


VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 

Analýza internetové marketingové komunikace volejbalových klubů 

The Analysis of Volleyball Clubs' Internet Marketing Communication 

 Student: Vít Bajgar 

 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Vojtěch Klézl 

Ostrava 2015 





4 

 



3 

 

1 Úvod .................................................................................................................................... 6 

2 Teoretická východiska internetové marketingové komunikace .......................................... 7 

2.1 Marketingový mix ....................................................................................................... 7 

2.2 Marketingová komunikace .......................................................................................... 7 

2.3 Sportovní marketing .................................................................................................... 8 

2.4 Marketingová komunikace ve sportu .......................................................................... 9 

2.4.1 Reklama ................................................................................................................ 9 

2.4.2 Podpora prodeje .................................................................................................. 10 

2.4.3 Osobní prodej ..................................................................................................... 10 

2.4.4 Internetový marketing ........................................................................................ 11 

2.4.5 Public relations ................................................................................................... 11 

2.4.6 Sponzoring ......................................................................................................... 12 

2.5 Marketingová komunikace na internetu .................................................................... 13 

2.5.1 Webové stránky .................................................................................................. 13 

2.5.2 Optimalizace webových stránek ......................................................................... 14 

2.5.3 Zpětné odkazy .................................................................................................... 15 

2.5.4 Reklama na internetu .......................................................................................... 16 

2.5.5 Marketing v PPC systémech .............................................................................. 19 

2.5.6 Podpora prodeje .................................................................................................. 20 

2.5.7 Marketing na sociálních médiích ....................................................................... 20 

2.5.8 Public relations ................................................................................................... 22 

2.5.9 Přímý marketing ................................................................................................. 23 

3 Charakteristika českého trhu volejbalu ............................................................................. 25 

3.1 Historie českého volejbalu ......................................................................................... 25 

3.2 Pravidla volejbalu ...................................................................................................... 26 

3.3 Český volejbalový svaz ............................................................................................. 27 



4 

 

3.4 Uniqa volejbalová extraliga mužů ............................................................................. 29 

3.4.1 Systém volejbalové extraligy ............................................................................. 29 

3.4.2 Týmy volejbalové extraligy mužů ...................................................................... 30 

3.4.3 Financování klubů .............................................................................................. 31 

3.4.4 Hlavní partneři .................................................................................................... 34 

4 Metodika výzkumu ........................................................................................................... 35 

4.1 Příprava výzkumu ...................................................................................................... 35 

4.1.1 Definování problému .......................................................................................... 35 

4.1.2 Cíl výzkumu ....................................................................................................... 35 

4.1.3 Typy údajů .......................................................................................................... 35 

4.1.4 Metoda sběru dat ................................................................................................ 35 

4.1.5 Metoda hodnocení .............................................................................................. 36 

4.1.6 Způsob hodnocení .............................................................................................. 37 

4.1.7 Stanovení vah kritérií ......................................................................................... 38 

4.1.8 Časový harmonogram výzkumu ......................................................................... 39 

4.2 Realizace výzkumu .................................................................................................... 39 

4.2.1 Sběr dat ............................................................................................................... 40 

4.2.2 Zpracování dat .................................................................................................... 40 

5 Analýza marketingové komunikace .................................................................................. 41 

5.1 Stanovení vah ............................................................................................................ 41 

5.2 Vyhodnocení .............................................................................................................. 43 

5.2.1 Webové stránky .................................................................................................. 44 

5.2.2 SEO anlýza ......................................................................................................... 45 

5.2.3 Reklama na internetu .......................................................................................... 47 

5.2.4 Marketing na sociálních médiích ....................................................................... 48 

5.2.5 Public relations ................................................................................................... 50 

5.2.6 Celkové hodnocení ............................................................................................. 51 



5 

 

5.3 Vyhodnocení s použitím důležitosti kritérií .............................................................. 53 

5.4 Analýza týmu VK Ostrava ........................................................................................ 55 

6 Návrhy a doporučení ......................................................................................................... 58 

7 Závěr ................................................................................................................................. 61 

Seznam použité literatury ......................................................................................................... 62 

Seznam zkratek ........................................................................................................................ 66 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 69 

 



6 

 

1 Úvod 

 I když patří volejbal k velmi působivým, inteligentním a pro začínající sportovce 

k finančně nenáročným sportům, potýká se dnes s úbytkem hráčů, oddílů a především pak 

s nízkou návštěvností. O tom, že se jedná o inteligentní sport, svědčí fakt, že někteří hráči, 

i přes extraligovou příslušnost, studují vysoké školy a studium většina z nich úspěšně 

dokončí. Jenže volejbal má i své záporné stránky. Jednou z nich je jeho technická náročnost, 

která odrazuje velké množství začínajících hráčů. Ti se pak začnou věnovat sportům 

jednodušším. Dalším negativním bodem je, že volejbal nepatří mezi sporty kontaktní. Proto 

může nezaujatý fanoušek postrádat potřebné vzrušení a raději zavítá na sport jiný.  

 Extraligové týmy proti absenci adrenalinového náboje pochopitelně bojují a snaží se 

všemožně nalákat fanoušky do svých hal. Využívají k tomu různé formy marketingové 

komunikace. V autorově zájmu bylo prozkoumat, zda volejbalové týmy dostatečně motivují 

fanoušky k návštěvě domácích zápasů a zda jej využívají ke zvýšení své popularity. Autorem 

zvolené téma proto je využití marketingové komunikace na internetu ve volejbalových 

klubech, přičemž nejvíce bude cíleno na tým VK Ostrava. Hlavním osobním důvodem 

zvolení tohoto týmu a tématu je určitý druh patriotizmu. Jsem ostravským rodákem, 

absolvoval jsem mládežnickou akademii týmu VK Ostrava, stále v tomto týmu působí mnoho 

mých přátel a známých, stále týmu fandím, byť jen pasivně, jsem aktivním hráčem 

2. volejbalové ligy v České republice. Stále mám k volejbalu blízký vztah, orientuji se ve 

volejbalovém prostředí a také jsem částečně obeznámen s poměry ve VK Ostrava.  

 Bakalářská práce je rozdělena na čtyři hlavní části. Jedná se o části teoretickou, 

praktickou, metodiku výzkumu a analýzu výsledků. Stěžejním tématem této práce je první 

část, která je věnována marketingové komunikaci na internetu a ve sportu. Následuje část 

teoretická, kde jsou popsány všechny spojitosti týkající se obecného volejbalu a volejbalu 

v České republice. Poslední dvě části mají za úkol pospat metodiku výzkumu a poté jak 

průběh výzkumu samotnému.  

 Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaká je úroveň internetový marketing VK 

Ostrava. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí zjištění úrovně internetové komunikace všech 

ostatních extraligových týmů a následným vzájemným porovnáním. Velký ohled bude brán na 

postoj veřejnosti na jednotlivé formy internetového marketingu, konkrétně jak je vnímána 

jejich důležitost pro volejbalové kluby. Tato důležitost bude zkoumána pomocí Saatyho 

metody.  
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2 Teoretická východiska internetové marketingové komunikace  

 Tato kapitola začíná definicí pojmu marketingový mix, který představuje základ pro 

celou problematiku internetové komunikace. Po definování výše uvedeného pojmu je již 

cíleno na konkrétní náležitosti související s touto prací a to: marketingová komunikace, 

sportovní marketing, marketingová komunikace ve sportu a marketingová komunikace na 

internetu.  

2.1 Marketingový mix 

 Marketingový mix je hlavní složkou moderního marketingu. Každá firma, která chce 

na trhu uspět se musí na tento prvek detailně zaměřit. Cíl a definici marketingového mixu 

uvádí Kotler (2007, s. 70) ve své knize: „Marketingový mix je soubor taktických 

marketingových nástrojů, které firma používá, k úpravě nabídky podle cílových trhu. 

Marketingový mix zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém 

produktu.“ [9] 

Ony zmíněné nástroje jsou známé jako tzv. 4P: 

• produktová politika (product), 

• cenová politika (price), 

• komunikační politika (promotion), 

• distribuční politika (place). 

2.2 Marketingová komunikace 

 Marketingová komunikace je každý druh uměle vytvářené a regulované komunikace, 

který se společně s kombinací dalších prvků marketingového mixu snaží zvýšit povědomí 

veřejnosti o daném produktu či službě. Podniky, organizace či společnosti marketingovou 

komunikaci využívají hlavně pro podněcovaní potencionálních zákazníků ke koupi jejich 

produktu či využití jejich služby. Což je také podle mnohých definic jejím hlavním úkolem. 

Takto ovlivňovat zákazníky lze různými formami. Mezi nejdůležitější patří reklama, podpora 

prodeje, osobní prodej, public relations neboli PR a přímý marketing. [2] 

 Hlavním cílem marketingové komunikace je sice podněcování ke koupi produktu či 

služby, ale pokud se podíváme hlouběji na její význam, zjistíme že mezi její další vlastnosti 

patří utužování vztahu zákazník-prodejce, informovat veřejnost o produktu či službě, 
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upozornit na některé významné vlastnosti produktu nebo pomoct zákazníkovi s rozhodnutím. 

[2] 

 Tyto vlastnosti marketingové komunikace zmiňuje i Kotler (2007, str. 70) ve své 

knize, ve které tvrdí že komunikace jsou: „Činnosti, které sdělují vlastnosti produktu či služby 

a jejich přednosti klíčovým zákazníkům a přesvědčují je k nákupu.“ [9] 

2.3 Sportovní marketing 

 V posledních letech dosáhl sportovní marketing nebývalého rozvoje a jeho pronikání 

do oblasti sportu je stále výraznější. Nevyužívají jej jen firmy specializované na výrobu 

sportovního zboží nebo sportovní marketingové agentury, ale také samotné sportovní 

organizace. [4] 

 O tom že sportovní marketing využívají právě instituce svědčí definice Mullin aj. 

(2000, str. 9): „Sportovní marketing vyvinul 2 hlavní linie: marketing sportovních výrobků 

a služeb vztažený přímo k zákazníkům sportu a marketing ostatních zákazníků 

a průmyslových produktů a služeb s využitím propagace ve sportu.“ [13] 

 Sportovní marketing je pro organizace důležitý zejména pro možný zdroj financí. Jak 

velké tyto finance mohou být záleží na daném sportu nebo na oblasti, kde organizace působí. 

Dalším neméně důležitým faktorem je získávání si zákazníka. Pro sportovní organizace bývá 

nejčastěji zákazníkem divák. A právě o jeho přízeň mezi sebou jednotlivé organizace, 

potažmo kluby, bojují a snaží se ho nejrůznějšími stimuly přimět,aby využil služby, které 

nabízí daná sportovní organizace. Zaměření sportovního marketingu na zákazníky definuje 

opět Mullin aj. (2000, str. 9). „Sportovní marketing vyznačuje všechny aktivity beroucí 

v úvahu podněty a přání sportovních zákazníků a jejich naplnění prostřednictvím směny.“ [4], 

[13] 

 Sportovní marketing má z pohledu ekonomie pro tělesnou výchovu a sport svá 

pozitiva i negativa. Mezi největší pozitiva se řadí propagace sportu a tělesné výchovy, pomoc 

s cílením nabídky na konkrétní zákazníky nebo zisk doplňkových finančních zdrojů, které 

ocení zejména neziskové organizace. Naproti tomu největšími negativy jsou ovládání sportu 

financemi, omezenost svobodné volby nebo zaměření na show namísto sportovní stránky. [4] 
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2.4 Marketingová komunikace ve sportu 

 Sportovní marketingová komunikace, jakožto konkrétní typ marketingové 

komunikace, má za úkol informovat cílovou skupinu o možnosti využití služby nebo 

zakoupení produktu a stimulovat působení této skupiny ve sportu. Jak lze porovnat s obecnou 

marketingovou komunikací, jenž je popsána výše, nevznikají zde rozdíl, co se funkcí týče. 

Rozdíly lze zpozorovat v oblasti působení. Zkráceně je možné říci, že marketingová 

komunikace ve sportu působí na konkrétní části trhu B2C, jenž tvoří základ pro obecnou 

marketingovou komunikaci. [5] 

 Nástroje marketingové komunikace ve sportu jsou vesměs stejné jako u obecné 

a jsou to: reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej, přímý marketing 

a sponzoring. Jediným novým nástrojem je zde sponzoring. [5] 

2.4.1 Reklama 

 Reklama patří k nejpoužívanějším formám marketingové komunikace ve sportovním 

odvětví. Pomocí reklamy se neosobně informuje, přesvědčuje nebo upomíná velké množství 

potencionálních zákazníků o výrobku, myšlence či službě. Toto patří bezesporu k velké 

výhodě této formy komunikace. Na druhou stranu, reklama je jednosměrná marketingová 

komunikace a je poměrně nákladná. [4], [6] 

 Při zvolení reklamy jako formy prezentace výrobku je nutné brát velký ohled na 

zvolený prostředek. Mezi nejpoužívanější patří televize, rozhlas, noviny, tematicky zaměřené 

časopisy, internet a vnější plochy. Každá typ má své výhody a nevýhody a nelze jednoznačně 

určit který je nejlepší a který nejhorší. Ne všechna média jsou totiž vhodná pro většinu 

organizací, v tomto případě klubů. Asi největší roli ve výběru hrají peníze. [4] 

 Výše zmíněné typy médií platí zejména pro obecnou reklamu. Ve sportovní reklamě 

pak přibývají některá další. Jedná se o reklamu na dresech a sportovních oděvech, reklamu na 

startovacích číslech, reklamu na mantinelu, reklamu na sportovním nářadí a náčiní a reklamu 

na výsledkových tabulích. Tak jako reklamní prostředky při obecné reklamě, mají i sportovní 

média své výhody a nevýhody. Čáslavová (2009, s. 179) uvádí tyto společné výhody 

a nevýhody: [4] 
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Tabulka 2.1 Výhody a nevýhody sportovní reklamy 

Výhody Nevýhody 
Intenzivní zásah přítomných diváků Nízké vypovídací schopnosti 
Vhodné regionální zaměření Horší demografické zaměření 
Možnosti dostat se do masmédií při vrcholných 
sportovních soutěží 

Omezení tvaru reklamy 

 Nízká flexibilita 
 Vysoká cena 

Zdroj: [4], vlastní zpracování 

 Kromě propagování produktu je v poslední době reklama zdrojem financí. Tyto 

zdroje tvoří mnohdy nezanedbatelnou část z celkových příjmů dané sportovní organizace. Je 

ovšem nezbytně nutné brát ohled na sport ve kterém organizace působí. Významnou část 

rozpočtu tvoří reklama pouze u sportů, které se těší velké oblibě u široké veřejnosti. Např. ke 

22. 1. 2015 tvořila reklama fotbalového týmu Real Madrid 42% z celkového příjmu 459,5 

milionů liber. U těchto velkoklubů a populárních sportů je totiž reklama chápana jako 

protivýkon, který může klub sponzorovi nabídnout za daných finančních podmínek. [4], [29] 

2.4.2 Podpora prodeje 

 Kotler (2007, s. 880) podporu prodeje charakterizuje jako „krátkodobé pobídky, 

které mají povzbudit okamžitý nákup či prodej výrobku nebo služby“. Důležitým faktem je 

její relativně nízká nákladovost vzhledem k reklamě a proto se také těší velké oblibě, zejména 

u menších firem. V případě sportovního marketingu slouží podpora prodeje ke zvýšení 

pozornosti spotřebitele. Snaží se získat si přízeň zákazníka poskytováním základních 

informací o výrobku či službě, což posléze může vést k jeho koupi. [9], [5] 

 Nástroje podpory prodeje ve sportovním marketingu jsou podle Durdová (2009, s. 

49) tyto: „Předvádění sportovních výrobků, nabídka kupónů se slevou na sportovní zboží, 

výstavky sportovního zboží, možnost vyzkoušet si bezplatně sportovní nářadí a náčiní, 

rozdávání vzorků zdarma, soutěže, hry, zábavné akce směřující k získání zákazníka, volné 

vstupenky, předplatné, množstevní slevy, odměny a bonusy stálým klientům.“ [5] 

2.4.3 Osobní prodej 

 Nejdůležitějšími vlastnostmi osobního prodeje jsou osobní kontakt a ústní podání. 

Osobní kontakt je důležitý z důvodu těsného spojení mezi spotřebitelem a poskytovatelem. 

Možností jak zaujmout daného zákazníka jsou různé. Lze využít verbální a nonverbální 

komunikace nebo využití účasti lidí, kteří jsou přímo součástí služby. [9], [5] 
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 Druhá důležitá vlastnost osobního prodeje, ústí podání, souvisí s přímou výměnnou 

informací mezi zákazníky. Stávající zákazníci velmi rádi a často šíří své zkušenosti, 

informace o službě nebo svá doporučení právě formou ústního podání jiným, potencionálně 

novým zákazníkům. Tyto informace pak mohou být dvojího charakteru, kladné či záporné. 

Ale ať už jsou sdílené informace kladné či záporné, vždy to bude mít velký vliv na ostatní 

zákazníky. Přičemž platí, že procento sdílení negativních informací je vždy vyšší než 

procento informací kladných. [5] 

2.4.4 Internetový marketing 

 Počátky reklamy na internetu, ať už v rámci sportovního nebo obecného marketingu, 

jsou datovány k roku 1994. V počátku se internetový marketing potýkal s velkou omezeností 

nebo byl dokonce úplně eliminován. Důvodem byly tehdejší nízké technické možnosti a malé 

množství internetových přípojek mezi běžnými uživateli. Postupem času a s rozvojem 

internetu se začal zvyšovat počet přípojek, firmy začaly prezentovat samy sebe na internetu 

a marketéři, vidíc v tomto médiu velký potenciál, na něj začali cílit. Zásadními argumenty, 

proč zvolit právě toto médium, byly: velká účinnost, výrazný emotivní a psychologický efekt 

a široké pole působnosti. [5], [7] 

 Nejrozšířenějšími formami prezentace společnosti na internetu jsou webové stránky, 

tzv. proužková reklama a prezentace na sociálních sítích. V dnešní době je pro každou firmu 

nezbytně nutné, aby se jistou formou na internetu prezentovala. V marketingu je totiž jeho 

přínos obrovský, náklady minimální a umožňuje celosvětový přístup a komunikaci. [5] 

2.4.5 Public relations 

 Český ekvivalent této formy marketingové komunikace jsou vztahy s veřejností. 

Patří k základním formám marketingové komunikace. Její počátek sahá do druhé poloviny 

19. století. Jak plyne z překladu velkou roli hraje právě veřejnost, na které stojí celá podstata 

public relations. Veřejnost je v tomto případě zákazníkem organizace udávajícím trendy, 

názory, postoje atd. Žádoucím úkolem organizace je proto budovat a stále udržovat kladné 

vztahy s veřejností. [16] 

 Literatura zabývající se sportovním marketingem nabízí nespočet rozdílných definic 

public relation. Vždy jsou založené na stejném principu. Například Svoboda (2009, s. 6) 

definuje, že „public relations jsou sociálněkomunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím 

organizace působí na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní 
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vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemného porozumění a důvěry. Public relations 

organizace se také uplatňují jako nástroje jejího managementu.“ Toto je ovšem definice 

obecného public relations. Tato práce se primárně věnuje sportovnímu marketingu, tudíž je 

vhodné uvést odbornou definici sportovního public relations. Stoldt (2006, s.2) říká, že 

sportovní public relations je: „Manažerská komunikační funkce navržená k identifikaci 

klíčové veřejnosti pro sportovní organizace, vyhodnocení vztahů s touto veřejností a péči 

o žádoucí vztahy sportovní organizace s touto veřejností.“ [14], [15], [16] 

2.4.6 Sponzoring 

 Hlavní podstatou sponzoringu je smluvní vztah mezi sponzorovaným na jedné straně 

a sponzorem na straně druhé. Oba navzájem dosahují svých komunikačních cílů za pomocí 

druhého. Na straně sponzorovaného slouží sponzoring, kromě naplnění komunikačních cílů, 

k získání určité výše financí. Sponzorovaný za tyto finance sponzorovanému nabízí určitý 

druh protivýkonu. Těchto protivýkonů je velké množství a jsou většinou součástí 

tzv. sponzorského balíčku, jenž je s předstihem předkládán sponzorovi. Musí být oceněn 

a písemně dokumentován. Právě ve sponzorském balíčku je určeno o jaký typ sponzorování 

jde v závislosti na ceně. Může jít o: [4] 

• exkluzivní sponzorování (generální sponzor),  

• hlavní sponzorování (hlavní sponzor získá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony),  

• kooperační sponzorování (protivýkony pro větší počet menších sponzorů). 

 Výše uvedené typy jsou velmi obecné, takže je vhodné uvést i některé konkrétní 

druhy protivýkonů. Takovými protivýkony mohou být: titul generální nebo hlavního sponzora 

klubu, reklama na dresech, reklama na těle hráčů, reklama na hrací ploše, audio či video 

reklama během zápasů, nabídka členství v klubu, VIP programy atd. [4] 

 Odborná definice od Čáslavová (2009, s. 190) pak potvrzuje fakt tykající se 

sponzorování a financí. Konkrétně říká že „sponzorování představuje významný specifický 

prostředek k zabezpečení dostatečných finančních zdrojů, sloužících k realizace 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 činnosti.“ [4] 
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2.5 Marketingová komunikace na internetu 

 S rozvojem internetu a jeho stále rostoucím počtem uživatelů se rozvijí i všechny 

ostatní aktivity s ním spojené. Jedná se nejen o komunikaci mezi zákazníky, dodavateli 

a odběrateli, ale i vnitřní komunikaci ve firmě mezi zaměstnanci. Mezi důležité aktivity 

související s internetem patří i marketingový mix, konkrétně pak jedna z jeho podsložek, 

marketingová komunikace. [1] 

 Jako každá položka marketingového mixu, tak i marketingová komunikace na 

internetu, má své výhody a nevýhody. Blažková (2005, s. 80) uvádí jako výhody: 

„Celosvětový dosah, nepřetržitost, rychlost sdělení, zpětná vazba, nízké náklady, obsáhlost 

a selektivnost informací a snadnou práci s informacemi.“ A na druhou stranu nevýhody: 

„Různá technická omezení a neosobnost komunikace.“ [1] 

2.5.1 Webové stránky 

 Janouch (2010, s. 62) říká: „Nemít www stránky dnes znamená ignorovat 

zákazníky.“ Nejčastějším argumentem proč mít www stránky je vyrovnání se konkurenci. 

Pokud tedy organizace chce v dnešní době obstát na trhu, je její prezentace na internetu 

prakticky nutná. Důvodem proč je důležité prezentovat firmu právě na internetu je to, že 

internet patří k nejpoužívanějším prostředkům pro komunikaci, že je to médium s největším 

a nejrychlejším rozvojem současnosti a také, že lidé využívají k hledání informací především 

internet. Dalšími aspekty proč by stránky měly být vytvořeny jsou: [8] 

• budování značky, 

• poskytování informací o produktech nebo činnosti pro zákazníky, obchodní zástupce, 
zájmové organizace nebo jiné zájemce, 

• prodej reklamní plochy, 

• prodej produktů a služeb přes internet, 

• získávání informací od zákazníků o jejich preferencích, potřebách, požadavcích, 
zkušenostech s produkty. 

 Důvodů může být samozřejmě více, záleží na majiteli webových stránek, jaké si 

našel pro jejich tvorbu. [8] 

 Samotnou tvorbu webové prezentace málokdy firma vykonává sama.Většinou se 

k tomuto účelu najímají externí pracovníci nebo přímo specializované firmy zabývající se 

tvorbou webových stránek. Tvorba webové prezentace je často spojena i s vytvořením 
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kompletní SEO analýzy. Předtím, než se organizace rozhodne někoho najmout nebo sama 

začít s tvorbou webové stránky, je třeba, aby si ujasnila cíle a provedla určité analýzy. 

Základem pro tyto rozbory jsou faktory úspěchu na internetu. Konkrétně: stanovení reálného 

cíle, poznat zákazníka, komunikace a poskytnutí kvalitního produktu. [8] 

 Samotné webové stránky by pak měly splňovat nejrůznější kritéria, náležitosti, 

zákony a doporučení. Hlavně by ale měly být pro každého návštěvníka lehce použitelné 

a pochopitelné. Krug (2003, s. 10) uvádí jako první zákon použitelnosti tvrzení: „Nenuťte mě 

přemýšlet.“ Podle něj je to základní zásada a taky zákon, na který by měl každý tvůrce 

webových stránek pamatovat. Samotné tvrzení pak znamená, že by webová stránka měla být 

intuitivní, pochopitelná a samovysvětlující. Pokud se na stránku podívám, mělo by být, bez 

jakéhokoliv přemýšlení či zaváhání, okamžitě jasné o čem stránky jsou a jak je používat. [11], 

[12] 

2.5.2 Optimalizace webových stránek 

 Po vytvoření kvalitní webové stránky většinou přichází na řadu jejich optimalizace 

nebo tzv. SEO analýza. Tuto analýzu si někdy společnost provádí sama nebo jí udělá firma, 

která zpracovala webové stránky. Často totiž bývá součástí nabídky celé tvorby webových 

stránek. [8] 

 SEO analýza se provádí ze dvou hlavních důvodů. Překlad zkratky SEO 

(optimalizace pro vyhledávače) napovídá, že prvním důvodem je zlepšení pozice ve 

vyhledávačích, druhým pak přilákání návštěvníků. Jak by se na první pohled mohlo zdát a jak 

vyplývá ze zkratky SEO, hlavním důvodem by mělo být zlepšení pozice ve vyhledávačích. 

Ale toto tvrzení není zcela pravdivé. Hlavním důvodem je právě přilákání návštěvníků, což 

ovšem jde ruku v ruce se zlepšením pozic ve vyhledávačích, takže se oba důvody vzájemně 

doplňují. [8] 

 Obecně optimalizace je dlouhodobý proces s nutným procesem aktualizace. Jednak 

proto, že i konkurence provádí SEO analýzu a optimalizuje své stránky, ale taky proto, že 

důležitost jednotlivých faktorů se neustále mění. Nejlepší je celou analýzu dělat pomalu 

a pečlivě. Celý proces monitorovat a pak zlepšovat. Díky tomu budou minimální změny. 

Výsledkem bude přední umístění, které bude znamenat větší příchod nových návštěvníků na 

stránky a ti se mohou stát potencionálními zákazníky. [8] 
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 Asi nedůležitějším faktorem, jehož váha se moc nemění, jsou klíčová slova. Klíčové 

slovo je výraz, pod kterým vyhledávač vyhledá a vypíše stránku ve výsledcích vyhledávání. 

Zvolení vhodného klíčového slova není úplně jednoduché. Opět to je dlouhodobý a složitý 

proces, který má tři části. Pokud pomineme přípravu klíčových slov a analýzu konkurence, lze 

klíčová slova najít pomocí procesu analýza klíčových slov. Konkrétně pak odpovědí na 

následující dvě otázky: [19] 

• jaký problém řeší váš produkt, 

• jaký je opak problému, který řeší váš produkt. 

 Pokud organizace je schopna odpovědi na tyto dvě otázky, najde klíčová slova. 

Klíčová slova jsou hlavním činitelem velké skupiny SEO faktorů, nesoucí název On- page 

faktory obsahující klíčová slova. Mezi nejdůležitější faktory této skupiny patří: klíčové slovo 

v popisku stránky, klíčové slovo v názvu domény, klíčové slovo v anchor textu odkazu nebo 

klíčové slovo kdekoliv v tagu nadpisu. [8], [28] 

2.5.3 Zpětné odkazy 

 Hlavními důvody proč by měla firma budovat zpětné odkazy je zlepšení pozice 

stránek ve vyhledávačích a přísun návštěvníků, kteří opravdu mají o vaše stránky zájem. 

Pokud se jedná o zlepšení pozice ve vyhledávačích, tak zpětné odkazy patří společně 

s obsahem stránek mezi zásadní faktory, které udávají jak vysoko se vaše stránky ve 

výsledcích vyhledávání zobrazí. Přísun nových návštěvníků pak zvyšuje popularitu stránek 

a tím pádem i buduje povědomí o značce či firmě. [8] 

 Pokud se budovatel odkazů rozhoduje kam umístit odkazy na své stránky, měl by se 

určitě vyhnout FFA stránkách. Vzhledem k tomu že jsou tyto stránky volně dostupné, tak si 

zde může kdokoliv umístit svůj odkaz. Dochází pak k tomu, že společně s odkazem na 

samotnou stránku, jsou zde tisíce až deseti tisíce odkazů dalších. Pokud by vyhledávače braly 

na tyto stránky zřetel, váha odkazů by nebyla moc velká. Dnes vyhledávače tyto stránky 

ignorují. Dokonce je i penalizují. Penalizují i odkazy na ně umístěné. Další velkou nevýhodou 

těchto stránek je, že bývají častým cílem spamerů. Po přidání odkazu na stránky, spameři 

zjišťují e-mail a začínají na něj posílat spamy. [8] 

 Na druhou stranu, nejlepšími místy kam odkazy umístit jsou stránky, které mají pro 

zadavatele nějaký užitek. Užitkem se zde myslí zvýšení popularity a zvýšení počtu návštěv 

stránek. Nejlepšími stránkami kam odkazy umístit jsou: stránky jiných firem (zejména 
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partnerské), stránky odkazující na konkurenci, internetové katalogy, oborové portály, zájmové 

portály, inzertní portály, stránky profesních asociací, zpravodajské portály, portály 

s novinkami, přehledy článků, sociální záložkovací systémy, blogy, diskusní fóra, weby 

veřejné správy a vzdělávacích institucí, sociální sítě. [8] 

2.5.4 Reklama na internetu 

 Obecně reklama, ať už klasická nebo internetová, patří k vůbec nejvyužívanější 

složce komunikačního mixu. Oba druhy reklamy mají za úkol hlavně propagovat produkt či 

společnost a podněcovat zákazníka ke koupi produktu. Tyto úkoly zastávají oba druhy 

s jinými výhodami. Pojí se médiem, pomocí něhož je reklama propagována. Přínosy 

jednotlivých médií již byly zmíněny a proto zde budou připomenuty pouze konkrétní výhody 

internetové reklamy. Jsou to: nízké náklady, přesnější cílené, stálá působnost, dobrá 

měřitelnost a interaktivnost (v určitých případech zpětná vazba). [8] 

 Internetová reklama bývá nejčastěji třetím krokem internetového marketingu, po 

www stránkách a SEO analýze, do kterého se organizace pustí. Jedná se o logický krok, 

neboť k internetové reklamě je třeba mít kvalitní webové stránky, na které bude reklama 

odkazovat. Stránka, na kterou reklama odkazuje se nazývá vstupní stránka. Na tuto stránku by 

měla organizace brát největší ohled. Vstupní stránka bývá často organizována tak, aby 

uživatel provedl nějakou akci, např. vyplnil dotazník, hlasoval v anketě, nechal si zasílat 

newsletter, objednal produkt atd. [8] 

Plošná reklama 

 Plošná reklama se dělí na několik základních složek. Je to: reklamní proužek 

(banner), vyskakovací okna (pop-up), tlačítka (button), mrakodrap (skyscraper), rich media 

banner a interstitial. Nejstarší z těchto složek je tzv. banner. Jeho první použití se váže k roku 

1994. Byla to vůbec první plošná reklama na internetu a tímto aktem začala éra internetové 

reklamy a také internetového marketingu. [1], [8] 

 Banner je reklamní proužek, jehož velikost je standardizována na 168x60 pixelů. 

Nese v sobě hypertext odkazující na příslušnou stránku. Tento typ reklamy býval v minulosti 

velmi účinným, jelikož šlo o něco nového. S postupem času se uživatelé naučili ignorovat vše 

co na internetu připomíná reklamu a tak se tento typ reklamy stal postupně neúčinným. Toto 

negativum má i svůj název, říká se tomu tzv. bannerová slepota. Další nevýhodou této 

reklamy jsou nové technologie prohlížečů, které jsou schopny tuto reklamu blokovat. [1], [8] 
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 Při vstupu na určitou stránku vyskočí nové okno s reklamou, odtud název 

vyskakovací okna. Tento druh reklamy patří k nejneoblíbenějším vůbec a je vnímán jako 

agresivní. [10] 

 Tlačítka jsou menší reklamní plochy, jenž odkazují na spřátelené stránky. Jejich 

umístění je lokalizováno většinou na konci stránek nebo pod menu. [8] 

 Mrakodrap je větší typ banneru o velikosti nejčastěji 600x120 pixelů. Tento typ 

banneru je podporován většinou českých komerčních serverů. [1] 

 Rich media banner využívající Flash, Java nebo jinou multimediální technologii. 

Jde o hratelné, animované bannery. Jsou poutavější než bannery statické či rozšířeně 

animované, avšak jsou také dražší a náročnější na kompatibilitu. [1] 

 Interstitial je reklama objevující se před načtením samotné stránky, kterou chce 

uživatel navštívit. Často se jedná o nějaký druh videa. Uživateli musí být dovoleno tuto 

reklamu po krátkém čase ukončit, aby příliš nezatěžovala. [1] 

Zápisy do katalogů 

 Prvním a hlavním důvodem, proč se firmy zapisují do katalogů, je zvýšení 

informovanosti o organizaci a produktech. Díky těmto zápisům pak zákazníci danou 

organizaci či produkty, které poskytuje, snáze najde. [8] 

 Dalším důvodem proč firmy využívají tento způsob reklamy, je budování zpětných 

odkazů. Při každém zapsáním do katalogu vznikne jeden odkaz směřující na stránku příslušné 

organizace. V minulosti se organizace řídily jednoduchým pravidlem, čím více zapsání, tím 

více odkazů. Dnes již toto pravidlo neplatí. Odkazy vzniklé zapsáním do většiny těchto 

katalogů, jsou neúčinné. [8] 

 Aby byl odkaz účinný, musí být katalog významný pro uživatele. Musí poskytovat 

užitečné a relevantní informace a především musí být odkaz umístěn ve správné kategorii. V 

České Republice je takovýmto katalogem např. katalog www.firmy.cz od vyhledávače 

Seznam.cz. [8] 

Přednostní výpisy 
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 Tento způsob reklamy je úzce spjat s vyhledávači. Jak již název napovídá, smyslem 

tohoto druhu plošné reklamy je mít co nejlepší postavení při zobrazení výsledků vyhledávání. 

Vyhledávání neprobíhá v klasických vyhledávačích jako Google nebo Seznam, ale probíhá 

v internetových katalozích (www.firmy.cz), ve srovnávačích cen (www.heureka.cz) nebo na 

oborových či zájmových portálech. Princip tohoto vyhledávání je obdobný jako u klasických 

vyhledávačů. Uživatel zadá klíčová slova a portál vypíše dané výsledky. Ony přednostní 

výpisy se na většině takovýchto portálů dají zaplatit. Pokud tak organizace učiní její odkazy 

jsou vypisovány přednostně. [8] 

Kontextová reklama 

 Není přímou formou plošné reklamy. Lze mezi ni zařadit obecně plošnou reklamu, 

přednostní výpisy, reklamu v PPC systémech a taky reklamu v textu neboli intextovou 

reklamu. [8] 

 V této části bude rozebrána pouze intextová reklama. Ostatní druhy kontextové 

reklamy již zmíněny byly nebo teprve budou. V textu je tento typ reklamy lehce 

rozpoznatelný. Slovo v textu, pro které je reklama vytvořena, je dvojitě podtrženo či 

podtečkováno. Při najetí kurzoru na toto slovo, vyskočí malé okno s reklamou vázanou na 

dané slovo. U této reklamy je třeba mít na mysli, že slova v češtině, ale i v ostatních jazycích, 

mají více významů. Může se pak stát, že se pro slovo myš, které bude v kontextu myšleno 

jako zvíře, zobrazí reklama na počítačový doplněk. [8] 

Behaviorální reklama 

 Pro tuto reklamu je stěžejní chování uživatele na internetu. Tato reklama sleduje , jak 

se uživatel na internetu prezentuje, jaké stránky navštěvuje, na co klikne, co na internetu 

nakupuje nebo co si přidal do záložek ve svém prohlížeči. A právě z toho tvůrce behaviorální 

reklamy vyvodí, o jakou propagaci by měl mít uživatel teoreticky zájem a také mu pak určitý 

druh nabídne. [8] 

 Sledování chování uživatele na internetu nemusí být vždy v souladu s morálními 

pravidly. Tvůrci behaviorálních reklam někdy využívají sítě serverů shromažďující informace 

o uživatelově chování. Nebo jsou taky využívájí speciální programy sledující uživatelovo 

chování přímo v jeho počítači. Často samotný uživatel o takovémto sledování vůbec neví. [8] 
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2.5.5 Marketing v PPC systémech 

 Janouch (2010, s. 141) uvádí že: „PPC znamená pay-per-click, tzn. platba za klik. 

Jde o způsob platby, kdy se neplatí za pouhé zobrazení reklamy, ale za to, že na ni někde 

reaguje- klikne.“ [8] 

 Velkou výhodou PPC reklamy je způsob platby. Oproti klasické internetové reklamě 

nebo off-line reklamě, je schopna zadavateli ušetřit značnou část financí. Druhou velkou 

výhodou, je že se PPC reklama umí zaměřit přesněji na cílovou skupinu zákazníků. Jak ono 

cílení funguje? Pokud uživatel zadá do vyhledávače konkrétní slovo, zobrazí se mu nejen 

výpis pro dané slovo, ale také reklamy s tímto slovem spojené. U vyhledávačů Google 

a Seznam se tyto reklamy zobrazí nahoře nad výsledky vyhledávání. Toto ještě zadavatele nic 

nestojí. Pokud se ale uživatel rozhodne na reklamu kliknou, tak až právě po tomto prokliku je 

zadavateli odpočítána určitá částka. Tento druh PPC reklamy se nazývá reklama ve 

vyhledávačích. Druhým typem PPC reklamy je reklama kontextová. Kontextová reklama 

funguje tak, že když si uživatel prohlíží zájmové nebo oborové weby, může mu být zobrazena 

reklama se stejnou tématikou. I zde zadavatel za zobrazení reklamy nic neplatí. Stejně jako 

u reklamy ve vyhledávačích platí až za následný prokolik. [8] 

 Další důležité výhody jsou, že celá reklamní kampaň je pod důslednou kontrolou 

zadavatele a taky že vyhodnocení celé reklamní kampaně je vcelku snadné. Ona kontrola 

a vyhodnocení se provádí pomocí PPC systému, jako je například Google Adwords nebo 

Seznam Sklik. Na druhou stranu, PPC reklama má i nevýhodu a to je potřeba neustálé 

kontroly. Tato nevýhoda je ovšem pro někoho i výhodou, protože jak tvrdí Janouch (2010, s. 

167): „To, co pro někoho znamená mnoho práce navíc, může být naopak pro jiného skvělou 

příležitostí k dokonalému vyladění kampaně s cílem její vysoké návratnosti.“ [8] 

 Kampaně PPC reklamy lze rozdělit na kampaně pro budování značky, kampaně pro 

zvyšování návštěvnosti a výkonové kampaně. [8] 

 Cílem kampaně pro budování značky je vysoký počet návštěv a zobrazení. 

Nejčastěji se sleduje míra prokliku, počet zhlédnutí stránek a doba strávená na stránkách. [8] 

 Kampaň pro zvyšování návštěvnosti je zaměřena na vysokou návštěvnost 

webových stránek. Zde se nejčastěji sleduje to, jak dlouho lidé na stránkách zůstávají, kolik si 

prohlédli stránek, jaká je míra opouštění a také zda se vracejí. [8] 
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 Jak již název napovídá, výkonová kampaň sleduje výkon nebo konverzi, čili 

nejčastěji prodej produktů. Pro tento typ kampaně, jsou nejdůležitější tyto faktory: primární 

a sekundární konverze, míra prokliku, celkový počet prokliků, cena za proklik. [8] 

2.5.6 Podpora prodeje 

 Janouch (2010, s. 193) říká že „cílem podpory prodeje je vždy zvýšení prodeje.“ 

Tento cíl je stejný jak pro on-line i off-line podporu prodeje. Vždy je žádoucí zvýšit odbyt 

zboží či přilákat zákazníky k využití služby. Mezi oběma způsoby podpory prodeje existují 

rozdíly. Jsou v ceně jednotlivých forem a možnosti cílení na zákazníky. On-line podpora 

prodeje bývá zpravidla levnější. Pobídky je možné vytvářet prakticky kdekoliv a kdykoliv. [8] 

 Nelze však využívat všechny formy podpory prodeje najednou. Způsobilo by to 

přehlcení zákazníka a podpora prodeje by měla přesně opačný efekt. Organizace musí vhodně 

zvolit určité formy, které korespondují s jejich cíly a marketingovým komunikačním mixem. 

Např. prodloužení zákonných lhůt se nehodí pro sportovní organizace. [8] 

 Nejčastěji se on-line podpora prodeje využívá v internetových obchodech a to jak na 

B2C, tak i někdy na B2B trhu, avšak na B2B trhu nebývají standardem, na rozdíl od trhu 

B2C. Formy podpory prodeje na B2C trhu mohou být: vzorky, kupony, soutěže a ankety, 

slevy nebo akční balíčky. Typickými příklady pro B2B trh pak jsou: rabat, zboží zdarma při 

větším odběru, soutěže a nebo podíly na nákladech. Nutno podotknout, že dnes se i na B2B 

trhu objeví formy typické hlavně pro trh B2C. [8] 

2.5.7 Marketing na sociálních médiích 

 Marketing na sociálních médiích jsou nejrychleji se rozvíjející formou internetové 

komunikace. Prakticky každý den je možné se setkat s novinkou z daného okruhu. Realizace 

marketingu na tak rychle se rozvíjející formě není lehké. Vyžaduje delší a propracovanější 

průpravu než ostatní formy. S tím souvisí odlišný přístup marketérů a zejména skutečnost, že 

výsledek se dostaví až po určité době. Právě toto může hodně firem nebo jednotlivých lidí 

odradit natolik, že využití sociálních médií ze svého marketingového programu úplně 

vyškrtnou. Jenže i přes jeho složitost, marketing na sociálních médiích využívá rok od roku 

stále více firem. [8] 

 Velkou roli u této formy internetové komunikace hrají sociální média. Bez nich by 

tato forma vůbec neexistovala. Sociální média nejsou nic jiného než online média, kde je 

obsah upravován, tvořen a šířen uživateli. Obsah je z větší části pravdivý názor na konkrétní 
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produkt či službu. Tento názor bývá často vyhledáván po shlédnutí určité reklamy z důvodu 

nedůvěry veřejnosti vůči konkrétnímu tvrzení. Ona důvěřivost se pak přesouvá z reklamy 

právě na sociální média. Pomocí názorů jiných si tak lidé mohou na sociálních médiích 

snadno ověřit, zda daná reklama byla pravdivá. Nutno zmínit, že reklama neztrácí své 

postavení v získávání zájmu potencionální zákazníků, jenže většina si tvrzení reklam jde 

ověřit na sociální médium. Firmám proto nezbývá nic jiného než zapojit sociální média do 

svého marketingového programu. [7], [8] 

 Z předchozího odstavce lze lehce vyvodit primární cíl sociálních médií, jenž definuje 

ve své knize Janouch (2010, s. 210) jako: „Komunita na sociálních mediích má pomoci firmě 

budovat povědomí a dobré jméno a hlavně usměrňovat produkty tak, aby lépe vyhovovaly 

zákazníkům“. Velmi důležitým faktorem je v sociálních médiích komunikace. Na rozdíl od 

tradičních medií, kde je komunikace pouze jednosměrná, je zde komunikace obousměrná. 

Firma tuto komunikaci musí neustále sledovat, aby mohla stálým či novým zákazníkům vyjít 

maximálně vstříc. Co by měla firma sledovat jsou různá hodnocení, hlasování, pořadníky, 

komentáře nebo ohlasy. [8] 

 Sociálních médií je velké množství a jejich rozdělení je vcelku složité, jelikož 

některé média patří, podle odborníků, do více skupin. Za nejpřehlednější rozdělení je 

považováno rozdělení podle marketingové taktiky na: Sociální sítě, blogy, videoblogy, 

mikroblogy, diskusní fóra a Q&A portály, Wikis, Sociální záložkovací systém, sdílená 

multimédia a virtuální sítě.[8] 

 Sociální sítě slouží k virtuálnímu setkání lidí, kteří později vytvoří určitou komunitu 

se společnými zájmy. Tito lidé tvoří uživatelův okruh přátel. Dnes je nejtypičtějším příkladem 

sociální síť Facebook. [8] 

 Blogy, videoblogy a mikroblogy jsou webové deníky, kam lidé nepravidelně 

přispívají. Ostatní lidé, nejčastěji se společnými zájmy, mohou tyto záznamy komentovat. 

Často se blogy využívají při psaní zážitků z cestování. Mezi nejpoužívanější blog obecně patří 

Twitter. [8] 

 Diskusní fóra jsou prostory na internetu, kde lidé diskutují o nejrůznějších 

problémech. V rámci marketingu mají velký přínos, ale lze na nich taky zpozorovat určitá 

negativa. Q&A portály jsou portály kde se uživateli dostane, po napsání otázky, odpovědi. 

Charakteristika vyplývá z českého ekvivalentu otázky a odpovědi. [8] 
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 Nejznámějším příkladem Wikis je Wikipedia. Je to určitý typ softwaru, kam každý 

může nějak přispět. [8] 

 Sociální záložkovací systém je způsob jak sdílet, organizovat a vyhledávat 

jednotlivé odkazy. Obdobné se záložkami v internetových prohlížečích, ale pro větší 

množství. Nejvýznamnější: Digg, Delicious. [8] 

 Nejvýznamnějším serverem pro sdílená multimédia je Youtube.com. Je to 

celosvětově nejrozšířenější server pro sdílení videí, kam může kterýkoliv zaregistrovaný 

uživatel umístit své video. Pro firemní marketing je významný vlastní Youtube kanál. [8] 

 Mezi virtuální sítě patří Second Life a The Sims. [8] 

2.5.8 Public relations 

 V případě public relations se off-line a on-line marketing od sebe neliší, v obou 

případech má public relations stejný význam. Liší se však v možnostech jak public relations 

vykonávat. V obou případech má za úkol budovat, chránit a zlepšovat image firmy, 

prostřednictvím výměny informací mezi organizací a zákazníkem. [1], [8] 

 Public relations má na internetu široké pole působnosti. Jednou z možností jsou 

i webové stránky. Jejich význam pro online marketing byl již popsán výše, proto zde bude 

uveden pouze význam webové stránky v rámci public relations. Webové stránky jsou pro 

public relations důležité z důvodu publikování článků, zpráv a novinek. Zprávy a tisková 

prohlášení obvykle na internetu patří do kompetence zpravodajských serverů, ale i firemní 

stránky mohou mít sekci pro novináře, kde se právě tyto zprávy nebo tisková prohlášení 

nacházejí. Články a novinky často publikuje i samotná organizace. Jedná se např. o výroční 

zprávy, zprávy z dění v organizaci, články o organizaci atd. U všech vydaných článků 

publikovaných na firemní stránce, ať už organizací samotnou či externími novináři, by 

organizace měla myslet na to jaká je zájmová skupina těchto článků. Organizace by 

prostřednictvím článků měla této skupině dopřát právě ty informace, které skupina očekává. 

[1] 

 Velmi oblíbenou formou public relations je virální marketing. Jeho oblíbenost je 

dána poměrem ceny:výkon. Lze tedy říct že, pokud je kampaň úspěšná, lze za poměrně malou 

cenu, oslovit velké množství lidí. Na druhou stranu, velkou nevýhodou virální marketingu je 

jeho nevypočitatelnost. [1] 
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 Blažková (2005, str. 94) charakterizovala virální marketing takto: „Virální marketing 

je marketingová technika, která se snaží zajistit, aby se lidé, zejména uživatelé internetu, 

předávali informaci o firmě, značce či výrobku směrem k dalším lidem. Nejlépe tak, aby to 

bylo pro inzerenta co nejlevnější (pokud si uživatelé sami přepošlou email, má to inzerent 

zadarmo), a aby šíření zprávy a její efekt exponenciálně rostly.“ [1] 

 Základním stavebním kamenem úspěšné virální kampaně je originální nápad. Velké 

oblibě se poslední dobou těší vtipná videa. Tématem ale mohou být také odkazy na aktuální 

události. Vytvořený virální prvek musí jít zprostředkovat písemně nebo pomocí obrazu. 

Prostředky, kterými se prvek šíří nejčastěji jsou textová zpráva, email, internet a mobil. [24] 

 Další často využívanou formou public relations jsou tzv. RSS kanály, které slouží ke 

usnadněnému čtení zpráv. Jde o princip, kdy se nastaví kanál do uživatelské čtečky 

v prohlížeči či emailovém programu, do které se pak postupně načítají nové zprávy 

z příslušných kanálů. Uživatel pak má všechny nové zprávy z jednotlivých zdrojů na jednom 

místě a nemusí chodit na jednotlivé stránky. [8] 

 Public relations se na internetu nevyskytuje pouze ve zmíněných třech formách. 

Organizace mohou na internetu dále využívat např. virtuální noviny a časopisy, sponzoring 

internetových stránek či výzkumu na internetu, virtuální výstavy nebo tzv. podcasting 

a vodcasting, který Janouch (2010, s. 270) charakterizuje jako: „přenos digitálního audio 

obsahu přes internet do PC nebo mobilních zařízení.“ [1], [8] 

2.5.9 Přímý marketing 

 „Podle Mezinárodního kodexu pravidel etiky v přímém marketingu zahrnuje přímý 

marketing veškerou komunikační činnosti směřující k nabízení zboží či služeb nebo k přenosu 

obchodních nabídek v katalogu novinách nebo v časopisech formou inzerátu nebo v jiné 

tištěné formě, poštou, televizí, videotextem, telefaxem nebo přes jiná média s cílem 

informovat spotřebitele a obchodní zákazníky a vyvolat jejich odpověď“, jak tvrdí Boučková 

(2003, s. 236) [2] 

 V dnešní době je hodně odborníků zabývajících se marketingem přesvědčeno, že 

veškerý marketing na internetu je přímý marketing. Jenže přímým marketingem jsou pouze ty 

aktivity, kde mezi sebou komunikují skutečně dvě organizace a navíc ona oslovená 

organizace či člověk může ihned zpětně reagovat. [8] 
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 Nejpoužívanějším formou přímého marketingu je tzv. e-mailing. E-mailing je 

klasické zasílání mailů do jiných internetových schránek. Na rozdíl od nevyžádané reklamy je 

tento druh reklamy prováděn se souhlasem příjemce. Tento druh přímého marketingu bývá 

nejčastěji volen protože pomáhá budovat dlouhodobé vztahy se zákazníkem. Prostřednictvím 

mailů lze prodávat, organizace se udržuje v povědomí zákazníků, podporuje opakovaný nákup 

a pomáhá budovat značku. [8] 

Existují tři hlavní formy e-mailingu. Jsou to e-mail s nabídkou, newsletter a permission mail.  

 E-mail s nabídkou je, jak již název napovídá, e-mail obsahující nabídku produktu či 

služby. Tato forma e-mailingu je typická pro e-shopy. Velmi důležitá je personalizace, což 

znamená zaslání konkrétní nabídky danému zákazníkovi, plynoucí z jeho preferencí. [8] 

 Druhou oblíbenou formou je tzv. newsletter. Newsletter jsou elektronické zprávy 

vycházející v určitém časovém období zasílané, prostřednictvím mailu, příjemci do jeho 

elektronické schránky. Formát toho mailu by měl být dobře zpracován, jak graficky, tak 

i obsahově. [1] 

 Permission e-mail nebo též permission marketing, je privilegium, kdy organizace 

může poslat příjemci zprávu, který o této zprávě ví a chce jí obdržet. Největší zajímavost na 

permission e-mailu je fakt, že zákazník nejen o mailu ví, ale v některých případem e-mail 

přímo očekává. [8] 
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3 Charakteristika českého trhu volejbalu 

 I když volejbal nepatří mezi nejsledovanější sporty, těší se v České Republice velké 

oblibě. Jeho popularita by se dala srovnat s basketbalem, házenou a dříve i florbalem. Jenže 

dnes už by volejbal předčil i florbal, jakožto mladý, rychle se rozvíjející sport. Volejbal se 

u nás nikdy nebude moct srovnat s hokejem a fotbalem. Co se popularity týče tyto sporty 

dlouhodobě drží první dvě místa. 

 Popularita volejbalu je zapříčiněna tím, že je čím dál více oblíbený mezi amatéry. 

Fakt, že hodně amatérů vyhledává volejbal jako způsob relaxace či sportovního vyžití, je 

spojen s nižší fyzickou náročností tohoto sportu, na rozdíl od florbalu, hokeje či fotbalu, kde 

je nutná určitá fyzická kondice. O všem svědčí skutečnosti, že si extraligu zahráli i starší hráči 

než je běžné, že mezi amatéry jsou hráči, kteří dosáhli 70ti nebo 80ti let a taky, že při 

volejbalu na amatérské úrovni, není třeba, aby člověk byl neustále v pohybu. Občas stačí aby 

dobře stál a odbíjel balón. Radost ze hry pak může být menší.  

 S velkou popularitou amatérského volejbalu úzce souvisí organizování amatérských 

turnajů a lig. Každým rokem počet turnajů, lig a hráčů do nich zaregistrovaných stoupá. 

Celorepublikově je nejznámější Amatérská volejbalová liga, která se hraje v 10 městech po 

České republice a je do ní registrováno více než 10 000 amatérských hráčů. Bohužel, tato liga 

se nehraje v žádném městě našeho regionu. Ovšem v Ostravě existuje Ostravská volejbalová 

liga, která se svým systémem Amatérské volejbalové lize podobá. Je třeba podotknout, že obě 

tyto ligy jsou určeny výhradně pro amatérské hráče, čili hráče, kteří nejsou registrováni v 

žádném klubu spadající pod ČVS.  

3.1 Historie českého volejbalu 

 Poprvé byl u nás volejbal předveden v roce 1919 v Žilině v bývalém 

Československu. Stal se tehdy součástí přípravy atletů na Olympijské hry v Antverpách stejně 

jako basketbal a další tzv. americké hry. Rok 1921 je označován jako počátek volejbalu u nás, 

jelikož právě v tomto roce dostal volejbal v Československé republice první organizační 

strukturu. V roce 1923 vyšla první oficiální pravidla a volejbalu se začalo říkat odbíjená. 

Existovalo pár dalších názvů, jako volley-ball, volleyball, wolley-ball. V 50. letech 20. století 

se ale přestaly téměř používat a zůstala jen odbíjená. [30], [32] 

 V roce 1924 byl založen Český Volejbalový a Basketbalový Svaz. Ve stejném roce 

se také hrálo první oficiální Mistrovství České republiky ve volejbale mužů. Vítězným týmem 
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byla Strakova akademie (vysokoškolský sportovní klub), jenž se posléze stal vítězem 

v několika následujících letech. Velkou roli hráli v historii českého volejbalu členové sokola, 

jejichž družstvo, konkrétně Sokol Kroměříž, vyhrálo titul mistra České Republiky v roce 

1929. Po nepřetržitém pětiletém kralování byla Strakova akademie sesazena právě Sokolem 

Kroměříž, který se tak stal historicky druhým vítězem této soutěže. Velký mezník znamenal 

rok 1936, což byl vstup Trampské volejbalové ligy do ČVBS. Tímto vstupem se členská 

základna rozrostla na 50 klubů. Následující léta jsou nazývána jako zlatá éra volejbalu. V té 

době se českoslovenští volejbalisté stali dvakrát mistry světa a třikrát mistry Evropy, což se 

v novodobé historii zatím nepodařilo zopakovat. [30], [32] 

 Československý volejbal hrál také významnou roli na mezinárodní scéně. Podílel se 

na založení mezinárodní volejbalové federace FIVB, která byla založena roku 1947. První 

schůzka se konala právě v Praze. Zakládající země byly: Belgie, Brazílie, Československo, 

Egypt, Francie, Holandsko, Maďarsko, Itálie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Uruguay, USA 

a Jugoslávie. [30], [32] 

3.2 Pravidla volejbalu 

 Mezinárodní pravidla charakterizují volejbal jako týmový míčový sport pro 6 hráčů 

v poli. Hraje se na obdélníkovém hřišti (18 x 9m) rozpůleném sítí. Zápas začíná podáním, 

o které losují kapitáni před začátkem utkání. Po podání se hráči protějšího týmu snaží balón 

odbít tak, aby se nedotkl země. Hráči jednoho týmu se postupně mohou balónu dotknout 

třikrát. Žádný z hráčů se nesmí balónu dotknout 2x po sobě. Pokud hráči míč neodbijí a ten 

spadne na zem, protější tým 

získává bod. [3] 

Volejbal se hraje celkem na 3 

vítězné sety, počítaných do 25 

bodů. Vítězné družstvo musí 

vyhrát nejméně s dvoubodovým 

rozdílem. Po každém odehraném 

setu si družstva vymění strany. 

Pokud je stav nerozhodný 2:2, 

následuje 5. set, tzv. tie-break, 

který se hraje pouze do 15 bodů. 

Obrázek 3.1 Rozměry volejbalového hřiště 

Zdroj: [3], vlastní zpracování
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V tie-breaku se mění strany družstev po 8 bodech. [3] 

 Během jednoho setu si družstvo může vzít nanejvýš dvakrát oddechový čas. Během 

každého setu se vymezují tzv. technické oddechové časy, které slouží k rychlému upravení 

hrací plochy. [3] 

 Jednotlivé posty hráčů v poli se člení na jednoho nahrávače, dva blokaře, dva 

smečaře, jednoho tzv. univerzála a jedno libero. Jelikož hráčů v poli může být pouze 6, tak se 

blokař, který je v zadním poli, střídá s liberem. [3] 

Volejbal má tři nejrozšířenější varianty lišící se počtem hráčů, složením týmu a pravidly. 

Nejznámější variantou je plážový volejbal, méně známými pak jsou volejbalové debly 

a smíšený volejbal.  

 Z názvu plážový volejbal lze vyčíst, že tento druh volejbalu souvisí s pískem. Od 

klasického volejbalu se liší počtem hráčů, pravidly a velikostí hřiště. Beach volejbal hrají na 

každé straně hřiště 2 hráči. Hraje se na dva vítězné sety do 21 bodů. Hřiště je menší a jsou zde 

mírně upravená pravidla doteku míče.  

 Jako jediná z variant volejbalu se stala součástí Olympijský her. Je velmi oblíbený 

přes léto závodními hráči klasického „šestkového“ volejbalu, kteří se chtějí přes léto 

odreagovat od svých klubových povinností. [3] 

3.3 Český volejbalový svaz 

 Český volejbalový svaz je občanské sdružení se sídlem v Praze. Byl založen roku 

1946 odloučením od tehdejšího Českého Volejbalové a Basketbalového Svazu. Jakožto 

nejvyšší volejbalová instituce se stará o chod volejbalu v České republice a slučuje všechny 

krajské svazy a jimi pořádané soutěže. Český volejbalový svaz také zaštituje všechny krajské 

kvalifikační turnaje v plážovém volejbale a také vyvrcholení letní sezóny, čímž je Mistrovství 

České republiky. Nejvyšší správním orgánem ČVS je správní rada, jejímž předsedou je 

PaedDr. Zdeněk Haník. 

 ČVS registruje zhruba 55 000 hráčů všech věkových kategorií. Na následujícím 

obrázku 3.2 je vidět členská základna pro jednotlivé kraje. První čtyři míst zaujímají 

nejlidnatější kraje. Kraj s nejvyšším počtem volejbalistů je Hlavní město Praha s necelými 

6000 volejbalisty. Naopak nejmenší členskou základnu má kraj Karlovarský. Tento kraj má 

pouze 969 členů. [20] 
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Obrázek 3.2 Počet hráčů v jednotlivých kategoriích pro jednotlivé kraje 

Zdroj: [20], vlastní zpracování 

 Celkem Český volejbalový svaz registruje 901 oddílů ve 14 krajích. Jak je vidět na 

obrázku 3.3, nejvyšší počet oddílů má opět Hlavní město Praha Druhý je kraj Jihomoravský, 

ve kterém je volejbal velmi oblíbeným sportem, i přes to že tým Brna v extralize nepatří mezi 

nejlepší. Reputace Brněnských oddílů je napravena v nižších a mládežnicích soutěžích, kde se 

jihomoravské týmy pravidelně umísťují na špičkách tabulek. [23] 
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Obrázek 3.3 Počet oddílů v jednotlivých krajích 

Zdroj: [23], vlastní zpracování 

3.4 Uniqa volejbalová extraliga mužů 

 Česká volejbalová extraliga se hraje nepřetržitě od roku 1992. Jejím předchůdcem 

byla Československá volejbalová extraliga která se hrála od roku 1923. Česká volejbalová 

extraliga je nejvyšší soutěž v České republice, kterou pořádá český volejbalový svaz. Její 

hlavní sponzor je pojišťovna UNIQUA, proto nese extraliga její název. 

3.4.1 Systém volejbalové extraligy 

 Základní část volejbalové extraligy se hraje každý rok od podzimu do jara. Hraje se 

systémem dvakrát každý s každým, jednou doma, jednou venku. Týmů je v lize pro letošní 

sezónu 2014/2015 12. Každý tým proto sehraje celkem 22 zápasů. Po skončení základní části, 

týmy které se umístili na prvních 8 místech, postupují do vyřazovacích bojů play-off. Tým na 

posledním místě základní části je ohrožen sestupem do nižší soutěže. Ne vždy k tomu ale 

dojde, neboť náklady na absolvování jednoho ročníku v nejvyšší soutěži jsou natolik vysoké, 

že si většina týmů z nižší soutěže nemůže dovolit odehrát ani jeden ročník. Může se také stát, 

že kluby sice mají dobré finanční zabezpečení, ale zkrátka nemají zájem o účinkování 

v extralize. 

118
109

92 90
80

60
54 50 46 44 42 41 39 36

0

20

40

60

80

100

120

140

H
la

vn
í m

ěs
to

 P
ra

h
a

Ji
h

o
m

o
ra

vs
ký

 k
ra

j

K
rá

lo
ve

h
ra

d
ec

ký
 k

ra
j

M
o

ra
vs

ko
sl

ez
sk

ý 
kr

aj

St
ře

d
o

če
sk

ý 
kr

aj

Ji
h

o
če

sk
ý 

kr
aj

P
ar

d
u

b
ic

ký
 k

ra
j

P
lz

eň
sk

ý 
kr

aj

O
lo

m
o

u
ck

ý 
kr

aj

Ú
st

ec
ký

 k
ra

j

Li
b

er
ec

ký
 k

ra
j

K
ra

j V
ys

o
či

n
a

Zl
ín

sk
ý 

kr
aj

K
ar

lo
va

rs
ký

 k
ra

j

p
o

če
t 

o
d

d
íl

ů
Počet oddílů v jednotlivých krajích



30 

 

 Vyřazovací boje play-off se hrají na 3 kola a jejich systém je následující: 

1. vyřazovací kolo se nazývá čtvrtfinále a hraje ho všech 8 týmů. Vždy hraje první s osmým, 

druhý se sedmým, třetí s šestým a čtvrtý s pátým. Poté následuje 2. kolo vyřazovací části, 

semifinále, kde se střetne nejlepší s nejhorším týmem z 1. kola a zbylé dva týmy hrají proti 

sobě. Dva vítězné týmy ze semifinále postupují do finále a z něho vzejde vítěz pro aktuální 

ročník extraligy. Týmy hrají na 4 vítězná utkání. Družstva s lepším umístěním po základní 

části začínají hrát doma. Vždy hrají prví dvě utkání doma, poté dvě utkání venku. Jeli třeba 

odehrát další utkání, týmy si pořadatelství střídají vždy po jednom zápase. Vítězný tým, popř. 

i další týmy mohou další sezónu nastoupit v pohárech CEV.  

3.4.2 Týmy volejbalové extraligy mužů 

 Nejúspěšnějším týmem od roku 1993, kdy se začala hrát samostatná česká extraliga, 

je tým VK Jihostroj České Budějovice, který má 9 titulů (7 titulů během posledních 8 let). 

Druhý v pořadí je s 5 tituly tým AERO Odolena Voda a na třetím místě je SK Volejbal Ústí 

nad Labem se 3 tituly. Jeden titul mají na svém kontě týmy Ostravy (2), Liberce (2) a Zlína 

(1). Posledním vítězem extraligy pro sezónu 2013/2014 je tým VK Jihostroj České 

Budějovice. Žádný z mistrů české extraligy zatím nezaznamenal výraznější úspěch v poháru 

CEV. [22] 

 

Obrázek 3.4 Počet titulů na tým 

Zdroj: [22], vlastní zpracování 
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3.4.3 Financování klubů 

 Nejčastějšími zdroji financí extraligových klubů jsou dotace z veřejných rozpočtů, 

dotace od volejbalového svazu, příjmy z evropských fondů, standardní sponzoři, příjmy 

z prodeje hráčů a příjmy ze vstupného.  

Na následujícím obrázku 3.5 je znázorněno rozdělení financí typického volejbalového klubu.  

 

Obrázek 3.5 Příjmy volejbalového klubu 

Zdroj: [31], vlastní zpracování 
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(OPPS). Tyto programy nabízejí následující možnosti spolupráce: Česká republika - Polsko, 

Česká republika - Slovensko, Česká republika - Bavorsko nebo Česká republika - Rakousko. 

Finance z Evropské unie nejsou ovšem určeny na chod klubu. Může je využít pouze tým, 

který v rámci tohoto operačního programu spolupracuje s týmy z dotyčných zemí. Klub pak 

může například uspořádat turnaj za účasti celků ze zahraničí. Tento turnaj je následně možné 

financovat z programů Evropské unie. Takovýto turnaj každoročně pořádá, v rámci 

přípravného období před sezónou, tým VK Ostrava. Turnaj nese název Ostrava cup a účastní 

se ho týmy z Polska, Slovenka a České republiky. [25] 

 Na české volejbalové scéně jsou příjmy z prodeje hráčů prakticky nulové. Jsou zde 

totiž častější přestupy, kdy se čeká až hráči skončí smlouva, aby mohl do nového klubu přijít 

zadarmo. Přestupy, kdy klub nechce čekat na konec smlouvy a rozhodne se zaplatit za hráče 

odstupné, si dnes může dovolit jen pár týmů. Existuje také možnost, že hráče koupí zahraniční 

celek, ale zde musí jít o hráče nadstandardních kvalit, kterých se bohužel v naší zemi našlo 

zatím málo.  

 Sponzorské dary jsou většinou podněcovány vztahem, který má majitel nebo vysoce 

postavený pracovník dotyčné společnosti, ke klubu. Osoba může být motivována vlastním 

zájmem, může mít averzi k ostatním sportům, jeho ratolest provozuje volejbal v daném klubu 

atd. Nejčastějšími typy darů jsou dary finanční, materiální nebo poskytnutí konkrétních 

služeb. [31] 

 Málokterý tým v extralize najde tak silného sponzora, aby mu jeho finanční 

příspěvek stačil na pokrytí celé sezóny a všech jeho družstev. Důvodem je, že potencionální 

sponzoři vidí nepříliš velký zájem fanoušků o tento sport. Často se rozhodnou své peníze 

investovat do sportu atraktivnějšího (např. fotbal či hokej). Pokud tým nepodporuje město či 

kraj a nemá žádné jiné příjmy, musí rozdělit finanční podporu mezi více menší sponzorů 

a partnerů. Tento přístup je typický právě pro volejbalové kluby.  

 Ovšem i v české lize jsou jisté výjimky. Tým má jednoho generálního sponzora, jako 

tomu je v zahraničí, kde volejbal patří mezi velmi oblíbené a sledované sporty. Touto 

výjimkou je v České republice VK Jihostroj České Budějovice. Generální sponzorem, jak už 

název týmu napovídá, je firma Jihostroj. České Budějovice si proto může dovolit platit 

nejlepší české hráče a občas i hráče zahraničí. Tato fakta jim pak mohou zaručit, že každý rok 

budou patří k horkým kandidátům na titul. 
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 Velký problém nastane, když hlavní sponzor vypoví nebo nechce nadále prodloužit 

smlouvu s týmem. Tento případ nastal u týmu z Ostravy. Jejich dlouholetý sponzor, 

společnost DHL, po sezóně 2010/2011 ukončil s týmem spolupráci a díky tomu se tým VK 

Ostrava ocitl v problémech. Hrozilo, že nebude nadále hrát extraligu. Tuto hrozbu se naštěstí 

podařilo zažehnat, tým sehnal menší sponzory, avšak musela se ukončit spolupráce s lépe 

placenými hráči a tým vsadil na své odchovance. Tato sázka se ukázala jako dobrý krok, 

jelikož tým VK Ostrava s.r.o. v sezóně 2012/2013 senzačně slavil titul mistra České 

republiky. 

 V následující tabulce 3.1 jsou uvedeny jednotlivé týmy mužské extraligy a jejich dva 

nejsilnější partneři. U většiny týmů je jedním ze silných partnerů město, ve kterém daný tým 

působí. Největší rozpočet pro sezónu má tým VK Jihostroj České Budějovice, VK Dukla 

Liberec a nově také VK ČEZ Karlovarsko. Tyto tři týmy také patří do úzké špičky 

volejbalové extraligy, ze které nejčastěji vzejde nový vítěz pro daný ročník.  

Tabulka 3.1 Týmy a jejich sponzoři 

Tým 1. sponzor 2. sponzor 

Fatra Zlín Fatra město Zlín 

VK Karbo Benátky nad Jizerou město Benátky nad Jizerou Printwell 

VK Ostrava s.r.o. VOKD město Ostrava 

VK Dukla Liberec Sova Liberec s.r.o. Ministerstvo obrany ČR 

VK Jihostroj České Budějovice Jihostroj a.s. Leman sport 

Volejbal Brno, a.s. Jihomoravská plynárenská město Brno 

SKV Havířov město Havířov UNIQUA 

Euro Sitex Přibram Euro Sitex s.r.o. město Příbram 

ČZU Praha ČZU Purum 

AERO Odolena Voda město Odolena Voda Aero vodochy s.r.o. 

SK Volejbal Ústí nad Labem AVE Eltodo 

VK ČEZ Karlovarsko Skupina ČEZ město Karlovy Vary 
Zdroj: [33], vlastní zpracování 

Příjem ze vstupného na utkání zabírá v rozpočtu klubu malou část. Ani týmy, které hrají 

Ligu mistrů a navštěvuje je nejvíce diváků, nevytěží ze vstupného velké finanční částky. 
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Průměrná cena vstupenky na volejbalové utkání se pohybuje okolo 70 Kč, nehledě na to jak 

atraktivní je soupeř. Z důvodu nezájmu veřejnosti většina týmů ani neregistruje dlouhodobé 

vstupenky. Naopak většina klubů poskytuje zvýhodněné vstupné pro studenty, ZTP a děti do 

15 let.  

3.4.4 Hlavní partneři  

 Generálním partnerem českého volejbalu je od 1. 10. 2010 pojišťovna UNIQUA. 

Pojišťovna UNIQUA přislíbila podporu české extraligy mužů a žen, českým reprezentačním 

týmům a českého beach volejbalu. Jako protivýkon figuruje značka UNIQUA v názvu české 

extraligy, její reklamní loga jsou na stránkách českého volejbalové svazu, na reklamních 

poutačích okolo hracích ploch v halách všech týmů, v týmových časopisech a během 

televizních přenosů se vysílají její reklamy. [21] 

 Dalšími velkými partnery jsou Adidas, jenž dodává materiální vybavení 

reprezentačním týmům, Gala, který dodává hrací balóny pro mužskou a ženskou extraligu, 

Ipsal, výrobce podlahové fólie většiny hal české extraligy a sklárny Moser, které poskytují 

finanční podporu. [21] 
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4 Metodika výzkumu 

 Kapitola metodika výzkumu seznamuje čitatele se základní charakteristikou 

výzkumné části.  Samotné realizaci výzkumu předcházela kompletní příprava, zejména 

definování výzkumného problému a cíle výzkumu. 

4.1 Příprava výzkumu 

 Nejdůležitější částí této pod kapitoly je seznámení se s cílem výzkumu. Pro výzkum 

významné jsou taky kapitoly metoda hodnocení, způsob hodnocení a stanovení vah kritérií.  

4.1.1 Definování problému 

 Příčinou realizace tohoto výzkumu bylo zjistit proč fanoušci tak málo navštěvují 

domácí zápasy ostravského klubu a zda tato skutečnost není důvodem slabé internetové 

propagace. Volejbalový klub Ostrava je tradičním účastníkem volejbalové extraligy 

s bohatou historií a patří i k šesti týmům, které v novodobé historii získali alespoň jeden titul, 

naposledy předloni. Základním produktem VK Ostrava je kvalitní sportovní zážitek pro 

každého diváka, který si najde cestu na domácí zápasy. Vedlejším produktem pak může být 

občerstvení během přestávky v restauraci, slosovatelné vstupenky, zakoupení dresů hráčů 

a reklamních předmětů nesoucí logo týmu atd.  

4.1.2 Cíl výzkumu 

 Cílem toho výzkum bylo zjistit, na jaké úrovni je marketingová komunikace na 

internetu volejbalového klubu VK Ostrava. Úroveň aktivit marketingové komunikace 

zjistíme pomocí srovnání všech přímých konkurentů, čili všech mužský volejbalových klubů 

hrajících českou extraligu.  

4.1.3 Typy údajů 

 Jednalo se především o primární data, získaná během samotné realizace výzkumu. 

Tato data byla získána sledováním jednotlivých forem internetového marketingu konkrétních 

volejbalových klubů. [10] 

4.1.4 Metoda sběru dat 

 Mnou zvolená metoda pro realizaci výzkumu je pozorování. Bylo využito dvou typů 

pozorování, pozorování skryté, neboť pozorovaní nebyli obeznámení s tím, že je někdo 

pozoruje a pozorování nezúčastněné, jelikož autor, v roli pozorovatele, není součástí žádného 
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z pozorovaných klubů. Pozorování probíhalo prostřednictvím internetu, konkrétně pak na 

příslušných webových stránkách. [10] 

4.1.5 Metoda hodnocení 

 

Obrázek 4.1 Tabulka kritérií komunikačních forem 

 Celý výzkum byl zahájen přípravou pozorovacího listu. Zde byly vepsány všechny 

možné formy internetové komunikace, jež jdou pomocí pozorování zachytit a které bývají 

využívány pro propagaci klubů na internetu. Velký důraz je kladen na webové stránky, kde je 

uvedeno 14 důležitých parametrů, které by každá stránka měla mít. Faktor domovská stránka 

je rozdělen na 6 dalších podfaktorů, protože jako celek je těžko analyzovatelný. Následuje 10 

důležitých faktorů SEO analýzy, které lze běžně zjistit pomocí zdrojového kódu. Faktory byly 

vybrány pomocí webové stránky www.seofaktory.cz. Na této stránce jsou uvedeny jednotlivé 

SEO faktory a jejich důležitost pro dva nejpoužívanější vyhledávače v České Republice, 

Seznam a Google. [28] 

 Další částí internetového marketingu, která bude pozorována je reklama na internetu. 

Zde jsou pozorovány pouze zápisy do katalogů a to do čtyř českých a jednoho mezinárodního. 

Public relations reprezentují virální marketing, články a jejich aktuálnost. U virálního 

marketingu je sledováno, jestli se tým prezentoval v nedávné době jistou formou viral 

Webové  stránky SEO Analýza Reklama na internetu Marketing na sociálních médiích Public relations

Logo stránky klíčová slova Zápisy do katalogů Fórum Novinky

Logo na správné místě titulek firmy.cz na vlastní webu Viral marketing

Odkaz na domovskou stránku

klíčové slovo použito jako první slovo 

v tagu title najisto.cz mimo vlastní web Viral marketing
Vyhledávání klíčové slovo v názvu domény ziverfirmy.cz Wikipedia RSS

Sekce

klíčové slovo jako první slovo v názvu 

domény daty.cz Facebook Community marketing

Označení kde jsme

Klíčové slovo použito kdekoli v tagu 

title dmoz.org Stránka

Název stránky

Odkazy a informace o doméně nebo 

stránce na Facebook Počet like

Název stránky na správném místě

Existence rozsáhlého, unikátního 

obsahu stránky Aktuálnost obsahu

Funkčnost ve všech prohlížečích

Změna obsahu stránky v čase (jak 

často je obsah stránky aktualizován) počet mluví o tom

"drobky"

Klíčové slovo použito v anchor textu 

interního odkazu na stránce Události
Domovská stránka Tvorba událostí

Logo Aktuálnost obsahu
Vyhledávácí pole Twitter

Lákadla Počet tweetů

Aktuální obsah Poččet odběratelů
Hierarchie serveru Instagram

Reklamy Počet fotek

Historie Počet odběratelů
Články, zprávy, novinky Google+

Počet fanoučků

Počet zobrazení
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marketingu, zda má na svých stránkách nastavený RSS kanál a zda podporuje své fanoušky 

nebo fankluby prostřednictvím community marketingu. 

 Pozorování bylo nejvíce zaměřeno, na internetový marketing v oblasti sociálních 

médií, zejména na prezentaci organizací na Facebooku. Sleduje zda má tým vytvořen vlastní 

Facebook stránku, hodnoty této stránky, jestli vytváří pravidelné události, aktuálnost těchto 

událostí a jaká je jejich oblíbenost. Tato data se sledují pomocí charakteristik „like” a „mluví 

o tom”, přičemž „like” znamená označení sympatie stránky a „mluví o tom” pak aktivitu na 

stránce. Dále se pak pozorování, v rámci sociálních médií, zaměřuje na fóra, Wikipedii, 

Youtube, Twitter, Instragram a Google+. [27] 

 Do analýzy byly zahrnuty na počátku tyto metody: zpětné odkazy, marketing v PPC 

systémech, přímý marketing a podpora prodeje. Pro jejich odstranění z analýzy existovaly 

různé důvody. Zjištění přesného počtu zpětných odkazů je podmíněno užitím 

specializovaného softwaru, který nebyl k dispozici a jeho pořízení bylo značně nákladné. 

Důvodem pro nezahrnutí PPC marketingu, přímého marketingu a podpory prodeje do analýzy 

bylo, že tento druh marketingu volejbalové kluby prakticky nevyužívají a jejich analyzovaní 

je tím pádem bezpředmětné. Na obrázku 4.1 a v Příloze 1 je možné vidět výslednou tabulku 

forem internetové komunikace a jejich atributů po odstranění výše zmíněných.  

4.1.6 Způsob hodnocení 

 Hodnocení forem internetového marketingu, potažmo pak jednotlivých atributů, 

probíhalo pomocí přiřazování jednotlivých bodů těm atributům, které byly použity v rámci 

marketingové aktivity pro daný klub.  

 U webových stránek a SEO analýzy jsou přiřazovány buď 0, 0,5 nebo 1 bod. 1 bod je 

přiřazen, pokud daný atribut figuruje na webové stránce nebo je využit při SEO analýze, 0,5 

pokud je využit jen částečně a 0 bodů pokud jeho využití není prokazatelné. U atributu změna 

obsahu stránky v čase jsou přiřazeny body 1 až 4 podle stupně aktualizace stránky. U public 

relations a reklamy na internetu je hodnocení obdobné. Jednotlivým formám public relations 

a reklamě na internetu je přiřazen 0 nebo 1 bod v závislosti, zda klub danou formu využívá.  

 Marketing na sociálních médiích je hodnocen odlišně. Atributy týkající se fóra 

a zapsání klub na stránkách Wikipedie, jsou hodnoceny jako předešlé formy. Přiřazuje se 1 

nebo 0 bodů podle využitelnosti. Rozdíl oproti předchozím formám nastává u sociálních 

sítích. Sociální sítě jsou hodnoceny podle počtu dosažených jednotlivých znaků. U Facebooku 
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je za každých 300 dosažených „like” a 50 dosažených „mluví o tom” připsán 1 bod. 

U sociální sítě Google+ je hodnocení stejné, za každých 1000 zobrazení a 20 fanoušků je 

připsán opět 1 bod. Mikroblog Twitter, video server Youtube a aplikace pro sdílení fotografií 

Instragram se hodnotí stylem rozdělení podle maximálního počtu týmů, jenž aplikaci 

využívají. Pro Instragram a Youtube platí rozdělení bodů 1 až 2 bodů a pro Twitter platí 

rozdělení 1 až 3 bodů. Změna bodování byla zavedena z důvodu velké působnosti jednoho 

z týmů na sociálních médiích. Ponechání stávajícího hodnocení jako například u média 

Facebook, by jeden tým získal velké množství bodů, což by vedlo k neobjektivnosti výzkumu.  

4.1.7 Stanovení vah kritérií 

 Váhy jednotlivých kritérií byly stanoveny pomocí Saatyho metody. Saatyho metoda 

patří mezi metody využívající se při vícekriteriálním rozhodování. Je podobná metodě 

párového porovnání, díky totožnosti prvního kroku. První krok spočívá v určení preferencí 

jednotlivých kritérií. V tomto případě jsou jednotlivé kritéria metody internetového 

marketingu. Následuje druhý krok, který je odlišný od metody párového porovnání a týká se 

velikosti dané preference. Saaty doporučuje pro druhý krok použít bodovou stupnici 

uvedenou v tabulce 4.1. [26] 

Tabulka 4.1 Stupnice pro jednotlivá kritéria 

Počet bodů Významnost kritérií 
1 Kritéria jsou stejně významná 
3 První kritérium je slabě významnější než druhé 
5 První kritérium je dosti významnější než druhé 
7 První kritérium je prokazatelně významnější než 

druhé 
9 První kritérium je absolutně významnější než 

druhé 
Zdroj: [17], vlastní zpracování 

 Po určení preferencí a jejich velikostí dostaneme tzv. Saatyho matici, kde jsou ve 

sloupcích a řádcích jednotlivá kritéria a nad hlavní diagonálou jsou velikosti jednotlivých 

preferencí. Vždy se začíná posuzovat vztah kritéria v řádku vzhledem ke kritériu ve sloupci. 

Pokud je tedy posuzované kritérium v řádku významnější, zapíše se do pole příslušná 

hodnota. Pokud je ovšem kritérium ve sloupci významnější než kritérium v řádku zapíše se do 

příslušného pole hodnota převrácená. Do polí na hlavní diagonále se zapíše hodnota 1, jelikož 

jsou všechny prvky sami sobě rovnocenné. Tímto krokem je Saatyho matice kompletně 

vyplněna. [18] 



39 

 

 Další kroky již souvisí s určením normalizovaných vah jednotlivých kritérií, podle 

kterých se zjišťuje jak je dané kritérium v rámci výzkumu důležité. Váhy se určují pomocí 

geometrického průměru jednotlivých řádků matice pomocí vzorce: [17] 

= ∑ 				 ∈ 				 , = 1,2, … , ,   (1) 

následuje přímé vypočtení normalizovaných vah z jednotlivých průměrů řádků matice podle 

vztahu: [17] 

= ∑ 				 ∈ 				 , = 1,2, … , .    (2) 

Normalizované váhy pak musí splňovat podmínku: [17] 

∑ = 1 				 ∈ 				 ≥ 0.    (3) 

4.1.8 Časový harmonogram výzkumu 

V následující tabulce je uvedeno, jak postupně probíhal výzkum a v jakém měsíci byla 

konkrétní část výzkumu provedena.  

Tabulka 2.2 Harmonogram pozorování 

 Prosinec 
2014 

Leden 
2015 

Únor 
2015 

Březen 
2015 

Duben 
2015 

Květen 
2015 

Plán výzkumu       

Sběr dat       

Zpracování a 
analýza dat 

      

Interpretace dat       

Prezentace 
výsledků  

      

4.2 Realizace výzkumu  

 Tuto část tvoří pouze dvě kapitoly, sběr dat a metoda dat. V první podkapitole se 

čitatel dozví podrobnosti o sběru dat. V druhé pak vše o tom, jak byla data zpracována.  
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4.2.1 Sběr dat 

 Prvotní sběr dat zkoumaných nástrojů internetového marketingu probíhal v měsíci 

lednu, konkrétně pak k datu 10. 1. 2015. Sesbírané informace byly z nejrůznějších důvodů 

postupně aktualizovány, přičemž poslední aktualizace proběhla 25. 2. 2015. Veškeré 

informace použité v této práci jsou známá právě k tomuto datu. 

 Podklady pro Saatyho metodu, byly zjištěny pomocí krátkého dotazník. Respondent 

měl za úkol porovnat 5 vybraných kritérií a zapsat do připravené Saatyho matice (viz Příloha 

2) konkrétní velikosti dané preference. Respondenti byli zvoleni tak aby každý z nich měl 

minimální vztah k volejbalu. Zvolenými respondenty byly: hráčka volejbalu na krajské 

úrovni, hráč volejbalu hrající 2. ligu, skalní fanoušek klubu VK Ostrava navštěvující 

pravidelně zápasy, fanoušek VK Ostrava sledující výkony klubu, avšak zápasy nenavštěvuje 

a člověk, který zápasy ani dění ve volejbale příliš nesleduje, avšak volejbal v povědomí má.  

4.2.2 Zpracování dat 

 Po sesbírání jsou data zpracována ve dvou programech: Microsoft Word a Microsoft 

Excel. Microsoft Word se využívá při vypracování Saatyho matice, jenž je postupně 

vyplňována respondenty. Po vyplnění matice respondenty jsou, již pomocí programu 

Microsoft Excel, vypočteny geometrické průměry a následně z nich jednotlivé váhy daných 

forem internetového marketingu. Váhy pomáhají určit jak je daná forma pro konkrétního 

respondenta důležitá. Následně jsou tyto váhy zprůměrovány, což přinese obraz o tom, jak 

jsou formy internetové komunikace důležité bez ohledu na vztah k volejbalu. Posledním 

krokem je pak vynásobením průměrných vah s celkovým počtem dosažených bodů 

jednotlivých klubů. Tato data přináší reálný pohled na výsledky pro jednotlivé formy 

internetového marketingu v závislosti na jejich důležitosti. 

. 
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5 Analýza marketingové komunikace 

 V této části je postupně provedeno hodnocení Saatyho metody, bodování forem 

internetového marketingu pro volejbalové kluby, vyhodnocení internetového marketingu 

s přispěním Saatyho metody a analýzy internetového marketingu týmu VK Ostrava.  

5.1 Stanovení vah 

 

Obrázek 5.1 Důležitost jednotlivých forem internetového marketingu 

 Pomocí Saatyho metody bylo hodnoceno pět vybraných forem internetového 

marketingu, které postupně hodnotily osoby s rozdílným vztahem k volejbalu. Jak z obrázku 

5.1 plyne nejlepšího hodnocení dosáhl marketing na sociálních médiích, naopak nejhoršího 

public relations. Nutno podotknout, že rozdíly mezi prvními dvěma atributy a zbylými tři byly 

minimální. Pouze celkový rozdíl mezi dvojicí a trojicí atributů byl značný.  

 První forma internetového marketingu, která byla zkoumána jsou webové stránky 

daných klubů. Celkově jsou webové stránky, v rámci této analýzy, hodnoceny jako druhé 

nejdůležitější, přičemž rozdíl od prvního kritéria je pouze 0,01. Testované osoby (dále TO) se 

při hodnocení webových stránek mohly, díky svému hodnocení, rozčlenit do tří skupin. První 

a poslední TO ohodnotily důležitost webových stránek hodnotami okolo 0,1, konkrétně 0,14 

a 0,11, tedy nepovažují je při internetové komunikaci za příliš důležité. Druhá skupina 

zahrnující TO2 a TO4 považuje webové stránky za poměrně důležité s hodnocením 0,34 
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a 0,32. Poslední TO pak ohodnotila webové stránky za absolutně nejdůležitější ze všech pěti 

kritérií. Hodnocení této TO dosáhlo čísla 0,48.  

 Druhým hodnoceným kritériem byla SEO analýza jenž má úzké propojení 

s webovými stránkami, na což brali ohled pouze TO1 a TO4. SEO analýza se pro čtyři 

respondenty stává málo důležitým atributem. Pro tři z nich je nejméně důležitá. Jedná se 

o TO1, TO2 a TO3. TO4 se přiklání k názoru tří zmíněných respondentů, avšak existuje pro 

ní ještě jedna, méně důležitá forma. Celkové hodnocení u žádné ze čtyř zmíněných TO 

nepřesáhlo 0,07. Na druhou stranu, pro TO5 je SEO analýza vůbec nejdůležitějším atributem 

s celkovým hodnocením 0,48, přičemž u TO5 je rozdíl mezi SEO analýzou a druhou v pořadí 

reklamou na internetu poměrně značný a to 0,18.  

 Reklama na internetu patří, společně se SEO analýzou a public relations, ke třem 

nejméně důležitým formám, jež byly hodnoceny. Avšak z těchto tří forem si vede nejlépe, kdy 

její hodnocení dosahuje hodnoty 0,16. Pro porovnání, SEO analýza dosáhla 0,142 a public 

relations 0,14. Jak je možné vidět, rozdíl mezi všemi třemi, potažmo pak mezi SEO analýzou 

a public relations, je minimální. Co se týče jednotlivého hodnocení, je vcelku rozmanité. TO4 

a TO2 staví reklamu na internetu na prakticky stejný stupeň důležitosti. Jedná se o hodnoty 

0,04, resp. 0,06. Z uvedených hodnot plyne, že se reklama na internetu u těchto dvou TO 

pohybuje spíše v dolní polovině kritérií, pro TO4 je považována za vůbec nejméně důležitý. 

Naproti tomu u TO3 a TO5, reklama na internetu dosáhla druhého nejdůležitějšího postavení, 

avšak s dosti rozdílnými hodnotami. Pro TO3 znamenala druhá nejvyšší hodnota jen 0,25 

naproti tomu pro TO5 0,31. Poslední TO zvolila reklamu na internetu jako druhou nejméně 

důležitou s celkovým ohodnocením 0,12. Toto potvrzuje fakt, že se reklama na internetu 

umisťovala spíše v dolní části hodnocení. 

 Pro všechny TO se nejméně důležitým atributem stal public relations. Jeho celková 

důležitost dosáhla pouze 0,14. Ale rozdíl mezi čtvrtým a pátým nejméně důležitým atributem, 

čili rozdíl mezi public relations a SEO analýzou je pouze 0,002 bodu. Zajímavostí je, že 

i když je public relations nejméně důležitým atributem, tak u žádné z TO neskončil jako 

nejméně důležitý. Fakt nejméně důležitého atributu částečně vyvrací TO1, která si ho zvolila 

jako druhý nejdůležitější, s celkovým skóre 0,21 bodu. Nejhorší umístění zaznamenal public 

relations u TO5, kdy celková hodnota váhy byla 0,07 bodu. U zbylých tří TO je public 

relations třetím nejlepší i nejhorším atributem s prakticky shodným ohodnocením, přičemž 

rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším hodnocením je pouze 0,025 bodu.  
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 Poslední prostřední této analýzy, kde působí internetový marketing, jsou sociální 

média. Jak již bylo zmíněno, marketing na sociálních médiích byl hodnocen jako vůbec 

nejdůležitější kritérium s celkovou váhou 0,29 bodu. Tři z pěti TO, TO1, TO2 a TO4, označili 

marketing na sociálních médiích jako nejdůležitější kritérium. Bodové hodnocení se u těchto 

osob pohybuje vždy kolem 0,4 bodu. Absolutně nejvyššího dosáhla TO1 a to 0,48 bodu. 

Druhým v pořadí byla TO2 s 0,42 body a třetím TO4 s 0,418 body.  

 Z pohledu celkové důležitosti toho kritéria je zajímavé, že i když jsou celkově 

sociální média pro TO nejdůležitější, jedna TO konkrétně TO5, jí označila jako nejméně 

důležitou. U TO5 dosáhla pouhých 0,03 bodu, což je i naprosto nejnižší číslo váhy, ze všech 

kritérií u všech respondentů. Jediný nezmíněný respondent TO3 považuje sociální média za 

druhé nejméně důležité s dosaženými 0,08 body. Nicméně hodnoty důležitosti sociálních 

médií u TO1, TO2 a TO4 jsou natolik velké, že ani fakt nejméně a druhého nejméně 

důležitého kritéria u TO5 a TO3, neohrožuje první místo důležitosti sociálních médií.  

5.2 Vyhodnocení  

 Nyní přichází na řadu hodnocení jednotlivých forem internetového marketingu bez 

využití Saatyho metody. Jedná se tedy body bez zahrnutí důležitosti forem internetového 

marketingu. Hodnotí se postupně webové stránky, SEO analýza, reklama na internetu, 

marketing na sociálních médiích, public relations a jako poslední je zde přiloženo celkové 

hodnocení všech týmů. PU vybraných forem jsou prozkoumány i zajímavosti co se týče 

postavení analyzovaných týmů.  
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5.2.1  Webové stránky 

 

Obrázek 5.2 Bodování www stránek, 

 Výsledky jednotlivých položek internetového marketingu začínají u webových 

stránek. Celkově lze konstatovat, že žádný z týmů v této analýze nepropadl. Všechny týmy se 

dostaly přes 12 bodů, jak ukazuje obrázku 5.2. Nejvyšší možný počet bodů byl 18, toho však 

žádný z týmů nedosáhl. Webové stránky má, nejlépe zpracovány tým SKV Havířov. 

Nečekané je to z finančních důvodů. Stránky běží bez větších úprav již několik let, jsou 

pravidelně aktualizovány a najdeme zde i pravidelné aktuality z klubu. Jediné položky kde 

tým SKV Havířov ztratil body je úplná absence „drobků“ a nedostačující úroveň lákadel na 

domovské stránce. 

 Druhé místo týmu VK Jihostroj České Budějovice není žádným překvapením, 

naopak je spíše překvapením, že se tým neumístnil na prvním místě vzhledem k jeho 

dispozicím. Třetí místo obsadili s celkovým počtem 15,5 bodů celkem tři týmy. Jedná se 

o Fatru Zlín, CŽU Praha a VK Benátky nad Jizerou. Fatra Zlín a ČZU Praha třetí místo 

obsadily díky nedávné modernizaci a aktualizaci webových stránek. VK Benátky nad Jizerou 

pak náleží sdílená třetí příčka díky dlouhodobé a kvalitní práci týkající se webové prezentace. 

Čtvrté místo přináší další menší překvapení, tým VK Ostrava má stejného tvůrce webové 

prezentace jako tým SKV Havířov, avšak výsledky obou týmů jsou odlišené. Nutno zmínit, že 
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rozdíl je pouze 1,5 bodu. Čtvrtou příčku společně s VK Ostrava okupuje nově vzniklý tým 

VK ČEZ Karlovarsko. Oba týmy získaly po 15 bodech.  

 Až doposavad byl rozdíl mezi jednotlivými místy pouze 0,5 bodu, nyní přichází 

první, a poslední, větší skok. Tým na pátém místě, SK Volejbal Ústí nad Labem, dosáhl 14 

bodů, což znamená, že ho od čtvrtého místa dělil 1 bod. Webové stránky týmu SK Volejbal 

Ústí nad Labem jsou zpracovány v jednoduchém, starším designu, ale bez větší chyb, páté 

místo je proto zasloužené. Šesté místo opět náleží dvěma týmům, jsou to AERO Odolena 

Voda a Euro Sitex Příbram s 13,5 body. 13 bodů a sedmé místo patří týmu Volejbal Brno. 

Tento tým spustil nedávno nové webové stránky, tudíž jeho umístění na sedmém, 

předposledním, místě je vcelku neočekávané. Na posledním místě se umístil tým VK Dukla 

Liberec. Toto umístění je pro Liberec zklamáním vzhledem ke konkurenci a možnostem. 

Obrázek 5.2 ukazuje celkové výsledky bodovávání jednotlivých týmů pro webové stránky. 

5.2.2 SEO anlýza 

 

Obrázek 5.3 bodování SEO analýzy 

 Po zhodnocení výsledků webových prezentací následují výsledky SEO analýzy. 

Celkem bylo hodnoceno deset atributů z nichž devět bylo za 1 bod a jeden atribut až za 4 

body. Takže maximální počet, kterého mohly týmy dosáhnout, bylo 13 bodů. Souhrnný 

pohled na výsledky SEO analýzy, vyplývající z obrázku 5.3, ukazuje, že šest týmů má SEO 
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analýzu své webové prezentace zvládnutou nadprůměrně. Šest týmů, které shodně získalo 5 

bodů má webovou prezentaci nedostatečnou. Nejlépe hodnoceným týmem analýzy byl tým 

VK Ostrava. Dosáhl maximálního počtu 13 bodů, tudíž SEO analýze zde není co vytknout. 

Jako jediný tým obdržel u atributu změna obsahu v čase 4 body, tedy aktualizuje a přispívá na 

stránky téměř každý den. SKV Havířov, jenž skončil společně s týmem AERO Odolena Voda 

na druhém místě, obdržel 11 bodů. Opět je k zamyšlení, že i když je tvůrce webu VK Ostrava 

a SKV Havířov stejný, tak výsledky jsou rozdílné. AERU Odolena Voda uškodila 

nepravidelná aktualizace webových stránek, přesněji přispívání novinek s týdenním 

odstupem. To mělo za následek zisk pouze dvou bodů z celkových čtyř za atribut změna 

obsahu stránky v čase. Kdyby byla aktualizace pravidelná jako u VK Ostrava, čili téměř 

každý den, AERO by získalo maximální počet bodů. Na děleném třetím místě, po zisku 9 

bodů, skončily týmy VK Jihostroj České Budějovice a VK ČEZ Karlovarsko. Jak tým AERA 

Odolena Voda, tak i dva zmíněné týmy na třetím místě, ztratili 2 body díky přispívání na 

stránky s týdenním odstupem. Ale na rozdíl od týmu z Odolene Vody ztratily body i ve dvou 

dalších atributech. Posledním týmem v horní polovině je Fatra Zlín. Jako jediný získal tým ze 

Zlína pouze 1 bod za aktuálnost obsahu stránky, což je také nejméně ze všech týmů, jenž byly 

analyzovány. Další bodové ztráty se vyskytly u dvou atributů související s klíčovými slovy. 

Úhrnem Fatra Zlín získala 8 bodů. V druhé polovině skončily týmy VK Benátky nad Jizerou, 

SK Volejbal Ústí nad Labem, CŽU Praha, Volejbal Brno VK Dukla Liberec a Euro Sitex 

Příbram. Všechny tyto týmy získaly po 5 bodech.  

 Největší extrém v hodnocení SEO analýzy byl zaznamenán u VK Dukla Liberec. 

Přestože tým získal za aktuálnost stránek 3 body, což je druhé nejvyšší přidělené bodové 

ohodnocení a znamená, že jsou stránky aktualizovány cirka co 4 dny, umístil se až na 

posledním 5. místě. Pokud jde o nejproblémovější atributy, byly to všechny atributy týkající 

se klíčových slov. Pouze tři týmy měly atributy související s klíčovými slovy v naprostém 

pořádku.  
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5.2.3 Reklama na internetu 

 

Obrázek 5.4 Bodování reklamy na internetu 

 Reklama na internetu umožnila jednotlivým týmům získat maximálně 5 bodů, ale 

tohoto maxima nedosáhl žádný z týmů. Nejvíce bodů získaly dva celkově nejúspěšnější týmy 

této analýzy, tým VK Jihostroj České Budějovice a tým VK Ostrava, oba shodně po 4 bodech. 

Tým VK Jihostroj České Budějovice přišel o maximální počet bodů dík absenci zápisu 

v katalogu www.daty.cz. Na druhém místě následuje tým z Příbrami se 3 body, přičemž 

tomuto týmu chybí zápisy v katalozích www.daty.cz a www.dmoz.org. Na obrázku 5.4 lze 

vidět, že následujících sedm týmů je zapsáno alespoň v jednom katalogu. Chybějící zápisy 

jsou pak rozděleny do různých kombinací. Týmy VK Benátky nad Jizerou a VK ČEZ 

Karlovarsko zápisy do katalogů vůbec nevyužívají. U druhého jmenovaného týmu, to je 

pravděpodobně způsobeno jeho nedávným vznikem.  

 Co se týče nejvyužívanějšího katalogu, je jím katalog www.firmy.cz. Jde o jeden 

z nejznámější katalogů na českém internetu, tudíž je pozoruhodné, že 5 klubů se vůbec 

v tomto katalogu nenachází. Naopak nejméně využívaným katalogem je mezinárodní katalog 

www.dmoz.org. Jsou v něm zapsány pouze týmy VK Dukla Liberec a VK Jihostroj České 

Budějovice. Že kluby nevyužívají zápisy do mezinárodního katalogu je pravděpodobně 

způsobeno jejich malou viditelností v rámci mezinárodního měřítka. Dva zaznamenané týmy 

jsou mimo Českou Republiku již trochu známé. Druhým důvodem může být celkově malá 
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známost tohoto mezinárodního katalogu v České Republice. Na obrázku 5.4, jenž je umístěn 

výše, lze vidět jednotlivé týmy a počet jejich zápisů do katalogů.  

5.2.4 Marketing na sociálních médiích 

 

Obrázek 5.5 Bodování marketingu na sociálních médiích 

 Při hodnocení marketingu na sociálních médiích si tým VK Jihostroj České 

Budějovice vytvořil rozhodující náskok. Díky tomuto náskoku se stal nejlepším 

analyzovaným týmem. Největší podíl na jeho vítězství měly atribut hodnocené způsobem 

přiřazování bodů za určitý počet fanoušků. Ovšem připsal si také jednu nulu a to díky absenci 

fóra pro fanoušky na vlastních webových stránkách. Tento nedostatek ale vynahrazuje 

existence fóra na stránkách externích. Jako jediný tým využívá všechna sociální média, které 

byly do analýzy zahrnuty. Důležité pro něj jsou zejména sítě Facebooku a Google+. Za svou 

aktivitu na těchto sociálních sítích obdržel 19, resp. 13 bodů, což jak z obrázku 5.5 vyplývá je 

více než polovina celkově získaných bodů. Zajímavých je hlavně 13 bodů ze sítě Google+, 

jelikož týmy druhé v pořadí získaly pouze 1 bod. Počet bodů je dán hlavně díky 12108 

zobrazení týmové stránky na dané sociální síti.  

 Druhé místo týmu Volejbal Brno je nejvíce zapříčiněno angažovaností na třech z pěti 

sociálních médiích, konkrétně vlastní Youtube kanál, nově také Twitter účet a má vlastní 

Facebook stránku. Marketing na sociálních médiích týmu Brna ale není dokonale zpracován. 
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Na webových stránkách chybí fórum pro fanoušky. Na rozdíl od týmu z Budějovic, nelze najít 

fórum ani externě. Dále si lze také povšimnout absence Instragram a Google+ účtu.  

 Třetími týmy v pořadí jsou týmy VK Ostrava a VK Dukla Liberec. Oba týmy byly 

ohodnoceny totožně 13 body. Pro tým VK Dukla Liberec je to první umístění v popředí 

analýzy mezi svými konkurenty. Zasloužil se o to především díky své aktivitě na Facebooku, 

jelikož fóra ani další sociální média tento tým nevyužívá. V aktivitě na Facebooku patří mezi 

nejlepší, dokonce u počtu uživatelů „mluví o tom”, byl společně s týmem VK Jihostroj České 

Budějovice vůbec nejlepší a připsal si 5 bodů za 260 osob, kteří jsou na jeho stránce nějakým 

způsobem aktivní. Druhým týmem dělící se o třetí místo je VK Ostrava. Tento tým jako první 

ze zmíněné čtveřice má fórum na vlastních webových stránkách. V poslední době se ale 

uvažuje o jeho dočasném znepřístupnění z důvodu neustálých útoků na trenéra a hráče. 

Vedení klubu chce tímto krokem dopřát týmu trochu oddech do závěrečných bojů základní 

části extraligy. Dále tým z Ostravy využívá aplikaci pro sdílení fotografií Instagram. Kromě 

Jihostroje je Ostrava jediným týmem využívajícím tuto aplikaci.  

 Na obrázku 5.5 lze vidět že týmy v následujícím pořadí, čili na čtvrtém a pátém 

místě, dělí od sebe vždy 1 bod. U sedmého místa je bodový rozdíl znatelnější. Následující 

rozdíly mezi jednotlivými místy jsou opět pouze bodové. Neplatí to až pro rozdíl mezi 

devátým a desátým místem, kdy deváté VK Benátky získaly 5 bodů a desátý SKV Havířov 

body 3. Nutno zmínit, že tým na čtvrtém místě, VK ČEZ Karlovarsko, vznikl teprve před 

letošní sezónou a již k 25. 2. 2015 má početnou základnu fanoušků, neboť jeho stránky na 

Facebooku se líbí 2001 lidem a 196 osob je na těchto stránkách nějakým způsobem aktivní. Je 

k zamyšlení, že tým existující půl roku má více fanoušků na internetu než většina týmů, které 

existují a hrají extraligu již nějaký čas.  

 V rámci analýzy jednotlivých atributů je nejúspěšnějším atributem v této části 

internetového marketingu zápis do internetové encyklopedie Wikipedia. Tohoto zápisu 

využívá deset ze dvanácti týmů, pouze tým z Příbrami a Karlových Varů nejsou ve Wikipedii 

zapsány. Dále je vhodné se podívat na nejvyužívanější sociální médium. Je jím Facebook, 

jakožto nejvyužívanější a nejrozšířenější sociální síť v České Republice. Prezentace klubu na 

této sítí je proto žádoucí. Tímto se také řídí všechny analyzované týmy, neboť není tým, jenž 

by na sociální sítí Facebook neměl svou stránku. Ostatní sociální média jsou využívány 

sporadicky, přičemž Twitter využívá Aero Odolena Voda a Google+ týmy Euro Sitex Příbram 

a SK Volejbal Ústí nad Labem. 
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5.2.5 Public relations 

 

Obrázek 5.6 Bodování public relations 

 Poslední forma internetového marketingu zahrnutá do této analýzy je public 

relations. Tato forma má pouze čtyři umístění, protože maximální počet bodů, jež bylo 

možno rozdělit, jsou 4 a každý z analyzovaných týmů public relations určitým způsobem 

využívá. Je to také jedna ze tří forem, kde první místo patřilo týmu z Českých Budějovic 

s maximálním ziskem bodů. Maximum bodů získal také druhý nejúspěšnější tým analýzy VK 

Ostrava. Ze zisku maximálního počtu bodů plyne, že oba týmy mají, v rámci analyzovaných 

atributů, své public relations zvládnuto bezchybně.  

 Z obrázku 5.6 lze vyčíst, že VK Benátky nad Jizerou, VK Dukla Liberec a VK ČEZ 

Karlovarsko, jsou týmy, které se ziskem 3 bodů dosáhly na druhé místo. Z týmů na druhém 

místě je VK Benátky nad Jizerou týmem, který jako jediný, má na své webové prezentaci 

možnost odběru novinek pomocí RSS kanálu. Avšak ztratil bod díky absenci jakékoliv formy 

virálního marketingu. Zbylým dvěma týmům na druhém místě chybí právě RSS kanály na 

jejich webových stránkách. RSS kanál je také nejméně využívaný atribut pro public relations 

v této analýze.  

 Týmům na třetím místě chybí společně s RSS kanálem jakákoli forma viral 

marketingu. Jen jedenkrát je dvojice chybějících atributů jiná. Tato situace nastává u týmu 
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Volejbal Brno, kdy tento tým nepodporuje své fanoušky žádným zjistitelným způsobem. Jak 

ukazuje obrázek 5.6 třetí místo patří dále týmům ČZU Praha, AERO Odolena Voda, SKV 

Havířov a týmu z Příbrami.  

 Poslední místo patří týmům SK Volejbal Ústí nad Labem a Fatra Zlín. Oběma totiž 

shodně chybí podpora fanoušků v rámci community marketingu, RSS kanál na webových 

stránkách a viral marketing. Jediný bod, který si mohly oba týmy připsat, byl za výskyt 

novinek na webových stránkách. Logicky je to i nejúspěšnější atribut této formy, jelikož ho 

využívá všech dvanáct týmů.  

5.2.6 Celkové hodnocení 

 

Obrázek 5.7 Celkové bodování 

 Oblast internetového marketingu nejlépe zvládá tým VK Jihostroj České Budějovice. 

Celkově obdržel 80 bodů, což mu dává značný náskok nad druhým nejlépe ohodnoceným 

klubem. Druhý nejlépe ohodnocený tým je VK Ostrava s 49 body. Rozdíl mezi prvním 

a druhým je ovšem markantní. Tento rozdíl může být dán dominancí týmu z Českých 

Budějovic na české volejbalové scéně. Je to pravidelný účastník Ligy mistrů posledních let, 

pravidelný finalista české extraligy i českého poháru, je to také pravidelný vítěz české 

extraligy, tým s největší základnou fanoušků a taky tým s nejvyšším rozpočtem v české 
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extralize. Hlavně ono poslední „nej“ ukazuje, proč jsou České Budějovice tak úspěšné nejen 

na sportovním poli, ale také v oblasti internetového marketingu.  

 Velký bodový rozdíl je zaznamenán i mezi druhým a třetím místem, byť ne už tak 

markantní. Rozdíl mezi druhým VK Ostrava a třetím VK ČEZ Karlovarsko činí 10 bodů. Jak 

plyne z obrázku 5.7, týmy na ostatních pozicích od třetího do dvanáctého místa, lze rozdělit 

do tří skupin, které mají přibližně stejnou úroveň internetového marketingu. První skupinou 

jsou týmy AERO Odolena Voda, VK ČEZ Karlovarsko a Volejbal Brno, jenž mají bodové 

ohodnocení v intervalu 38 až 39,5 bodů. Že se tým Volejbal Brno dostal tak vysoko je 

zapříčiněno spuštěním nových webových stránek, Twitter účtu a zlepšením stavu 

facebookového profilu. Umístění týmu VK ČEZ Karlovarsko takto vysoko je překvapením, 

protože tento tým vznikl teprve na začátku této sezóny, nevyužívá některé formy 

internetového marketingu, neměl by být tolik v povědomí cílové skupiny a logicky by neměl 

mít tak početnou základnu fanoušků, jako kluby existující již řadu let. AERO Odolena Voda 

je tradiční tým s bohatou historií a také bývalý mistr české extraligy, jeho postavení proto 

není neočekávané.  

 Druhou skupinou jsou pak týmy, jejichž hodnocení se vměstnalo do intervalu 33,5 až 

35,5 bodů. Jsou to týmy VK Dukla Liberec, Euro Sitex Příbram, Fatra Zlín a SKV Havířov. 

Poměrně velkým překvapením je postavení týmu VK Dukla Liberec na celkově 6. místě. 

Sportovně se tento tým řadí na stejnou, ne-li vyšší úroveň jako VK Jihostroj České 

Budějovice, VK ČEZ Karlovarsko a VK Ostrava, avšak co se týče internetového marketingu, 

tak značně zaostává. Za další překvapení v této skupině může být považován SKV Havířov. 

Tento tým se po sportovní i finanční stránce řadí na konec celé tabulky. V hodnocení 

internetového marketingu je čtvrtý od konce, přitom za sebou nechal tři týmy, které jej jak 

sportovně, tak i finančně určitě předčí.  

 Třetí a poslední skupina čítá tři týmy a to SK Volejbal Ústí nad Labem, ČZU Praha 

a VK Karbo Benátky nad Jizerou. Obrázek 5.7 ukazuje, že rozdíl mezi prvním a druhým 

týmem v této skupině byl pouze 1,5 bodu. Bodově to znamená, že tým SK Volejbal Ústí nad 

Labem obdržel 30 bodů, tým ČZU Praha 29,5 bodů a tým VK Benátky nad Jizerou 28,5 bodu. 

Postavení týmů z Prahy a Benátek je mírným překvapením. Jsou to týmy patřící, jak po 

finanční tak i po sportovní stránce, do horních pater tabulky, tudíž bylo oprávněné 

předpokládat, že u nich bude dbáno mimo jiné na internetový marketing. Tým SK Volejbal 

Ústí nad Labem je další týmem s každoročními existenčními problémy, takže jeho postavení 
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na samém konci této analýzy není nikterak překvapujícím. Osobním tipem bylo, že poslední 

tři týmy budou SK Volejbal Ústí nad Labem, SKV Havířov a Volejbal Brno, jelikož zvláště 

první dva jmenovaní se každý rok potýkají jak s finančními tak i výkonnostními problémy.  

5.3 Vyhodnocení s použitím důležitosti kritérií 

 Doposud probíhala vyhodnocení šetření úrovně internetového marketingu odděleně. 

Nyní přijde na řadu vyhodnocení bodového zisku společně se Saatyho metodou, což přinese 

objektivní pohled na výsledky podle důležitosti jednotlivých kritérií. Komentovat podruhé 

bodování je zde zbytečné, jelikož se jedná o tytéž body, násobené jednotlivými hodnotami 

důležitosti, tudíž ve vlastním bodování nenastanou žádné změny. Proto bude komentář 

věnován pouze změnám v rámci postavení týmů. V příloze 3 lze vidět přepočtené bodové 

hodnocení jednotlivých forem internetové komunikace, vztahující se k jednotlivým klubům.  

 

Obrázek 5.8 Celkové bodování 

 Jak vyplývá z obrázku 5.8 a obrázku 5.9 na prvním dvou místech nenastala žádná 

změna. První změna se týká třetího místa. Původně zde figuroval tým AERO Odolena Voda, 

avšak při zohlednění důležitosti se před tým AERO dostaly hned dva týmy a to Volejbal Brno 

a tým ČEZ Karlovarsko. To, že tým AERO Odolena Voda klesl až na pátou příčku je 

důsledkem minimálního vzájemného rozdílu bodů mezi třemi zmíněnými týmy a zisku 

většího počtu bodů u forem, kterým nebyla zjištěna velká důležitost. Konkrétně SEO analýze 
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a reklamě na internetu. U dvou nejdůležitějších forem, marketingu na sociálních médiích 

a www stránek, to byli právě volejbalisté z Karlových Varů, kteří získali více bodů, takže se 

posunuly před svého soupeře. Z obrázku 5.9 dále vyčteme, že se před dvojici analyzovaných 

týmů dostal ještě tým Volejbal Brno a to až na konečnou třetí příčku. Znamenalo to skok 

dokonce o dvě místa. Tato změna v umístění má opět dva důvody. První je shodný 

s předchozí dvojicí. Druhým pak je zisk většího množství bodů u nejdůležitějšího kritéria. 

Tímto kritériem jsou sociální média a tým z Brna zde získal 16 bodů, což je o 4 resp. 5 bodů 

více než získal tým Karlových Varů a AERO Odolena Voda.  

 Týmy na šestém a sedmém místě zůstaly beze změny. Další změna přichází až 

u osmého místa, které v neobjektivní analýze opanovaly týmy SKV Havířov a Fatra Zlín 

dohromady. Ovšem po té, co je brána v úvahu důležitost jednotlivých kritérií, se tým Fatry 

Zlín od svého protějšku odtrhl. Opět si tento posun připisuje na svůj účet aktivita na 

sociálních médiích. Nutno zmínit, že oba týmy se v aktivitě na sociálních médiích drží spíše 

na chvostu této analýze, avšak je mezi nimi znatelný rozdíl. Právě tento rozdíl činící 4 body 

rozhodl o lepší postavení Zlína v této analýze. Na následujících místech není zaznamenána 

žádná změna. 

 

Obrázek 5.9 Celkové bodování se zahrnutou Saatyho metodou 
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5.4 Analýza týmu VK Ostrava 

 Jak již bylo zmíněno výše tým VK Ostrava získal v analýze internetového 

marketingu 49 bodů, což znamenalo celkové 2. místo. Ono 2. místo týmu VK Ostrava lze 

pravděpodobně přičíst nedávnému nečekanému titulu v roce 2013 a taky menším změnám ve 

vedení klubu. Důsledkem těchto událostí jsou nové webové stránky klubu, větší základna 

fanoušků, stupňující se podpora fanoušků, podpora mládežnických týmů atd. Zajímavostí je, 

že tým VK Ostrava dosáhl s přehledem na druhé místě hodnocení, přestože nemá takové 

finanční prostředky jako konkurenti. Slabší finanční možnosti jsou dány nedávným odchodem 

silného sponzora, což byla taky příčina přeorientování priorit a nutností uskromnit se. Z těchto 

skutečností plyne, že dobrá finanční situace ne vždy znamená i dobrý marketing.  

Tabulka 3.1 Bodování jednotlivých forem internetového marketingu pro VK Ostrava 

Forma internetového marketingu Body Možné získané body 
Webové stránky 15 18 
SEO analýza 13 13 
Reklama na internetu 4 5 
Marketing na sociálních médiích 13 47 
Public relations 4 4 
 

 Největší podíl, jak vyplývá z obrázku 5.10 a tabulky 5.1, mají na celkových 49 

bodech webové stránky. Celkem za tuto formu tým z Ostravy obdržel 15 bodů. Pouze 3 body 

mu chyběly do maxima, tudíž jsou zde patrné menší nedostatky. Tyto nedostatky tvoří 

absence „drobků“, s čímž více méně souvisí druhý nedostatek, jímž je chybějící označení na 

které stránce se uvnitř webových stránek nacházíme. Posledním nedostatkem jsou chybějící 

reklamy na domovské stránce.  

 SEO analýzy a marketing na sociálních médiích jsou pro tým VK Ostrava další dvě 

položky s největším bodovým ohodnocením. Obě formy obdržely shodně po 13 bodech. 

Avšak jejich kvalita zpracování je odlišná. SEO analýza webových stránek Ostravy je 

zpracována bezchybně. Nutno dodat, že zjišťovaných atributů bylo pouze 10, tudíž je možné, 

že kdyby se počet atributů rozšířil, tak by kvalita zpracování SEO analýzy již stoprocentní 

nebyla. 

 Zpracování marketingu na sociálních médiích zdaleka nedosahuje maxima, i když 

je nutné zmínit že zvolení maxima u této formy je komplikované z důvodu přiřazování bodů 

za určitý počet fanoušků. Proto jak z tabulky 5.1 vyplývá, maximum bylo zvoleno 47 bodů 
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Českých Budějovic, jakožto týmu s nejvyšším počtem bodů za tuto formu. Tento tým má tedy 

v rámci analýzy zpracován marketing na sociálních médiích stoprocentně. VK Ostrava s 13 

body za maximem značně zaostává, tudíž je pochopitelné že lze najít nedostatky. Prvním 

velkým nedostatkem je absence profilů na sociálních médiích Twitter, Google+ a taky 

chybějící Youtube kanál. Jako každý tým z dvanáctky, má svůj profil na Facebooku, kde 

zveřejňuje videa, fotky a statusy, tudíž materiál na dvě další zmíněná média by se určitě našel. 

Další nedostatek souvisí s aplikací pro sdílení fotografií Instragram. Profil zde sice vytvořen 

je, tým má i sledující fanoušky, ale příspěvek je zde pouze jeden a navíc starší jednoho roku. 

Takže aktivita na tomto médiu se prakticky rovná nule. V poslední řadě týmu chybí fórum na 

externích stránkách, avšak toto je nahrazeno přítomností fóra na stránkách interních. Toto 

jsou tři největší nedostatky marketingu na sociálních médiích týmu VK Ostrava. Zbytek 

sociálních médií obstojně. Facebook má 1585 fanoušků a přibývají další, má i své pravidelné 

přispívatele, profil na internetové encyklopedie Wikipedia je taktéž založený, i když není pro 

tuto sezónu aktualizován, a fórum na webových stránkách funguje a má i své přispívatele.  

 

Obrázek 5.10 body získané VK Ostrava a maximálně možné získané body 

 Poslední dvě formy, jejichž 4 body tvoří nejmenší část z výsledného součtu 49 bodů, 

jsou public relations a reklama na internetu. U public relations nastává podobná situace 

jako u SEO analýzy. U týmu z Ostravy jsou shledány všechny atributy jako využívané, tudíž 

obdržel plný počet bodů. Avšak pokud by opět do analýzy bylo zahrnuto více atributů, již by 
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tento plný počet bodů nemusel být pravdou. Reklamu na internetu v této analýze reprezentují 

pouze zápisy do katalogů. VK Ostrava není zapsán pouze v mezinárodním katalog 

www.dmoz.org, důvody této skutečnosti jsou stejné pro všechny méně známé kluby v České 

Republice a jsou zmíněny výše. Jinak v katalozích www.firmy.cz, www.najisto.cz, 

www.zivefirmy.cz a www.daty.cz má tým z Ostravy svůj profil. 

 Co se týká analýzy objektivního bodového hodnocení, jenž spojí dohromady 

bodování a Saatyho metodu, tak u týmu VK Ostrava nenastala žádná změna. Je to bezesporu 

způsobeno tím, že tým z Ostravy neměl šanci se posunout výše ani spadnou níže, jelikož 

ztráta resp. náskok jsou příliš vysoké. Změna v umístění by mohla přijít jen v případě, že by 

některý v hodnocení sousedící tým, měl přibližně stejný počet bodů. Protože tomu tak není, 

tým VK Ostrava zůstává na druhém místě i po zapojení Saatyho metody do analýzy.  
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6 Návrhy a doporučení 

 Při konstrukci návrhů a doporučení je nejvíce dbáno na nejhůře zpracované formy 

internetového marketingu a na formy jenž jsou podle fanoušků nejdůležitější. Takže největší 

prostor dostaly public relations, webové stránky a sociální média. Menší část je pak věnována 

SEO analýze a reklamě na internetu.  

Webové stránky 

 U webových stránek by se tedy primárně měly doplnit chybějící atributy, jimiž jsou 

„drobky“, označení, na které stránce se zrovna nacházíme a chybějící reklamy na hlavní 

stránce. Reklamy je sice v rámci celkové webové prezentace možné nalézt pod položkou 

sponzoři, avšak na domovské stránce scházejí. Všemi těmito úpravami by pak bylo dosaženo 

velmi dobré úrovně použitelnosti webových stránek. Je ovšem patrné, že tyto úpravy nemůže 

klub provést sám, ale musí vše prodiskutovat s tvůrci stránek, jelikož si webovou prezentaci 

nechává tvořit od externí firmy.  

Public relations 

 Co se týká atributů uvedených v analýze, nepotřebuje public relations žádnou 

razantní korekci. Bylo by ale vhodné využívat určité typy public relations více a lépe. Když 

si postupně vyhodnotíme jednotlivé využité typy, pak novinky nepotřebují žádnou úpravu. 

VK Ostravy pravidelně zveřejňuje výsledky zápasů všech svých oddílů, rozhovory s hráči 

a trenéry a občas publikuje i novinky z dění v klubu. Dalším atributem je Viral marketing. 

Viral marketing je využíván nepravidelně, hlavně ve formě fotografií. Bylo by proto vhodné 

občas vytvořit i nějaké virální video. Pár videí, již hráči vytvořili, videa se potkala s velice 

kladným ohlasem, ale poslední zveřejněné video je z loňské sezóny. Tudíž by bylo vhodné 

vytvářet videa s jistou pravidelností. Poslední atribut, jenž by mohl být lépe využíván, je 

community marketing. VK Ostrava nabízí svým fanouškům reklamní předměty s logem 

svého klubu, jenže tyto předměty jsou stále se starými barvami, tudíž je žádoucí tyto 

předměty upravit do barev aktuálních. Toto doporučení je ovšem možné uvést do praxe jen 

s vynaložením určitých financí což je pro volejbalové týmy složité. Většina týmů má totiž 

rozpočet naplněný a je z velké části již využit v důležitějších sférách klubu. Proto nezbývají 

finance na tyto marketingové náklady. Další doporučení se týká permanentních vstupenek. 

Tým z Ostravy nabízí svým fanouškům permanentní vstupenky, jenže na webových stránkách 
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o této možnosti není psáno, nehledě k tomu, že zde nejsou uvedeny informace ani 

o standardním vstupném. Je vcelku nutné informovat fanouška o možnosti permanentních 

vstupenek na svých webových stránkách, tým tímto dává najevo, že mu jde o informační 

komfort fanoušků a tým samotný tímto může přibližně kontrolovat počet nejbližších 

příznivců.  

Reklama na internetu 

 České internetové katalogy, které zde reprezentují reklamu na internetu, jsou 

ostravským týmem stoprocentně využity. Jsou zde uvedeny pouze nejznámější české 

katalogy, takže je otázkou zda je zápis proveden i do katalogů zde nezmíněných. 

Doporučením určitě je zapsání týmu do všech relevantních českých i mezinárodních 

katalogů. Obecně zapsání týmu do internetového katalogu nic nestojí a může to v této 

souvislosti mít pro klub pouze užitek v podobě vyššího počtu zpětných odkazů a zvýšení 

povědomí o klubu na tuzemské resp. mezinárodní scéně. Je nutno ale dbát na to, aby zvolené 

katalogy byly užitečné, významné a zápis byl umístěn do správně kategorie. 

SEO Analýza 

 SEO analýze není co vytýkat a proto zde není prostor pro doporučení. Při zadání 

klíčových slov do vyhledávače Google nebo Seznam jsou webové stránky vždy zobrazeny na 

prvním místě. Ostravský tým také získal u této formy plný počet bodů.  

Marketing na sociálních médiích 

 Jak plyne z definice marketingu na sociálních médiích, je vhodné se nejprve zaměřit 

na jedno sociální médium a poté postupně rozvíjet internetový marketing pomocí dalších 

médií. VK Ostrava takto začala se sociální sítí Facebook a má zde také určitý počet fanoušků, 

kterým se líbí jejich stránka a menší počet z nich na stránky pravidelně publikuje příspěvky. 

Jediným mínusem aktivity VK Ostrava na Facebooku je nevytváření událostí. Dříve byly 

události na domácí zápasy pravidelně vytvářeny, od tohoto zvyku se však z nejasných důvodů 

upustilo. Zde je tak prostor pro jediné doporučení co se týče Facebooku. Vytváření 

událostí na každý domácí zápas může do haly přilákat větší počet diváků. Další doporučení 

již nesouvisí s Facebookem, ale týká se jiného sociálního média, konkrétně aplikace pro 

sdílení fotografií Instagram. Jelikož Facebook je zde už zvládán vcelku obstojně, mohl se 

tým z Ostravy zaměřit na dalším médium. Tímto médiem byl právě Instragram, jenže aktivita 
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na této aplikaci je velmi nízká. Když už tedy byla aktivita na této aplikaci započata, bylo by 

přirozené, aby se v aktivitě pokračovalo dále, ale s více příspěvky během kratšího 

intervalu. Po zajištění určité aktivity na Instagramu, může ostravský tým zahájit aktivitu 

na dalším sociálním médiu. Odpovědná osoba by si měla položit otázku, jaké by ono další 

médiem mělo být. Doporučením je mikroblog Twitter, jelikož po Facebooku je to médium 

registrující u volejbalových týmů druhou nejvyšší aktivitu. Dále pak můžou odpovědné osoby 

zakládat další a další účty na sociálních médiích, avšak až po zajištění určitě úrovně na médiu 

předcházejícím.  
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7 Závěr 

 Internet, jakožto celosvětový fenomén, je dnes jedním z nejmocnějších médií a jeho 

využitelnost prakticky nezná mezí. Byla jen otázka času kdy se internet prosadí také do pole 

marketingu. Jeho prosazení ovšem zapříčinili hlavně uživatelé, pro které se internet stal 

prakticky denní potřebou a vyhledávají zde většinu informací. Důkazem může být, že děti již 

v útlém věku vlastní různá mobilní zařízení přes která se na internet připojují. Ne nadarmo se 

dnešní generace lidí mezi 15 až 34 lety nazývá generací Facebooku. Právě potenciál skrývané 

v internetovém marketingu byl vodítkem k vypracování této práce. 

 Výzkum pomohl zjistit prostřednictvím bodového ohodnocení, jaké úrovně dosahuje 

internetový marketing volejbalových klubů v rámci zjišťovaných forem. Vzhledem k 

neobjektivnosti výzkumu, kdy není jasné, jaká z forem je nejdůležitější a která je naopak 

nejméně důležitá, zde byla zahrnuta také Saatyho metoda. Saatyho metoda pak tvořila druhou 

část výzkumu a pomocí ní byla zjišťována důležitost jednotlivých forem internetového 

marketingu.  

 Na základě výzkumu se stanovilo pořadí dle úrovně internetového marketingu. Ve 

výsledcích byl největší zřetel brán na tým VK Ostrava. Díky porovnání bylo možné 

vyhodnotit kde je internetový marketing ostravského týmu slabší a kde jsou naopak jeho silné 

stránky. Z výsledků vyplynulo, že hladina marketingové komunikace je nadprůměrná. Na 

základě zjištění této úrovně byla přiřazena určitá doporučení, jenž předchází této kapitole a 

opírají se o poznatky získané z analýz ostatních týmů nebo o zkušenosti z vlastní praxe. Je 

nutno připomenout, že doporučení se týkala všech forem internetové komunikace i těch 

bezproblémových.  

 VK Ostrava by se určitě měl zaměřit na doplnění webových stránek chybějícími 

atributy. Webové stránky jsou nejen samostatnou formou internetového marketingu, ale mají 

také úzkou souvislost s některými dalšími, takže jejich kvalitní zpracování by mělo být 

prioritou. S webovými stránkami souvisí další důležité doporučení a to je lepší péče o vlastní 

fanoušky neboli community marketing.  

 Účelem těchto návrhů bylo zajistit lepší propagaci klubu na internetu, obecně zvýšit 

úroveň internetového marketingu a zvýšit počet fanoušků na domácích zápasech. Právě ona 

nízká návštěvnost je u tohoto týmu velkým problémem.  
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Seznam zkratek 

Atd. a tak dále 

B2B Business-to-business 

B2C Business-to-consumer 

CEV Confédération Européenne de Volleyball 

ČVBS Český Volejbalový a Basketbalový Svaz 

ČVS Český Volejbalová Svaz 

ČZU Česká zemědělská univerzita 

DHL Dalsey, Hillblom and Lynn 

FFA Free for All 

FIVB The Fédération Internationale de Volleyball 

Např. 

OPPS 

například 

Operační program přeshraniční spolupráce 

PPC Pay per click 

PR Public Relations 

Q&A Questions and Answers 

Resp. respektive  

RSS Rich Site Summary. 

SEO Search Engine Optimization 

SK Sportovní Klub 

SKV Sportovní Klub Volejbal 

TO Testovaná osoba 

Tzn. to znamená 
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Tzv. takzvaný 

VIP Very Important Person 

VK Volejbalový Klub 

WWW World Wide Web 
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Příloha č.1- Arch pro hodnocení forem internetové komunikace pro jednotlivé týmy

AERO 

odolena Voda ČZU Praha

Euro Sitex 

Příbram Fatra Zlín SKV Havířov

SK Volejbal 

Ústí nad 

Labem

VK Dukla 

Liberec

VK Jihostroj 

České 

Budějovice

VK Karbo 

Beznátky nad 

Jizerou

VK Ostrava, 

s.r.o.

Volejbal Brno, 

a.s.

VK ČEZ 

Karlovarsko

WWW stránky Logo stránky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Logo na správné místě 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Odkaz na domovskou 

stránku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vyhledávání 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

Sekce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Označení kde jsme 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0 0 0,5 0 0 1

Název stránky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Název stránky na správném 

místě 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Funkčnost ve všech 

prohlížečích 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

"drobky" 0,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Domovská stránka Logo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vyhledávácí pole 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

Lákadla 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1

Aktuální obsah 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1

Hierarchie serveru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Reklamy 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1

Historie 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Články, zprávy, novinky 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1

13,5 15,5 13,5 15,5 16,5 14 12,5 16 15,5 15 13 15

SEO analýza klíčová slova 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1

titulek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

klíčové slovo použito jako 

první slovo v tagu title 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

klíčové slovo v názvu 

domény 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1

klíčové slovo jako první slovo 

v názvu domény 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0

Klíčové slovo použito kdekoli 

v tagu title 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1

Odkazy a informace o 

doméně nebo stránce na 

Facebook 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Existence rozsáhlého, 

unikátního obsahu stránky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Změna obsahu stránky v čase 

(jak často je obsah stránky 

aktualizován) 2 2 2 1 2 2 3 2 2 4 2 2

Klíčové slovo použito v 

anchor textu interního 

odkazu na stránce 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1

11 5 5 8 11 5 5 9 5 13 5 9



II 

 

 

AERO 

odolena Voda ČZU Praha

Euro Sitex 

Příbram Fatra Zlín SKV Havířov

SK Volejbal 

Ústí nad 

Labem

VK Dukla 

Liberec

VK Jihostroj 

České 

Budějovice

VK Karbo 

Beznátky nad 

Jizerou

VK Ostrava, 

s.r.o.

Volejbal Brno, 

a.s.

VK ČEZ 

Karlovarsko

Reklama na internetu Zápisy do katalogů firmy.cz 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0

najisto.cz 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0

ziverfirmy.cz 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0

daty.cz 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

dmoz.org 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

2 1 3 2 1 2 2 4 0 4 2 0

Marketing na sociálních médiích Fórum na vlastní webu 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

mimo vlastní web 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Wikipedia 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Facebook Stránka Počet like 3 2 4 2 1 3 5 11 2 5 7 6

Aktuálnost obsahu 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

počet mluví o tom 1 1 2 1 0 0 5 5 0 2 1 3

Události Tvorba událostí 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Aktuálnost obsahu 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1

Youtube kanál Počet odběrtelů 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Počet shlédnutí 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0

Twitter Počet tweetů 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0

Poččet odběratelů 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0

Instagram Počet fotek 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0

Počet odběratelů 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0

Google+ Počet fanoučků 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Počet zobrazení 0 0 1 0 0 1 0 12 0 0 0 0

11 6 11 7 3 8 13 47 5 13 16 12

PR Novinky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Virální marketing Viral marketing 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1

RSS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Community marketing 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1

2 2 2 1 2 1 3 4 3 4 2 3

Celkem 39,5 29,5 34,5 33,5 33,5 30 35,5 80 28,5 49 38 39
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Příloha č.2- Připravená Saatyho matice pro respondenty 

Počet bodů  
1 Kritéria jsou stejně významná 
3 První kritérium je slabě významnější než druhé 
5 První kritérium je dosti významnější než druhé 
7 První kritérium je prokazatelně významnější než 

druhé 
9 První kritérium je absolutně významnější než 

druhé 
 

Kritérium www stránky SEO analýza Reklama na 
internetu 

PR Marketing na 
soc. médiích 

www stránky 1     
SEO analýza  1    
Reklama na 
internetu 

  1   

PR    1  
Marketing na 
soc. médiích 

    1 

 

Reklama na internetu- zápis do katalogů 

PR- články na webových stránkách, virální marketing 

Marketing na sociálních médiích- facebook, twitter, fora, youtube, instagram, ... 
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Příloha č.3- Formy marketingové komunikace a body při použití Saatyho metody 

 

Celkem Webové stránky SEO analýza Reklama na netu Sociální sítě PR

VK Jihostroj České Budějovice 20,38 4,41 1,28 0,62 13,52 0,56

VK Ostrava 10,90 4,13 1,85 0,62 3,74 0,56

Volejbal Brno 9,48 3,58 0,71 0,31 4,60 0,28

VK ČEZ Karlovarsko 9,28 4,13 1,28 0,00 3,45 0,42

AERO Odolena Voda 9,03 3,72 1,56 0,31 3,16 0,28

VK Dukla Liberec 8,62 3,44 0,71 0,31 3,74 0,42

Euro Sitex Příbram 8,34 3,72 0,71 0,46 3,16 0,28

Fatra Zlín 7,87 4,27 1,14 0,31 2,01 0,14

SKV Havířov 7,40 4,54 1,56 0,15 0,86 0,28

SK Volejbal Ústí nad Labem 7,32 3,86 0,71 0,31 2,30 0,14

ČZU Praha 7,14 4,27 0,71 0,15 1,73 0,28

VK Karbo Benátky nad Jizerou 6,84 4,27 0,71 0,00 1,44 0,42


