
 

 

  



 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

KATEDRA MANAGEMENTU 

Problematika sponzoringu a sportovní reklamy ve sportu 

The Issue of Sponsorship and Sport Advertisement in Sport 

Student: Erik Niessner 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Martin Kapsa 

  Ostrava 2017 

  



 

 



 

 



 

 



 

 Tímto bych chtěl poděkovat svému vedoucímu práce Mgr. Martinu Kapsovi za cenné 

připomínky, nápady a ochotu při konzultacích, které mi velmi pomohli při tvorbě a zpracování 

bakalářské práce. 



1 

 

 

Obsah 

1 Úvod ......................................................................................................................... 3 

2 Vymezení základních pojmů .................................................................................... 4 

2.1 Sport.................................................................................................................. 4 

2.1.1 Definice sportu .............................................................................................. 4 

2.1.2 Faktory ovlivňující současný růst a sociálně-ekonomický význam sportu .. 5 

2.2 Marketing.......................................................................................................... 9 

2.2.1 Definice marketingu ...................................................................................... 9 

2.2.2 Význam a účel marketingu ......................................................................... 10 

2.2.3 Cíle marketingu ........................................................................................... 10 

2.3 Sportovní marketing ....................................................................................... 11 

2.3.1 Definice sportovního marketingu ............................................................... 11 

2.3.2 Role marketingu ve sportu .......................................................................... 11 

2.3.3 Marketingový mix ve sportovním marketingu ........................................... 12 

2.3.4 Nástroje marketingové komunikace ........................................................... 15 

2.3.5 Model marketingové strategie ..................................................................... 16 

2.4 Sponzoring ...................................................................................................... 19 

2.4.1 Definice sponzoringu .................................................................................. 19 

2.4.2 Formy sponzorování ve sportu .................................................................... 20 

2.4.3 Typy sponzoringu ....................................................................................... 21 

2.4.4 Vývoj sportovního sponzoringu .................................................................. 21 

2.5 Sportovní reklama........................................................................................... 22 

2.5.1 Definice sportovní reklamy ......................................................................... 22 

2.5.2 Sportovní reklama a její druhy .................................................................... 23 

2.5.3 Funkce sportovní reklamy ........................................................................... 23 



2 

 

2.5.4 Ekonomický přínos reklamy pro sport ........................................................ 24 

3 Problematika sponzoringu a sportovní reklamy ve sportu ..................................... 26 

3.1 1. SC TEMPISH Vítkovice ............................................................................ 27 

3.1.1 Informace o klubu ....................................................................................... 27 

3.1.2 Vedení klubu ............................................................................................... 27 

3.1.3 Historie klubu .............................................................................................. 28 

3.1.4 Rozhovor s manažerem ............................................................................... 29 

3.1.5 SWOT analýza ............................................................................................ 33 

3.1.6 Dotazník ...................................................................................................... 35 

4 Shrnutí výsledků šetření, náměty a doporučení ..................................................... 45 

4.1 Shrnutí výsledků šetření ................................................................................. 45 

4.2 Náměty a doporučení ...................................................................................... 46 

5 Závěr ...................................................................................................................... 47 

Seznam použité literatury ............................................................................................... 48 

Seznam zkratek ............................................................................................................... 49 

  



3 

 

1 Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybral problematiku týkající se sponzorování a 

reklamy. Provozování sportovních aktivit na vrcholné úrovni se stává stále nákladnější činností, 

a tak manažeři klubů, jednotlivců a organizátoři soutěží řeší nelehký úkol, a to, jak zajistit 

fungování po finanční stránce. Sponzorování a reklama jsou možnosti, mimo jiné, jak získat 

finanční prostředky do klubu i jinak než čistě sportovní aktivitou. 

Práce se zaměřuje na florbal, který je rychle se rozvíjejícím sportem. V posledních letech 

se florbalu aktivně věnuje stále více hráčů, a tak se florbal dostal na vrchol nejrozšířenějších 

sportů v České republice. Momentálně, co do počtu aktivních hráčů, drží florbal druhé místo za 

bezkonkurenčně nejrozšířenějším sportem, tedy fotbalem. Florbal je oproti tradičním sportům, 

jako např. basketbal a volejbal, mladým sportem. I toto dokazuje, že se florbal za přibližně 

dvacet let existence posunul velmi vysoko v žebříčku oblíbených sportů. 

Cílem této práce je analýza marketingu florbalového klubu 1. SC TEMPISH 

Vítkovice. Tento tým jsem si vybral vzhledem k tomu, že je to jeden ze dvou klubů působících 

v Ostravě a zároveň hrajících nejvyšší českou soutěž. 

V praktické části jsem se zaměřil na analýzu současné marketingové situace klubu, a to 

pomocí SWOT analýzy, ve které jsem analyzoval silné a slabé stránky klubu a potenciální 

hrozby a příležitosti, které klub má. Dalšími metodami pro analýzu současné marketingové 

situace klubu byly rozhovor s manažerem tohoto klubu a dotazník pro hráče A-mužstva mužů. 

Pomocí rozhovoru a dotazníku jsem chtěl zjisti informace zevnitř z klubu. Jednalo se o 

informace ohledně spokojenosti se situací klubu, marketingu a reklamy.  
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2 Vymezení základních pojmů 

Tato kapitola definuje základní pojmy marketingu a sportovní reklamy jako sport, 

marketing, sportovní marketing, sportovní reklama, sponzoring a další pojmy související 

s danou problematikou. 

2.1 Sport 

„Samotné slovo „sport“ vzniklo z latinského „disportare“ – bavit se, trávit příjemně 

volný čas. Ve 14. století se začalo užívat v anglo-francouzštině pojmu „disport“, který označuje 

zábavu, uvolnění, věci nevážné povahy.“1 

2.1.1 Definice sportu 

„Sport – rekreační fyzická aktivita tvořící složku volného času a životního stylu ve 

vrcholové podobě, prováděná jako profese. Plní funkce zdravotní i relaxační, zahrnuje 

momenty soutěživosti, výkonu, regulované ventilace agrese, příslušnosti ke skupině. Je taktéž 

charakterizovaná jako pohybová činnosti soutěžního charakteru, prováděná podle určitých 

pravidel. Dělí se na relaxační, vrcholovou a výkonnostní. Počet mezinárodně uznávaných 

sportů je v současné době přibližně 150. Základní dělení: sport individuální a kolektivní.“2 

Definicí sportu existuje celá řada a dají se rozčlenit podle kritérií, jimiž se jednotlivá 

pojetí liší. 

Definice sportu lze kategorizovat z těchto hledisek: 

• podle úrovně sportovních soutěží – sport vrcholový, výkonnostní a rekreační, 

• definice dělící sporty na kolektivní a individuální, 

• definice dělící sporty na kontaktní a bezkontaktní, 

• definice dělící sport na amatérský a profesionální, 

• definice kladoucí důraz na vymezení tělocvičných aktivit, 

• definice vycházející z prvku rizika ve sportu, 

• definice založené na zdravotním aspektu sportu – sport součást zdravého životního 

stylu, 

• definice vycházející z funkcí sportu – rozvoj jedince, uspokojování potřeb, 

                                                 

1 DURDOVÁ, Irena. Sport jako sociálně ekonomický fenomén. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 6 

s. ISBN 978-80-248-3658-4. 

2 HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006. 9 s. ISBN 

80-86929-04-3. 
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• definice vyzvedávající prožitkovost a soutěživost, 

• definice vycházející z jednotlivých sportovních disciplín, 

• definice vymezující národní, tradiční sporty, 

• definice sportu vzhledem ke sportovnímu tréninku, 

• definice vycházející ze sociologického, filosofického a dalších pojetí. 

Obecně lze říci, že všechny definice postihují sport buď v užším slova smyslu jako 

výsledek tělocvičných aktivit nebo sport v širším slova smyslu jako společenský faktor.[2] 

V současnosti se ve světě šíří pojem sport pod heslem „Sport pro všechny“. Jde o 

zdůraznění prapůvodního pojetí sportu, kde se soutěžení orientuje na překonávání jednotlivých 

stupňů zdatnosti jedince. To vše ukazuje na nedostatek pohybu lidí v moderní vyspělé 

společnosti a s tím především související vyšší výskyt srdečně-cévních a dalších civilizačních 

chorob.[8] 

2.1.2 Faktory ovlivňující současný růst a sociálně-ekonomický význam sportu 

Sport se stal v současné době pozoruhodným společenským fenoménem. Představuje 

velmi významnou oblast lidské činnosti, profilující se v podobě kulturně-sociálního jevu 

s významným ekonomicko-politickým přínosem. Existuje celá řada faktorů, které v současnosti 

ovlivňují společenský, politický a ekonomický význam sportu. 

1. Nárůst nových druhů sportu a pohybových aktivit 

Tak, jak se nové sporty objevují ve světě, jak se tam prosazují a stávají populárními, 

přicházejí postupně i do České republiky. Aby se zde prosadily, musí být zvládnutelné, patřičné 

dovednosti a provozování sportu musí být dostupné široké veřejnosti, odpovídat naturelu 

národa. Obrovský boom byl zaznamenán v oblasti fitness a wellness. [4] 

2. Různorodost a šíře populace věnující se sportu a pohybovým aktivitám 

V současnosti je sport (pohybové aktivity) zpřístupněn širokému okruhu obyvatel. Sport 

si nachází pevné místo ve volnočasových aktivitách lidí, od aktivně sportujících, přes zájemce 

o rekreační sport až po pasivní konzumenty. Připočteme-li navíc skupinu lidí, kteří v oblasti 

sportu našli své zaměstnání, pak z výše uvedeného hlediska lze konstatovat, že v České 

republice se tělovýchova a sport nějakým způsobem dotýká asi 70% populace. [4] 

3. Zvyšování množství volného času 

Tato kategorie je jistě velmi diskutabilní a zdá se, že v České republice zatím není nárůst 

volného času příliš výrazný. Volný čas nelze chápat pouze jednostranně, jako prostor pro 
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regeneraci pracovní síly. Je třeba brát v úvahu jeho další funkci – sféru univerzalizace člověka, 

který by se měl i prostřednictvím volného času rozvíjet jako harmonická kultivovaná osobnost. 

[4] 

4. Zvyšování povědomí o sportu jako součásti zdravého životního stylu 

Stále ve větší míře je spojován sport a aktivní trávení volného času se zdravým životním 

stylem populace. Sport se stává dominantou životního stylu a pohybové aktivity nedílnou 

součástí života jedince. [4] 

5. Nárůst konkurence u zařízení nabízejících tytéž nebo podobné pohybové aktivity 

Velmi podobná nabídka se objevuje v oblasti silových a aerobních fitness center. 

Zdůraznit lze například nárůst posiloven a zařízení nabízejících nejrůznější formy aerobních 

lekcí – od relaxačních až po pohybové aktivity vyžadující vysokou fyzickou zdatnost. Podobná 

je také nabídka placených sportovních kurzů a sportovně rekreačních pobytů. Stále více roste 

význam služby zákazníkovi jako nástroje konkurenční diferenciace nabídky. [4] 

6. Nárůst výroby zboží vztahujícího se ke sportu, vznik nových sportovišť a 

sportovních zařízení 

Tělesná výchova a sport přinášejí na trh řadu produktů materiálních i nemateriálních. 

Vývoj výroby sportovního zboží sleduje požadavky jednotlivých segmentů trhu tvořených 

podle míry aktivního zapojení jedince do sportovních aktivit (vrcholoví, výkonnostní, rekreační 

sportovci), podle pohlaví, věku, způsobu trávení a množství volného času, životního stylu, 

podle geografického prostředí, podle velikosti sídla, podle výše příjmu, podle vzdělání, podle 

profesionální orientace, zdravotního stavu, podle zájmů a vkusu. Tak jak se zvyšuje zájem 

populace sportovat, a jak se objevují nové druhy sportů, narůstá potřeba budování nových či 

rekonstrukce stávajících sportovních zařízení. [4] 

7. Nárůst nových technologií výroby zboží souvisejícího se sportem 

Nárůst nových technologií výroby sportovního zboží výrazně ovlivňuje chování 

zákazníka při koupi, odráží jeho informovanost v této oblasti, jeho potřeby a zkušenosti, 

znalosti ohledně výroby, materiálu a kvality a v neposlední řadě jeho snahu pořídit si výrobek 

odpovídající také módním trendům. [4] 

Zákazník, kupuje-li si značku, pak očekává kvalitu a počátek kvality vidí v technologii. 

Technologie ovlivňuje jak sportovní výzbroj a výstroj, tak sportovní zařízení a jako taková 

může ovlivnit výkon. Zvláště vrcholoví sportovci se neobejdou bez nářadí, náčiní, oblečení a 
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obuvi, které je jim doslova „šito na míru“. Ale také zákazník věnující se sportu pouze rekreačně 

je stále více náročnější, a přikládá sportovní výzbroji, výstroji velký význam nejen z hlediska 

módnosti, ale také z hlediska bezpečnosti.[4] 

8. Nárůst významu služby jako sportovního produktu 

S rostoucím zájmem o sportovní produkty materiální povahy (sportovní nářadí, náčiní, 

oblečení, apod.) roste stále více poptávka také po nemateriálních sportovních produktech. 

Velký význam zde hraje oblast služeb ve sportu jako nabídka tělesných cvičení, sportovních a 

turistických akcí, ale též regenerace, relaxace, apod. I ve sportovním prostředí představuje 

služba soubor hodnot uspokojujících potřeby zákazníků. Nejdůležitějším faktorem je kvalita 

služby. Nabídka služeb v oblasti sportů neustále roste a stává se velmi širokou. Přitom se mění 

očekávání zákazníka, který se stává náročnějším, a jeho požadavky jsou složitější. Rozhodující 

význam má diferenciace nabídky a konkurenční politika poskytovatelů sportovních služeb. [4] 

9. Nárůst marketingu ve sportu 

Sportovní marketing znamená více než prodej, propagaci, styk s veřejností, představuje 

komplexní funkci, proces, který vede k implementování aktivit pro produkci, stanovení ceny, 

propagaci a distribuci sportovních podniků tak, aby byly uspokojeny potřeby zákazníků. Přitom 

zákazníkem se rozumí zájemce o jakoukoliv činnost tělovýchovné a sportovní organizace – její 

aktivní a pasivní členy, diváky, sponzory, příslušné státní orgány. [4] 

10. Nárůst jednotlivých forem sponzoringu ve sportu 

Sponzoring představuje významný specifický prostředek k zabezpečení dodatečných 

finančních zdrojů sloužících k naplnění cílů a realizaci všech aktivit sportovních organizací, 

spolků a klubů, ale také jednotlivců, kteří usilují o získání finančních prostředků pro svoji 

rozsáhlou činnost. Sponzor pak očekává od sponzorovaného plnění předem dohodnutých 

protislužeb. [4] 

11. Rozvoj sportovní reklamy 

Reklama se stává v životě jednotlivých subjektů naší tělesné výchovy a sportu stále 

důležitějším faktorem jejich ekonomické činnosti. Příjmy z reklam tvoří významnou a 

nezanedbatelnou položku všech příjmů tělovýchovných a sportovních organizací. Zejména ty, 

které jsou vybaveny právní subjektivitou, berou sportovní reklamu v souvislosti se 

sponzorskými vztahy, jako svůj protivýkon nabízený sponzorovi za smluvně dohodnutých 

finančních a dalších podmínek. [4] 
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12. Nárůst zájmu masmédií o sport 

Zájem masmédií o sport v poslední době výrazně narůstá, přitom vzájemná vazba je 

prospěšná oběma stranám. Masmédia jsou si vědoma přitažlivosti sportu a naopak zařazení 

sportovních přenosů do programové nabídky televize či rozhlasu zvyšuje jejich sledovanost a 

přitahuje zájem sponzorů. 

Zatímco televizní přenosy propagují sport vrcholový nebo sport divácky atraktivní, 

rozhlasu je využíváno pro sport nejen na vrcholové úrovni, ale vysílání regionálních rozhlasů 

velmi dobře slouží k propagaci sportu v regionech, k propagaci malých sportů i sportovních 

klubů účastnících se republikově nižších soutěží. [4] 

13. Nárůst počtu typů sportovních časopisů 

V České republice rok od roku roste počet časopisů věnovaných jednotlivým sportovním 

odvětvím, ale také zdravému způsobu života, jehož součástí jsou pohybové aktivity. Časopisy 

se sportovní tématikou podávají informace, vzdělávají, vybízejí čtenáře k aktivní účasti 

v příslušném sportovním odvětví. Počet časopisů roste díky rostoucímu počtu sportovních 

organizací a díky přílivu stále nových typů sportovních aktivit a sportů. [4] 

14. Nárůst možností vzdělávání ve sportu 

Sport se stává významný společenským fenoménem a stejně tak stále roste v populaci 

zájem o: 

• výuku dovedností různých sportů (učitelství TV, semináře, kurzy, konference), 

• to, jak se naučit vést tréninkový proces (školení trenéru, jejich výchova, výcvik, 

doškolování, výběrové kurzy), 

• to, jak organizovat a propagovat sportovní podniky, sportovní akce, jak řídit a 

zabezpečovat provoz sportovních organizací (vzdělávání v oboru sportovního 

managementu). [4] 

15. Nárůst pracovních míst poskytovaných sportem 

Rozvoj sportu jako takového vytváří existencí celé řady pracovních míst. V Evropských 

státech se pracovní místa vázaná na sport podílí na celkové zaměstnanosti asi 1,5% a Česká 

republika se v této oblasti od ostatních evropských států neliší. Rozdíl bude pravděpodobně ve 

struktuře pracovních míst vázaných na sport. Souvisí to s definicí sportu (co vše bude do této 

oblasti zahrnuto). 
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Jedná se o pracovní místa: 

• bezprostředně spjata se sportovním hnutím (dobrovolný organizovaný sport, 

učitelé tělocviku, státní správa, komunální sektor), 

• zprostředkovaně vyvolaná sportem (výroba, obchod, komerce, služby). [4] 

16. Sport jako pole působnosti pro podnikatelskou činnost 

Tak jak roste komercionalizace sportu v České republice (což je odrazem celosvětového 

trendu), tak roste i cena sportu a počet produktů, se kterými se obchoduje. Řada sportovních 

organizací (klubů) má právní formu obchodní společnosti (společnost s ručením omezeným, 

akciová společnost), kde je dosažení zisku běžnou podmínkou. Ale i sportovní organizace typu 

občanského sdružení začínají užívat podnikatelského principu se snahou o pokrytí rozpočtu. [4] 

17. Globalizace sportu 

Tento faktor se prosazuje celosvětově, tedy i v České republice. Důkazem jsou moderní 

olympijské hry. Nárůst zúčastněných zemí, počtu sportovců a počtu sportů a sportovních 

disciplín je patrný z pouhého srovnání Atlanta 1996, Sydney 2000, Athény 2004, Peking 2008, 

Londýn 2012.[4] 

2.2 Marketing 

2.2.1 Definice marketingu 

„Pojem marketing je v současnosti velmi užívaným termínem, často bývá ale jeho význam 

nesprávně vymezen. Marketing není pouze průzkumem trhu nebo jen propagace. Tyto součásti 

marketingu, jeho techniky, jsou často příčinou zkreslení a nesprávné interpretace pojmu.“3 

Jedna z nejstručnějších definic marketingu zní takto: „Naplňovat potřeby se ziskem.“[7] 

Marketing představuje široké pole působení – od činností spojených s výzkumem trhu, 

analýzou tržního prostředí, průzkumem potřeb zákazníků včetně nákupního procesu 

spotřebitelů, přes plánování, zajištění výroby a stanovení ceny produktu po volbu distribučních 

cest a propagaci. 

Marketing znamená ve volném překladu „práci s trhem, činnosti na trhu“. Význam 

marketingu je však širší. Úspěšný marketing začíná zajištěním potřeb a požadavků zákazníka, 

poté přichází na řadu navržení produktů, které by tyto potřeby uspokojily. Konečným 

                                                 

3 DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. 

4 s. ISBN 80-248-0827-7. 
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výsledkem je dobře fungující trh, efektivnější tím, že zákazník je lépe uspokojen a firma 

dosahuje vyšších zisků. Pokud trhem budeme rozumět trh se sportovním zbožím, pak můžeme 

hovořit o sportovním marketingu.[2] 

2.2.2 Význam a účel marketingu 

Finanční úspěch často závisí na marketingových schopnostech. Finance, provoz, 

účetnictví a další podnikatelské funkce ztratí svůj význam, jakmile neexistuje dostatečná 

poptávka po výrobcích a službách, díky níž by dosáhla společnost zisku. Existuje jak horní, tak 

dolní hranice. Mnoho společností má nyní funkci marketingového ředitele (Chief marketing 

officer – CMO), čímž dávají marketingu rovnoprávnější postavení s jinými vedoucími 

pracovníky na této úrovni, jako je výkonný ředitel (Chief executive officer – CEO) a finanční 

ředitel (Chief financial officer – CFO).[7] 

Marketing je však ošidný a byl vždy Achillovou patou mnoha dříve prosperujících 

společností. Velké, dobře známé společnosti, jakými jsou například Sears, Levi’s, General 

Motors, Kodak a Xerox se střetly s novými zákazníky a novými konkurenty a byly nuceny 

přehodnotit své podnikatelské modely. Dokonce i vedoucí společnosti na trhu, jako například 

Microsoft, Wal-Mart, Intel a Nike, si uvědomují, že si nemohou dovolit odpočívat.[7] 

Marketing se zabývá zjišťováním a naplňováním lidských a společenských potřeb. Když 

si společnost eBay uvědomila, že lidé nejsou schopni najít předměty, po nichž nejvíce touží, 

vytvořila internetové aukční středisko, nebo když si IKEA všimla, že lidé chtějí nábytek za 

podstatně nižší ceny, a přišla proto s nábytkem, který si zákaznici sami smontují, projevily obě 

společnosti marketingové schopnosti a proměnily soukromou nebo společenskou potřebu ve 

výnosné podnikatelské možnosti.[7] 

2.2.3 Cíle marketingu 

Marketing si klade řadu cílů: 

1) Maximalizace spotřeby – marketingový systém by měl stimulovat maximální 

spotřebu, která bude vycházet z maximalizace produkce, která přinese maximální 

zaměstnanost, 

2) Maximalizace spotřebitelského uspokojení – velmi důležitý prvek, dokonce 

důležitější než samotná spotřeba. Měření spotřebitelského uspokojení je však velmi 

obtížné, 
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3) Maximalizace výběru – maximalizace produkce by měla přinést i maximální 

možnost spotřebitelského výběru – nalezení právě toho produktu, který uspokojí 

představy spotřebitele, 

4) Maximalizace kvality života – kvalitou života je při tom myšlena kvantita a kvalita 

produkce, dosažitelnost produktů a jejich přijatelná cena, kvalita životního prostředí 

a kvalita kulturního života.[3] 

2.3 Sportovní marketing 

2.3.1 Definice sportovního marketingu 

Marketing sportu (sportovní marketing) znamená stanovení a implementování aktivit pro 

produkci, stanovení ceny, nástrojů propagace a distribuci sportovních podniků tak, aby byly 

uspokojeny potřeby spotřebitelů a přitom bylo dosaženo cílů sportovního klubu (organizace). 

Marketing sportu, ve srovnání s jinými oblastmi hospodářství, je ovlivněn především 

specifickou tržní situací, které je nabídka sportovních produktů vystavena, dále jedinečnými 

vlastnostmi sportovních produktů, jejich specifickým prodejem i propagací. Specifika jsou 

způsobena samotným pojetím sportovních činností, které sebou nesou emoce a prožitkovost. 

Pracovníci marketingu ve sportu musí počítat při vytváření marketingové strategie se 

všemi speciálními charakteristikami sportovního produktu a orientovat je k zákazníkům 

sportovních klubů a organizací. Přičemž „zákazníkem“ nerozumíme zákazníka v tradičním 

pojetí, ale všechny zájemce o nabízené tělocvičné a sportovní aktivity hmotné a nehmotné 

sportovní produkty.4 Nástin marketingové koncepce sportovního klubu by měl uvádět nabídku 

sportovních produktů pro zákazníky, analyzovat trh a situaci na trhu, stanovit sportovní, 

ekonomické a sociální cíle sportovní organizace (klubu) s reálným časovým vymezením.[2] 

2.3.2 Role marketingu ve sportu 

Význam a uplatňování marketingu v oblasti sportu během posledních deseti let je 

evidentní. Jeho projevy ve sportovním prostředí jsou stále výraznější. Aplikace marketingu je 

charakteristická zejména pro organizace, vyrábějící sportovní zboží jako je sportovní obuv, 

textilní výrobky pro sport, tak marketingové agentury, které připravují nebo vyhodnocují 

sponzorské projekty pro firmy podporující sport nebo propagující sportovní osobnost, ale i 

samotné sportovní organizace. V poslední době se zde objevují takové speciality a novinky jako 

                                                 

4 Specifickým zákazníkem je „Sportovní fanoušek“. 
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je stanovení hodnoty práv k využití obchodního jména v názvu sportovní arény, snahy o 

zefektivnění prodeje vstupenek na sportovní akce, vývoj softwaru pro vyhodnocování účinnosti 

sponzorských projektů, virtuální reklama i vytváření sportovní značky. 

Sportovní organizace se samotné velmi výrazně zabývají marketingem. Je to z toho 

důvodu, že jim přináší finanční zdroje pro provozování sportovních aktivit. Sportovní 

organizace, které jsou po stránce právnické osoby obchodními společnostmi v oblasti sportu, 

provozují komerční činnost se sportovními produkty jako svoji základní aktivitu, neziskové 

organizace v oblasti sportu mají obchodní činnost jako doplňkovou v mezích, jak to povolují 

především daňové zákony v České republice. Do oblasti sportu se tak dostává soutěžení o 

získání zákazníka s jinou obchodní společností. [1] 

2.3.3 Marketingový mix ve sportovním marketingu 

„Marketingový mix je systémem nástrojů vycházejících z prodejní politiky, které jsou ve 

vzájemné závislosti a mohou se navzájem doplňovat a ovlivňovat.“5 

Existuje několik definic marketingového mixu, které si na první pohled nejsou podobné, 

ale v zásadě vyjadřují totéž. Kotler (2007) definuje marketingový mix jako soubor 

marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby dosáhla svých marketingových cílů 

na cílovém trhu. 

Ve vývoji marketingu se objevují různá pojetí marketingových nástrojů v jejich různém 

počtu a struktuře. Nejznámější je členění podle Kotlera, který marketingové nástroje uspořádal 

do čtyř základních skupin nazývaných čtyři „P“: 

• produkt (product), 

• cena (price) – cena v marketingu, 

• místo (place) – distribuce, prodej, 

• marketingová komunikace (promotion) – propagace. 

Účinný marketingový mix vhodně kombinuje všechny nástroje tak, aby byla zákazníkovi 

poskytnuta maximální hodnota a splněny marketingové cíle klubu. Je to soubor osvědčených 

proměnných k realizaci marketingové strategie. 

                                                 

5 DURDOVÁ, Irena. Sport jako sociálně ekonomický fenomén. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 

111 s. ISBN 978-80-248-3658-4. 



13 

 

Kotler (2007) uvádí, že k tomu, aby byl marketingový mix správně používán, se na něj 

marketér nemá dívat z pohledu prodávajícího, ale z hlediska kupujícího. Marketingový mix pak 

bude vypadat takto: 

• z produktu se stane – hodnota pro zákazníka (Customer Value), 

• z ceny – zákazníkovo vydávání finančních prostředků (Cost to the Customer),  

• místo znamená – pohodlí pro zákazníka (Convenience), 

• propagace se stane komunikací se zákazníkem (Communication). 

Jiné schéma vztahu 4P a 4C vypadá následovně: 

4P 4C 

Výrobek Řešení potřeb zákazníka (customer solution) 

Cena Náklady, které zákazníkovi vznikají (customer cost) 

Distribuce Dostupnost řešení (convenience) 

Propagace Komunikace (communication) 

Marketingový odborníci působící ve sportovním prostředí by se také měli více dívat, při 

tvorbě marketingové strategie, na celou problematiku z pohledu zákazníka než z pohledu 

prodejce.  

Dříve než může být marketingový mix aplikován, je nutno vyřešit: 

1. Segmentaci trhu (Segmentation) – firma by si měla zjistit, kdo jsou její zákazníci 

(současní nebo potenciální) a roztřídit je do segmentů. Součástí segmentace je i 

zjištění, na co jednotlivé skupiny zákazníků reagují, co je nejvíce ovlivní. 

2. Zacílení se na konkrétní skupinu (Targeting) – firma musí zjistit, jak se nejlépe dostat 

ke svým zákazníkům (k současným, tak k potenciálním) a jak je zaujmout. 

3. Prezentace, umístění produktu (Positioning) – firma se musí rozhodnout, jak se bude 

prezentovat, na co bude klást důraz, případně s jakou vlastností či vlastnostmi si ji 

budou zákazníci spojovat.[2] 

Sportovní produkt 

Produktem obecně rozumíme, jak výrobky spotřební a průmyslové, tak služby. 

Rozhodování o produktu znamená rozhodnutí o jeho fyzickém vzhledu, o úrovni kvality, o 

značce, názvu, obalu, očekávané délce setrvání výrobku na trhu, ale také o možných inovacích, 

dodacích lhůtách, apod. Výrobek má mít především vlastnosti, které by po všech stránkách 
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vyhovovaly požadavkům zákazníka. Sportovním produktem rozumíme ty produkty, které dává 

na trh tělesná výchova a sport. Jedná se o celou řadu produktů materiálních i nemateriálních. 

Materiální sportovní produkty odpovídají všem teoriím o zboží, nemateriální sportovní 

produkty se liší od ostatního sportovního zboží a také na trh jsou dodávány jedinečným 

způsobem.[2] 

Cena sportovního produktu 

Stanovení ceny sportovního produktu je určení jeho hodnoty. Cena je prvkem, který 

nejvíce ovlivňuje kupujícího a který je nejvíce flexibilní. Zpracování strategie při stanovení 

ceny je důležitým krokem, který může výrazně ovlivnit úspěch marketingového plánu. 

Cenou sportovního produktu rozumíme vedle ceny materiálního také cenu nemateriálního 

sportovního produktu. Právě zde je stanovení ceny velmi obtížné, neboť se v ní odráží „cena 

prožitku“ toho kterého spotřebitele, a další specifické faktory tohoto typu produktu.[2] 

Místo, umístění sportovního produktu na trhu 

Místo v marketingovém mixu znamená umístění produktu na trhu. Analyzujeme-li 

dostupnost sportovního produktu na trhu, pak sledujeme geografické rozmístění trhů, podmínky 

distribuce sportovního produktu. Faktory, které mají vztah k rozmístění, mohou výrazně 

ovlivnit marketingový plán. U sportovního produktu typu služba je důležité, aby sportovní 

zařízení (místo) bylo snadno přístupné (dálnice, parkování, hromadná doprava, atd.), aby mělo 

atraktivní vzhled (dobře udržované, estetický laděné), působilo příjemně a radostně a bylo 

bezpečné.[2] 

Propagace – nástroje marketingové komunikace ve sportu 

Marketingová komunikace znamená všechny aktivity spojené s informováním zákazníků, 

stimulováním ke koupi a s budováním důvěry a dobrých vztahů s veřejností. Marketingová 

komunikace (propagace) zahrnuje všechny formy a typy komunikace, kterými se firma snaží 

ovlivnit znalosti, postoje a chování zákazníka ve vztahu k produktům, které nabízí. Jejím cílem 

je systematický informovat, přesvědčovat a ovlivňovat kupní a spotřební chování zákazníků. 

K těmto účelům používá souhrn nástrojů, tzv. komunikační (nebo též propagační) mix. Kotler, 

(2007) uvádí čtyři základní prvky komunikačního mixu: reklama, podpora prodeje, publicita, 

osobní prodej. Moderní pojetí marketingu rozšiřuje tradiční komunikační mix o některé další 

nástroje, například o sponzoring a přímý marketing. 
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Marketingová komunikace nebo též propagace, je podstatnou a nejvíce „viditelnou“ částí 

marketingového mixu. Je často zaměňována obecně za marketing jako takový.[2] 

2.3.4 Nástroje marketingové komunikace 

Reklama 

Úkolem reklamy je dostat sportovní produkt, službu do povědomí zákazníků a odlišit jej 

od jiných nabídek, rozšířit znalosti zákazníka o produktu a přesvědčit ho ke koupi. Úspěšná 

reklama se může stát zárukou úspěchu marketingové politiky. Přitom vzhledem k často 

nehmatatelnému charakteru základního produktu ve sportu je obtížné tento propagovat a 

prodejci často hledají hmatatelné prvky, kterými jej lze zdůraznit a inzerovat (například 

jednoduchost a pohodlnost obsluhy posilovacích strojů ve fitnesscentru, vysokou úroveň 

trenérů apod.) 

Za hlavní reklamní média lze považovat televizi, rozhlas, denní tisk, internet, kino, 

časopisy, plakáty, venkovní reklamu a další.[3] 

Podpora prodeje 

Hlavním úkolem tohoto nástroje komunikačního marketingového mixu je přitáhnout 

pozornost spotřebitele, poskytnout mu základní a podnětné informace, které následně vedou ke 

koupi sportovního produktu, služby. Často se jedná o krátkodobý proces směřující k rychlé a 

intenzivní reakci – získat zákazníka.[3] 

Publicita, public relations, PR 

Jedná se o systematické a plánovité vytváření dobrých vztahů mezi podnikem a všemi 

účastníky trhu. Přitom publicita je ta část public relations, která je přímo spojena s podporou 

firemních výrobků a služeb, jedná se o neplacenou osobní prezentaci výrobku, firmy, myšlenky. 

Spojit cíle PR se sportem je velmi výhodné a účelné.[3] 

Osobní prodej 

Osobní prodej má význam i v oblasti sportu, jak pro sportovní produkt materiální, tak 

v oblasti služeb.[3] 

Přímý marketing 

Přímý marketing umožňuje velmi přesně se zaměřit na cílovou skupinu s nabídkou 

sportovních produktů a získat díky okamžité zpětné vazbě možnost účinné kontroly a regulace 

trhu. Užívanými nástroji přímého marketingu ve sportu je přímý prodej sportovních produktů, 



16 

 

přímá rozesílka, nabídka sportovních prospektů, časopisů a katalogů pro zákazníky, využití 

elektronických médií, e-mailu.[3] 

Sponzoring 

Sponzoring ve sportu znamená obvykle právní vztah mezi sponzorem (firmou, podnikem) 

a sponzorovaným (sportovní organizace, klub, sportovec), ve kterém dochází k vzájemnému 

uspokojování zájmů obou partnerů. Sponzorovaný očekává od sponzora finanční prostředky, 

věcné dary či služby, sponzor za ně vyžaduje nejčastěji reklamu samotné firmy (podniku) nebo 

jejich produktů.[3] 

2.3.5 Model marketingové strategie 

Marketingový proces je nutno řídit. Informovanost je základem úspěšného marketingu, 

zejména informace o tržní situaci, partnerech a konkurenci. Marketingová strategie musí 

směřovat k splnění hlavních cílů sportovní organizace v této oblasti, neobejde se bez 

strategického plánování. Daný model v pěti krocích naznačuje, jak dosáhnout rozvoje a 

zefektivnění marketingové strategie.[3] 

Krok 1:  Analýza trhu 

Porozumění chování spotřebitelů je základem marketingu. Je důležité mít jasno v tom, 

kdo je potenciální nebo běžný spotřebitel, znát jeho potřeby, přání a nároky. Spotřebovávání 

sportovního produktu je komplikované, aktivní účast i diváctví jsou často propojeny. Je třeba 

zhodnotit všechny relevantní sociální, ekonomické, demografické i geografické odlišnosti, 

které mohou ovlivňovat spotřebu a potřeby zákazníků, tj. odpovědět například na otázky typu: 

• jak je potenciální zákazník informován o sportovní nabídce vaší organizace, 

• jsou stávající informace dostačující, nemají být doplněny, jsou aktuální, 

• co klienti požadují od vaší sportovní organizace, jaké mají potřeby, 

• jak se mění či změnily potřeby klientů v průběhu trvání sportovní organizace, 

• co bylo důvodem odchodu klientů nebo jejich neúčasti, 

• kdo jsou potenciální klienti, jaká společenská skupina potřebuje nabízené 

sportovní služby, 

• kolik klientů má zájem i o jiné sportovní aktivity a služby než nabízí vaše 

organizace, 

• jaké máte informace o svých partnerech, 

• co je jádrem vašeho podnikání, činnosti, jaké řady produktů, služeb nabízíte, 
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• jak často a jak pravidelně posuzuje řadu produktů, 

• jak hodnotíte a jak často kvalitu sportovních produktů, 

• jak jste dospěli k stanovení ceny produktu, 

• jak se jeví cena vámi nabízeného produktu vzhledem k cenám konkurenční 

nabídky, 

• jsou stanoveny rozdílné sazby pro představitele různých segmentů trhu, 

• máte stanoven dlouhodobý plán propagace, jak často jej měníte a vyhodnocujete 

jeho účinnost, 

• jak vnímá vaši organizaci okolí, budujete dobré vztahy s médii, 

• jak je místo spotřeby vámi nabízeného produktu dostupné, neexistují nějaké 

bariéry, 

• jak je zajištěn přístup, pohodlí místa spotřeby produktu, neexistuje výhodnější 

lokalita, 

• jak se na cílový trh dostanou vstupenky, permanentky apod.[3] 

Krok 2: Segmentace trhu 

Rozdělení trhu na jednotlivé segmenty je důležité ke stanovení rozdílných skupin 

zákazníků a pro přesné působení na cílovou skupinu. K rozdílným tržním segmentům je třeba 

přistupovat speciálně a rozvíjet různé tržní strategie pro tu kterou skupinu spotřebitelů. 

Sport zasahuje širokou skupinu spotřebitelů a spotřebitelská demografie (solventnost, 

lokalita sídla, pohlaví, věk, vzdělání atd.) může být velmi rozsáhlá a zaslouží si v marketingové 

strategii velkou pozornost. Segmentaci trhu, rozdělení na speciální potřeby každé podskupiny 

spotřebitelů, je třeba zmapovat velmi důkladně.[3] 

Krok 3: Analýza konkurence 

Pracovníci marketingu musí neustále zjišťovat nové skutečnosti a získávat nové 

informace o dění na trhu, porovnávat a srovnávat vlastní činnost s konkurenčními podniky. Je 

třeba znát, jak nalézt kvalitní informace o konkurenci, o potřebách spotřebitelů. Jen tak lze 

zlepšit vlastní nabídku. Důležitá je i spolupráce s konkurenty, která může vést ke zkvalitnění 

vlastní nabídky. Potenciál ve sportu a volnočasových aktivitách je tak obrovským že 

poskytovatelé stejné nabídky služeb mohou tvořit partnerství, spolupracovat, komunikovat a to 

vše k oboustrannému užitku. Například nekonkurovat si v časové či cenové rovině nabídky.[3] 
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Krok 4: Sestavení plánu 

Marketingové plány by měly být pravidelně sestavovány, ale též vyhodnocovány, 

případně korigovány. Marketingový plán musí vycházet z přesně stanovených cílů – 

dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých. Sportovní organizace si stanovují cíle: 

• sportovní, 

• ekonomické, 

• sociální. 

Na změny v tržní poptávce je třeba reagovat novými cíli, které podpoří strategický záměr 

organizace. Při zodpovědném stanovování cílů organizace je třeba: 

• představit vlastní sportovní organizaci, upoutat pozornost, 

• vyzvednou vlastní jedinečnost, 

• využít konkurenční výhody, 

• zaujmout významnou pozici na trhu, 

• rozpoznat potřeby zákazníků, 

• usilovat o uspokojování potřeb zákazníků, 

• vytipovat ty potřeby na trhu, které nejsou uspokojovány. 

Stanovení cílů by mělo být v souladu s formou SMART: 

• Specific (specifické) 

• Measurable (měřitelné) 

• Attainable (dosažitelné) 

• Realistic (realistické) 

• Time-frier (časově vymezené) 

Při formování cílů sportovní organizace je důležité stanovit: 

• jaké marketingové strategie budou na jednotlivé cíle aplikovány, 

• priority, časový dosah, dovednosti nutné k dosažení stanovených cílů, 

• rozdělení úkolů, kompetencí, nároků na lidský faktor, 

• zdroje nutné k dosažení stanovených cílů, 

• postup měření úrovně plnění cílů.[3] 
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Krok 5: Kontrola a hodnocení 

Vyvinout účelný způsob kontrolování patří k základním předpokladům úspěšné 

marketingové strategie. Při hodnocení plnění cílů organizace je vhodné zaměřit se na tyto hlavní 

body: 

• kontrola časového harmonogramu, 

• kontrola v oblasti čerpání financí a zajištěnosti dodatečných finančních zdrojů, 

• kontrola lidského faktoru, zda každý plní stanovené úkoly a s jakým efektem, 

• dodržování plánů činností, zda byly tyto plány dodrženy či překonány, 

• v jakém rozsahu je plán plněn, 

• které části plánu jsou problematické, které nejsou plněny, kdo zodpovídá, 

• jak napravit zjištěné skutečnosti, 

• navržení případného korigování plánu.[3] 

2.4 Sponzoring 

2.4.1 Definice sponzoringu 

„Sponzoring ve sportu znamená partnerský vztah mezi hospodářstvím (podnikem, 

jednotlivcem) na jedné straně a sportem na straně druhé, při vzájemném respektování zájmů 

obou stran, je specifickou formou partnerství mezi sponzorem a sponzorovaným, kde každý 

dosáhne svých cílů pomocí druhého.“6 

Sponzorování představuje významný specifický prostředek k zabezpečení dostatečných 

finančních zdrojů, sloužících k realizaci zejména kulturních, vědeckých, charitativních a 

dalších aktivit v různých sférách života společnosti. V tomto směru nečiní výjimku ani 

tělovýchovné, sportovní a turistické organizace, spolky, kluby, avšak i jednotlivci usilující o 

získání finančních prostředků pro jejich mnohočetnou a rozsáhlou činnost. A to je nepochybně 

hlavní důvod, že sponzorování přes řadu dočasných problémů, prochází dynamickým vývojem 

také ve vztahu k oblasti sportu.[1] 

  

                                                 

6 DURDOVÁ, Irena. Ekonomické aspekty sportovního managementu. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 

2012. 8 s. ISBN 978-80-248-2529-8. 
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2.4.2 Formy sponzorování ve sportu 

A. Sponzorování jednotlivých sportovců 

Tato forma je nejvíce rozšířena ve vrcholovém sportu. Osobnosti sportovců jsou zároveň 

gestory kvality a úspěchů aktuálních výrobků či služeb podnikatele, resp. podniku. Sponzorská 

smlouva obsahuje vedle práva provádět reklamu za pomoci vyobrazení sportovce na svých 

produktech, většinou i jiná opatření na podporu prodeje, např. autogramiády, akce pro 

spotřebitele, hry o zisk, předvádění výrobků apod. Sportovec dostává na druhé straně vedle 

finanční podpory často i další materiální pomoc, jako sportovní oblečení, náčiní nebo vozidlo 

atd. 

B. Sponzorování sportovních týmů 

Uvedená forma sponzorování dnes u nás hojně přešla i do výkonnostního sportu a sportu 

pro všechny. Sponzor poskytuje zejména finance, sportovní vybavení, ubytovací služby, 

dopravu, automobily. Sponzorovaný tým nabízí především reklamu na dresu, reklamu 

prostřednictvím inzerátu, opatření na podporu prodeje – autogramiády apod., jako u 

jednotlivého sportovce. 

C. Sponzorování sportovních akcí 

U tohoto typu sponzorování výrazně stoupají možnosti, které lze nabídnout sponzorovi: 

zejména je využívána plejáda reklamních možností od programového sešitu, vstupenek, 

reklamy o přestávkách až po uvádění titulu „hlavní sponzor“ akce. Nabídka může být podložena 

různými manažerskými náměty (např. akce V. I. P., speciální propagace dle priorit obchodní, 

resp. výrobní orientace sponzora apod.). Návrhy všech protivýkonů ze strany uchazeče o 

sponzorování bývají obvykle konkretizovány a doloženy v tzv. „sponzorských balíčcích“. 

D. Sponzorování sportovních klubů 

Tato forma sponzorování přináší nejširší možnosti z hlediska činností, které lze nabídnout 

sponzorovi. Tím, že např. sportovní klub disponuje jak sportovci, sportovními družstvy, svými 

profesionálními odděleními, pořádá sportovní akce atd., jde šířka nabízených protivýkonů do 

velkého rozmezí. V první řadě může klub nabídnout produkty, které vznikají prostřednictvím 

jeho sportovní činnosti: nabídky různých tělovýchovných služeb, sportovních akcí (např. 

mistrovské soutěže), rozličné druhy činností (např. rehabilitace) a zvláštní akce (např. 

soustředění). Dále pak je třeba vyjasnit, jaké má další nabídky, které se nevztahují přímo ke 

sportu – např. zprostředkovatelské služby, ubytovací služby, provoz cestovní kanceláře atd. 
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E. Sponzorování ligových soutěží 

Firmy, které představují partnery, mají svá firemní označení v názvu soutěže (např. 

Gambrinus liga) a využívají multifunkční prezentace (především reklama a PR) na všech 

stadionech klubů zúčastněných v soutěži s dopadem na přímého diváka, tak i na veřejnost 

sledující masmédia.[1] 

2.4.3 Typy sponzoringu 

Podle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku hovoříme o těchto typech 

sponzoringu: 

1. Exkluzivní sponzor 

Spojený s titulem „oficiální sponzor“ – za vysokou cenu přejímá sponzor veškeré 

protivýkony. 

2. Hlavní sponzor, vedlejší sponzor 

Hlavní sponzor přejímá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony, vedlejší sponzoři si 

rozdělují méně atraktivní reklamní možnosti. 

3. Kooperační sponzor 

Protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých sponzorů, přičemž se dá využít 

rozličné doby platnosti sponzorských smluv. 

Někteří sponzoři jsou se sportem těsně spjati nabídkou svých produktů a služeb, jiní 

nemají ke sportu bezprostřední vztah a využívají jej čistě jako komunikačního nástroje. 

Sponzoři neposkytují pouze finanční částky sponzorovaným, ale často i vlastní produkty nebo 

služby (sponzor – dodavatel).[3] 

2.4.4 Vývoj sportovního sponzoringu 

Jisté formy sponzorství bylo možno nalézt již ve starověkém Řecku. Z historických 

pramenů je známo, že vítězové olympijských soutěží byli odměňování. To jim umožňovalo 

nejen snazší přípravu, ale i pozdější životní zabezpečení. Vítězové byli odměňováni: 

• čestnými dary, 

• čestným občanstvím, 

• doživotním zabezpečením v rámci městského státu.[8] 

Později za římského císařství se objevila forma podpory známá a uplatňovaná do dneška 

– mecenášství. Pojem „mecenášství“ tedy znamená podporu sportu, kultury, vědy bez 
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očekávání protislužeb. Lze konstatovat, že se jedná o jednostranný akt, kdy jsou poskytování 

peníze bez očekávání protislužby.[8] 

Dalším pojmem, který se nám v oblasti podpory sportu vyskytuje, je dárcovství. Dárce 

na rozdíl od mecenáše nemusí mít trvalý vztah ke sportu, umění. Zatímco mecenášská podpora 

je opakovaná, dar je jednorázový, akt se nemusí opakovat. Dárce může jednat na základě 

momentálního pohnutí mysli. Ve veřejnosti se tyto nuance nerozlišují. Mecenáš, dárce, sponzor 

splývají často v jedno chápaní a všechny tyto formy se nazývají sponzorstvím.[8] 

Dostáváme se k poslednímu pojmu v historickém vývoji sponzorství, a to podnikateli se 

sportem. U nás se také často ztotožňuje s mecenášem, sponzorem. Zde je vztah také 

jednostranný, ale poručníkovský. Podnikatelé se sportem dávají jednoznačně svoje peníze do 

sportu za účelem jistého příjmu, je jedno zda v penězích, či věhlasu jejich jména tak, aby jim 

to přineslo další zisk. Na rozdíl od mecenášů a sponzorů velice tvrdě zasahují do personálních, 

ale i majetkových poměrů sportovních klubů.[8] 

2.5 Sportovní reklama 

2.5.1 Definice sportovní reklamy 

„Neoddělitelnou součástí komplexu otázek managementu a jmenovitě marketingu 

v tělesné výchově a sportu je reklama. Konkrétně jde o specifické a dynamicky se rozvíjející 

odvětví, označované jako sportovní reklama.“7 

„Pojem sportovní reklama je vztahován k reklamě, která využívá specifických médií 

komunikace z oblasti sportu. Patří sem např. dresy a výstroj sportovců, sportovní nářadí a 

náčiní, startovní čísla, mantinely (reklamní pásy), výsledkové tabule a ukazatele (ve formě 

transparentů nebo videotabulí) atd.“8 

Reklama je placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek subjektu, 

instituce nebo organizace prostřednictvím komunikačních médií. Pojem sportovní reklama je 

vztahován jednak k reklamě se sportovními motivy, ale také jde o reklamu, která využívá 

specifických médií komunikace v oblasti sportu. Cílem reklamy je zvýšit stupeň seznámení 

                                                 

7 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2009. 168 s. ISBN 978-

80-7376-150-9. 

8 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2009. 168 s. ISBN 978-

80-7376-150-9. 
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potenciálního zákazníka s produktem, firmou, případně jejím logem a přimět ho (pozitivně ho 

ovlivnit) ke koupi daného produktu.[2] 

2.5.2 Sportovní reklama a její druhy 

Reklama je placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého 

subjektu (firmy, instituce nebo jiné organizace) prostřednictvím komunikačních médií. Mezi 

obecná média, kterých reklama využívá, patří zejména televize, rozhlas, denní tisk, časopisy, 

plakáty a film. Dále jde o využívání specifických médií komunikace pro reklamu v oblasti 

tělesné výchovy a sportu.[1] 

Druhy sportovní reklamy: 

1. reklama na dresech a sportovních oděvech 

2. reklama na startovních číslech 

3. reklama na mantinelu (na pásu) 

4. reklama na sportovním nářadí a náčiní 

5. reklama na výsledkových tabulích. 

Dále jsou často využívány na sportovištích i jednotlivé reklamní panely a reklamní 

transparenty. Jednotlivé reklamní panely využívají v ČR zejména fotbalové kluby. Jako příklad 

může posloužit AC Sparta Praha, která má na hřišti umístěn reklamní panel generálního 

partnera firmy Eurotel. Dalším příkladem mohou být závody F1, kde jsou umístěny reklamní 

panely výrobců pneumatik (Michelin, Dunlop, Goodyear), olejů a benzínu (BP, Shell, AGIP 

atd.), reklamní transparenty různých firem se vyskytují také v tenisu, cyklistických a atletických 

závodech. Příkladem může být transparent banky Credit Lyonnais, generálního sponzora Tour 

de France.[1] 

2.5.3 Funkce sportovní reklamy 

Reklama může plnit několik funkcí, kterými jsou funkce informační, důležitá 

v počátcích existence produktu, kdy je nutné stimulovat primární poptávku. V této souvislosti 

informuje o: 

• novém produktu 

• změně ceny 

• způsobu užívání produktu 

• novém užívání již známého produktu 

• nových službách (event. o doplňkových službách nebo poskytovaném servisu) 
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Může prezentovat i opravu klamavé reklamy v důsledku právního řízení. 

Funkce přesvědčovací má význam v prostředí intenzivní konkurence. Působí na 

vytváření selektivní poptávky, tj. poptávky po produktu určitého konkrétního výrobce. Jejím 

smyslem je: 

• posílení preference zboží určité firmy 

• snaha o získání zákazníků konkurenta 

• potlačení obav zákazníka spojených s užíváním produktu 

• posílení image firmy v mysli zákazníka 

• změna image produktu 

• tlak na okamžitý nákup. 

Funkce upomínací se uplatňuje především ve stádiu zralosti produktu a jejím účelem je 

připomenout zákazníkovi výrobek nebo službu, kterou již dobře zná. 

Sportovní reklama může plnit všechny zmíněné funkce; je třeba brát v úvahu, že sport 

je významným fenoménem naší doby a provádí a sledují jej miliony lidí. To samozřejmě 

přitahuje zájem firem, pro něž vystupují příznivci sportu jako potenciální zákazníci. Důležitým 

reklamním motivem je i vysoké společenské postavení, prestiž i image předních světových 

sportovců. 

Přestože sportovní reklama může uplatňovat a rozvíjet všechny uvedené funkce, 

odborníci vidí efektivní využití v úzké návaznosti na nositele, tj. média, která tuto reklamu 

zprostředkovávají. Protože každý nositel vykazuje specifický profil účinnosti, který je třeba 

analyzovat a uplatňovat z hlediska plánování propagační strategie, je patrné, že jejich užití je 

úzce spojeno s efekty ve funkci přesvědčovací a upomínací.[1] 

2.5.4 Ekonomický přínos reklamy pro sport 

Celkově možno říci, že výběr médií pro sdělování reklamních poselství je v první řadě 

určen jejich účinností a náklady na získání potenciálních zákazníků. Každému reklamnímu 

praktikovi je známo, že úspěch reklamy je závislý na kvalitativních zvláštnostech jejich 

jednotlivých druhů, to znamená na psychologickém působení a vlivu mechanismů příslušných 

médií. 

Na sportovní reklamu nelze nahlížet pod stejným zorným úhlem jako na reklamu 

prostřednictvím klasických reklamních médií (televize, tisk, rozhlas atd.) v různých oblastech 

našeho života. V případě sportovní reklamy se totiž jedná o takové její druhy, které především 
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nabízejí rozličná a velmi variabilní reklamně psychologická působení a přístupy. Dále je možné 

říci, že sportovní reklama zasahuje okruh diváků nepřímo, ale převážně prostřednictvím 

televizních přenosů sportovních akcí.[1] 

Sportovní reklamu lze posuzovat (s ohledem na druh sportovního odvětví a akce atd.) i 

jako prostředek a opatření spojená s realizací rozvoje a podpory určitého sportu a jeho disciplín. 

Sportovní reklama (speciálně reklama na mantinelech a dresu) je obklopena sportovním děním, 

které tvoří její pozadí. Je vnímána sportovními diváky vedle hlavního bodu zájmu (sportovního 

zážitku). Za určitých podmínek nemá však co do činění s intenzitou reklamního působení, které 

je závislé na identifikaci jednotlivých sportovních subjektů (sportovní klub nebo sportovní 

osobnost). Konečně přijde také na to, zda se televizní divák zajímá o sport všeobecně, nebo 

výhradně o speciální sportovní odvětví. Tak je dokázáno, že konzument reklamy, který dává 

přednost určitému sportovnímu odvětví, reklamu v něm nebo při něm prezentovanou 

pozitivněji vnímá. Např. fotbalový fanoušek přijímá reklamu při fotbalových zápasech daleko 

vstřícněji než ostatní skupiny obyvatelstva. Souhrnně lze říci, že každé médium vykazuje určitý 

specifický profil působení, který je třeba respektovat a využívat při plánování propagace. Ne 

každý nositel reklamy může plnit všechny funkce reklamního působení. Naopak pro každou 

reklamní formu zůstává speciální funkční oblast, ve které může být médium optimálně 

nasazeno.[1] 
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3 Problematika sponzoringu a sportovní reklamy ve sportu 

Cílem průzkumu v této kapitole je analýza marketingu florbalového klubu z hlediska 

kvality poskytovaných služeb, vybavení klubu a spokojenosti respondentů s vedením klubu, 

informovaností o klubu, kvalitou sponzoringu, dostupností, kvalitou mládežnického programu, 

zázemím, prostředím a propagací. Dále se také zabývá průzkumem formou rozhovoru se 

sportovním manažerem tohoto klubu na téma zajištění financí pro klub, vyjednávání se 

sponzory, reklamy, propagace klubu, vztahu s fanoušky, komunikace s fanoušky a hlavních cílů 

klubu. 

Metodologie průzkumu 

Pro šetření a získání dostatečného množství informací byly použity tyto metody: SWOT 

analýza, rozhovor se sportovním manažerem a dotazník s vyhodnocením. 

SWOT analýza – byla použita za účelem zjištění silných a slabých stránek klubu, 

možných hrozeb klubu, ale také příležitostí. SWOT analýza poskytuje informace o problémech 

ve fungování klubu, o zhodnocení celkového fungování klubu, ale také poskytuje informace o 

možných příležitostech klubu na základě vyhodnocení vnitřních a vnějších faktorů, které klub 

ovlivňují. 

Rozhovor – rozhovor se sportovním manažerem obsahoval dvacet dva otázek, byl veden 

formou osobního pohovoru v kanceláři a několik doplňujících informací bylo k rozhovoru 

poskytnuto telefonicky. Cílem rozhovoru bylo zjistit jakým způsobem klub jedná se sponzory, 

na co při těchto jednáních klade důraz, jakým způsobem komunikuje s fanoušky a jaké jsou 

hlavní cíle klubu a jestli se je daří naplňovat. Dalšími cíli bylo zjistit, jaký je manažerův názor 

na rozvoj florbalu jako sportu nebo například jak je spokojen s návštěvností domácích zápasů. 

Dotazník – tuto metodu jsem použil pro získání informací uvnitř klubu. Dotazník byl 

sestaven tak, aby respondenti mohli vybírat přesné odpovědi a výsledný sběr byl přehledný, 

korektní a měl vypovídací hodnotu. Respondenty tohoto dotazníku byli hráči A-mužstva mužů 

týmu 1. SC TEMPISH Vítkovice. Otázky byly dopředu připraveny. Dotazník obsahoval 

uzavřené otázky. Celkem se dotazník skládal z 18 otázek, které byli zaměřeny na základní 

informace o hráčích, management klubu, marketing klubu, vedení klubu a zapojení hráčů do 

činností marketingu a managementu. 
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3.1 1. SC TEMPISH Vítkovice 

Tato podkapitola je zaměřena na vybraný florbalový klub. Tento klub je v této kapitole 

charakterizován, je zde také rozhovor s manažerem a vlastní SWOT analýza. Charakteristika 

obsahuje základní informace o klubu, jeho historii a současnost. 

3.1.1 Informace o klubu 

• Oficiální název: 1. SC TEMPISH Vítkovice 

• Krátký název: Vítkovice 

• Město: Ostrava 

• Liga: Tipsport superliga 

• Adresa: 1. SC Vítkovice, Řecká 1473/1, Ostrava-Poruba, 708 00 

• Webové stránky: http://www.florbalvitkovice.cz 

• Facebookové stránky: https://www.facebook.com/florbalvitkovice 

• Založeno: 1992 

• Počet členů: 1008 

• Domácí hala: SC Dubina 

• Klubové legendy: Daniel Folta, Milan Tomašík, Martin Vladař[9] 

3.1.2 Vedení klubu 

Management klubu:  Mgr. Tomáš Krásný 

 Radim Sedlák 

Generální ředitel klubu: Pavel Palata 

Marketing a PR: Jan Maceček 

Správní rada (správní rada je výkonným orgánem klubu, řídí a organizuje jeho činnost): 

 Mgr. Tomáš Krásný (předseda správní rady) 

 Radim Sedlák (místopředseda správní rady) 

 Pavel Palata (místopředseda správní rady) 

 Mgr. Daniel Folta (člen správní rady) 

 Mgr. Jiří Velecký (člen správní rady) 

  

http://www.florbalvitkovice.cz/
https://www.facebook.com/florbalvitkovice
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Kontrolní komise (kontrolní a dozorčí orgán klubu): 

 Jiří Gurkovský (předseda kontrolní komise) 

 Tomáš Martiník (člen kontrolní komise) 

 Tomáš Veltšmíd (člen kontrolní komise) 

Revizní arbitr (disciplinární řízení a mediace kompetenčních a organizačních sporů): 

 Ing. Monika Adamová[10] 

3.1.3 Historie klubu 

„Florbalový klub 1. SC TEMPISH Vítkovice patří k české florbalové smetánce. Pouze 

dva kluby dokázaly vyhrát nejvyšší českou soutěž a jedním z nich jsou právě Vítkovice. 

Zlatou radost přinesly sezony 1995/96, 1996/97, 1999/2000, 2008/09, 2012/13 a 2013/14. 

Kromě těchto šesti triumfů mají vítkovičtí florbalisté ve sbírce i čtyři stříbrné a šest bronzových 

medailí. V sezoně 2011/12 vyhráli Pohár České Pojišťovny. A-tým Vítkovic se probojoval 

pokaždé ve 20-leté historii české nejvyšší florbalové soutěže do play-off, pouze dvakrát se mu 

nepodařilo proniknout mezi nejlepšími 4 celky. Fantastického úspěchu dosáhly na Poháru 

mistrů v roce 2010, kdy vybojovaly evropské stříbro. Muži jsou současnými mistry ČR. 

Ženy se staly mistryněmi dvakrát, v sezoně 1999/2000 a 2013/14. Kromě toho mají ještě 

na kontě čtyři stříbrné a šest bronzových medailí. Ženy jsou současnými mistryněmi ČR. 

Vítkovice se pyšní jednou z nejlepších prací s mládeží. Ve desetileté historii juniorského 

celku v nejvyšší lize se 6x Vítkovice vždy dostaly do finále, 4x dosáhly na zlato (sezony 2003/04, 

2005/06 a 2010/11, 2011/12). Dorostenci se stali v letech 2008-2010 třikrát za sebou mistry 

ČR! V sezoně 2013/14 vybojovali stříbrné medaile. Na mistrovstvích republiky mládežnických 

celků Vítkovice velmi výrazně promlouvají do konečného pořadí, v sezoně 2001/02 vybojovali 

zlato mladší žáci, v sezoně 2003/04 starší žáci. Na regionálních setkáních je severomoravský 

výběr plný právě vítkovických nadějí. 

Juniorky získaly v roce 2011 zlaté medaile. 

Veteráni i s finskými hráči Lehtinenem a Mustakalliem v sestavě se stali v roce 2010 

mistry ČR. A zlaté medaile získali rovněž v roce 2012. 

Mládežnická základna se rok od roku rozšiřuje, dnes již Vítkovice figurují ve 20 soutěžích 

pořádaných ČFbU, další děti trénují v několika dalších přípravkách a florbalových třídách na 

několika základních školách v Ostravě. 
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Vítkovice se účastní mezinárodních turnajů, nejvýznamnějším z nich je zajisté Czech 

Open, kde se střetávají v elitní kategorii nejlepší celky světa. V roce 1996 našly na tomto turnaje 

jediného přemožitele, švédské Pixbo, a skončily na druhém místě, o 3 roky později úspěch 

zopakovaly. Stejné mety, tedy druhého místa na Czech Openu, dosáhly Vítkovice i v roce 2011! 

Ve finále podlehly švédskému Dalenu. Stříbrní skončili v letech 2002, 2007 a 2010 i junioři. V 

letech 2008 a 2010 skončily na tomto gigantickém turnaji bronzové vítkovické ženy! 

Od roku 2006 působí Vítkovice v moderní městské hale v Ostravě-Dubině. Prostorná hala 

výborně se hodící k přenosům televizních zápasů hostila již mnoho krásných zápasů v čele s 

finálovými televizními dramaty s Tatranem Střešovice, které sledovalo pokaždé na přes šest set 

diváků. Rozhodující páté finále Fortuna extraligy 2009 se pak odehrálo na vyprodaném zimním 

stadionu Ostrava-Poruba. Oficiální počet diváků na tomto vrcholu sezony byl stanoven na 2826 

diváků! 

Klub odehrál první sezonu pod názvem 1. SC Ostrava. Od roku 1994 se na dlouhá léta 

jmenuje 1. SC SSK Vítkovice a získává čtyři ligová prvenství (3x muži- 1996, 1997, 2000, 1x 

ženy- 2000). Změna názvu přichází až po 14 letech v roce 2008 s příchodem partnera WOOW 

a klub nese název 1. SC WOOW Vítkovice. Pod touto hlavičkou získává další čtyři tituly (3x 

muži- 2009, 2013, 2014, 1x ženy- 2014). V roce 2014 mění Vítkovice název na 1. SC Vítkovice 

Oxdog, od sezóny 2016/17 pak název 1. SC TEMPISH Vítkovice.“9 
  

3.1.4 Rozhovor s manažerem 

O rozhovor jsem požádal Prezidenta klubu, pana Mgr. Tomáše Krásného, který mi 

všechny mé otázky ochotně zodpověděl. Tento rozhovor byl zaměřený na marketing 

Vítkovického klubu. Rozhovor se uskutečnil v kanceláři pana Mgr. Tomáše Krásného. 

1. Hrál jste někdy nebo hrajete aktivně florbal? 

Ano, stále aktivně hraji zde ve Vítkovicích za B-mužstvo, které si s kamarádem vedeme. 

2. Jakou pozici (pozice) v klubu zastáváte? 

Jsem prezidentem klubu, tedy nejvyšší pozice v klubu. 

  

                                                 

9 1. SC TEMPISH VÍTKOVICE. O klubu[online]. [cit. 2. 4. 2017] Dostupné z: 

http://www.florbalvitkovice.cz/zobraz.asp?t=o-klubu 
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3. Jak dlouho působíte v manažerských pozicích? Jak dlouho u 1. SC TEMPISH 

Vítkovice? 

Před působením ve Vítkovicích jsem nikde jinde v manažerských pozicích nepůsobil. Ve 

Vítkovicích jsem od roku 2006, kdy jsem působil jako člen kontrolní komise. Od roku 2013 

působím v roli prezidenta klubu. 

4. Jaké činnosti z hlediska marketingu vykonáváte Vy osobně? 

Komunikuji a vyjednávám se sponzory. Sám aktivně sponzory nevyhledávám, to 

přenechávám jiným. Já s nimi pouze vyjednávám a dotahuji spolupráci do zdárného 

konce. 

5. Jednáte se sponzory sám, nebo Vám někdo pomáhá? 

Marketingová komise vyhledává sponzory a já s nimi jednám a komunikuji. V současnosti 

plánujeme pozici pro člověka, který by aktivně rozšiřoval portfolio partnerů.  

6. Jaké schopnosti a vlastnosti by podle Vás měl mít sportovní manažer? 

Sportovní manažer by měl být reprezentativní, sebevědomý, nesmí se bát učinit 

nepříjemná rozhodnutí, měl by umět komunikovat, měl by tvrdě a jednoznačně hájit zájmy 

klubu i na úkor zájmů osobních a musí být ztotožněn s filozofií klubu. Měl by také znát 

prostředí klubu a sportu, protože si nedovedu představit, že by přišel teď k nám dělat 

sportovního manažera někdo, kdo se doposud celý život věnoval například šachům.  

7. Čím se snažíte upoutat pozornost sponzora, aby sponzoroval právě Váš tým? 

Jsme zastánci filozofie reálného marketingu, tzn. říkáme to, co děláme a děláme to, co 

říkáme. Snažíme se ukazovat takoví, jací skutečně jsme. Dále jsme schopni nabídnout 

dobrou pověst a dobrou prezentaci v rámci sportu, širokou členskou základnu a velký 

mediální prostor za málo peněz, jelikož jsme velmi často v televizi a zároveň to sponzory 

vyjde levněji, než třeba u fotbalu či hokeje. 

8. Snažíte se sponzory obměňovat, nebo je pro Vás lepší rozvíjet už uzavřené 

sponzorské vztahy? 

Já jsem zastáncem kontinuity, snažíme se si udržet partnery. Ideální situace však nastává, 

když se nám daří partnery doplňovat. Příkladem může být předchozí generální sponzor, 

firma Oxdog, který nám nemohl poskytovat dostatek financí na to, být dále hlavním 
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sponzorem, avšak spolupráce pokračuje jako menší sponzor. Místo ní máme nového 

generálního sponzora, a to, jak již název klubu napovídá, firmu Tempish. 

9. Je pro Váš klub výhodnější získat od sponzora spíše finanční nebo materiální 

protislužbu? 

Je to relativní, ale abych řekl pravdu, nejvyšší hodnotu pro mě má partner, který je 

schopen nabídnout pracovní místo pro hráčku/hráče. 

10. Jaká forma reklamy je podle Vás ve florbale nejúčinnější? 

Nejúčinnější reklama je ta, která je vidět v televizi, sponzoři na to stále slyší. Kdybych 

měl však vybrat tu neúčinnější, tak je to buď reklama na dresech, nebo bannery přímo 

v hale. Ty jsou vidět v televizi, takže o ty je ze strany sponzorů největší zájem. 

11. Získáváte finanční prostředky i od města? Pokud ano, jaké je srovnání získaných 

prostředků od města a od sponzorů? 

Ano, od města samozřejmě finanční prostředky získáváme. V porovnání s finančními 

prostředky od sponzorů je to opravdu výrazně více. 

12. Jak fungují ve florbale televizní práva? 

Vysílací práva drží Česká florbalová unie, klub nemá vysílací práva. Já se již dlouhou 

dobu snažím získat vysílací práva pro klub. Funguje to vlastně tak, že klub ještě platí za 

to, aby byl v televizi. Pro nás je televizní zápas ztrátová záležitost, když poměřím, kolik 

za to musím dát a kolik za to dostanu. 

13. Dáváte sponzorům nějakým způsobem možnost zasahovat do vedení klubu? 

Ne. 

14. Jak důležité jsou podle Vás pro sponzory výsledky a to, zda je klub v televizi či 

nikoliv? 

Velmi důležité, většina sponzorů si nás vybírá z toho důvodu že jsme Vítkovice a zajímají 

se o výsledky klubu. 

15. Komunikuje klub nějakým způsobem s fanoušky? Pokud ano, jakým? 

Ano, samozřejmě komunikuje, pomocí profilu na sociální síti facebook, pomocí webových 

stránek a také má klub vlastní youtube kanál.  
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16. Nabízíte fanouškům Vašeho týmu nějaké benefity? Jaké? 

Členové mají vstup na zápasy zdarma. Permanentky nabízíme taky, ale ty se moc 

neprodávají. Vstup je symbolických 25,- až 30,- Kč. Moc benefitů se však nabízet nedá, 

když jsou na běžný zápas základní části návštěvy velmi malé. 

17. Jste spokojen s návštěvností zápasů? 

Nejsem. Je to dlouhodobější problém, který se nedaří vyřešit. Asi někde něco děláme 

špatně. 

18. Jaký je Váš názor na rozvoj florbalu? Stává se podle Vás pro sponzory atraktivnějším 

sportem? 

Z mého pohledu se příliš tlačí na pilu. Florbal se prezentuje tak, jakým ve skutečnosti 

není. Sportovní stránka je upozaďována na úkor marketingu. Kluby jsou čím dál více 

zavaleny marketingovými záležitostmi a personálně na tom nejsou tak dobře, aby mohli 

řešit i sportovní záležitosti. Udělalo se Superfinále, kde na florbal přijde 17000 lidí, ale 

jinak se ostatní zápasy hrají v jiném prostředí a za mnohem menší návštěvnosti. Klub ze 

Superfinále nemá nic, slouží to jen k propagaci florbalu. Na začátku sezony můžu 

partnerovi nabídnout šanci asi jedna ku dvanácti, že si v Superfinále zahrajeme, a navíc 

tam klub může prezentovat jen maximálně dva partnery, takže se ani nedá mluvit, že by 

to přitáhlo nějaké sponzory.  

19. Jak jste spokojen s fungováním mládežnických celků? 

Mohlo by to být lepší. Učinili jsme opatření, aby se to zlepšilo, ale nejde to ze dne na den. 

Hledáme ty správné lidi. Neustále však plodíme nové talenty, takže špatně to neděláme. 

Vždy je prostor pro zlepšení. 

20. Získáváte pro mládežnické celky dodatečné finanční prostředky? 

Hlavně příspěvky od rodičů. Jinak loni byl speciálním partnerem mládeže ODIS. 

21. Vykonává klub i nějakou vedlejší činnost? 

Snad jen prodej upomínkových předmětů. Merchandising v česku prostě nefunguje. 

22. Co je hlavním cílem klubu? Daří se Vám tyto cíle naplňovat? 

Klub budovat tak, aby byl v určitém časovém horizontu považován za top světový klub. 

K tomu klub chce směřovat. Na úrovni žen už top evropský klub jsme. Máme jméno a 
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výsledky. Holky zde mají nejlepší zázemí. U mužů je to složitější. Je větší konkurence a 

světový florbal je oproti českému podstatně dál. 

3.1.5 SWOT analýza 

Tabulka 3.1 SWOT analýza klubu 1. SC TEMPISH Vítkovice 

S – Strenghts (silné stránky) W – Weaknesses (slabé stránky) 

- úspěchy klubu 

- město Ostrava 

- kvalitní zázemí 

- kvalitní vedení klubu 

- kvalitní realizační tým 

- práce s mládeží 

- výchova odchovanců klubu 

- komunikace s fanoušky 

- sponzoring 

- výborná image klubu 

- dobré sponzorské vztahy 

- vysoká finanční závislost 

- malá návštěvnost 

- většina hráčů nejsou 

profesionálové 

- neprofesionální realizační tým 

O – Opportunities (příležitosti) T – Threats (hrozby) 

- rozvoj florbalu 

- úspěch v zahraničí 

- lokalita haly 

- propagace klubu 

- inspirace u jiných klubů 

- druhý tým v Ostravě 

- lepší finanční podmínky 

v zahraničí i v České republice 

- ztráta podpory města 

- zvýšení fixních nákladů 

 

Zdroj: vlastní 

Strenghts (silné stránky) – nejsilnější stránkou klubu je historie a výborné výsledky, což 

klubu zajišťuje vynikající image. Klub již dlouhá léta patří k nejlepším klubům v České 

republice, navíc si nově buduje také pozici v popředí světového florbalu. Kromě Vítkovic 

dokázali jen další dva kluby získat v historii české ligy titul, a to Tatran Střešovice a Florbal 

Chodov. Klub sídlí v Ostravě, což je dostatečně velké město pro příliv nových hráčů a nalezení 

talentů, se kterými může klub dále pracovat a dále se rozvíjet. Výchova mládeže a následné 

zapracování odchovanců do týmu je také silnou stránkou Vítkovic, vzhledem k tomu, že je již 
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řadu let klub v této činnosti velmi úspěšný, což dokazují úspěchy mládežnických kategorií. 

S výchovou mládeže souvisí kvalitní realizační tým, a především výborné zázemí a vybavení. 

Dále se v Ostravě nachází široké spektrum potenciálních sponzorů, se kterými může klub 

navázat spolupráci a získat tak finanční prostředky. Navíc se klub snaží rozvíjet a budovat 

vztahy se současnými sponzory, což je také silnou stránkou klubu. To vše zajišťuje velmi dobrá 

práce vedení klubu, které pracuje tak, aby všechny tyto věci fungovali. 

Weaknesses (slabé stránky) – velkou slabinou klubu je to, že většina hráčů nehraje florbal 

profesionálně, ale musí vykonávat i běžné zaměstnání, nebo jsou to hráči, kteří studují. Klub si 

totiž může dovolit nabídnout profesionální smlouvu jen některým hráčům. Proto se 

v posledních letech stávalo, že hráči odcházeli za lepšími podmínkami do jiných klubů. Dále je 

klub finančně závislý na sponzorech a městu, a není schopen si vytvořit sám finanční 

prostředky, takže při ztrátě sponzorů nebo podpory města by situace mohla být kritická. Klub 

také není spokojen s návštěvností zápasů, i když toto je problém florbalu jako takového.   

Opportunities (příležitosti) – velkou příležitostí pro klub jsou úspěchy v zahraničí, díky 

kterým se klub v zahraničí zviditelní, což může mít velmi pozitivní vliv na prodej hráčů do 

zahraničí a propagaci klubu. Další příležitostí pro klub je rozvoj florbalu, díky čemuž má florbal 

stále více hráčů a roste popularita tohoto sportu, a tedy i zájem o něj.  Klub se navíc od sezóny 

2017/2018 stěhuje do OSTRAVAR Arény10, což je hala, která se nachází v atraktivní lokalitě 

a poskytne hráčům i fanouškům kvalitní zázemí a služby. Příležitostí klubu je i to, že se 

inspiruje a čerpá z marketingových strategií jiných klubů, především hokejových, díky čemuž 

používá osvědčené postupy, a to mu zajišťuje kvalitní propagaci a práci se sponzory. Také se 

snaží spolupráci se sponzory rozvíjet, a nabízí jim tak výhodnější podmínky pro spolupráci.   

Threats (hrozby) – jako největší hrozbu klubu vidím druhý florbalový klub hrající 

nejvyšší českou soutěž v Ostravě. S tímto klubem Vítkovice soupeří jak o sponzory, tak o 

přízeň města i o hráče, což může klub Vítkovic velmi ohrozit. Hrozbou jsou také lepší finanční 

podmínky v zahraničí i v České republice, které mohou hráčům poskytnou kluby 

z atraktivnějších regionů, a díky tomu může docházet k velkým odchodům hráčů do jiných 

klubů. Další hrozbou je také zvýšení fixních nákladů souvisejících s přestěhováním klubu do 

OSTRAVAR Arény, jejíž náklady na provoz budou jistě větší, než v bývalé hale, kterou klub 

využíval. 

                                                 

10 FLORBALVITKOVICE.CZ. Budeme připraveni! Vítkovice mění od příští sezóny Dubinu za OSTRAVAR 

Arénu[online]. [cit. 2. 4. 2017] Dostupné z: http://www.florbalvitkovice.cz/clanek.asp?id=Budeme-pripraveni!-

Vitkovice-meni-od-pristi-sezony-Dubinu-za-OSTRAVAR-Arenu--3309 
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3.1.6 Dotazník 

Dotazník byl předán hráčům A-mužstva mužů k vyplnění, obsahoval 18 uzavřených 

otázek. Celkový počet respondentů byl 25. Otázky se týkaly základních informací o hráčích, 

managementu klubu, marketingu klubu, vedení klubu a zapojení hráčů do činností marketingu 

a managementu. 

Otázka č. 1: Váš věk? 

Graf 3.1 

 

Zdroj: vlastní 

První graf vyobrazuje věkovou strukturu A-mužstva mužů týmu 1. SC TEMPISH 

Vítkovice. Průměrný věk mužstva je 22 let, což značí, že mužstvo je mladé a klub pracuje 

především na rozvoji potenciálu hráčů. Nejvíce respondentů bylo ve věku od 21 do 25 let, tedy 

12 hráčů. Druhá nejpočetnější skupina byli hráči ve věku od 16 do 20 let, těchto bylo celkem 

8. Zbývajících 5 respondentů bylo ve věku od 26 do 30 let. Žádný respondent nebyl starší 30 

let, to také svědčí o tom, že se klub orientuje spíše na mladé hráče. Zároveň žádný respondent 

nebyl mladší než 15 let. 
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Otázka č. 2: Jak dlouho hrajete florbal? 

Graf 3.2 

 

Zdroj: vlastní 

Z druhého grafu vyplívá, že se florbalu respondenti věnují dlouhodobě, protože 17 

respondentů odpovědělo, že hrají 11 až 15 let, což je nejčastější odpověď.  Druhá nejčastější 

odpověď byla 16 a více let. Takto odpovědělo 5 respondentů. Jen tři respondenti hrají florbal 6 

až 10 let. Žádný respondent nehraje florbal méně než 5 let. 

  

11-15 let
68%

16 a více let
20%

6-10 let
12%

Jak dlouho hrajete florbal?
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Otázka č. 3: Jak dlouho působíte v klubu 1. SC TEMPISH Vítkovice? 

Graf 3.3 

 

Zdroj: vlastní 

V této otázce byli respondenti tázání na to, jak dlouho hrají za 1. SC TEMPISH Vítkovice. 

Téměř polovina respondentů, konkrétně 40%, odpověděla, že v klubu působí více než 11 let. 

Dále 32% respondentů odpovědělo, že v klubu působí od 7 do 10 let. Třetí nejčastější odpovědí 

respondentů byla odpověď 0 až 3 roky, kterou si vybralo 16% respondentů. Nejméně 

respondentů v klubu působí 4 až 6 let, a to 12%. 
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Otázka č. 4: Jste odchovancem klubu 1. SC TEMPISH Vítkovice? 

Graf 3.4 

 

Zdroj: vlastní 

Tato otázka byla zaměřena na práci klubu s mládeží, konkrétně pak, kolik hráčů bylo 

vychováno klubem a teď jej reprezentují na nejvyšší úrovni. Z celkového počtu 25 respondentů 

je 14 odchovancem klubu a 11 respondentů není. Toto také svědčí o skvělé práci klubu 

s mládeží a zapracování mladých hráčů do týmu, jelikož nadpoloviční většina klubu je tvořena 

hráči, kteří florbalově v tomto klubu vyrostli. 

Otázka č. 5: Bydlíte v Ostravě? 

Na tuto otázku odpovědělo 23 respondentů že ano a pouze 2 respondenti bydlí mimo 

Ostravu. 

Otázka č. 6: Pokud dojíždíte, přispívá Vám klub na dopravu? 

Na tuto otázku odpovídali jen dva respondenti, kteří na předchozí otázku odpověděli, že 

bydlí mimo Ostravu a jejich odpověď byla v obou případech ano. Klub jim tedy dojíždění 

nehradí. 

Otázka č. 7: Jste spokojeni s výší členských příspěvků? 

Na tuto otázku všech 25 respondentů odpovědělo, že členské příspěvky neplatí. 
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Otázka č. 8: Jak jste spokojeni s vedením klubu a přístupem k hráčům? 

Graf 3.5 

 

Zdroj: vlastní 

V této otázce jsem se zaměřil na spokojenost hráčů s vedením klubu a přístupem vedení 

klubu k hráčům. Zde 72% respondentů odpovědělo, že je s vedením klubu a přístupem 

k hráčům velmi spokojeno. Poté 28% hráčů odpovědělo, že je spokojeno. Žádný z respondentů 

není s vedením klubu a přístupem k hráčům nespokojen nebo velmi nespokojen. 
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Otázka č. 9: Jak jste spokojeni s využitím internetu a sociálních sítí s ohledem na 

informovanost o dění v klubu? 

Graf 3.6 

 

Zdroj: vlastní 

V této otázce jsem se zaměřil na to, jak jsou hráči spokojení s informovaností o dění 

v klubu na internetu. Zde 17 respondentů odpovědělo, že je s prací klubu na internetu a 

informovanosti o dění v klubu velmi spokojeno. Dalších 8 respondentů odpovědělo, že jsou 

spokojeni. Žádný z respondentů jako svou odpověď neoznačil nespokojen či velmi nespokojen. 

Otázka č. 10: Jak jste spokojen se zázemím klubu? 

U této otázky bylo cílem zjistit spokojenost respondentů se zázemím klubu. Zde byla 

nejčastější odpovědí volba velmi spokojen, kterou si vybralo 19 respondentů. Dalších 6 

respondentů zvolilo jako sovu odpověď volbu spokojen. Nikdo z respondentů neoznačil 

odpovědi nespokojen či velmi nespokojen. 
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Otázka č. 11: Jak často navštěvujete florbalová utkání jako divák? 

Graf 3.7 

 

Zdroj: vlastní 

U této otázky respondenti nejčastěji zvolili odpověď, že nenavštěvují florbalová utkání 

jako diváci, konkrétně to pak bylo 13 respondentů, tedy 52%. Příležitostně navštěvuje 

florbalová utkání v roli diváka 8 respondentů, tedy 32%. Čtyři respondenti navštěvují 

florbalová utkání pravidelně. 

Otázka č. 12: Věnujete se jinému sportu? 

Tato otázka byla zaměřena na to, jestli se respondenti kromě florbalu věnují také jinému 

sportu ve svém volném čase. Všech 25 respondentů odpovědělo, že ano. 
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Otázka č. 13: Myslíte si, že má váš klub dostatečné množství sponzorů? 

Graf 3.8 

 

Zdroj: vlastní 

Tato otázka byla zaměřena na názor hráčů, jestli si myslí, že má klub dostatečné množství 

sponzorů. Nejčastější odpovědí byla v tomto případě odpověď spíše ano, kterou vybralo 10 

respondentů. Odpověď ano, že klub má dostatečné množství sponzorů vybralo 8 respondentů. 

Další nejčastější odpovědí byla odpověď spíše ne, kterou vybrali 4 respondenti. Dva 

respondenti si nemyslí, že má klub dostatečné množství sponzorů a vybrali odpověď ne. Jeden 

respondent nedokázal tuto problematiku posoudit. 

Otázka č. 14: Napomáháte s propagací a reklamou klubu? 

Zde byla odpověď všech respondentů jednohlasná, tedy ano, všichni hráči A-mužstva 

mužů se nějakým způsobem zapojují do propagace a reklamy klubu. 

Otázka č. 15: Napomáháte klubu nějakou formou s výchovou mládeže? 

U této otázky, stejně jako u předchozí, všichni respondenti označili odpověď ano, tedy že 

pomáhají nějakou formou s výchovou mládeže. 

  

Spíše ano
40%

Ano
32%

Spíše ne
16%

Ne
8%

Nevím
4%

Myslíte si, že má váš klub dostatečné množství 

sponzorů?

Spíše ano Ano Spíše ne Ne Nevím



43 

 

Otázka č. 16: Jste spokojen s návštěvností domácích zápasů? 

Graf 3.9 

 

Zdroj: vlastní 

U této otázky respondenti rozložili své odpovědi mezi všechny čtyři možnosti z výběru. 

Nejčastěji volili odpověď, že jsou nespokojeni s návštěvností domácích zápasů. Tuto odpověď 

zvolilo 9 z 25 respondentů. Následovali respondenti, kteří jsou spokojeni s návštěvností 

domácích zápasů, kterých bylo 7 z 25. Poté byli respondenti, kteří jsou velmi spokojeni 

s návštěvností domácích zápasů, těch bylo 5 z 25. Zbývající 4 respondenti z celkového počtu 

25 označilo jako svou odpověď, že jsou velmi nespokojeni s návštěvností domácích zápasů. 

Otázka č. 17: Myslíte si, že florbal může v budoucnu z hlediska marketingového 

potenciálu konkurovat fotbalu nebo hokeji? 

V této otázce jsem ptal hráčů, zda si myslí, že může v budoucnu florbal z hlediska 

marketingu konkurovat fotbalu nebo hokeji. Zde se hráči nejčastěji nedokázali na danou 

problematiku vyjádřit a zvolili odpověď nevím. Tuto odpověď zvolilo 11 respondentů. Dalších 

6 respondentů zvolilo odpověď spíše ne. Další nejčastější odpovědí byla odpověď spíše ano, 

kterou zvolili 4 respondenti. Zbývající 4 respondenti zvolili odpověď ne. Žádný z respondentů 

neoznačil odpověď ano, že florbal bude v budoucnu konkurovat z hlediska marketingu fotbalu 

či hokeji. 
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Otázka č. 18: Daří se vám naplnit vaše ambice v klubu 1. SC TEMPISH Vítkovice? 

Touto otázkou jsem se zaměřil na ambice jednotlivých respondentů. Nejčastěji hráči 

odpověděli ano, že se jim daří naplnit své ambice v klubu 1. SC TEMPISH Vítkovice, 

konkrétně tak odpovědělo 64% respondentů. Zbývajících 36% respondentů zvolilo za svou 

odpověď spíše ano, tedy že se jim spíše daří naplnit své ambice v tomto klubu, ale je tam stále 

prostor na zlepšení v tomto směru. Žádný z respondentů nevybral jako svou odpověď spíše ne, 

či ne. 

 

  



45 

 

4 Shrnutí výsledků šetření, náměty a doporučení 

4.1 Shrnutí výsledků šetření 

Z výsledku šetření vyplynulo, že je klub z hlediska sponzoringu velmi dobře zajištěný 

vzhledem k tomu, že má dostatečné množství sponzorů, s čímž souhlasí i většina hráčů. Klub 

se snaží sponzory udržet a rozvíjet tak sponzorské vztahy. Finančně je však klub závislý z větší 

části na podpoře města Ostravy, která je nezbytná, aby klub udržel účast v nejvyšší české 

soutěži. Klub zastává z hlediska marketingu filozofii reálného marketingu, jak mi v rozhovoru 

prozradil manažer klubu. V žádném případě nedává klub sponzorům možnost, aby zasahovali 

do vedení klubu.  

Z hlediska reklamy využívá klub všech možných prostředků od reklamních bannerů 

v hale, reklamy v rádiu, televizi, na internetu, na dresech atd. Dle názoru manažera je 

nejúčinnější ta reklama, která je vidět při přenosech zápasů týmu v televizi, tedy reklama v hale 

a na dresech. Dále se klub propaguje sám výbornými výsledky, kterých každoročně dosahuje, 

což je dle manažera také velmi důležitý aspekt, který dokáže do klubu přilákat sponzora a tím 

získávají Vítkovice oproti většině klubu v České republice konkurenční výhodu. Do propagace 

klubu jsou zapojeni také samotní hráči. 

Vedení klubu pracuje velmi kvalitně, o čemž svědčí výsledky klubu a neustálý posun 

klubu vpřed, i odpovědi hráčů v dotazování. 

Klubu prospívá i výborná práce s mládeží. O této dobré práci svědčí to, že nadpoloviční 

většina hráčů A-mužstva mužů jsou odchovanci klubu, které klub vychoval a na vrcholný 

florbal připravil. Dále pak klub zapojuje do práce s mládeží i samotné hráče A-mužstva. 

Samotné vedení klubu je s fungováním systému mládeže relativně spokojeno, ale vidí zde i 

možnosti zlepšení, na kterých pracují. 

Hráči i vedení jsou však nespokojeni s návštěvností domácích zápasů, přičemž manažer 

si myslí, že se florbal v očích veřejnosti vyobrazuje takový, jaký není, protože na Superfinále 

chodí do arény tisíce lidí, ale na zápasy základní části nechodí ani stovky lidí.  

Zázemí klubu je na nejlepší úrovni v České republice, s čímž jsou hráči spokojeni a 

spokojeno je i vedení klubu. Dále pak jsou hráči spokojeni s propagací klubu a informovaností 

o klubu na internetu. 
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4.2 Náměty a doporučení 

Z hlediska sponzoringu a reklamy je na tom klub velice dobře, ale myslím si, že by bylo 

vhodné trošku zmírnit rozdíl mezi finanční závislostí na městě Ostravě a financemi od 

sponzorů. Zde si myslím, že by klub měl navázat spolupráci s firmami v okolí, a to by navýšilo 

finanční prostředky získané od sponzorů, čímž by se zmírnil rozdíl mezi financemi získanými 

od města a financemi získanými od sponzorů. Toto ještě souvisí s odchody nejlepších hráčů 

klubu, protože jim klub není schopen zajistit dostatečné podmínky pro to, aby mohli zůstat 

v Ostravě, a oni se tak vydávají za lepšími podmínkami. Někteří odchází do zahraničí, protože 

florbal je především ve Švédsku, Finsku a ve Švýcarsku o kus dál a hráči v těchto zemích 

nachází nejlepší možné podmínky pro hraní florbalu. Z těchto odchodů by měl klub získávat 

také finanční prostředky, což zlepší finanční stránku klubu a také to napomůže poskytnout lepší 

podmínky hráčům, kteří zůstanou.  

Dále by se klub měl pokusit přilákat diváky do haly. Vzhledem k tomu, že se klub od 

sezóny 2017/2018 stěhuje do Ostravar Arény, je to ideální příležitost. Klub by mohl nabízet 

věrnostní akce pro fanoušky, prodávat permanentky anebo zlevněné vstupné pro děti, školy a 

školky. Tímto by mohl klub ze vstupného získat také nezanedbatelné finanční prostředky. Také 

by mohl navázat spolupráci s hokejovým klubem HC Vítkovice Ridera, který také hraje své 

domácí zápasy v Ostravar Aréně. Fanoušci by mohli zakoupit kombinovanou vstupenku, která 

by byla jak na zápas hokejových Vítkovic, tak florbalových Vítkovice, za sníženou cenu. Nebo 

by lidé, kteří si zakoupí permanentku na florbal, mohli na hokej také za sníženou cenu. Takto 

by se dala navázat spolupráce i s fotbalovým klubem FC Baník Ostrava, který hraje na 

Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích, který se nachází nedaleko Ostravar Arény. 
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5 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce byla analýza marketingu florbalového klubu 1. SC TEMPISH 

Vítkovice. Díky zpracovávání této práce jsem se mohl podívat na florbal i z jiného pohledu než 

z pohledu hráče, jak jsem florbal do té doby znal. V této práci jsem se zabýval analýzou 

marketingu jednoho z nejúspěšnějších českých klubů. Tento klub jsem analyzoval z hlediska 

sponzoringu, reklamy, práce vedení, organizace klubu, cílů klubu a zázemí klubu. 

V druhé kapitole této práce jsem se zabýval vymezením základních pojmů souvisejících 

s analyzovanou problematikou. Jsou to pojmy jako sport, marketing, sportovní marketing, 

sportovní reklama a sponzoring.  

V třetí kapitole jsem se již zaměřil na samotnou analýzu marketingu vybraného klubu. 

Na počátku jsem uvedl charakteristiku tohoto klubu, popsal jsem základní informace o klubu, 

historii klubu a vedení klubu. Následně jsem provedl výzkumná šetření. Pro účely šetření jsem 

využil metod rozhovoru, dotazníku a SWOT analýzy. V rozhovoru a dotazníku jsem se zaměřil 

na názory manažera, resp. hráčů, ohledně marketingu klubu, sponzorství, reklamy, práce vedení 

klubu, kvalitu zázemí, cílů klubu, ambicí hráčů a manažera jsem se zeptal na jeho názor na 

rozvoj florbalu jako sportu.  

Ve čtvrté kapitole jsem na základě analýzy shrnul výsledky šetření a na základě těchto 

výsledků jsem navrhl doporučení, která by dle mě vedla ke zlepšení situace klubu. 

Klub 1. SC TEMPISH Vítkovice patří k tomu nejlepšímu, co může český florbal 

nabídnout a vedení podle toho pracuje. Vedení si je vědomo konkurence v podobě druhého 

klubu v Ostravě, ale tento klub nemůže nabídnout tak pestrou škálu úspěchů, jako právě 

Vítkovice, a vedení tohoto faktu využívá pro upoutání pozornosti na klub jak z hlediska 

veřejnosti, tak z hlediska sponzorů.  

V této práci jsem tedy analyzoval marketing klubu 1. SC TEMPISH Vítkovice, shrnul 

výsledky a navrhl doporučení pro klub, čímž byl cíl mé bakalářské práce splněn.   
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Seznam zkratek 

Apod. a podobně 

Atd. a tak dále 

Resp. respektive 

Např. například 

V. I. P. very important person, v překladu „velmi důležitá osoba“ 

PR public relations, v překladu „vztahy s veřejností“ 

F1 Formula One, v překladu „Formule jedna“ 

Event. eventuálně 

Tj. to je 

SC Sport Club, v překladu Sportovní Klub 



 

 

 



 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Rozhovor se sportovním manažerem 

Příloha č. 2: Dotazník pro hráče



1 

 

 

Příloha č. 1:  

1. Hrál jste někdy nebo hrajete aktivně florbal? 

2. Jakou pozici (pozice) v klubu zastáváte? 

3. Jak dlouho působíte v manažerských pozicích? Jak dlouho u 1. SC TEMPISH 

Vítkovice? 

4. Jaké činnosti z hlediska marketingu vykonáváte Vy osobně? 

5. Jednáte se sponzory sám, nebo Vám někdo pomáhá? 

6. Jaké schopnosti a vlastnosti by podle Vás měl mít sportovní manažer? 

7. Čím se snažíte upoutat pozornost sponzora, aby sponzoroval právě Váš tým? 

8. Snažíte se sponzory obměňovat, nebo je pro Vás lepší rozvíjet už uzavřené sponzorské 

vztahy? 

9. Je pro Váš klub výhodnější získat od sponzora spíše finanční nebo materiální 

protislužbu? 

10. Jaká forma reklamy je podle Vás ve florbale nejúčinnější? 

11. Získáváte finanční prostředky i od města? Pokud ano, jaké je srovnání získaných 

prostředků od města a od sponzorů? 



2 

 

12. Jak fungují ve florbale televizní práva? 

13. Dáváte sponzorům nějakým způsobem možnost zasahovat do vedení klubu? 

14. Jak důležité jsou podle Vás pro sponzory výsledky a to, zda je klub v televizi či 

nikoliv? 

15. Komunikuje klub nějakým způsobem s fanoušky? Pokud ano, jakým? 

16. Nabízíte fanouškům Vašeho týmu nějaké benefity? Jaké? 

17. Jste spokojen s návštěvností zápasů? 

18. Jaký je Váš názor na rozvoj florbalu? Stává se podle Vás pro sponzory atraktivnějším 

sportem? 

19. Jak jste spokojen s fungováním mládežnických celků? 

20. Získáváte pro mládežnické celky dodatečné finanční prostředky? 

21. Vykonává klub i nějakou vedlejší činnost? 

22. Co je hlavním cílem klubu? Daří se Vám tyto cíle naplňovat? 
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Příloha č. 2: 

1. Váš věk? 

1 0-15 let 2 16-20 let 3 21-25 let 4 26-30 let 5 31 let a více 

2. Jak dlouho hrajete florbal? 

1 0-5 let 2 6-10 let 3 11-15 let 4 16 a více let 

3. Jak dlouho působíte v klubu 1. SC TEMPISH Vítkovice? 

1 0-3 roky 2 4-6 let 3 7-10 let 4 11 a více let 

4. Jste odchovancem klubu 1. SC TEMPISH Vítkovice? 

1 Ano 2 Ne 

5. Bydlíte v Ostravě? 

1 Ano 2 Ne 

6. Pokud dojíždíte, přispívá Vám klub na dopravu? 

1 Ano 2 Ne 

7. Jste spokojen s výší členských příspěvků? 

1 Ano 2 Spíše ano 3 Spíše ne 4 Ne  

5 Příspěvky neplatím 

8. Jak jste spokojen s prací vedením klubu a přístupem k hráčům? 

1 Velmi spokojen 2 Spokojen 3 Nespokojen 4 Velmi nespokojen  
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9. Jak jste spokojen s využitím internetu a sociálních sítí s ohledem na informovanost o 

dění v klubu? 

1 Velmi spokojen 2 Spokojen 3 Nespokojen 4 Velmi nespokojen  

10. Jak jste spokojen se zázemím klubu? 

1 Velmi spokojen 2 Spokojen 3 Nespokojen 4 Velmi nespokojen  

11. Jak často navštěvujete florbalová utkání jako divák? 

1 Pravidelně 2 Příležitostně 3 Nikdy 

12. Věnujete se i jinému sportu? 

1 Ano 2 Ne 

13. Myslíte si, že má Váš klub dostatečné množství sponzorů? 

1 Ano 2 Spíše ano 3 Spíše ne 4 Ne  

5 Nevím 

14. Napomáháte s propagací a reklamou klubu? 

1 Ano 2 Ne 

15. Napomáháte klubu nějakou formou s výchovou mládeže? 

1 Ano 2 Ne 

16. Jste spokojen s návštěvností domácích zápasů? 

1 Velmi spokojen 2 Spokojen 3 Nespokojen 4 Velmi nespokojen  

17. Myslíte si, že florbal může v budoucnu z hlediska marketingového potenciálu 

konkurovat fotbalu nebo hokeji? 
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1 Ano 2 Spíše ano 3 Spíše ne 4 Ne  

5 Nevím 

18. Daří se Vám naplnit Vaše ambice v klubu 1. SC TEMPISH Vítkovice? 

1 Ano 2 Spíše ano 3 Spíše ne 4 Ne 

 


