmu či špatnými osobními vztahy.  

Graf 4.9 Spokojenost s trenéry 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací klubu 

4.6 Procesy 

 Mezi procesy klubu FBC Ossiko Třinec můžeme zařadit pravidelné schůze klubu pro 

všechny členy klubu, kteří mají zájem zapojovat se na chodu klubu. Tyto schůze jsou 

především informativní, kde jsou členové obeznámení s fungováním a rozhodnutím klubu, 

avšak mohou také předat svůj názor či návrh vedení klubu. Trenéři v klubu FBC Ossiko 

Třinec také pořádají informativní schůzky pro rodiče dětí, které trénují. Na těchto schůzkách 

informují rodiče o jejich postupech při tréninkových jednotkách a také o jejich přístupu 
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k dětem. Také jim sdělují, co od dětí a od rodičů očekávají. Tyto schůzky obvykle vedou 

k lepším vztahům mezi rodiči a trenéry. 

Otázka č. 10: Měli byste zájem o pravidelné veřejné schůze týkající se chodu klubu? 

 Velký počet dotazovaných o tuto možnost zájem nejeví. Většina respondentů však má 

o pravidelné schůze zájem a je pravděpodobné, že by se případné schůze zúčastnili. Nutno 

podotknout, že dotazník vyplňovaly i neplnoleté děti, kterým lze negativní zájem přisoudit. 

Graf 4.10 Pravidelné schůze 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací klubu 

4.7 Materiální prostředí 

 Klub je nucen k poskytování služby zajistit vhodné podmínky a k tomu musí vlastnit 

jisté materiální vybavení. Typickým příkladem pro florbalový klub je zajištění florbalových 

míčků. Mezi další vybavení materiálního prostředí, které klub musí zajistit pro adekvátní 

poskytování služeb, můžeme zařadit trenérské tabulky, kužely, píšťalky pro trenéry, 

florbalové mantinely či vybavení pro brankáře. V klubech na amatérské úrovni si obvykle 

hráči musí zajistit sami florbalové hole, obuv, či oblečení.  
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4.8 SWOT analýza 

Tabulka 4.1 - SWOT analýza klubu FBC Ossiko Třinec 

In
te

rn
í f

ak
to

ry
 

 Silné stránky Slabé stránky 

• Jediný klub ve městě 

• Kvalitní úroveň mužského týmu 

• Kvalifikovaní trenéři 

• Generální sponzor 

• Dobrá pověst klubu 

• Poměrně mladý klub 

• Nevlastnění haly 

• Malá podpora města 

• Nízká soutěž mužů 

E
xt

er
ní

 f
ak

to
ry

 

Příležitosti Hrozby 

• Děti z okolních vesnic 

• Výchova talentovaných dětí 

• Oslovení dalších sponzorů 

• Propagace pomocí florbalmag.cz 

• Odchody hráčů kvůli nízké soutěži 

• Zranění hráčů 

• Nezájem dětí o sport 

• Malá podpora rodičů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Silné stránky 

 Jediný klub ve městě 

Vzhledem k tomu, že se před 2 lety rozpadl klub SK FBC Třinec, je nyní FBC Ossiko Třinec 

jediný fungujícím klubem působícím ve městě Třinec.  

 Kvalitní úroveň mužského týmu 

V mužském týmu působí hráči, kteří dříve nastupovali pod SK FBC Třinec k extraligovým 

utkáním či hráči, kteří dříve působili v jiných klubech hrajících celorepublikové soutěže.  

 Kvalifikovaní trenéři 

Většina trenérů působících v klubu jsou řádně proškolení školeními ČFbU a vlastní platné 

trenérské licence. Ve florbalu se vyznají i díky toho, že jsou to buď současní či bývalí hráči. 
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 Generální sponzor 

Klub podepsal na 3 roky smlouvu s generálním sponzorem firmou Ossiko v.s.p., který 

zajišťuje tok potřebných financí do klubu. To umožňuje klubu poskytovat profesionálnější 

podmínky. 

 Dobrá pověst klubu 

Podle průzkumu bylo zjištěno, že klub má v okolí Třince dobrou pověst a tak se rodiče 

nemusí bát, když jejich děti budou využívat služeb poskytovaných klubem.  

Slabé stránky 

 Poměrně mladý klub 

Klub byl založen teprve před 3 lety, proto může některé lidi odradit to, že klub nemá žádné 

větší historické pozadí. 

 Nevlastnění haly 

Jako většina menších klubů ani klub FBC Ossiko Třinec není vlastníkem sportovní haly. 

Proto si musí haly a tělocvičny pronajímat. Tím se musí přizpůsobovat volným termínům 

poskytnutým provozovateli a často jsou termíny nevyhovující. Hala STaRS navíc nabízí jen 

omezené množství termínů, proto je klub nucen některé tréninkové jednotky provozovat 

v tělocvičnách základních škol. 

 Malá podpora města 

Malá podpora města souvisí s krátkým působením klubu FBC Ossiko Třinec, proto finanční 

podpora od města není tak velká. Je však naděje, že pokud bude klub fungovat dobře i nadále, 

finanční podpora města se časem bude zvyšovat. 

 Nízká soutěž mužů 

V současnosti asi největší slabina. Klub se může pyšnit hned několika hráči známými v celé 

republice. Mužský tým by se kvalitou mohl rozhodně řadit mezi špičku, avšak po založení se 

musel tým přihlásit do nejnižší mužské soutěže. Nyní klub jedná o možnostech přeřazení do 

vyšší soutěže, avšak zatím není žádná reálná možnost k dispozici, proto musí tým postupovat 

standardní cestou.  
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Příležitosti 

 Děti z okolních vesnic 

Třinec je první větší město od hranic se Slovenskem směrem na západ. Proto je velikou 

příležitostí využít množství dětí z okolních vesnic. Klub se již nyní setkává s některými dětmi, 

které dříve působily ve vesnických klubech, avšak kvůli touze zlepšovat se začali navštěvovat 

klub FBC Ossiko Třinec, protože v něm vidí větší možnost rozvíjet se. 

 Výchova talentovaných dětí 

Díky veliké členské základně jednotlivých kategorií je veliká pravděpodobnost, že se mezi 

dětmi objeví i ty více talentované děti, které mohou mít do budoucna ty nejvyšší cíle, pokud 

budou správně vychovávány. 

 Oslovení dalších sponzorů 

Klub sice již s několika sponzory spolupracuje, avšak čím více financí bude mít k dispozici, 

tím kvalitnější služby bude moci nabízet. Pokud sponzoři uvidí, že klub dobře koncepčně 

pracuje, bude mít větší ochotu spolupracovat a tím i získat jistou reklamu. 

 Propagace pomoci florbalmag.cz 

Server florbalmag.cz je atraktivní internetový server, který poskytuje florbalové 

zpravodajství, ale také umožňuje klubům zasílat novinky, články, informace, fotky a videa, 

které poté zveřejňuje. Díky tomu o sobě může klub dát vědět širšímu poli florbalových 

nadšenců. 

Hrozby 

 Odchody hráčů kvůli nízké soutěži 

Jak již bylo uvedeno výše, v klubu působí mnoho zkušených a kvalitních hráčů. Ti však šli do 

klubu s vidinou brzkého postupu do vyšší soutěže. Pokud se však vedení klubu nepovede 

vyjednat působení ve vyšší soutěži, bude se muset potýkat s hrozbou odchodu kvalitních 

hráčů do jiných týmů, hrajících vyšší soutěž. Pokud vedení klubu chce tyto hráče udržet, mělo 

by začít jednat s vedením ČFbU o možnostech zařazení do vyšších soutěží. 

  



43 
 

 Zranění hráčů 

Florbal je známý tím, že je jednoduché se při provozování tohoto sportu zranit. Toto se týká 

především kolen a kotníků. Zranění kolene je obvykle dlouhodobou záležitostí. Pokud se 

sejde nešťastná shoda náhod a zraní se najednou více důležitých hráčů, může se stát, že týmy 

nebudou podávat očekávané výsledky. Zraněním se dá předcházet prevenci proti zraněním. 

Pro florbalisty jsou obzvlášť účinné funkční kruhové tréninky, při nichž jsou posilovány a 

zpevňovány všechny důležité svaly. Nezbytnou součástí prevence proti zraněním je dobrá 

regenerace. Jelikož středisko STaRS poskytuje mimo sportovní halu také bazén či saunu, 

vedení klubu by mohlo oslovit vedení STaRS a pokusit se vyjednat zvýhodněné podmínky 

užívání pro členy klubu.  

 Nezájem dětí o sport 

S tímto faktorem se v dnešní době musí vypořádat většina organizací poskytujících sportovní 

vyžití. Při rozvoji počítačové a mobilní techniky děti přestávají mít zájem o sport a 

provozování jej na soutěžní úrovni.  

 Malá podpora rodičů 

Trenéři si snaží z dětí vychovat co nejlepší sportovce. K tomu je však nutné, aby v tom dětem 

nebránili jejich rodiče. Pokud rodiče nebudou děti ve sportu podporovat a budou je od sportu 

spíše odrazovat, je velká pravděpodobnost, že někteří talentovaní hráči nedosáhnou svého 

potenciálního maxima. K lepší komunikaci s rodiči by mohly sloužit rodičovské schůze 

pořádané několikrát do roka, kde by jim byly poskytnuté veškeré informace, či uspořádání 

mimořádných akcí, kterých by se rodiče společně s dětmi mohli zúčastnit. 
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5. Návrhy a doporučení 

 Tato kapitola vychází z dotazníkového šetření uvedeného v předchozí kapitole. Bude 

se věnovat návrhům a doporučením ke zlepšení marketingového plánu florbalového klubu 

FBC Ossiko Třinec.  

5.1 Produkt 

 Florbalový klub FBC Ossiko Třinec nabízí dva hlavní produkty- florbal a florbalová 

soustředění. Podle dotazníkového šetření jasně vyplývá, že je mezi členy klubu obrovský 

zájem především o soustředění. Klub by měl realizovat soustředění pro každou kategorii 

minimálně jednou do roka. Je možnost uspořádat také více než jedno soustředění za rok, 

kupříkladu soustředění zimní, které může trvat kratší dobu. Co se týká florbalu jako sportu, 

s tím většina respondentů problém neměla a je jasné, že v této oblasti se klub ubírá dobrým 

směrem. 

5.2 Cena 

 Názory na cenu za poskytované služby byly již více rozporuplné. Avšak pro drtivou 

většinu respondentů je cena za služby přijatelná. Pokud bude klub poskytovat stále stejné 

služby, je veliká pravděpodobnost, že se cena výrazně nezvýší. V případě, že by se klub chtěl 

dostat mezi republikovou špičku, museli by však trenéři zvýšit nároky na tréninky, zvýšit 

počet tréninkových jednotek a tím by samozřejmě cena za služby stoupla. I toto jsou ale 

zákazníci ochotni podle dotazníkového průzkumu přijmout. Avšak procento respondentů, pro 

které by toto bylo nepřijatelné, se citelně zvyšuje a tak by klub v nejbližší době neměl 

razantně výši příspěvků zvyšovat. U florbalového soustředění je situace odlišná. Soustředění 

je poměrně finančně náročné na pouze několik dní. Nabízí však široké spektrum aktivně 

prožitého období, během kterého je o zákazníka náležitě postaráno, a jsou mu poskytnuty 

všechny životu důležité potřeby, za které by musel platit i v případě, že by se soustředění 

nezúčastnil. Ale ani současná cena florbalového soustředění by většinu respondentů podle 

průzkumu neodradila. Klub by aktuálně s cenou poskytovaných služeb neměl výrazně hýbat, 

pokud si to situace vyloženě nevyžádá. Tím si zajistí využití služeb mnoha zákazníky. 
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5.3 Místo 

 Místo je v současné době pro klub FBC Ossiko Třinec asi největším otazníkem. Kvůli 

rekonstrukci haly se tréninkové jednotky odehrávají v alternativních prostorech a toto je pro 

řadu členů značně náročné. Tento problém se však momentálně jinak řešit nedá. Pozitivní je, 

že sezóna 2013/2014 je téměř u konce a zbývá posledních pár týdnů tréninků. V sezóně příští 

je již domluvena spolupráce s nově rekonstruovanou halou STaRS v Třinci, která poskytne 

klubu zázemí pro řadu tréninkových jednotek. Toto podle průzkumu vnímá pozitivně téměř 

každý dotazovaný. Hala STaRS však klubu nabídla jen omezené množství termínů, proto klub 

není schopen umístit všechny kategorie do této haly, především mládežnické kategorie. 

Nejlepší řešení pro tuto situaci je využití prostorů okolních tělocvičen základních škol, které 

jsou pro děti dobře dostupné a velikostně vyhovující. V případě, že budou všechny tréninky 

provozovány přímo v Třinci, bude to vyhovující pro drtivou většinu členů klubu. Klíčové je 

umístění starších kategorií (muži, ženy, junioři) v hale STaRS, která odpovídá velikostně 

parametrům florbalového hřiště. Do budoucna může klub v případě dostatečných financí 

myslet i na výstavbu vlastní sportovní haly, toto je však aktuálně nereálné. 

5.4 Marketingová komunikace 

Reklama 

 Klub se snaží využívat dobře okolních médií, jako je regionální televize, či noviny 

města, po případě florbalového serveru florbalmag.cz a dát tím o sobě vědět. Velká část 

respondentů dotazníku vnímá klub v pozitivním světle, což je také pro klub jistá reklama. 

Problém je, že reklama často stojí na samotných hráčích, kteří se snaží o sobě dát vědět 

formou video upoutávek, článků a podobně. Klub by měl pověřit jednu či dvě osoby, které by 

toto měly na starosti a nabídnout jim alespoň symbolické finanční ohodnocení k motivaci. 

Tito lidé by pak pravidelně dávaly médiím o klubu vědět, realizovaly by reklamní akce či 

tvořili reklamní letáky. Tím by klub měl lépe zvládnutou reklamu a do klubu by tak mohlo 

začít proudit jak více zákazníku, tak více financí formou sponzorských darů. 

 Pozitivní také je, že většina současných členů klubu a lidí, kteří sledují dění klubu, by 

doporučilo klub svému okolí. Toho by se dalo využít a oslovit okolí respondentů formou 

letáčků či akcí typu den otevřených dveří klubu, kde by si případní zájemci mohli vyzkoušet, 

zda by je florbal bavil a mohli případně začít klub navštěvovat.  
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5.5 Lidé 

 Tento prvek marketingového mixu vztaženého na florbalový klub se týká především 

trenérů. Většina trenérů je řádně proškolená trenérskými školeními a má bohaté florbalové 

zkušenosti. Je důležité však pracovat koncepčně, aby se klub ubíral stejným směrem. Na 

škodu nejsou pravidelné trenérské schůze pod vedením jednoho šéftrenéra, který by schůze 

pořádal a vždy všem trenérům objasnil jasnou vizi, jakou se klub má ubírat. Nebylo by od 

věci, kdyby šéftrenér také navštěvoval různé tréninkové jednotky a sledoval, zda se jeho 

pokyny realizují i v praxi. V klubu FBC Ossiko Třinec však je problém, že nemá obsazenou 

pozici šéftrenéra. Proto každý trenér pracuje podle svého nejlepšího úsudku a může se stát, že 

se v určitých bodech výchovy s ostatními trenéry neztotožní. Toto může v klubu způsobit 

chaos.  

5.6 Procesy 

 Tato oblast byla v marketingovém průzkumu zaměřena především na pravidelné 

schůze vedení klubu s členy klubu či jejich zákonnými zástupci. I když výsledky průzkumu 

odhalily, že zájem o tyto schůze má přibližně polovina respondentů, pravidelné schůze by se i 

tak měly realizovat. Klub se v případě stížností některých členů může odvolat na to, že se 

konají pravidelné schůze, na kterých jsou poskytovány veškeré informace. Tyto schůze by 

však měly stížnostem a nedorozuměním předcházet právě díky informovanosti a také se díky 

nim zlepší vztahy mezi vedením a členy klubu.  

5.7 Materiální prostředí 

 V této oblasti klub pracuje spolehlivě. Všichni trenéři mají příležitost sdělit vedení 

klubu, jaké materiální vybavení ke své práci potřebují, a často jim vedení klubu vyjde vstříc. 

V mnoha florbalových klubech je problém zejména v množství florbalových míčků na 

trénincích. Hráči nemají dostatek míčku, a tak je trénink bez potřebného tempa. Toto však 

není případ žádné z kategorií tohoto klubu. Větší finanční náročnost si žádají florbalové 

mantinely, jejichž cena se pohybuje přibližně kolem 120 000 Kč a klub mantinely nevlastní. 

Musí si je pronajímat a často vznikají problémy, pokud mantinely nejsou k dispozici. Klub 

FBC Ossiko Třinec však i v této oblasti již začal pracovat a pro sezónu 2014/2015 by měl již 

vlastnit svoje florbalové mantinely.  
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6. Závěr 

 Florbalový klub FBC Ossiko Třinec existuje sice pouze 3 roky, avšak i za tuto krátkou 

dobu si stihl vybudovat silné postavení na východě florbalové mapy České republiky. I když u 

jeho založení stál pouze ženský tým, nyní po třech letech se může pyšnit 120 členy v 5 

kategoriích a do budoucna má v plánu další rozšíření členské základny. Cílem klubu však 

stále zůstává nabízení florbalu všem příznivcům tohoto atraktivního sportu. 

 Cílem této bakalářské práce bylo posoudit to, jak má v současnosti florbalový klub 

FBC Ossiko Třinec zvládnutý marketingový mix a navrhnout mu možnosti, jak tento stav 

ještě vylepšit. Tato práce je založená na primárních informacích získaných pomocí 

dotazníkového šetření členů klubu a na sekundárních informacích získaných z interních a 

externích zdrojů florbalového klubu. Téma bakalářské práce bylo vybráno z důvodu potřeby 

zhodnotit tuto podstatnou složku fungování každého florbalového klubu, který má vidinu 

poskytování kvalitnějších služeb i za předpokladu, že za tyto služby které nejsou založeny za 

účelem zisku. 

 Teoretická část práce byla věnována odbornému teoretickému objasnění dané 

problematiky. Po nastudování množství knih byl sepsán výběr nejdůležitějších získaných 

informací týkajících se tohoto tématu. Praktická část poté charakterizuje florbalový klub FBC 

Ossiko Třinec a seznamuje se základními informacemi o klubu. Zahrnuje informace o tom, 

z jakého důvodu byl klub založen, systém jeho financování a také celkový rozpočet klubu. 

Dále je v praktické části aplikován marketingový mix na florbalový klub a působení jeho 

prvků na něj. Jako podklad pro vypracování praktické části práce byl proveden marketingový 

průzkum členů klubu a lidí zajímajících se o chod klubu pomocí dotazníkového šetření. 

Otázky byly předem sestaveny tak, aby se vždy týkaly jednoho z prvků marketingového mixu 

a pomohly tak lépe klubu objasnit v čem funguje dobře a v čem naopak potřebuje zaznamenat 

zlepšení. Na závěr je uvedeno vyhodnocení situace v jaké se klub nachází a případné návrhy 

na změny a zlepšení chodu klubu. 

 Při shrnutí všech návrhů a doporučení jasně vyplývá najevo největší potřeba klubu dát 

o sobě vědět ještě širší veřejnosti. K tomu by klub mohl využít například pracovníku, kteří by 

měli na starosti zpracování upoutávek či reklamních článků o klubu. Pozornost by také měl 

věnovat vlastním internetovým stránkám, prostřednictvím kterých může okamžitě předávat 

informace lidem, kteří sledují chod klubu a mají zájem o nejčerstvější novinky klubu. Za 
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zmínku by také stálo aktivní využívání reklamních stránek na facebooku či twitteru. Co se 

týče cílové skupiny, měl by se klub zaměřit především na výchovu mládeže, protože mládež 

je budoucnost každého sportovního klubu. Vedení klubu by také mohlo pouvažovat na 

vytvoření potřebných pozic jako je šéftrenér či organizátor nepravidelných akcí, které by také 

vedly ke zkvalitnění poskytovaných služeb. 

 Občanské sdružení či spolek se musí vždy v prvé řadě dívat na to, že poskytování 

služeb zájemcům je pravým smyslem těchto organizací.  
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Použité zkratky 

ČFbU – Česká Florbalová Unie 

FBC – Florbalový klub 

STaRS – Správa tělovýchovy a rekreačních služeb 

SK – Sportovní klub 

MHD – Městská hromadná doprava 

Ossiko – Firma sponzorující klub 
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Příloha č. 1 - Dotazník FBC Ossiko Třinec 

 Vážený respondente, 

Prosím o vyplnění anonymního dotazníku týkajícího se chodu klubu FBC Ossiko Třinec. 
Výsledky dotazníku použiji k vypracování své bakalářské práce. Zároveň mohou výsledky 
dotazníku pozitivně ovlivnit chod klubu. Předem děkuji za váš čas. 

Jiří Kajfosz  

student Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava 

1. Pohlaví 
a. Mužské 
b. Ženské 

2. Věk 
a. Do 18 let 
b. 19- 29 let  
c. 30 let a starší 

3. Jaké je vaše společenské postavení? 
a. Student 
b. Pracující zaměstnanec 
c. OSVČ 
d. Nezaměstnaný, mateřská dovolená, invalidní důchod 

4. Můj vztah ke klubu 
a. Hráč/ka, trenér 
b. Rodič dítěte navštěvujícího klub 
c. Nezávislý pozorovatel 

5. Jste spokojen/a s fungováním klubu (produkt) 
a. Rozhodně ano 
b. Spíš ano 
c. Spíš ne 
d. Rozhodně ne 

6. Je pro vás finanční náročnost na působení v klubu přijatelná (cena) 
a. Rozhodně ano 
b. Spíš ano 
c. Spíš ne 
d. Rozhodně ne 

7. Působil/a byste (vaše dítě) v klubu i kdyby byla výše členských příspěvků vyšší (cena) 
a. Rozhodně ano 
b. Spíš ano 
c. Spíš ne 
d. Rozhodně ne 

8. Jste spokojen s tím, jak vás/vaše dítě vedou trenéři? (lidé) 
a. Rozhodně ano 
b. Spíš ano 
c. Spíš ne 
d. Rozhodně ne 
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9. Doporučil/a byste působení v klubu i lidem ve vašem okolí? (reklama) 
a. Rozhodně ano 
b. Spíš ano 
c. Spíš ne 
d. Rozhodně ne 

10. Je ve vašem okolí někdo o kom víte, že po případném oslovení by měl zájem hrát 
florbal? (produkt) 

a. Rozhodně ano 
b. Spíš ano 
c. Spíš ne 
d. Rozhodně ne 

11. Víte o nějakém sponzorovi, který by měl zájem klub podpořit? (cena) 
a. Ano, (jaký………….) 
b. ne 

12. Myslíte si, že má klub ve srovnání s ostatními kluby dobrou propagaci? (reklama) 
a. Rozhodně ano 
b. Spíš ano 
c. Spíš ne 
d. Rozhodně ne 

13. Zúčastnil byste se (vaše dítě) soustředění v případě, že by se konalo? (produkt) 
a. Rozhodně ano 
b. Spíš ano 
c. Spíš ne 
d. Rozhodně ne 

14. Měli byste zájem o pravidelné veřejné schůze týkající se chodu klubu? (procesy) 
a. Rozhodně ano 
b. Spíš ano 
c. Spíš ne 
d. Rozhodně ne 

15. Navštěvujete zápasy klubu? (reklama) 
a. Pravidelně 
b. Občas 
c. Ještě jsem nebyl 

16. Vnímáte pozitivně to, že bude herní základna v nově zrekonstruované hale stars? (místo) 
a. Rozhodně ano 
b. Spíš ano 
c. Spíš ne 
d. Rozhodně ne  

17. Je pro vás náročné dopravovat se na tréninky? (distribuce) 
a. Rozhodně ano 
b. Spíš ano 
c. Spíš ne 
d. Rozhodně ne  
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18. Jak často navštěvujete webové stránky klubu? (reklama) 
a. Každý den 
b. Jednou týdně 
c. Jedenkrát měsíčně 
d. nikdy 
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Příloha č. 2 – Logo FBC Ossiko Třinec 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály klubu FBC Ossiko Třinec 


