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1 Úvod 

Sport a ekonomika, kdysi dávno nepříliš provázané pojmy. V dnešní době ovšem 

pojmy zcela neodlučitelné. Sport je s ekonomikou provázán a spojen úzkými vazbami, bez 

kterých by v této novodobé podobě ani neexistoval.  

Kluby se dnes bez silného finančního zázemí, dostatku příjmů a sponzorů neobejdou, 

sponzoři se zase neobejdou bez reklamy a zviditelnění svého produktu, a jelikož většina 

lidské populace je sportem aktivním, či pasivním ovlivněna a buď jej provozuje, nebo se baví 

sledováním tohoto společenského fenoménu, je umístění reklamy svého produktu na 

stadionech, dresech, ve jménech sportovních klubů, či televizních přenosech prestižní a 

zároveň efektivní způsob, jak oslovit koncového zákazníka a zlepšit jméno své firmy. Úkolem 

klubu je tedy zajistit si svou sportovní úrovní, výsledkovou úspěšností a komunikací 

s fanoušky, co největší počet fanoušků a zatraktivnit klub pro účely sponzora. 

Tématem této práce bude analýza, zkoumání výsledků výzkumu a případná 

doporučení pro marketingovou strategii fotbalového klubu FC Baník Ostrava, který jsem si 

vybral, protože jsem ostravským rodákem, současným občanem, aktivním fanouškem a 

v jehož prostředí se částečně vyznám a pohybuji. 

Cílem této práce je aplikování výsledků výzkumu a doporučení za účelem 

zlepšení marketingové a finanční situace klubu, zvýšení návštěvnosti domácích zápasů a 

zkvalitnění jména na fotbalové scéně. 



6 

 

2 Teoretická východiska a metody výzkumu 

2.1 Charakteristika fotbalu 

Fotbal je nejznámější týmová hra světa, o kterou se zajímají milióny fanoušků, hráčů a 

manažerů. Klade vysoké nároky na přípravu hráčů v oblasti pohybové kultury, v přesnosti 

ovládání míče a ve zvládnutí kolektivních akcí. Ovlivňuje tělesný vývoj, upevňuje morální a 

volní vlastnosti hráče. Fotbal hrají 2 družstva po 11 hráčích, z nichž jeden musí být brankář. 

Střídání hráčů se může provádět pouze při přerušení hry, o střídání musí být informován 

rozhodčí, v soutěžích FIFA mohou být střídáni pouze 3 hráči. V ostatních utkáních smí být 

nasazeno až 5 náhradníků, pokud se však na tom dohodnou oba týmy a pokud informují 

rozhodčího. Kterýkoliv hráč si smí vyměnit místo se svým brankářem, pokud informuje 

rozhodčího.  

Klesne-li během hry počet hráčů pod 7, rozhodčí ukončí hru. Utkání trvá dva poločasy 

po 45 minutách. Poločasová přestávka nesmí být delší než 15 minut. Rozhodčí nastaví každý 

poločas o dobu, která byla promeškána střídáním, zraněním, zdržováním hry nebo z jiných 

důvodů. V případě prodloužení rozhoduje řád příslušné soutěže o kolik minut a jakým 

způsobem se bude nastavovat. Většinou se nastavuje 2 x 15 minut, pokud se nerozhodne, 

nastávají penalty. Vítězem utkání je družstvo, které dosáhlo vyššího počtu vstřelených branek. 

Není-li dosaženo žádné branky nebo dosáhnou-li obě družstva stejného počtu branek, je 

výsledek utkání nerozhodný. Před začátkem utkání se losuje mincí a družstvo, které vyhraje 

los, si vybere, na kterou branku bude v prvním poločase útočit. Druhé družstvo zahájí utkání 

výkopem.  

Výkop se provede na začátku utkání, po dosažení branky, na začátku druhého 

poločasu a na začátku prodloužení. Při provedení výkopu jsou všichni hráči na své polovině, a 

dva hráči, kteří provádějí výkop, jsou ve středovém kruhu. Fotbal se hraje nohama, hlavou, 

tělem, ale nikdy ne rukou. Rukou se hraje v případě, kdy se míč dostane mimo hřiště za 

pomezní čáru. Vhazuje se oběma rukama přes hlavu z místa, ze kterého míč opustil hřiště. 

Pokud míč opustí hřiště přes brankovou čáru mimo branku, a zahraje ho tam soupeř, tak 

brankář míč vykopává ze svého brankového území. Pokud však za tuto brankovou čáru 

zahraje vlastní hráč, soupeř kope rohový kop. Branky je dosaženo, jestliže míč úplně přejde 
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brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod brankovým břevnem a útočící družstvo 

předtím neporušilo žádné pravidlo.  

Hrací plocha musí mít tvar obdélníku a délka hřiště musí být minimálně 90 a 

maximálně 120 metrů. Šířka musí být minimálně 45 a maximálně 90 metrů. Pomezní čára 

musí být vždy delší, než čára branková. Před každou brankou je pokutové území 16,5 x 

16,5m, které umožňuje brankáři hrát rukama. V každém pokutovém území je ve vzdálenosti 

11 m od brankové čáry vyznačena pokutová značka.  

Uprostřed středové čáry je vyznačen středový kruh o poloměru 9,15 m. Branka je 

umístěna uprostřed každé brankové čáry. Každou branku tvoří dvě svislé brankové tyče 

postavené ve stejné vzdálenosti od rohových praporků, které jsou nahoře spojeny břevnem. 

Vnitřní strany brankových tyčí jsou od sebe vzdáleny 7,32 m, spodní strana břevna je ve výši 

2,44 m nad zemí. Míč musí být kulatý, musí být zhotovený z kůže nebo jiného schváleného 

materiálu, nesmí mít obvod větší než 70 cm a menší než 68 cm, na začátku hry nesmí mít 

hmotnost větší než 450 g a menší než 410 g a musí mít vnitřní tlak mezi 0,6 - 1,1 atm. [11] 

2.1.1 Historie fotbalu 

Fotbal, neboli kopaná je kolektivní míčový sport, který vznikl v dnešní podobě v 16. 

století v Anglii, kde soukromé střední školy začaly tlačit své žáky k aktivnímu provozování 

sportu. Každá ze škol ovšem používala svá pravidla, které se odvíjely od podmínek a 

možností lokálních hřišť. Vznikly tedy dvě verze fotbalu, v jedné verzi mohli hráči přenášet 

míč i rukama, v té druhé se upřednostňovalo kopání do míče. 

Ve 40. letech 19. století Anglii zasáhl boom železniční dopravy, který umožnil 

pořádání zápasů mezi jednotlivými školami. Ovšem kvůli rozdílnosti pravidel jednotlivých 

škol bylo soupeření prakticky nemožné. V roce 1848 se tedy sešlo 14 zástupců škol, aby 

vytvořili jednu verzi ucelených pravidel tzv. Cambridgeská pravidla, která upřednostňovala 

kopání avšak chycení míče do rukou bylo stále možné. Tendence ke sjednocení však vedly 

k založení prvního oficiálního fotbalového sdružení na světě The Football Association v roce 

1863. Po pár setkáních vytvořila asociace sadu pravidel, z nichž ovšem vynechala pravidla 

dovolující běh s míčem v ruce, držení a podrážení protivníka s míčem. Kvůli tomu asociaci 

několik klubů opustilo a založilo v roce 1871 ragby. [10] 
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2.1.2 Historie českého fotbalu 

Na českém území se začal hrát fotbal na konci devatenáctého století, kam sahají i 

kořeny nejstarších českých klubů. V roce 1922 se Československá fotbalová asociace stala 

součástí FIFA. V roce 1993 po rozdělení Československa v České republice vzniká 

Českomoravský fotbalový svaz, který se později přejmenoval na Fotbalovou asociaci České 

republiky. 

2.2 Marketing  

Marketing je původně anglické slovo složené ze základu market, což v překladu jako 

podstatné slovo znamená trh, či obchod a jako sloveso se překládá jako prodávat, nebo uvést 

výrobek na trh, a z přípony ing. Marketing je spojení mnoha činností, které umožňují 

uspokojení potřeb zákazníků, fungování trhu, růstu příjmu a zisku firmy.  

Dvojí pojetí marketingu: 

 Koncepční teorie marketingu zdůrazňuje podnikatelské aktivity, vymezuje dlouhodobé 

strategické cíle podniku, od kterých se pak odvíjejí způsoby řízení a hlavní zásady 

jednání podniku, 

 Funkční pojetí marketingu vymezuje marketing jako souhrn metod a nástrojů 

rozhodujících v oblasti výroby, cen, distribuce a propagace. Všechny nástroje 

v jednotném komplexu slouží globálním cílům podniku, tvoří jeho marketingové 

řízení. 

V moderním chápání marketingu jsou obě teorie stejně významné. Ke zdůrazňováno 

koncepční pojetí, současně s rozvíjením funkcí marketingu, jako systému nástrojů užívaných 

k uspokojování požadavků zákazníků. [3]  

2.3 Sportovní marketing 

Abychom mohli definovat sportovní marketing je nutné spojit obě tyto komponenty, 

tedy marketing a sport, a vycházet z obecné definice marketingu jako takového. Sportovní 

marketing se v současnosti zabývá dvěmi hlavními odvětvími, a to marketingem sportovních 
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produktů a služeb, cílených přímo ke koncovému spotřebiteli a marketingem jakožto 

sportovní reklamou. 

Sportovní organizace dnes vyvíjí snahu získat dodatečné finanční zdroje, které jsou 

nutné k bezproblémovému chodu klubu a k uspokojení jeho sportovních, ekonomických a 

sociálních cílů. Hlavně tedy sportovní organizace, jež jsou vedeny jako obchodní společnosti, 

ale také občanský sdružení, se snaží využít všech možných nástrojů marketingu. [3] 

2.4 Marketingový mix  

Je to nejdůležitější nástroj marketingového řízení. Pomocí něj se dosahuje 

stanovených marketingových cílů, je sestaven dle možností dané společnosti a také se může 

celkem snadno měnit. Marketingový mix v sobě zahrnuje vše důležité a podstatné co dále 

rozhoduje o úspěšném tržním podnikání. Jeho klasická a tedy nejpoužívanější podoba se 

skládá z takzvaných „4P“, tedy: 

 Produkt (Product), 

 Cena (Price), 

 Místo (Place), 

 Propagace (Promotion). 

2.5 Marketingový mix ve sportu 

2.5.1  Sportovní produkt 

Pojem produkt je ve sportovním prostředí definován poměrně složitě. Dělí se na dvě 

skupiny a to materiální a nemateriální produkty. Kde materiální produkty mají charakter, 

který odpovídá teoriím o zboží. Nemateriální produkty se od nich liší a zároveň jsou 

dodávány na trh jedinečným způsobem.  
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Durdová (2005, s. 46): „Termín „sportovní produkt“ bývá obecně užíván jak pro 

výrobky, tak pro označení služeb. Produkt, respektive služba přestavuje soustavu hodnot 

uspokojujících potřeby zákazníků. Lidé kupují služby proto, aby řešili své problémy a potřeby, 

hodnotu služby určuje nakupující podle užitku, který mu přinese.“ 

 Základní obecný produkt 

Je základní služba, jako kupříkladu pronájem prostoru určeného ke sportovní aktivitě 

jako je ledová plocha, nebo zařízení pro cvičení ve fitnesscentru.  

 Očekávaný produkt 

V něm je zahrnut základní produkt, ke kterému se přidávájí další služby(např. sociální 

zařízení, čistota, hygiena a příjemné prostředí).  

 Rozšířený produkt  

Přidává hodnotu základnímu produktu (sestavení fitness plánu, osobní trenér, 

sestavení jídelníčku, rehabilitace, sauna, prodej suplementů). 

 Potencionální produkt 

Další možné inovace a změny produktu, které přinesou kupujícímu užitek. [3] 

2.5.2 Cena 

Cena stanovuje hodnotu sportovního produktu. Jde nejvíce vidět a zároveň lze velmi 

snadno měnit. Velmi důležité pro úspěch marketingového plánu je stanovit správnou cenu. 

Stanovení ceny u materiálního produktu je snadnější, než stanovení ceny nemateriálního, 

jelikož při stanovování ceny nemateriálního produktu, oceňujeme prožitek spotřebitele a ten 

ovlivňuje široká škála faktorů, jako jsou jeho preference, postoje, nároky, očekávání či 

zvyklosti.  

Cena tedy nemá hlavní vliv při rozhodování o koupi sportovního produktu, důležitější 

je vnímání ceny v souladu s hodnotou. Velice důležité je vypracovat takovou cenovou 

strategii, která bude akceptovatelná pro co nejširší počet zákazníků. 
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Nastavení ceny může být chápáno jako signalizace kvality a souvisí se značkou 

produktu. Cenová politika stanovuje výši příjmů podniku. 

Cíle cenové politiky: 

1) Přežití, 

2) Maximalizace zisku, 

3) Maximalizace prodeje, 

4) Prestiž, 

5) Návratnost investic. [3] 

2.5.3 Místo 

Pojmem místo se rozumí umístění daného produktu na trhu. Zaměřujeme se na 

dostupnost sportovního produktu (dálnice, parkování, MHD), také musí atraktivně vypadat, 

mít poklidné a bezpečné okolí, protože „Místo, prostředí a způsob, jakým je služba 

poskytována jsou významnou součástí vnímané hodnoty a užitku služby“. [3] 

Sportovní produkt je často distribuován pomocí masmédií (noviny, internet, televizní 

vysílání, rozhlas). Velmi důležité je distribuování vstupenek a to často nikoliv pomocí 

vlastních sil, ale s pomocí partnerských, či specializovaných distribučních sítí, aby se 

vstupenky dostaly co nejrychleji, nejblíže a nejpohodlněji ke koncovému zákazníkovi. [3] 

2.5.4 Propagace 

Si klade za cíl, přesvědčivě komunikovat za účelem prodeje sportovního produktu 

zákazníkům. Propagační mix vzniká sloučením čtyř základních činností (reklama, publicita, 

opatření na podporu prodeje a osobní prodej). Propagační strategie se mění v čase s vývojem 

sportovní organizace. Podle cílů managementu, který chce dosáhnout určitého obratu, počtu 

zákazníků nebo image. Dle cílových skupin, na které chce působit, jakým způsobem chce 

působit. Z čeho financovat danou propagaci. [2] 
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2.6 Strategická analýza vnitřního a vnějšího prostředí 

Vnitřní prostředí firmy – Jsou všechny části firmy, které jdou přímo kontrolovat a 

ovlivňují kvalitu její činnosti. Analyzují se zde finanční, lidské, materiální a nemateriální 

zdroje firmy. Výsledkem analýzy je zjištění silných a slabých stránek dané firmy. 

Vnější makrookolí – zahrnuje faktory, které může firma jen těžko sama ovlivnit a 

kontrolovat. Jsou to faktory politicko-právní, ekonomické, sociální, kulturní, technické, 

technologické a ekologické. K analyzování makrookolí se používá analýza PEST z jejichž 

výsledků se dále tvoří návrhy a opatření, jakým způsobem by měla firma reagovat. [4] 

 

Obrázek 2. 1 Vlivy vnitřního a vnějšího prostředí 

Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, Dagmar: Strategický marketing, Strategie a trendy. Praha : Grada Publishing, 

2008. str 83 

Vnější mikrookolí – mikroprostředí tvoří zákazníci, dodavatelé, odběratelé, 

konkurence, další firmy a organizace to znamená široká veřejnost. Také je zde nutné 

zanalyzovat jednotlivé složky mikrookolí, protože velmi výrazně ovlivňují činnost firmy. Na 

rozdíl od makroprostředí je mikroprostředí ve větší míře firmou ovlivnitelné. Z výsledků 
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analýz určuje firma příležitosti a hrozby. Bližší analýza mikroprostředí se provádí pomocí 

Porterova modelu pěti sil. [5] 

 

Obrázek 2. 2 Porterův model pěti sil. 

Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, Dagmar: Strategický marketing, Strategie a trendy. Praha : Grada Publishing, 

2008, str.85 
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2.7 SWOT analýza 

Výstupem analýzy vnějšího a vnitřního prostředí je takzvaná SWOT analýza, nebo-li 

analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Analýza musí být naprosto realistická. 

Nesmí ani přeceňovat ani podceňovat přednosti organizace a její slabiny. Slabiny a přednosti 

určují schopnost provádět různé strategické kroky. [6] 

Tabulka 2. 1 SWOT analýza 

Silné stránky (Strenghts) 

 Ekonomické a finanční 

 Inovační 

 Nákupní 

 Výrobní 

 Prodejní 

 Marketingové 

 Manažerské 

 Personální 

Slabé stránky (Weaknesses) 

 Ekonomické a finanční 

 Inovační 

 Nákupní 

 Výrobní 

 Prodejní 

 Marketingové 

 Manažerské 

 Personální 

Příležitosti (Opportunities) 

 Z makroprostředí 

 Ze změn na trhu 

 Z chyb konkurence 

 Z podnětů zájmových skupin 

Hrozby (Threats) 

 Z makroprostředí 

 Ze změn na trhu 

 Z konkurenčních tlaků v odvětví 

 Z tlaků zájmových skupin 
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2.8 Marketingová komunikace 

Pod pojem marketingová komunikace se v organizacích či firmách řadí veškerá řízená 

komunikace prováděna za účelem informovanosti o produktu či službě, přesvědčování o 

koupi produktu nebo ovlivňování zákazníků. [1] 

Primárním cílem marketingové komunikace je stimulace a podpora prodeje výrobku či 

služby dané organizace a taky efektivní práce ve spolupráci s ostatními složkami 

marketingového mixu. Správně prováděná marketingová komunikace by tak měla zákazníka 

informovat o nabídce produktů či služeb, podpořit jeho rozhodnutí ke koupi produktu, 

budovat vzájemné vztahy mezi organizací a zákazníkem nebo upozornit na některé vlastnosti 

produktu. [1] 

Komunikace jsou činnosti, které všem zákazníkům sdělují vlastnosti produktů nebo 

služeb a jejich předností a přesvědčují je k nakupování. [5] 

2.9 Marketingová komunikace ve sportu 

Marketingová komunikace ve sportu se od marketingové komunikace mimo sport 

příliš neliší. Stejně jako marketingová komunikace na B2C trhu, tak i marketingová 

komunikace ve sportu je úzce spjata s ostatními složkami marketingového mixu a jejím 

primárním účelem je podpora prodeje a propagace produktů či služeb. Avšak v tomto případě 

se jedná o sportovní produkty nebo služby. Marketingová komunikace ve sportu má tyto 

složky: reklama, podpora prodeje, osobní prodej, internetový marketing, public relations a 

sponzoring.  

2.9.1 Reklama 

Reklama patří k nejvyužívanějším metodám propagace pomocí masmédií. Sportovní 

organizace, zde konkrétně fotbalový klub, musí vhodně zvolit určitý typ masmédia vzhledem 

finančním možnostem a dostupnosti. Nejhojněji využívaným typem médií jsou internet, 

tématické časopisy, noviny a vnější plochy.  

Na internetu to jsou především webové stránky daného klubu, fanouškovské stránky 

na sociálních sítích nebo třeba zápisy do katalogů. V tématických časopisech a novinách jsou 
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nejčastěji uvedeny data zápasů, rozhovory s hráči nebo trenéry či zajímavosti z dění klubu. 

Vnější plochy představují plakáty na stadionech, v dopravních prostředcích a na dalších 

veřejných místech.  

Sportovní reklama také slouží k získávání finanční či materiálové podpory. Jedná se o 

tzv. sponzoring, kdy firma podporuje klub a ten jí na oplátku, jako protivýkon, poskytne 

lukrativní místo pro reklamu. Mezi nejčastější typy takovéto propagace firmy patří: logo 

firmy na dresech, okolo hrací plochy (ve výjimečných případech i na hrací ploše samotné), na 

lukrativních místech haly nebo jméno firmy v názvu týmu. Efektivnost propagace se odvíjí od 

zvoleného typu média.  

2.9.2 Podpora prodeje 

V případě sportovních organizací slouží podpora prodeje pro zvýšení návštěvnosti 

nebo ke zvýšení popularity klubu v daném městě. Nástroje této metody mohou být 

slosovatelné vstupenky na zápasech, přičemž cena může být dárek od partnerů klubu nebo 

volné vstupenky na další domácí zápas. Organizace tréninku hráčů prvního týmu s veřejností, 

kde si příchozí mohou vyzkoušet na vlastní kůží každodenní tréninky hráčů. S tím může být 

spojený den otevřených dveří. Tady mohou zájemci navštívit zákulisí domácího týmu, jako 

jsou kabiny hráčů, posilovnu nebo wellness. Dalším nástrojem jsou nejrůznější slevy pro 

ZTP, děti do 15 let, slevy pro studenty, důchodce, množstevní slevy atd. Správně zvládnutá 

podpora prodeje vede k úspěšné propagaci sportovního klubu.  

2.9.3 Osobní prodej 

Osobní prodej slouží klubu zejména k vytvoření vztahu mezi organizací a zákazníkem. 

Organizací je v tomto případě klub, zákazníkem sponzor klubu. Zástupce organizace, 

nejčastěji manažer nebo někdo jiný z vedení klubu se věnuje pozornosti zákazníka, provádí ho 

prostředím haly a zodpovídá mu kladené otázky. Manažer při zodpovídání otázek zjišťuje 

představy sponzora o spolupráci a snaží se pomocí dopracovat k vzájemné dohodě. Manažer 

také musí během sezóny absolvovat nejčastěji dvě setkání se sponzory, na začátku a na konci 

sezóny a prezentovat cíle, které si klub klade před začátkem sezóny, resp. zhodnotit aktuální 

sezónu a plán na letní část přípravy.  
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2.9.4 Internetový marketing 

Internet je nejsledovanější a nejrychleji se rozvíjejícím médiem současnosti a proto je 

pro každý klub nezbytně nutné, aby se prezentoval také na internetu. Všechny kluby by měly 

vlastnit webové stránky, na kterých by neměly chybět soupisky všech týmů klubu, články o 

dění v klubu, prostor pro fanoušky (chat, fórum), kalendář se zápasy a fotogalerie. Stránky by 

měly být pravidelně aktualizované, jelikož přisívají k dobré obrazu klubu.  

Dalším nástrojem jsou fanouškovské stránky na sociálních sítích, jako je Facebook, 

Google+, Twitter, může být i účet na Instagramu, i když se nejedná o ryze sociální síť, popř. 

další. Marketingové komunikace na internetu bude věnována jedna z následujících 

samostatných kapitol, proto zde nebude dopodrobna rozebrána. 

2.9.5 Public relations 

Tato metoda není v propagaci volejbalových týmů příliš rozšířená, jelikož není 

volejbal až tak medializovaný jako ostatní sporty. Tato metoda nemá přímo za cíl zvýšení 

prodeje sportovního produktu, ale spíše slouží k budování pověsti sportovní organizace. 

Nejčastějšími nástroji jsou veřejné autogramiády, pořádání společenských akcí, pořádání 

společenských plesů nebo vystupování v rádiích či televizích, avšak pouze na regionální 

úrovni. 

Ne tak často používaným nástrojem je tisková konference. Jedním z dalších nepříliš 

častým nástrojem public relations je organizování zájezdů na venkovní zápasy daného klubu. 

Jedná se především o zápasy semifinálové či finálové nebo dokonce zápasy evropských 

pohárů. Oba tyto druhy zápasů jsou pro fanouška natolik atraktivní, že se klubu podaří, 

většinou, autobus do posledního místa naplnit.  

2.9.6 Sponzoring 

Sponzoring patří k jedné z významných složek financí, bez které by žádné vrcholové 

sportovní sdružení nemohlo existovat. Podmětem sportovního sdružení k získání sponzora, je 

právě vidina zisku financí, popř. materiálové podpory, avšak musí mít také co nabídnout jako 

protivýkon. Pokud je nabídka protivýkonů sportovních sdružení dostatečně široká, je také 

lehčí sponzora získat. Nabídka protivýkonů má 3 základní aspekty, jimž jsou:  
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 Reklama, 

 členství v klubu, 

 zvláštní akce. 

V odborné literatuře můžeme najít například definici od Evy Čáslavové (2009, 

str. 190), která tvrdí: "Sponzorování představuje významný specifický prostředek k 

zabezpečení dostatečných finančních zdrojů, sloužících k realizaci zejména kulturních, 

vědeckých, charitativních a dalších aktivit v různých sférách života společnosti. V tomto 

směru nečiní výjimku ani tělovýchovné, sportovní a turistické organizace, spolky, kluby, avšak 

i jednotlivci usilující o získání finančních prostředků, pro jejich mnohočetnou a rozsáhlou 

činnost.“ 

2.10 Dotazování 

Kdo se nezeptá, nic se nedozví – to platí i ve výzkumu trhu. Dotazování je jednou 

z nejdéle a pravděpodobně stále nejvíce používaných metod výzkumu trhu, zároveň ale také 

metodou nejdražší. Dotazování se provádí různými technikami, dotazovány jsou různé 

segmenty. Jejich odpovědi se také různými způsoby zaznamenávají a následně analyzují. 

Techniky dotazování 

 Ústní – je nutný tazatel, nebo síť tazatelů, kteří předčítají otázky a zaznamenávají 

odpovědi. Výhodou je vysoká návratnost dotazníků, umožňuje gradaci. Nevýhodou je 

cena této metody jelikož vyžaduje síť tazatelů 

 Písemné – doručuje se poštou, nebo pověřenou osobou. Výhodou je poměrně nízká 

cena, ale zahrnuje velké množství nevýhod (vyžaduje adresy dotazovaných, 

neumožňuje gradaci dotazníku, návratnost dotazníků je nízká). 

 Telefonické – speciálně centrálně prováděné telefonické dotazování, jde o kombinaci 

telefonu a PC se speciálním programem. Výhody jsou rychlost, dobrá dostupnost i 

problémových jedinců, možná průběžná kontrola. Nevýhody jsou vysoké vstupní 

investice a nutnost odpovídající infrastruktury. 
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 On-line – výzkum pomocí internetu. Výhodami jsou rychlost a variabilita. Mezi 

nevýhody patří potřeba přístupu k internetu, omezení na specifický segment. 

 Kombinované – kombinace několika předchozích technik. [6] 
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3  Charakteristika klubu 

Baník Ostrava je klub hrající nejvyšší fotbalovou soutěž v České republice, Gambrinus 

ligu. 

Je to klub s dlouholetou tradicí a mnoha úspěchy na domácí i zahraniční scéně. 

V současné době zažívá spíše stinnější období své historie. 

3.1  Historie klubu 

Původní název klubu, který později sbíral největší vavříny jako Baník Ostrava, byl SK 

Slezská Ostrava. 

Vznikl 8. září 1922 v hostinci U Dubu a v počátečním období neměl ani vlastní hřiště. 

Proto hrál všechna utkání na půdě soupeřů. Poprvé vyběhli jeho hráči na vlastní trávník na 

Kamenci roku 1925 a tým SK Slezská Ostrava pak postupoval v hierarchii fotbalových 

soutěží naší země stále výš. 

Během let 1923 až 1937 se probojoval postupně z III. třídy Moravskoslezské župy 

přes II. a I. třídu a divizi do první ligy,kde poprvé kopal v sezóně 1937/1938. Mezitím se jeho 

fotbalisté i fanoušci dočkali nového stadionu. Roku 1934 otevřel své brány v plné kráse 

stánek na Staré Střelnici. Dnešní stadion na Bazalech byl dokončen až roku 1959, ale Baník je 

na něm doma dodnes, i když jde o stavbu vpravdě historickou. 

V poválečném období hraje první ligu v jednom sledu déle než Baník jen Slavia Praha. 

Baník během tohoto období sestoupil pouze dvakrát. Největší úspěchy klubu jsou spjaty se 

jménem trenéra Evžena Hadamczika, který se ujal funkce v roce 1978. Během pěti let jeho 

působení získal Baník dvakrát mistrovský titul, třikrát obsadil druhé místo, dvakrát vyhrál 

Český pohár a jednou Československý pohár. O úctyhodné vizitce Evžena Hadamczika svědčí 

mimo jiné i skutečnost, že pod jeho vedením Baník dokázal odehrát 74 (!) domácích utkání 

bez prohry v nepřetržité řadě. 

Také v evropských soutěžích dosáhl klub velkých úspěchů. Postoupil do semifinále 

tehdejšího Poháru vítězů pohárů v ročníku 1978/1979 a do čtvrtfinále Poháru mistrů 
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evropských zemí v ročníku 1980/1981. Výčet velkých mezinárodních úspěchů ještě doplňuje 

účast ve čtvrtfinále Poháru UEFA v sezóně 1974/1975. 

S datem 8. září 1995 je spojen podpis zakladatelské smlouvy akciové společnosti 

Baník Ostrava. Jejími právními subjekty byly občanské sdružení FC Baník Ostrava, OKD, 

MCHZ a Pivovar Radegast. Bohužel na konci minulého století čekali na slavné okamžiky 

fanoušci i hráči dlouho marně, přestože vlastníků plány byly velkolepé. 

V lednu 2003 se novým majitelem stal Daniel Vacek. Bývalý vynikající tenista, který 

od předchozích majitelů Aloise Hadamczika a Petra Lamicha odkoupil 75% akcií a stal se 

většinovým vlastníkem. Vykonavatelem jeho pravomocí v Ostravě byl někdejší výtečný 

tenisový trenér a úspěšný podnikatel Tomáš Petera, který okamžitě poznal, jak chutná úspěch. 

Baník na jaře roku 2004 získal po 23 letech mistrovský titul a dostal se do finále Poháru 

ČMFS, který o rok později vyhrál. Hned v další sezóně pak završil „hattrick“ triumfů v 

domácím poháru. 

Úspěchy znamenaly i návrat pohárových bitev na Bazaly. V sezóně 2004/2005 si 

Baník zahrál předkolo milionářské Ligy mistrů, kde ale nestačil na německý tým Bayer 

Leverkusen. Z Poháru UEFA jej následně vyřadilo anglické mužstvo Middlesbrough. Do 

stejné soutěže se Baník po ligovém bronzu probojoval i v sezóně 2008/2009, jenže jej potkalo 

smolné vyřazení se silným moskevským Spartakem. 

V létě roku 2009 oznámil Tomáš Petera, že získal majoritní balík akcií klubu od 

Daniela Vacka, a stal se tedy novým vlastníkem Baníku. Hned v nadcházející sezóně mužstvo 

bojovalo do posledního kola o titul, ovšem nakonec se z 3. místa znovu dostalo do Poháru 

UEFA, kde si nejprve užívalo hladký postup přes gruzínský WIT Georgia, ovšem následně 

přišlo zklamání po vyřazení běloruským Mogilevem.  

Epocha Tomáše Petery a Daniela Vacka skončila po devíti letech 13. února 2012. 

Novým majitelem klubu se stala společnost SMK Reality Invest, kterou spoluvlastní 

podnikatel Libor Adámek a společnost PAM market. Od Tomáše Petery odkoupil nový 

majoritní akcionář 95 procent akcií. [8] 
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3.2 Stadion Bazaly  

Fotbalový stadion na Bazalech byl otevřen na jaře roku 1959. Je situován v městské 

části Slezská Ostrava, což znamená, že stojí na pravém břehu řeky Ostravice, která tvoří 

přirozenou hranici mezi slezskou a moravskou částí města Ostravy. Na dohled stadionu se 

nachází městská dominanta, budova Nové radnice. 

V současnosti má stadion Baníku kapacitu 17 372 míst, která jsou všechna k sezení. V 

době nesmírně úspěšných 70. a 80. Let, kdy fotbalové stadiony nemusely splňovat přísné 

bezpečnostní požadavky, ovšem nebyly na Bazalech výjimkou třicetitisícové návštěvy. 

Dnešní dispozice samotného stadionu ani jeho okolí bohužel neumožňují rekonstrukci tak, 

aby vyhovoval přísným nařízením FIFA a UEFA. Proto se na Bazalech už nekonají žádné 

mezistátní zápasy. 

Pokud se podíváme hlouběji do historie, zjistíme, že Bazaly se začaly stavět na konci 

50. let, kdy už z hygienických, společenských i ryze sportovních důvodů přestal vyhovovat 

dosavadní stadion „Stará střelnice“. Tehdejší Ústřední sekce kopané opakovaně požadovala, 

aby se ligová střetnutí hrála na trávě. Baník ovšem na své škvárové hřiště dostával výjimky. 

Pro funkcionáře klubu ale bylo rok od roku těžší přesvědčovat, že se stavem hřiště nelze nic 

dělat. 

Není bez zajímavosti, že v Ostravě mezitím vyrostl Stadion odborářů v městské části 

Mariánské Hory a Fifejdy, který posloužil krajské spartakiádě, ale jinak moc využíván nebyl. 

Stadion byl poznamenán chvatnou výstavbou a měl své chyby. Stál ovšem uprostřed města, 

takže mohl nabídnout ideální spojení tramvajemi, autobusy i trolejbusy. 

Už tehdy se proto část fanoušků snažila o to, aby Baník využil nového stadionu na 

Fifejdách. Uvažovalo se, že by mohl být zčásti přestavěn, což by nevyšlo tak draze jako 

výstavba Bazalů. Skupina funkcionářů Baníku ovšem prosazovala myšlenku, že mužstvo 

musí hrát ve Slezské Ostravě, protože klub na pravém břehu Ostravice vznikl a měl by na 

něm také zůstat. Tak nakonec začala stavba nového stánku na pravém břehu Ostravice. I když 

bylo při stavbě využito přírodních svahů, muselo být přemístěno 135 000 kubických metrů 

zeminy, položeno 4800 metrů drenáží a kilometr kanalizace. 
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Stadion byl otevřen na jaře roku1959. Protože se ale na čerstvě položeném trávníku 

ještě nemohlo hrát, musel Baník utkání s ČH Bratislava přeložit právě na Stadion odborářů. 

Slavnostní premiéra se tedy na Bazalech uskutečnila 19. dubna 1959, kdy Baník hostil 

Ústí nad Labem a se zachraňujícím se soupeřem prohrál 2:3. Zápas provázely dramatické 

okolnosti, na které svazoví funkcionáři reagovali okamžitým nařízením opatřit stadion 

bezpečnostními drátěnými ploty. 

Bazaly v dalších letech prošly několika částečnými rekonstrukcemi, díky kterým se na 

nich ještě 16. srpna 2000 mohlo odehrát přípravné utkání české reprezentace se Slovinskem 

(0:1). Zároveň to ale byla poslední možnost, kdy se stařičký stadion dočkal šance hostit 

mezistátní zápas na reprezentační úrovni. 

Hrací plocha 

 Rozměry hrací plochy: 105 x 68 metrů 

 Rozměry veškeré travnaté plochy: 125 x 86 metrů 

 Osvětlení: 1548 / 1067 luxů 

 Výsledková tabule: Leurocom 2.90 x 7.20 metrů 

Sportovní zázemí 

 Šatna domácích: 104 metrů čtverečních Šatna hostí: 97 metrů čtverečních Šatna 

rozhodčích: 54 metrů čtverečních  

 Šatna pro delegáta: 24 metrů čtverečních  

 Ošetřovna pro hráče a rozhodčí: 24 metrů čtverečních  

 Antidopingová vyšetřovna: 25 metrů čtverečních 

Sektory pro diváky 

 Kapacita stadionu: 17 372 

 Počet míst k sezení: 17 372 
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Hlavní tribuna (krytá samostatná sezení) 

 Počet míst: 2 827 

 V. I. P. křesel: 237 

 Novinářských sedadel: 100 

 T1 a T2- tribuna vlevo: 1 107 míst (vchod 1 - jedna pokladna, dva vstupní koridory a 

samostatný vstup pro imobilní diváky) 

 T3- VIP sektor se samostatným vstupem 

 T4 a T5- tribuna vpravo: 1 220 míst (vchod 2 - jedna pokladna, jeden vstupní koridor) 

Ochozy (nekrytá samostatná sezení) 

 Počet míst: 14 545 

 V1- vlajkonoši domácí: 1 400 míst (vchod 3- jedna pokladna, dva vstupní koridory) 

 P1, P2, P3- ochozy vpravo: 2 784 míst a pravý střed 1 996 míst (vchod 4- dvě 

pokladny, čtyři vstupní koridory) 

 S1, S2, S3- ochozy střed: 5 988 míst (vchod 5- dvě pokladny, 10 vstupních koridorů). 

 L1, L2, L3- ochozy vlevo: 3 848 míst (vchod 5- dvě pokladny, 10 vstupních koridorů).  

 V2- vlajkonoši hosté: 526 míst (vchod 6 - jedna pokladna,jeden vstupní koridor) 

 Součástí stadionu jsou i dvě tréninková hřiště s travnatým povrchem. [7] 

3.3 Sportovní činnost 

FC Baník Ostrava má své důležité zastoupení ve všech soutěžích od přípravek, 

mládeže, juniorky, přes ženský tým až k A týmu. 
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Do kategorie přípravek, která zahrnuje ty nejmenší budoucí naděje, se řadí šest 

mužstev U6 až U11. Mezi mládež spadají dle věku kategorie U12 až U19. Nedávno vzniklé 

juniorské ligy se účastní 21 týmů a jedním ze členů je také juniorka FC Baník Ostrava, tato 

věková kategorie v sobě zahrnuje hráče do jednadvaceti let.  

Nejdůležitější částí klubu je A tým, jež působí v nejvyšší domácí klubové fotbalové 

soutěži Gambrinus lize a také se účastní Poháru České Pošty. Klub také zahrnuje ženská 

mužstva kategorií mladší žákyně, starší žákyně, juniorky a A tým. [12] 

3.4 Ekonomická oblast 

FC Baník Ostrava vykazuje příjmy z tělovýchovné a své vlastní hospodářské činnosti, 

mezi zdroje se také řadí dotace od ČUS (Česká unie sportu, nástupce ČSTV), a státní 

příspěvky. Vlastní hospodářská činnost je řízena vnitřními předpisy, které jsou schváleny 

dozorčí radou a představenstvem. Hospodářské příjmy se dále rozdělují dle potřeb a zájmů 

klubu. [12] 

3.5 Orgány klubu 

V současné době je výkonným ředitelem Ing. Radomír Stoch. Nejvyšším orgánem, 

jehož schůze se konají nejméně jednou za rok, je představenstvo klubu. Předsedou 

představenstva je Mgr. Petr Šafarčík. O veškerých záležitostech klubu mezi jednotlivými 

schůzemi rozhoduje dozorčí rada, jež je výkonným orgánem představenstva a rozhoduje o 

veškerých záležitostech klubu, které nejsou pouze v kompetenci představenstva. Předsedkyní 

dozorčí rady je Dr. Martina Mannová. [12] 
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4 Analýza současného stavu 

4.1 Marketingový mix 

Je složen ze čtyř nesmírně důležitých součástí, pro každý sportovní klub je důležité 

ideálně stanovit a kontrolovat své aktivity v oblasti sortimentu, cen, místa a propagace. 

4.1.1 Produkt 

Základním produktem všech sportovních klubů, nejen tedy těch fotbalových je 

poskytování služby. Službou zde rozumíme možnost zhlédnutí sportovního utkání, které je 

zákazníkům nabízeno a prodáváno. Kouzlo a síla této nabídky je hlavně v tom, že ve sportu 

jakým je fotbal je sice možné předpokládat určitý výsledek utkání, ale předpoklady a reálný 

výsledek se mohou značně lišit.  

Utkání poskytuje možnost zažít a spolupodílet se na atmosféře a kulise navštíveného 

zápasu a zažít jedinečný zážitek. Na utkání má divák možnost využít také takzvaných 

doprovodných akcí, ať už si zakoupit reklamní předměty, jako jsou klubové šály, dresy, 

vlajky atd., nebo se občerstvit dle nabídky restauračních zařízení přímo na stadionu. Nedílnou 

součástí utkání je také před-zápasový a přestávkový program.  

Pro fanouška je velmi důležitý také pocit bezpečí na stadionu a úroveň sociálních 

služeb. Dalším důležitým produktem fotbalového klubu jsou reklamní a fanouškovské 

předměty. Fanoušci si rádi pořizují různé druhy předmětů s logem svého oblíbeného klubu. 

Poslední dobou není Baník Ostrava v nejlepší sportovní formě a pohybuje se spíš ve 

spodních patrech tabulky, to ovlivňuje také návštěvnost, tedy konzumaci nejdůležitějšího 

nabízeného sportovního produktu klubem. Přesto díky velké fanouškovské základně a faktu, 

že je Baník Ostrava jediným klubem v Moravskoslezském kraji hrajícím nejvyšší fotbalovou 

soutěž u nás je v porovnání s ostatními kluby Gambrinus ligy průměrná návštěvnost Baníku 

mezi nejlepšími pěti týmy této sezóny.  
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Obrázek 4.1 Průměrná návštěvnost 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Návštěvníci stadionu, kteří se rozhodnou zúčastnit se domácího utkání mají možnost 

vybrat si mezi dvanácti různými tribunami, které se samozřejmě liší polohou na stadionu, ale 

také svou cenou a tak si každý může najít to své podle svých preferencí a požadavků. 

Fanshop Baníku Ostrava poskytující suvenýry má ve své nabídce široký sortiment 

zboží od dresů a fotbalové výbavy, kde je možno si zvolit podle barvy a velikosti přes domácí 

potřeby jakou jsou osušky, papuče, sklenice, hrnky, popelníky atd. a to vše s klubovými 

motivy a v klubových barvách, široký výběr módních triček, mikin, kraťasů a jiných oděvů. 

Dále školní potřeby, suvenýry a spoustu dalšího zboží s klubovou tématikou. 

4.1.2 Cena 

Největší zastoupení v získávání peněz přímo od fanoušků, má prodej lístků na domácí 

utkání a je tedy velmi důležité cenu správně stanovit. Cena lístků na domácí zápasy Baníku na 

stadionu Bazaly je ovlivněna tím, kde je tribuna situována a zda je kryta střechou. Každý má 

tedy možnost volby do které sekce si přeje zakoupit vstupenku. 
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Stadion je rozdělen na tyto sekce: 

 Tribuna T1 – 150 Kč, 

 Sektor L2 – 80 Kč, 

 Sektor L1 – 80 Kč, 

 Sektor S3 – 100 Kč, 

 Sektor S2 – 100 Kč, 

 Sektor S1 – 100 Kč, 

 Sektor P2 – 80 Kč, 

 Sektor P1 – 80 Kč, 

 Kotel V1 – 60 Kč, 

 Tribuna T5 – 150 Kč. 

Další možností jak navštěvovat zápasy Baníku je pořízení permanentky, která držitele 

opravňuje k navštěvování všech domácích ligových zápasů dané sezóny, ale i ke vstupu na 

všechna domácí utkání Poháru České pošty zdarma, ke vstupu na všechna domácí utkání 

týmu žen zdarma a  ke vstupu na všechna domácí utkání mládežnických týmů včetně 

juniorského celku zdarma.  

Ceny permanentek pro držitele permanentky z předešlé sezóny:  

 Tribuna T – 900 Kč, 

 Sektory S – 550 Kč, 

 Sektory L a P – 400 Kč, 

 Sektor V1 – 300 Kč. 

Ceny permanentek pro nové zájemce: 

 Tribuna T – 1400 Kč, 
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 Sektory S – 840 Kč, 

 Sektory L a P – 660 Kč, 

 Sektor V1 – 420 Kč. 

Ze sortimentu fanouškovského obchodu Baníku Ostrava uvedeme pro ilustraci jen část 

z celého výčtu zboží, které je fanouškům nabízeno: 

 Peněženka Baník – 290 Kč, 

 Kojenecké dupačky – 350 Kč, 

 Deštník FCB – 300 Kč, 

 Minidres bílý Svěrkoš – 150 Kč, 

 Kšiltovka tmavě modrá FCB – 249 Kč, 

 Dres bílý JOMA – 990 Kč, 

 Trenky JOMA zápasové – 299 Kč. 

4.1.3 Místo 

Distribuce vstupenek na utkání probíhá v zákaznickém centru na Bazalech denně od 

10.00 do 17.00 hodin, nebo v infostánku v Obchodním centru Futurum denně od 9.00 do 

18.00 hodin, a prodej končí 2 hodiny před výkopem daného zápasu. Standardní distribuování 

vstupenek probíhá v den zápasu na pokladnách jednotlivých vchodů na stadion, ty jsou 

otevřeny již hodinu před zápasem a v případě rizikového utkání dokonce devadesát minut 

před výkopem. 

Stadion Bazaly leží v centru města Ostravy a je na něj výborná dopravní dostupnost 

pomocí městské hromadné dopravy, kdy z centra na stadion je to pouhé tři minuty jízdy. 

Stadion lemuje dopravní silnice, ovšem parkování zde není na špičkové úrovni. Je možné 

pouze v okolí stadionu a přilehlých ulicích. 
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Pro lidi, kteří preferují spíše televizní přenosy než osobní participaci, je možnost 

zhlédnutí vybraných utkání v televizi. Vybraná utkání vysílají televizní stanice Fanda, ČT4 a 

Nova Sport. Zápasy lze také sledovat pomocí internetového připojení, ale pouze s členstvím 

v klubu SazkaBet. Tyto televizní a internetové přenosy jsou nedílnou součástí prezentace 

partnerů klubu. O klubu a jeho aktivitách ovšem informují také regionální televize POLAR, 

lokální rozhlasové stanice, a partnerem klubu je také Moravskoslezský deník a deník Sport. 

Internetové stránky Gambrinus ligy a všech sportovních deníků a médií jsou také důležitou 

součástí informační cesty. 

4.1.4 Propagace 

Nejdůležitějším účelem propagace je podpora prodeje a propagace produktů a služeb. 

Přilákat co nejvíce fanoušků na stadion. Zajištění co nejlepšího jména klubu a stimulace 

spotřeby nabízených sportovních produktů. Marketingová komunikace ve sportu má tyto 

složky: reklama, podpora prodeje, osobní prodej, internetový marketing, public relations a 

sponzoring. 

a. Reklama 

Fotbalové areály nabízejí velké množství ploch, umístění reklamy je tedy poměrně 

jednoduché. Často vídaná a velmi běžná je také reklama umístěná na dresech klubu. Poměrně 

využívanou formou jsou také billboardy. 

b. Public relations 

Vztahy s veřejností se snaží Baník zlepšovat velkým množstvím aktivit, ať už je to 

pořádání dne dětí, nebo mikulášská na stadionu Bazaly, lidé se také mohou přijít pro 

autogram svých oblíbených hráčů na některou z autogramiád v OC Futurum, ve spolupráci 

s Baníkem Ostrava vzniklo také benefiční utkání Marka Jankulovského, kterého se v hledišti 

zúčastnilo téměř 20 tisíc převážně ostravských fanoušků Baníku a z hráčů přicestovaly takové 

persóny jako Pavel Nedvěd, Jan Koller nebo slavný italský záložník Gennaro Gattuso. Po 

každém zápase pořádá Baník tiskovou konferenci, na které poskytuje médiím důležité 

informace z klubu. 
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c.  Internetový marketing 

Klub má své oficiální webové stránky, na kterých lze zakoupit vstupenky on-line, 

dočíst se o novinkách ve složení kádru, nedávných výsledcích, plánovaných akcích, 

autogramiádách a vším spojeným s klubem. Nezaostává také v oblasti sociálních sítí a vlastní 

oficiální facebookovou skupinu s názvem FC Baník Ostrava – www.fcb.cz na které může 

touto formou komunikovat s více než devět a čtyřiceti tisíci fanoušky. Na sociální síti Twitter 

sleduje účet klubu téměř dva tisíce fanoušků. 

4.2 SWOT analýza 

a) Silné stránky 

Mezi nejvýraznější silné stránky, kterými FC Baník Ostrava disponuje, patří jméno 

klubu. Baník je stálým a účastníkem české nejvyšší fotbalové soutěže, které je součástí již od 

jejího založení. Za tímto jménem stojí spousta úspěchů, ať už vítězství v lize, či českém pohár 

a mnoho dalších. Silnou stránkou je výborná dostupnost stadionu Bazaly pomocí městské 

hromadné dopravy, díky které se dá dostat z centra Ostravy na stadion za pouhé 3 minuty. 

Další silnou stránkou klubu je práce s mládeží a zařazování vlastních odchovanců do A týmu. 

Skvělá spolupráce s městem je základem pro finanční stabilitu klubu. Důležitý je pro Baník 

také skvělý vztah známých odchovanců ke klubu. Návraty hráčů jako Svěrkoš, Baroš, 

Jankulovski, Bolf nebo Galásek do klubu, zvyšují atraktivitu, zlepšují jméno klubu a přitahují 

zájem fanoušků i médií. 

b) Slabé stránky 

Nejslabší stránkou klubu je bezpochyby finanční situace klubu, který ještě nedávno 

čelil i možnému zániku z důvodu nedostatku financí a schopnosti plnění závazků. Zastaralost 

a nevyhovující prostory stadionu Bazaly, které nevyhovují fanouškům ani předpisům a 

stanovám organizací UEFA a ČMFS. Nedostatek sociálních a restauračních zařízení. 

Nevyhovující počet parkovacích míst. Absence opravdu bohatého generálního sponzora. 
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c) Příležitosti 

Baník je jediným klubem v Moravskoslezském kraji, který obývá více než milion 

obyvatel a dostupnost do Ostravy je kolem hodiny cesty autem, hrajícím nejvyšší fotbalovou 

soutěž u nás. Příležitostí je také možnost výchovy a následného prodeje mladých hráčů do 

zahraničí za vysoké odstupné. V poslední době také roste zájem sponzorů. Pomocí výsledků a 

marketingové komunikace zlepšit návštěvnost utkání. 

d) Hrozby 

Sportovní neúspěch A týmu a případný sestup do nižší soutěže by zapříčinil úbytek 

sponzorů, fanoušků i možný odliv mladých talentů ke konkurenci. Přesun klubu ze stadionu 

Bazaly na novou adresu, může způsobit snížení počtu fanoušků na utkáních. 

Tabulka 4.1 SWOT analýza 

Silné stránky (Strenghts) 

 Jméno klubu 

 Dostupnost stadionu 

 Práce s mládeží 

 Spolupráce s městem 

 Vztah odchovanců 

Slabé stránky (Weaknesses) 

 Finanční situace 

 Prostory stadionu 

 Nedostatek parkovacích míst 

 Absence generálního sponzora 

Příležitosti (Opportunities) 

 Jediný klub nejvyšší soutěže v kraji 

 Výchova a prodej mladých hráčů 

 Zvýšení návstěvnosti 

Hrozby (Threats) 

 Sestup do nižší soutěže 

 Odliv fanoušků v důsledku stěhování 

na nový stadion 

Zdroj: Vlastní zpracování 



33 

 

Pro analyzování trhu byla zvolena výzkumná metoda dotazování. Dotazník byl 

směřován široké veřejnosti dostupné na internetu, jelikož dotazník byl prováděn formou on-

line.  

4.3 Dotazník 

Pro analyzování preferencí a zájmů potenciálních zákazníků, získání informací o nich 

a jejich pohledu na klub, fotbal jako celek a další skutečnosti spojené s klubem FC Baník 

Ostrava jsme zvolili metodu dotazování.  

4.3.1 Přípravná fáze 

V první fázi byl vytvořen dotazník, který se skládá z celkem třinácti otázek. 

Otázky jsou zaměřeny na zjišťování vztahu ke konzumování sportovního produktu. 

Počet otázek nebyl zvolen náhodně, nýbrž úmyslně nízký, aby případně neodradil 

respondenty od jejich vyplnění. Otázky v našem dotazníku jsou všechny uzavřené, 

respondenti museli volit z nabízených možností odpovědí. 

Do přípravné fáze jsme zařadili takzvanou pilotáž. Ve které bylo rozdáno a vyplněno 

11 testovacích dotazníků. Respondenti svými připomínkami reagovali na nejasnosti dotazníku 

a na základě těchto nejasností byly odstraněny chyby a nedostatky. 

4.3.2 Dotazování respondentů  

V průběhu výzkumu byla oslovena široká veřejnost, která mohla odpovídat v rámci 

internetu, kde byl dotazník zveřejněn. Výzkum probíhal týden, a to v termínu 14. 4. 2014 až 

20. 4. 2014. Celkově bylo odesláno 141 relevantních dotazníků a ty byly poté vyhodnoceny. 

Výsledky jsou zaokrouhleny na celá procenta. 

4.3.3 Cíl výzkumu 

Cílem dotazování je zjistit velikost a zmapovat trh pro nabídku sportovních služeb 

klubu Baník Ostrava. Identifikovat důvody zákazníků pro nenavštívení stadionu. Dále také 

zkoumat povědomí a spokojenost s Fanshopem FCB. A v neposlední řadě prozkoumat 

efektivitu masmédií při distribuování informací klubu. 
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4.3.4 Vyhodnocení dotazníku 

 Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

První ze segmentačních otázek byla volba pohlaví. Díky této otázce je tedy zjištěna 

struktura respondentů na základě jejich pohlaví. Na dotazník odpovídali z větší části muži. 

Celkem odpovědělo 104 mužů, což je výsledných 74 %. Žen odpovědělo 37, které tvořily 26 

% respondentů. 

 

Obrázek 4.2 Pohlaví respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 2: Jaký je Váš věk? 

V další segmentační otázce mohli respondenti volit z pěti možností. Jednalo se o 

zařazení do věkových kategorií. První kategorii tvořili lidé do devatenácti let. Pak následovaly 

kategorie s rozmezím dvacet až dvacet devět let, třicet až třicet devět let, čtyřicet až čtyřicet 

devět let a poslední kategorie padesát a více let. 

74%

26%

Muž Žena
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Obrázek 4.3 Věk respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Drtivou většinu respondentů, a to přesně 77 % dotázaných, tvořili lidé ve věku 20 – 29 

let. Poté následovala věková kategorie méně než 19 let (14 %). Tento výsledek je dán formou 

dotazování, a segmentem, jež se nejvíce pohybuje na internetu, protože dotazování probíhalo 

on-line formou. Do kategorie 30 – 39 a 40 – 49 let se shodně zařadilo 4 % oslovených a  

Největší zastoupení v odpovídání na tuto otázku měli respondenti, kteří bydlí 

v Ostravě, a to 54 %. Dohromady s těmi, kteří bydlí v okolí Ostravy (35 %), tedy tvoří 

naprostou většinu respondentů (89 %). Zbytek respondentů, 11 %, bydlí mimo 

Moravskoslezský kraj. 

Otázka č. 4: Jak často sledujete sportovní přenosy? 

Čtvrtá otázka byla orientována na zjištění, zda respondenti sledují sportovní přenosy a 

jak často takto činí. Měli na výběr z několika možností. Zvolit mohli odpověď, že sportovní 

přenosy nesledují vůbec, jedenkrát měsíčně, 1 – 2 krát týdně, 3 – 4 krát týdně a nebo 5 a 

vícekrát týdně. Čímž jsme zjišťovali jejich zájem o sportovní události a sledování sportovních 

utkání. 

4%

1%
4%

77%

14%

méně než 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 a více



36 

 

 

Obrázek 4.4 Sledování sportovních přenosů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výsledků zkoumání nám vyšlo, že pouze 14 % oslovených se vůbec nezajímá o sport 

a ani jej nesleduje, ovšem valná většina respondentů, přesněji 86 % se o sport zajímá, sleduje 

jej a tedy je konzumentem sportovního produktu. Nejvíce odpovídajících 34 % sleduje 

sportovní přenosy 1 – 2 krát týdně, následuje skupina 23 %, která sleduje sport 5 a vícekrát 

týdně, pak skupina respondentů (21 %), kteří sledují sportovní přenosy 3 – 4 krát týdně a 

pouze 8 % dotázaných sleduje sport 1 měsíčně. 

Otázka č. 5: Zajímá vás fotbal? 

V další otázce zkoumáme vztah respondentů ke sportu jménem fotbal, jež je pro náš 

výzkum a celou práci nejdůležitější. Zvolit mohli z několika možností, ano, spíše ano, ne a 

spíše ne. 

 

Obrázek 4.5 Zájem o fotbal 
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V této otázce jsme se přesvědčili, že fotbal patří mezi nejoblíbenější sporty v naší 

republice a více, či méně se o něj zajímá 71 % respondentů. Dalších 11 % zvolilo alternativu, 

že se o něj spíše nezajímá a 18 % variantu naprostého nezájmu. Z tohoto výsledku nám 

vyplývá, že 100 respondentů z celkového počtu 141 se zajímá o fotbal a tvoří tedy potenciální 

konzumenty sportovního produktu zaměřeného na fotbal. 

Otázka č.6: Navštěvujete zápasy FC Baník Ostrava? 

V této otázce jsme se tázali respondentů, zda navštěvují domácí fotbalová utkání 

daného klubu, a když ano tak jak často. Možnosti odpovědi byly, každý domácí zápas, 

několikrát za sezónu, občas a nenavštěvuji. 

Graf 5-6 – Návštěvnost zápasů 

 

Obrázek 4.6 Návštěvnost zápasů 

Zdroj: vlastní zpracování 

Mezi dotázanými převládala odpověď, nenavštěvuji zápasy FC Baník Ostrava a 

získala 49 % všech dotázaných, což je poměrně překvapivý výsledek vzhledem k odpovědím 

na předchozí otázku, kdy 71 % respondentů uvedlo zájem o fotbal jako takový. Několikrát za 

sezónu, na stadion Bazaly dorazí 22 % dotázaných, 18 %, tedy vcelku nízké číslo se účastní 

každého domácího střetnutí klubu a 11 % zavítá občas. 

Otázka č. 7: Je cena vstupného přijatelná? 

Respondentů, kteří alespoň občas zavítají na domácí zápasy, jsme se zeptali na jejich 

názor ohledně ceny vstupenek. Zajímalo nás, zda je cena vstupného přijatelná, měla by se 

snížit anebo by dokonce respondentům nevadilo zdražení. 

49%

11%

22%

18%

Každý domácí zápas Několikrát za sezónu

Občas Nenavštěvuji
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Obrázek 4.7 Cena vstupného 

Celých 72 % z respondentů, kteří jsou návštěvníky domácích zápasů zastává názor, že 

úroveň ceny vstupného je přijatelná. 14 % návštěvníků si myslí že by mohla cena být klidně 

vyšší a stejné procento dotázaných by bylo pro snížení vstupného.  

Otázka č. 8: Z jakého důvodu zápasy nenavštěvujete? 

Účastníků výzkumu, kteří na otázku č. 6 odpověděli „nenavštěvuji“, jsme se zeptali 

proč tak nečiní, co je k tomu vede, popřípadě co jim brání. Na výběr měli ze tří možností, 

první možností, jež mohli zvolit byla úroveň ligy, druhou možností, špatná pověst fanoušků 

klubu a poslední možností ke zvolení byla cena lístku. 

 

Obrázek 4.8 Důvod neúčasti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

72%

14%

14%

Je přijatelná. Měla by se snížit. Nevadilo by mi zdražení.

51%

35%

14%

Úroveň ligy. Špatná pověst fanoušků klubu. Cena lístků.
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51 % odpovědí bylo tvořeno respondenty, kterým nevyhovuje úroveň fotbalové 

Gambrinus ligy jejíž účastníkem je i FC Baník Ostrava. Kvůli špatné pověsti fanoušků klubu 

zápasy nenavštěvuje 35 % dotázaných a cena lístků nevyhovuje 14 % respondentů. 

Otázka č .9: Víte o Fanshopu FCB? 

V této otázce jsme zjišťovali povědomí o fanouškovském obchodě FC Baník Ostrava a 

to fanoušků, kteří zápasy alespoň občas navštěvují. Odpovídat mohli jen stroze ze dvou 

možností ano nebo ne. 

 

Obrázek 4.9 Povědomí o Fanshopu FCB 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tohoto zkoumání jsme zjistili, že převážná většina a to 90 % o Fanshopu FCB ví a 

zbývajících jen 10 % jej ani nezaregistrovalo. 

Otázka č. 10: Zakoupil/a jste už nějaký reklamní předmět ve Fanshopu FCB? 

Respondentů, kteří uvedli, že o obchodě vědí jsme se ptali, zda už nějaký reklamní 

předmět zakoupili a když ano tak, jestli jen jednou či vícekrát. 

90%

10%

Ano Ne
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Obrázek 4.10 Nákup ve Fanshopu FCB 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkem 60 % vyprofilovaných respondentů uvedlo, že už zakoupili nějaký reklamní 

předmět ve zmíněném obchodě, ovšem jen 37 % celkových vyprofilovaných respondentů 

provedlo nákup vícekrát než jednou. Zbývajících 23 % nakupovalo pouze jednou. 40 % 

odpovídajících dosud nevyužilo možnosti nákupu v klubovém obchodě. 

Otázka č. 11: Jste spokojeni s kvalitou a designem sortimentu? 

Zjišťovali jsme úroveň spokojenosti s kvalitou a designem nabízeného sortimentu. 

První možností bylo design ano, kvalita ano, druhou možností design ne, kvalita ano, třetí 

možnost design ano, kvalita ne. A poslední možností design ne, kvalita ne. 

 

Obrázek 4.11 Spokojenost s produktem 

Zdroj: Vlastní zpracování 

37%

40%

23%

Ne. Ano, vícekrát. Ano, jednou.

15%

17%

37%
31%

design ano, kvalita ano design ne, kvalita ano

design ano, kvalita ne design ne, kvalita ne
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S oběma ukazateli je spokojeno nejvíce respondentů 37 %, ovšem téměř stejné číslo 

tedy 31 % se naprosto liší od první skupiny a neláká ji ani kvalita ani vzhled sortimentu. 17 % 

je poté spokojeno s kvalitou, ale již ne s designem a 15 % je zase naopak spokojenější 

s designem ale už ne tolik s kvalitou nabízeného zboží. 

Otázka č. 12: Jste spokojeni s cenou sortimentu? 

V této další otázce jsme zkoumali spokojenost s cenou nabízeného sortimentu. 

Respondenti mohli volit ze čtyř možností a těmi byli možnosti ano, spíše ano, spíše ne a ne. 

 

Obrázek 4.12 Cena sortimentu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak jsme zjistili s cenou je naprosto spokojeno 28 % procent odpovídajících a spíše 

spokojeno je 26 % respondentů. Spíše nespokojeno je pouhých 6 % respondentů a 

nejpreferovanější odpovědí se stala odpověď ne, která dosáhla hodnoty 40 %, jež zvolili 

respondenti, kteří nejsou vůbec spokojeni s cenou sortimentu. 

Otázka č. 13: V jakých médiích se nejčastěji setkáváte s klubem FC Baník 

Ostrava? 

Od výsledků zkoumání této otázky jsme si slibovali výsledek efektivnosti prezentace 

FC Baník Ostrava v médiích. Na výběr dostali respondenti z možností internet, televize, 

noviny a rozhlas. 

6%

26%

28%

40%

Ano Spíše ano Spíše ne Ne
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Obrázek 4.13 Média 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výsledků jasně plyne, že drtivá většina registruje zmínky o klubu na internetu a to 

celých 65 %. Na druhém místě co se četnosti odpovědí týče je televize s 23 %. Následují 

noviny se 7 %. A nejmíň efektivním médiem ve spojitosti propagace FC Baník Ostrava je 

rozhlas s 5 % respondentů. 

  

23%

65%

5%

7%

Internet Televize Noviny Rozhlas
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5 Výsledky výzkumného řešení 

Výzkumu, který jsme prováděli formou on-line dotazování se zúčastnilo celkem 141 

respondentů, jak vyplynulo z výsledků, drtivá většina respondentů byli muži zastoupeni téměř 

třemi čtvrtinami, ale také ženy v našem šetření zanechaly stopu a bylo jich více než čtvrtina. 

Nejpočetnější skupinou, co se týče věkové struktury byli lidé ve věku 20 – 29 let, 

kterých odpovídalo v dotazníku 77 %, další početnou skupinou byla kategorie do 19 let 

zastoupena čtrnácti procenty. Abychom si ucelili demografický pohled na naše respondenty, 

zjišťovali jsme místo jejich bydliště a z průzkumu nám vyšlo, že obyvatel Ostravy byla více 

než polovina, silně bylo zastoupeno také okolí Ostravy, a jen 11 % respondentů nepochází 

z Moravskoslezského kraje.  

Důležitým cílem zjišťování u našich respondentů, bylo zmapovat jejich vztah ke 

sportu a zjistit kolikrát týdně se věnují sledování sportovních přenosů. Což nám napoví jaká 

část dotazovaných je vhodným potenciálním zákazníkem služeb a produktů Baníku Ostrava. 

Z výsledků plyne, že čtvrtina sleduje sportovní přenosy dokonce pět a vícekrát týdně, 

další téměř čtvrtina tři až čtyřikrát za týden. Největší zastoupení mezi respondenty mají lidé, 

kteří si týdně pustí jeden až dva sportovní přenosy celkem 34 %. Jen malá část dotazovaných 

(8 %) sleduje sport jednou měsíčně a jen 14 % ho nesleduje vůbec.  

Po tomto zjištění jsme potřebovali více konkretizovat sportovní zaměření respondentů 

a zeptali jsme se tedy, zda je zajímá fotbal. Většina lidí konkrétně 62 % odpověděla ano a 9 % 

spíše ano, a to při aplikování znamená, že kdyby potenciálních 71 % občanů Ostravy a okolí 

alespoň jednou měsíčně zavítalo na domácí utkání Baníku hrané na Bazalech, tak by se Baník 

svou návštěvností mohl rovnat těm největším klubům na celém světě. Jak je ale známo není 

tomu tak, když jsme se zeptali účastníků dotazování, zda navštěvují zápasy Baníku, odpověď 

byla vesměs záporná. 49 % respondentů zápasy nenavštěvuje vůbec, 11 % občas, 22 % 

párkrát za sezónu a pouhých 18 % přichází na stadion pravidelně na každý domácí zápas. 

Dalšími otázkami jsme se tedy chystali zjistit, proč tomu tak je a prozkoumat důvody 

tohoto paradoxu. Nejprve jsme položili otázku ohledně ceny vstupenek a její přijatelnosti. 

Necelé tři čtvrtiny dotázaných ovšem zastává názor, že cena je přijatelná. 14 % by dokonce 
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nevadilo její zdražení a shodně 14 % by bylo pro snížení ceny vstupného. Zjevně tedy Baník 

Ostrava o potenciální fanoušky nepřichází kvůli úrovni ceny vstupného a tak jsme se ptali 

respondentů co je důvodem jejich neúčasti. Více než polovina odpověděla, že je to stavem 

kvality české ligy. 14 % nevyhovuje cena lístků. Ale co je zarážející 35 % vadí špatná pověst 

fanoušků klubu. Ti jsou sice známí tím, že dokáží vytvořit jedinečnou atmosféru, ale 

v médiích a na stadionu jsou často také případy agresivního chování podnapilých jedinců. 

Další část dotazníku jsme směřovali směrem k Fanshopu FCB ve kterém klub nabízí 

reklamní předměty, fanouškovské zboží a suvenýry. První dotaz směřoval ke zjištění, jestli 

vůbec respondenti Fanshop registrují a ví o něm. Mohutná většina 90 % o něm věděla, 

zbývajících 10 % ne. Dále jsme pracovali s respondenty, kteří v předchozí otázce uvedli, že o 

Fanshopu vědí a ptali jsme se, zda už v něm sami nakupovali. 37 % v něm nakupovalo 

opakovaně a 23 % pouze jednou. Zbývajících 40 % nevyužilo možnosti zakoupení nějakého 

z nabízených produktů.  

Další otázkou bylo zjišťováno, jak jsou respondenti spokojeni s kvalitou a designem 

sortimentu.  Více než třetina dotázaných je spokojena jak s kvalitou tak i designem 

nabízeného sortimentu, naopak také téměř třetina je nespokojena s oběma ukazateli. Poslední 

třetina respondentů je nespokojena minimálně s jedním z ukazatelů, přičemž s jedním 

spokojeni jsou. S cenou sortimentu je spokojena těsná většina dotázaných a druhá téměř 

polovina spokojena není. 

V poslední otázce jsme porovnávali dosah prezentace Baníku Ostrava jednotlivými 

médii a nejúspěšněji z tohoto zkoumání vyšel internet, na kterém se s klubem nejčastěji 

setkává 65 % respondentů, na druhém místě v četnosti odpovědí se umístila televize se skoro 

čtvrtinou odpovědí. Z rozhlasu a novin se k respondentům dostávají nejčastěji informace jen 

ve dvanácti procentech případů. 
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5.1 Návrhy a doporučení 

Pro fotbalový klub Baník Ostrava by měla být důležitá návštěvnost jeho zápasů, s tím 

spojené příjmy a zlepšení dobrého jména klubu.  

Na základě provedeného výzkumu jsme zjistili, že na trhu je velké množství 

potenciálních zákazníků, kteří se zajímají o sport a konkrétně o fotbal. Tato ohromná masa 

lidí až na výjimky v podstatě nemá možnost jiné varianty v blízkém okolí, kde by mohla 

navštěvovat pravidelně fotbalová utkání vyšší kvality. 

 Všichni tito respondenti ovšem nenavštěvují utkání klubu ať z důvodu jejich názoru 

na úroveň soutěže, z části i kvůli finanční situaci, avšak velké množství možných fanoušků je 

odrazováno špatnou pověstí skalních fandů klubu.  

Mým návrhem by proto bylo radikálně tuto situaci řešit, ať už zvýšenou ostrahou na 

stadionech, zavedením kamerového systému, zvýšením kontroly osob u vstupu, nebo 

nevpouštění silně podnapilých osob a osob pod vlivem návykových a psychotropních látek na 

stadion. Inspiroval bych se zahraničními modely, které jsou vyzkoušené a funkční, například 

ten anglický. A tlačil bych na vedení českého fotbalu, aby orodovalo za zavedení příslušných 

zákonných reforem, které by tato opatření umožnily.  

Dále bych také rozšířil množství akčních slev pro rodiny s dětmi, zlevněné vstupné pro 

ženy a různé akce v kooperaci s partnery klubu. Domnívám se, že rozčlenění sektorů podle 

určitých kritérií, konkrétně například sektor pro rodiny, by pomohlo navodit pocit bezpečí a 

tak i zvýšit počet těchto návštěvníků na stadionu. 

Komunikace na internetových stránkách a sociálních sítích se v poslední době znatelně 

zlepšila, ovšem stále je co dohánět. Je možné provádět různá zdokumentovaná setkání s hráči, 

které by si fanoušci určitým způsobem vysoutěžili a touto formou třeba přilákali z řad svých 

známých další fanoušky na stadion.  

Důležité je také vytvářet a stále pracovat na zlepšování dobrého jména klubu akcemi 

směřovanými charitativním směrem, na podporu mládeže, tělovýchovy, handicapovaných atd. 
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Z dotazníku vyplynulo, že většina fanoušků registruje Fanshop FCB, ovšem ne úplně 

všichni. Myslím si tedy, že je stále nutné pracovat na propagaci těchto produktů a jak se 

ukázalo také nabízet větší množství diferencovaných produktů, aby si každý našel to své. 

Velká část fanoušků také není spokojena s cenou sortimentu a stálo by minimálně za uvážení, 

zda některé produkty nezlevnit a nezvýšit tak zisky.  

Nejvíce respondentů získává informace o klubu prostřednictvím internetových stránek 

a online médií. Zlepšení by se však mělo vedení snažit dosáhnout v oblasti rozhlasu, například 

pravidelným rozhlasovým pořadem věnovaným Baníku a všem novým událostem dějících se 

okolo něj. Také je nutno prohloubit spolupráci s novinovými deníky a týdeníky, které v našem 

srovnání dopadli dá se říct tristně. Osobně si myslím, že i pravidelný týdenní speciál 

plný rozhovorů s hráči, legendami klubu, přestupovými spekulacemi, novinkami a různými 

akcemi pro čtenáře by si našel na trhu své místo. 
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6 Závěr 

Tato bakalářská práce byla vyhotovena za účelem analýzy současného stavu 

marketingové situace Baníku Ostrava. Cílů bylo hned několik. Zjištění současného stavu 

marketingového mixu, analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pomocí SWOT 

analýzy a celkové zhodnocení stavu klubu. Hlavním cílem však bylo vytvoření výzkumu za 

účelem zmapování trhu sportovních produktů v prostředí fotbalového klubu Baník Ostrava a 

aplikování daných výsledků s následnými návrhy a doporučeními, které měly dopomoci 

zvýšení návštěvnosti domácích zápasů, což by vedlo ke zlepšení marketingové a finanční 

situace klubu, a také zkvalitnění jména na fotbalové a společenské scéně. 

Teoretická část byla zaměřena na vymezení důležitých témat a teoretických 

východisek. Je zaměřena na specifikaci a vysvětlení stěžejních pojmů, které se vztahují 

k problematice sportovního marketingu. Součástí práce je následné charakterizování klubu a 

všech jeho důležitých součástí.  

Praktická část v sobě zahrnuje aplikování způsobů analýzy na námi šetřený klub. 

Použitou výzkumnou metodou bylo dotazování. 

Dotazování nám posloužilo ke zjištění zájmu o sport jako takový a pro nás 

nejdůležitější fotbal. V souvislosti s vysokým zájmem o nejrozšířenější míčový sport (fotbal) 

jsme zjišťovali návštěvnost domácích zápasů Baníku Ostrava a z výzkumu se ukázalo, že ani 

zdaleka není využit maximální potenciál návštěvnosti tohoto, dalo by se říct monopolního 

klubu v Moravskoslezském kraji. Shledali jsme, že ač většina fanoušků má ponětí o obchodu 

se suvenýry a fanouškovskými předměty, tak ne všichni v něm nakupují, ať nejsou spokojeni 

s cenou, kvalitou či designem sortimentu.  

Výzkum nám ukázal možné nedostatky, které se dají odstranit a jejich odstranění 

může dopomoci ke zlepšení služeb a poskytovaných produktů klubu. Zjištění této bakalářské 

práce je tedy možno využít a aplikovat i v praxi, za účelem zlepšení finanční a marketingové 

situace, zvýšení čísla průměrné návštěvnosti a zkvalitnění dobrého jména klubu.  
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Seznam zkratek 

FIFA  Fédération Internationale de Football Association ( Mezinárodní federace 

fotbalových asociací) 

OC  Obchodní centrum 

MHD  Městská hromadná doprava 

ZTP Zvlášť těžké postižení 

B2C Business-to-consumer ( pro koncové zákazníky) 

SK Sportovní klub 

FC Football club (fotbalový klub) 

UEFA Union of European Football Associations (Společenství evropských fotbalových 

asociací) 
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Příloha č.1 

DOTAZNÍK 

Dobrý den, 

Jmenuji se Filip Barnáš a jsem studentem Ekonomické fakulty VŠB – TUO, oboru 

Sportovní management. 

Velice Vás prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit k vypracování mé 

bakalářské práce s názvem Marketingová strategie fotbalového klubu. Dotazník je zcela 

anonymní. 

1. Jste muž nebo žena? 
a) muž 
b) žena 

2. Jaký je Váš věk? 
a) Méně než 19  
b) 20 - 29 
c) 30 – 39 
d) 40 – 49 
e) 50 a více 

3. Kde se nachází Vaše bydliště? 
a) Ostrava 
b) Okolí Ostravy 
c) Mimo Moravskoslezský kraj 

4. Jak často sledujete sportovní přenosy? 
a) 5 a vícekrát týdně 
b) 3 – 4 krát týdně 
c) 1 – 2 krát týdně 
d) 1 krát měsíčně 
e) Nesleduji vůbec 

5. Zajímá vás fotbal? 
a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne 
d) Ne 
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6. Navštěvujete zápasy FC Baník Ostrava? 
a) Každý domácí zápas 
b) Párkrát za sezónu 
c) Občas 
d) Nenavštěvuji  

7. Je cena vstupného přijatelná? 
a) Nevadilo by mi zdražení 
b) Je přijatelná 
c) Měla by se snížit 

8. Z jakého důvodu zápasy nenavštěvujete? 
a) Úroveň ligy 
b) Cena lístků 
c) Špatná pověst fanoušků klubu 

9. Víte o Fanshopu FCB? 
a) Ano 
b) Ne 

10. Zakoupil/a jste už nějaký reklamní předmět ve Fanshopu FCB? 
a) Ano, vícekrát 
b) Ano, jednou 
c) Ne 

11. Jste spokojeni s kvalitou a designem sortimentu? 
a) Design ano, kvalita ano 
b) Design ne, kvalita ano 
c) Design ano, kvalita ne 
d) Design ne, kvalita ne 

12. Jste spokojeni s cenou sortimentu? 
a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne 
d) Ne 

13. V jakých médiích se nejčastěji setkáváte s klubem FC Baník Ostrava? 
a) Internet 
b) Televize 
c) Rozhlas 
d) Noviny 

 


