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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je zjištění efektivity mediální komunikace florbalového 

klubu FBC Slavia Praha. Jejím úkolem je porovnat teoretická východiska s reálně pou-

žitými postupy a doporučit organizaci návrhy na zefektivnění mediální komunikace. 

Práce se dělí na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsán vý-

znam slova komunikace, nástroje mediální komunikace a další pojmy. Dále je tato část 

zaměřena na marketingovou komunikaci a využití médií v ní. V praktické části jsou na 

základě rozhovoru popisujícího současnou mediální komunikaci a na základě prove-

deného dotazníkového šetření navržena doporučení pro zefektivnění mediální komu-

nikace. 

 

Klíčová slova 
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ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is a finding of the efficiency of the media communica-

tion of floorball club FBC Slavia Praha. Its assignment is to compare theoretical basis 

with real applied approaches and to recommend some suggestions to streamline me-

dia communication to the organisation. The thesis is divided into two parts – the the-

oretical and practical part. In the theoretical part, the meaning of the word communi-

cation is described, same as tools of the media communication and other expressions. 

Then this thesis is focused on marketing communication and the utilization of the me-

dia in it. In the practical part, based on interview the media communication of the sport 

organization is described. Based on the evaluation of the executed questionnaire, the 

suggestions to streamline of the media communication of the sport organization are 

recommended. 
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Úvod 

Sport hraje od nepaměti důležitou roli v lidském životě. Je uznávanou zábavní 

i profesionální aktivitou, pomocí které lidé získávají fyzickou odolnost, baví se, nava-

zují vztahy. V dnešní době k tomu přibývá také aspekt finanční. Sport a sportovní 

aktivity se staly předmětem podnikání a v současnosti je to oblast, která se vyzna-

čuje silným konkurenčním prostředím. Jak se tedy v tomto konkurenčně zahuště-

ném prostředí zviditelnit? Jak má klub, sportovní odvětví nebo sportovec vyhrát 

konkurenční bitvu s ostatními?  

V tuto chvíli přichází na řadu komunikace. Komunikace s jednotlivci, domác-

nostmi, organizacemi i státem. Komunikace s veřejností. Jestliže je v dnešní době 

zapotřebí oslovit při co nejmenším úsilí co nejvíce lidí, je vhodné využívat mediální 

komunikaci. Mediální komunikace bývá totiž účinná při oslovování potenciálních 

spotřebitelů a při zviditelnění produktu či značky. Využívá k tomu mnoho nástrojů 

a forem komunikace.  

Cílem této bakalářské práce je na základě popisu současné mediální komuni-

kace florbalového klubu FBC Slavia Praha a kvantitativního výzkumu formou dotaz-

níkového šetření zjistit efektivitu současné mediální komunikace klubu a na základě 

toho doporučit návrhy pro zvýšení této efektivity. 

V teoretické části je kladen důraz na komunikaci a prostředky mediální komu-

nikace, pomocí kterých jsou organizace ve spojení s veřejností. Další část obsahuje 

úvod do marketingové komunikace ve spojení s mediální komunikací, se kterou 

úzce souvisí. Kromě typologie komunikace s okolím se teoretická část věnuje také 

metodám, pomocí kterých lze získat data k výzkumné části této bakalářské práce. 

Praktická část se zabývá zkoumanou sportovní organizací a oblastí vybraného 

sportu, florbalu. Přináší popis současné mediální komunikace vybrané organizace 

a zhodnocení provedeného dotazníkového šetření. Výsledkem této bakalářské 

práce jsou navržená doporučení pro zvýšení viditelnosti vybrané sportovní organi-

zace za pomoci mediální komunikace. 
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1 Komunikace 

Tato kapitola je zaměřena na definování komunikace, vysvětlení jejích vý-

znamů, funkcí, forem a modelů. Cílem této kapitoly je tvorba stručného a přesného 

pohledu na komunikaci jako sociální aktivitu.  

1.1 Pojem komunikace 

Termín komunikace pochází z latinského slova “communicatio“. Komunikace 

má 3 hlavní významy, kterými jsou: 

• Výměna informací – myšleno mezi lidmi, mezi zvířaty, mezi neživými orga-

nizmy 

• Informace v rámci veřejného spojení – silniční, letecká, železniční, vodní či te-

lekomunikační doprava 

• Dopravní cesta – prostor vymezený pro spojení dopravními prostředky 

 

Ani v oblasti sociální komunikace není pojem jednoznačně definován. Zde 

jsou uvedeny některé definice:  

„Proces přenosu nejrůznějších informačních obsahů v rámci různých komuni-

kačních systémů, za použití různých komunikačních médií, zejména prostřednic-

tvím jazyka.“ 

„Proces tvorby společného chápání a interpretování myšlenek, názorů a pocitů 

mezi dvěma nebo více jedinci.“ 

„Přenos informací pomocí vydávaných a přijímaných signálů nebo symbolů 

optických, zvukových, čichových, hmatových, elektrických apod.“ (Vymětal 2008, 

s. 22 – 23) 

Z těchto definic lze usoudit, že komunikace vstupuje do nejrůznějších oblastí, 

tzn. že se pojem netýká pouze komunikace mezi lidmi. Týká se přenosu informací 

mezi živými a neživými organizmy (člověk – člověk; člověk – zvíře; člověk – hodiny; 

zvíře – miska s jídlem atp.).  

V případě mezilidské komunikace jde o sociální komunikaci, která se dělí na 

3 základní typy: 

• Ústní – rozhovor, porada, výuka, vysvětlování, vyzvídání, dotazování atd. 

• Vizuální – fotografie, video, graf, tabulka, plakát atd. 

• Písemnou – e-mail, dopis, zpráva, poznámka atd. 

Sociální komunikaci lze také dělit dle typu používaného komunikačního pro-

středku: 
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• Verbální – mluvení 

• Neverbální – komunikace tělem; pomocí smyslů 

• Pomocí činů a skutků 

(Vymětal 2008, s. 22 – 23) 

1.2 Funkce komunikace 

Komunikace má pokaždé nějaký účinek, ať už v průběhu či až po skončení. 

Každá její realizace má určité následky. (DeVito 2008, s. 42) Funkce komunikace lze 

rozdělit do následujících kategorií: 

• Informativní 

• Instruktivní 

• Poznávací 

• Přesvědčovací 

• Vzdělávací a výchovná 

• Zábavná 

• Posilující a motivující 

• Socializační a společensky integrující 

• Svěřovací 

• Úniková 

Z těchto funkcí lze považovat informativní a poznávací za ty nejčastější, které 

se, alespoň v sociální komunikaci, využívají nejvíce. (Vymětal 2008, s. 24) 

1.3 Formy mezilidské komunikace 

Tato podkapitola poukazuje na formy mezilidské komunikace. Lze je rozlišit 

mezi následující: 

a) Intrapersonální 

Komunikace intrapersonální vychází z podstaty komunikace jednoho jediného 

člověka. Jejím prostřednictvím mluví člověk sám se sebou, uvažuje o svých vlastních 

možnostech, zkouší si říkat zprávy, které má v plánu někomu druhému předat nebo 

uvažuje o tom, co mohl říct či provést jinak v minulosti. (DeVito 2008, s. 29) 

b) Interpersonální  

Výměna informací dyadická či triadická – tedy komunikace mezi dvěma 

až třemi lidmi. Interakce může probíhat v osobním kontaktu, ale také prostřednic-

tvím médií, kde se dá hovořit o e-mailech, sociálních sítích, ale také o dopisech. 
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V rámci interpersonální komunikace se lidé dozvídají něco o druhých a zároveň 

o sobě povídají ostatním. (DeVito 2008, s. 29) 

c) Skupinová 

Interakce osob, které patří do nějakého kompatibilního celku (skupiny), kde 

komunikace probíhá pouze uvnitř této skupiny (příkladem může být rodina, spor-

tovní klub či třída ve škole). (Jirák, Köpplová 2003, s. 16) 

d) Meziskupinová 

Meziskupinová komunikace proudí mezi jednotlivými skupinami. V takovém 

typu komunikace účastníci vnímají skupiny spíše jako celky než jako jednotlivé lid-

ské bytosti. (Jirák, Köpplová 2003, s. 16) 

e) Institucionální 

Do institucionální, někdy také organizační komunikace, patří procesy z poli-

tické sféry či podnikatelského subjektu. U institucionální komunikace velmi pře-

vládá anonymní typizace před individuálním pohledem na účastníky jednotlivých 

skupin. (Jirák, Köpplová 2003, s. 16) 

f) Celospolečenská 

Sem spadají komunikační procesy, které mohou potenciálně přijímat všichni 

příslušníci společnosti. (Jirák, Köpplová 2003, s. 16) 

1.4 Modely komunikace 

Lze najít hned několik typů procesů. Na komunikaci se v dřívějších modelech 

nahlíželo jako na proces v lineárním, interakčním pojetí. Tato podkapitola se věnuje 

především transakčnímu pojetí komunikace. Jedná se o to, že subjekty A i B mo-

hou v jakémkoli množství a v jakékoli chvíli mluvit i naslouchat. Znamená to, že 

všichni ze zúčastněných mají zároveň funkci mluvčího i posluchače. 

Obrázek 1 - Transakční pojetí interpersonální komunikace 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DeVito, 2008, s. 33 
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Dalo by se říct, že modely komunikace představují z pohledu mediálních studií 

také definici komunikace. Nynější základní modely komunikace můžeme rozlišit na 

4 následující: 

1) Přenosový model 

Masová komunikace probíhá v posloupnosti: podavatel – sdělení – kanál – pří-

jemce. V rámci přenosového modelu, alespoň podle autorů Westley a MacLean 

(1957), má kontinuita přenosového modelu vypadat následovně: události a chování 

ve společnosti – komunikátor/kanál – sdělení – příjemce. V této posloupnosti dějů 

má iniciativu zdroj, příjemce může pouze reagovat. Za prvotní cíl se považuje 

správné pochopení daného sdělení příjemcem. (Jirák, Köpplová 2003, s. 47) Tato 

verze je založena na tom, že komunikátor není původním autorem sdělení, ale da-

leko více se snaží doručit příjemci výčet vlastně vybraných zpráv. Takzvaný masový 

komunikátor, což je právě ten, který pouze předává sdělení, má za úkol především 

vybírat sdělení. Zprávy nevybírá podle svého uvážení, cílem je zachytit co největší 

zpětnou vazbu od příjemců a podle toho sdělení na míru vybrat. Měřítkem efektiv-

ního jednání se v tomto modelu namísto přenosu sdělení stává uspokojení publika. 

(McQuail 2009, s. 80 - 81)  

2) Rituálový čili výrazový model 

Na komunikaci se dá pohlížet jako na jakýsi „rituál“. Popisuje to také americký 

teoretik J. W. Carey následujícími slovy, kde je „komunikace spojena s takovými po-

jmy, jako je sdílení, účast, sdružování, společenství a disponování společnou vírou. 

[…] Rituálové pojetí se nesoustřeďuje na šíření sdělení v prostoru, nýbrž na udržení 

společnosti v čase; není to akt sdělování informací, ale reprezentování sdílených 

přesvědčení.“. (James W. Carey 1975) 

Rituálový model komunikace je složitější v podstatě své struktury. Existují zde 

vzájemně propojené rituální činnosti. Jak komunikátor (podavatel), tak i adresát 

(příjemce) mají své závazky. (Reifová 2004, s. 154). Cílem rituálové či výrazové ko-

munikace je odhalit smysl a prožitky, vcítit se do sdělení a prožívat ho. Účelem této 

komunikace je komunikátorem použít a posléze příjemcem najít asociace a sym-

boly, které jsou ve zprávě obsaženy, než se „pouze“ dozvědět celistvé zprávy. Tento 

model komunikace lze nalézt v oblasti jako je umění nebo náboženství. (McQuail 

2009, s. 82) 

3) Propagační model 

Další z komunikačních modelů je propagační, někdy také nazýván pojmem 

publicity model. Základem pro něj je, získat a upoutat zrakovou či sluchovou pozor-

nost prostřednictvím vzbuzení emocí a probuzení zájmu. Velice často platí, že po-

zornost se rovná spotřebě. Média se v této rovině řídí a naplňují tak přímý ekono-

mický cíl, a to přijímat zisk z publika. Nepřímým cílem médií je zase patrnou pozor-

nost veřejnosti prodat inzerentům. (McQuail 2009, s. 83 - 84) Nejdůležitějším 

http://oltk.upol.cz/encyklopedie/index.php5?title=Ritu%C3%A1lov%C3%BD_model_komunikace&action=edit&redlink=1
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aspektem propagačního modelu komunikace je důraz na podstatu popularity sdě-

lení než samotného obsahu sdělení.  

4) Příjmový model 

Posledním ze základních modelů komunikace je příjmový model. Podstatný 

prvek příjmového modelu představuje analýza příjmu, jejíž hlavní myšlenka vyzna-

čuje konstruování významu sdělení příjemci. Je ovšem nutné říci, že každé medio-

vané sdělení se jeví jako polysémní (má více významů), styl podání sdělení je inter-

pretován především podle kultury příjemců. Předchůdcem analýzy příjmu je kritická 

teorie Stuarta Halla (1980), která poukazuje na změny mediovaných sdělení od jeho 

zrodu až po interpretaci sdělení. Tato kritická teorie souvisí také se sémiotikou, pro-

tože sémiotika se zaměřuje na dekódování mediovaného sdělení adresátem. S tím 

koreluje také skutečnost, že každé sdělení může jednotlivý příjemce dekódovat ji-

ným způsobem. Při této příležitosti Hall upozorňuje, že autoři sdělení si mohou vy-

brat způsob zakódování, takže mají moc manipulovat (vznikne preferovaná mož-

nost výkladu).  

Na druhé straně také připomíná, že příjemci mají svou hlavu a dekódování může 

být ovlivněno různými aspekty (příjemce může číst mezi řádky, řídit se vlastními 

zkušenostmi či dokonce úplně obrátit původní význam sdělení). Typickým příkla-

dem může být bulvární tisk. Za klíčové myšlenky příjmového modelu a teorií s ním 

spojených se dá považovat odlišné myšlení autorů a příjemců sdělení, možnost ma-

nipulace autorem prostřednictvím podání textu a dominance příjemců při rozpo-

znávání významů sdělení. (McQuail 2009, s. 84 - 86) 

2 Mediální komunikace 

V této kapitole je popsána část komunikace, která probíhá prostřednictvím mé-

dií. Cílem je přiblížit, co vlastně médium znamená a jaké charakteristické rysy me-

diální komunikace má. Dále se tato kapitola zaměřuje na aktuální situaci spojenou 

s extrémním využíváním médií; na účinky médií nebo na to, co se může stát, když 

mediální agentura představí špatnou informaci (dezinformaci). Druhá část této ka-

pitoly je věnovaná typologii médií. Konec kapitoly je zaměřen na efektivitu jako po-

jem, propojený s efektivitou v organizaci a na závěr je uvedený popis efektivity me-

diální komunikace. 

2.1 Vymezení pojmu médium 

Výraz „médium“ je široce zkoumaným tématem, na který existuje mnoho de-

finic. Na jednotném popisu se však experti zatím ještě neshodli. Jedna z definic říká, 

že médium je vše, „co slouží jako prostředek k uchování a přenosu sdělení v pro-

storu a čase.“ (Halada, Osvaldová a kol. 1999, s. 104)  
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Burton a Jirák říkají, že média „dokážou utvářet a formovat to, co se jedinec 

dovídá o světě, a mohou být hlavním zdrojem myšlenek a názorů, jež se k němu 

dostávají. Média dokážou ovlivnit jednání a uvažování lidí. Tato moc vystupuje da-

leko zřetelněji do popředí, když sledujeme více médií najednou, a ne když se sou-

středíme na jednotlivé médium…“. (Burton, Jirák 2003, s. 16) 

Macek ve své knize hovoří o tom, že bez textu by média pozbývala své úlohy a 

bez technologického artefaktu (mediální platformy) by mediální sdělení nevyšlo na 

povrch. (Macek 2011, s. 15). Berker ve své knize popisuje, že média nejsou artikulo-

vána pouze jako text a objekt, ale i jako prostředí – proto navrhuje definovat média 

jako trojí artikulaci. (Berker 2006, s. 80 – 102)  

 Média začala mít velké využití i sledovanost už mnohem dříve než v 21. sto-

letí. Adresáti mají velký zájem o mediální komunikaci, a to hned z několika důvodů 

– v dnešní době jsou přesvědčeni, že čím více budou sledovat mediální obsah, tím 

více budou svět znát. Znalost se týká politiky, nejrůznějších vědních, zábavních nebo 

poučných disciplín. Lidé pomocí médií utíkají od reality a snaží se na chvíli zapome-

nout na každodenní problémy, kde se dá mluvit o tzv. eskapismu. 

Je nutné zmínit, že média mají velikou ekonomickou moc. Mediální průmysl 

poskytuje práci tisícům lidí, má tedy jak vysoké výdaje, tak i příjmy. Mezi příjmy patří 

mimo jiné také tzv. koncesionářské poplatky. To jsou veřejnoprávní televizní a roz-

hlasové příjmy, zaplacené veřejností. (Halada, Osvaldová 2017, s. 131) V roce 1996 

získala Česká televize koncesionářské poplatky ve výši 2 miliard korun. O dva roky 

později vyšplhaly na 3 miliardy korun. (Burton, Jirák 2003, s. 14 - 16) 

2.2 Mediální komunikace 

Mediální komunikace se dá definovat jako komunikace, která je prováděná 

prostřednictvím jakéhokoli média, což je distribuční kanál, který slouží k mezilidské 

komunikaci. Bývá vyobrazena jako symbolická interakce mezi médiem a jednotliv-

cem nebo skupinou lidí, jejíž podstatou je předávání a sdílení významů. Tedy čeho-

koli, co význam nese či významu postupně dostává. Je jisté, že komunikace probíhá 

naprosto jinak při osobním setkání lidí a při komunikaci člověka, který komunikuje 

s jiným přes média. Na průběh celého komunikačního procesu se dá dívat a zároveň 

ho posuzovat s několika měřítky: formálnost sdělení, jestli je sdělení určeno přede-

vším pro určitý segment lidí či pro nejširší veřejnost (vědecký časopis vs. noviny 

Blesk; Česká televize vs. Nova 2), míra monologičnosti a dialogičnosti (moderátor 

televizních novin vs. diskuzní fórum na webových stránkách pro maminky).  

I přes možnou zpětnou vazbu, kterou mohou koncoví uživatelé předávat me-

diálním agenturám prostřednictvím telefonické zákaznické linky či dopisem do re-

dakce, převažuje velice omezený kontakt mezi médiem a příjemcem sdělení. Autor 

mediálního sdělení se ovšem snaží vytvořit iluzi co nejdůvěrnějšího kontaktu. 

https://www.kosmas.cz/autor/5463/graeme-burton/
https://www.kosmas.cz/autor/1662/jan-jirak/
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Sdělení vytvořená mediálními agenturami se dodávají prostřednictvím distribuč-

ních kanálů ke koncovým příjemcům. Ti už s nimi pracují každý individuálně – mo-

hou je přečíst, sledovat či poslouchat, ale také navzájem sdílet, povídat si o nich 

a třeba se i některých sdělení zastávat a debatovat o nich. Pouze v omezeném roz-

sahu však mohou na stejné vlně komunikovat s médiem, které sdělení vytvořilo. (Je-

žek, Jirák 2014, s. 97 – 98) 

2.3 Dopad médií 

Zájem o média ze všech možných stran poslední desítky let stále vzrůstá. Od-

borná i laická veřejnost má zájem o stále více informací ze stran médií, bez nichž si 

už mnoho lidí nedokáže představit svůj klasický den. Média mají obrovský vliv na 

jednotlivce i na společnost. Mají na „svědomí“ ovlivňování chování a názory lidí, 

dokáží vyvolat strach nebo napětí ze situace, která může být pouze přikreslená.  

Dokáží velice snadno ovlivnit lidský postoj například ke zdravému životnímu stylu 

oběma směry. Při pohledu na plakát v metru na sycený nápoj Coca-Cola může ně-

koho podnítit k tomu, aby si ho nekupoval. Uvědomí si, jak je nezdravý; navíc v metru 

má čas se pozastavit a přemýšlet o tom. Na druhou stranu se také může stát, že 

když někdo uslyší například reklamu v rádiu na známý řetězec rychlého občerstvení 

McDonald’s, životní styl se může snadno a rychle opět proměnit, protože to jedno-

duše ovlivní chuťové buňky. (Jirák, Köpplová 2003, s. 151 - 153) 

2.4 Média a jejich sdělení 

Často lidé považují mediální sdělení za dogmata, což mnohdy neplatí. Napří-

klad plakát ženy, na kterém mediální organizace varuje před nemocí AIDS, nenavádí 

k domněnce, že častějšími nositeli této nemoci jsou ženy (studie dokazují, že opak 

je pravdou a jsou to muži). Ovšem část adresátů si může kvůli této reklamě myslet, 

že to jsou ženy a mohou z toho odvodit i další důsledky. To znamená, že mediální 

sdělení někdy nabízejí nejasné významy svého obsahu. (Burton, Jirák 2003, s. 22) 

Takzvané dezinformace se především od 20. století začaly hojně využívat. Při vál-

kách se dezinformace využívaly jako vládní propaganda. Dezinformace vznikla jako 

nástroj tajné služby, který lze využívat k šíření nepravdivých informací s cílem ovlád-

nout názory a postoje člověka. V dřívějších dobách byla dezinformace používána ve 

válečných konfliktech a také v rámci špionáže. Příkladem může být situace, která se 

stala asi 2000 tisíce let př. n. l., kdy Řekové postavili velkého dutého koně, aby se 

dostali do nedobytné Tróje. Válečníci se pomocí dezinformací často snažili odvést 

pozornost nepřítele od skutečného úmyslu.  

 V dnešní moderní době, době digitalizace, komputerizace, existuje bohužel 

dezinformací příliš. Objevují se všude kolem – sociální média, televize, rádio, ven-

kovní reklama. Smyslem dezinformací v sociálně-mediální rovině je především 

https://www.kosmas.cz/autor/5463/graeme-burton/
https://www.kosmas.cz/autor/1662/jan-jirak/
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šíření pouze takových informací, které se někomu hodí. V tomto případě dnes velice 

záleží na tom, kdo tato média, kde se dezinformace objevují, ovládá. Typickým pří-

kladem je oblast politiky. Tam se objevují lživé informace (dezinformace) často. Pro-

tože jsou média mnohdy jediným prostředkem, prostřednictvím kterého se všichni 

dozvídají o politice, jejích osobnostech a činech, média se tohoto zmocní. Dále tato 

politická témata média zpracovávají dle své potřeby. Velkým trendem je nyní per-

sonalizace politiky (zaměření se na osoby, nikoli na témata), ovšem trendem je také 

dramatizace politické sféry, která pokaždé dodá na drsnějším stylu představení po-

litických střetů či odhaleních. 

Častým omylem bývá zaměňování pojmu dezinformace za misinformace. 

Jsou to ovšem antonyma. Pojem misinformace pochází z anglického slova misin-

form (mylně informovat). Vyjadřuje tedy informaci neúmyslně lživou či špatně for-

mulovanou, oproti tomu dezinformace je čistě lživá informace. (Pacepa, Rychlak 

2016, s. 51 - 53) 

2.5 Typologie médií 

Existuje mnoho různých typů médií, dle toho, z jakého úhlu pohledu jsou sle-

dovány (mediální platforma, obsah, forma sdělení apod.). Z důvodu vysokého počtu 

rozličných kritérií není cílem této podkapitoly vytvořit ucelený a obsáhlý přehled ty-

pologie médií. Jsou zde zmíněna pouze některá dělení spolu s jednotlivými platfor-

mami, které mediální sdělení přenášejí. Média se dají klasifikovat na tradiční a nová 

média a v následujících podkapitolách jsou zde jejich významy nastíněny. 

2.5.1  Tradiční média 

Mezi atributy tradičních médií patří dimenze prostoru i času. To jsou asi nejdů-

ležitější prvky, které tradiční média mají. Tradiční média jsou totiž omezená jak do-

stupností a délkou sdělení, tak i časovou přístupností. Dá se také používat pojem 

masmédia (hromadné sdělovací prostředky) jako je televize, rozhlas, tisk, telefon, 

kino či fax aj. Televizní či rozhlasové zprávy nelze sledovat kdykoliv, mají přesně 

dané termíny, kdy budou jakou informaci, zpravodajství vysílat. Noviny si také nelze 

zakoupit v jakýkoli okamžik, protože novinové stánky či obchody nejsou otevřené 

stále (dalším prvkem je přítomnost toho, zda se daný artikl v obchodě stále nachází 

aj.). Co lze říci jednoznačně o tradičních médiích (jinými slovy starých) je fakt, že to 

jsou taková média, která nejsou vytvořena nebo sdílena prostřednictvím digitálních 

technologií, jsou omezena jak časem, tak i prostorem a čtenář či divák má velice 

malou možnost předat zpětnou vazbu (s výjimkou internetu).  

1) Televize 

Tato mediální platforma vyrostla z technologií existujících již dříve, a to kon-

krétně z telefonu, fotografie pohyblivé i nepohyblivé, nahrávání zvuku a telegrafu. 
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Televize je komunikační systém vyvinutý pro vysílání audiovizuálního sdělení bez 

předdefinovaného obsahu. Má možnost vysoké regulace a její obsah je velice roz-

manitý; nejvíce vysílanými obsahy jsou filmy, seriály, zprávy, sportovní přenosy 

apod. (McQuail 2009, s. 46 - 47) Televize patří k nejviditelnějším reklamním médiím 

i přesto, že sledovanost českých celostátních televizních stanic během 2. desetiletí 

21. století klesá. Nejsledovanějším časovým úsekem televize je tzv. prime time, což 

je čas mezi 19.00 a 23.00 hodinou. Valná většina Čechů sleduje televizní obrazovky 

právě v této době. (Karlíček, Král 2011, s. 52) 

2) Rozhlas 

Rozhlas (rádio), stejně jako televize, vyrostl z dřívějších technologií (telegraf, 

nahrávání zvuku apod.). Hlavní funkcí rozhlasu je schopnost přímého sdílení, zazna-

menávání událostí v okamžiku, kdy se dějí. Zásadním atributem pro rozhlasové vy-

sílání je distribuce od centra k okraji (periferii). Jeho obsah se často zabývá politic-

kým děním, ale také zábavě a obecnými informacemi o dopravě či počasí. Také díky 

tomuto je rozhlas stále poměrně populárním médiem s politickým významem. Nyní 

by se dalo spekulovat o tom, z jakého důvodu si rozhlas, i přes svou moc, stále ne-

vydobyl možnost svobodného vyjadřování názorů, jako je tomu u tisku. (McQuail 

2009, s. 46 - 47) 

3) Tisk 

Tištěná média se stala jako první ze všech masových médií, která dokázala 

oslovit za krátkou dobu velké masy publika. Průkopníkem mezi tištěnými médii byla 

kniha jako důsledek vynálezu knihtisku, roku 1440 Johannesem Gutenbergem. První 

vytištěnou knihou byla dvousvazková bible, někdy také nazývaná Gutenbergova. 

Kniha se stala neodmyslitelnou součástí mediálního světa. Je originální svým desig-

nem (svázané stránky, technologie ručního písma), lze vytvořit nespočet kopií a má 

zbožní charakter, takže v dnešním světě se považuje za důležitý, výdělečný hmotný 

statek, médium. O více než 200 let později začaly vycházet noviny, které se, jako 

i dnes, vyznačují především svou periodicitou, otevřeným charakterem, informač-

ním rázem a komerční podstatou. Oproti knize se staly noviny ještě větší inovací 

z důvodu ryzí individuality a reálného a kulturního rázu (noviny dokázaly vyhovět 

potřebám nové třídy – řemeslníkům a obchodníkům bydlících ve městech).  

(McQuail 2009, s. 37 - 43) 

Především v 21. století stojí tištěná média před novou hrozbou a tou je inter-

net. Ten dokáže přinášet informace mnohem rychleji, a navíc internet jako mediální 

platforma není časově omezená, takže se dají informace z internetu najít kdykoli 

a kdekoli. To významně souvisí se ztrátou čtenářů tištěných médií. Na druhou stranu 

je nutné podotknout, že mnoho tištěných periodik dává velkou část ze svého ob-

sahu právě na své webové stránky či servery, čímž mnohonásobně snižuje příjmy 
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ze svých tištěných periodik, a tím také postupně učí čtenáře jednodušší variantě 

hledání informací. 

4) Outdoor reklama 

Forma reklamy, která slouží k předávání jednoduchých myšlenek, kterými mo-

hou být logo, slogan nebo nové informace. Jinak nazývaná jako „out-of-home re-

klama“ nebo „venkovní reklama“. Billboardy, prosvětlené vitríny, plakáty nebo re-

klama v dopravních prostředcích jsou nejčastější formáty venkovní reklamy. Na roz-

díl od tradičních médií je hlavní předností venkovní reklamy to, že ji nelze vypnout, 

přepnout ani přeskočit, jako je tomu u televize, rozhlasu či internetu. Další charak-

teristika venkovní reklamy tkví v tom, že může být nadrozměrná a následně je také 

nepřehlédnutelná. Velice efektivní je při budování či posilování značky. Další výhodu 

má venkovní reklama také v tom, že se dá cíleně vložit na místo, kde existuje prav-

děpodobnost, že si jí všimne daná cílová skupina. Příkladem může být plakát na bu-

doucí volejbalová utkání ve volejbalové hale. 

U venkovní reklamy se staly předmětem regulací billboardy a megaboardy 

umístěny u dálnic a silnic. Kvůli bezpečnosti silničního provozu nesmí být postaveny 

tak, aby řidiči neztráceli pozornost při jízdě. Rizikem outdoorové reklamy může být 

její stručnost obsahu a grafická srozumitelnost. Kolemjdoucí i kolemjedoucí mají 

často velmi málo času na zaregistrování takového typu reklam. Další rizika jsou po-

tom přírodní vlivy, jako je vítr či voda, a také projevy lidského vandalství. (Přikrylová 

2019, s. 85 – 86) 

• Indoor reklama představuje nosiče reklamy, určené pro komunikaci uvnitř 

nějakého objektu. Tradičně lze hovořit o obchodních centrech, kulturních a sportov-

ních střediscích, školách a jiných sociálních zařízení – ve všech budovách, kde je 

možnost oslovit masy potenciálních spotřebitelů. Obvykle jsou efektivně využívané 

reklamní rámy, plachty, samolepky, mincovníky a další. Předností je poměrně 

snadné zviditelnění značky či produktu. Efektivita a působivost indoor reklamy zá-

visí na umístění nosiče reklamy, obsahu a také originalitě provedení. (Přikrylová 

2019, s. 86) 

2.5.2 Nová média 

Nová média nelze popsat jednou, celistvou definicí. A to především kvůli jejich 

interaktivitě, proměnlivosti a mnohosti. (Macek 2011, s. 13) W. R. Neuman popisuje 

definici nových médií následovně - „základní charakteristickou vlastností nových 

elektronických médií je skutečnost, že jsou všechna navzájem propojena. Jsme 

svědky vývoje universální, vzájemně propojené sítě sloužící sdílení zvukových a ob-

razových textů, která narušuje rozdíl mezi interpersonální a masovou komunikací a 

mezi veřejnou a soukromou komunikací. (…) Konečným výsledkem … bude intelek-

tuální pluralita a personalizovaná kontrola komunikace.“ (McQuail 2002, s. 112)  
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Pojem nová média ovšem není tak nový, jak se může zdát. Nová média vznikla 

již v polovině dvacátého století. První digitální počítače byly vyvinuty dokonce již ve 

čtyřicátých letech 20. století, první e-mail byl odeslaný v sedmdesátých letech 

20. století. To znamená, že o novosti médií zde opravdu hovořit nelze. Význam to-

hoto pojmu se pojí spíše k realitě, že nová média jsou setrvalým zdrojem komuni-

kačních a technologických zdokonalení. Mezi nová média se totiž zařazuje nesčetné 

množství mediálních technologií – infrastruktury jako internet, materiální artefakty 

jako mobilní telefon, osobní počítače či tablet, také síťové protokoly (Skype, web 

apod.), ale také softwarové aplikace, což jsou počítačové hry, textové editory či 

přímé webové služby (Facebook, Google, LinkedIn, YouTube apod.). (Macek 2011, 

s. 13 - 14)  

K lepšímu vymezení nových médií výborně poslouží rozdělení do následují-

cích skupin: 

• Primární média vyjadřují základ mezilidské komunikace, který zahrnuje jak ja-

zyk, tak i nonverbální prostředky komunikace. 

• Sekundární média jsou taková média, která patří pod interpersonální komuni-

kace. Sekundární média jsou schopná při komunikaci překonat časovou či prosto-

rovou bariéru. Lze mezi ně zařadit písmo, knihtisk, dále elektronická média jako je 

e-mail, telegraf nebo telefon. 

• Terciární média umožňují komunikaci velké mase lidí (nazývána také jako ma-

sová média). K těmto médiím patří především tisk, televize a rozhlas, tzn. média, 

která pomohla vytvořit moderní společnost.  

• Kvartérní média jsou ta nová, digitální či síťová média. Tato média jsou širokou 

skupinou mediálních technologií sdílejících technologickou platformu, založenou 

na digitálním kódování obsahů a dat. (Macek 2011, s. 11 - 12) 

Tato typologie výrazně navazuje na tvrzení McLuhana, že „obsahem každého 

média je médium jiné“. (Macek 2011, s. 12) Lze tedy poznamenat, že sekundární mé-

dium (písmo) zahrnuje primární médium (jazyk), terciární médium (masový tisk) za-

hrnuje primární i sekundární, a nakonec kvartérní médium integruje všechny přede-

šlé typy médií (zvuková komunikace prostřednictvím telefonu/služby Skype apod.). 

(Macek 2011, s. 12 - 13) 

Je na místě přiblížit alespoň některá nová média, a to konkrétně elektronická, 

která jsou v dnešní době nejvyužívanější. 

1) Sociální sítě 

V současné době je komunikace prostřednictvím sociálních sítí velmi rozší-

řená. Třeba na Facebook se pohlíží jako na největší a nejpopulárnější sociální síť na 

světě. Sociální síť, která byla ve svých začátcích využívána pouze studenty z Harva-

rdu, je v dnešní době nejoblíbenější sociální sítí. (Janouch 2014, s. 302) Tento server 
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je hojně využíván pro účel sebeprezentace, a to prostřednictvím stránek či skupin. 

Mimo sebeprezentaci lze Facebook využít také jako platformu pro publikaci, pro po-

dávání zpětné vazby nebo jako nástroj, pomocí kterého komunikátor dokáže udržet 

kontakt s publikem v té době, když zrovna není k dispozici na primárním serveru. 

(Bednář 2011, s. 205 – 207) Cílem této sociální sítě je lidi propojit, umožnit jim sdílet 

informace a navíc prezentovat svou značku nebo produkt. 

Druhou nejvyužívanější sociální sítí dnešní doby je Instagram. Slouží ke sdílení 

fotografií, videí na osobní i firemní bázi. 

Trochu jiný typ sociální sítě je profesionální síť LinkedIn, spuštěná v roce 2003. 

Tato sociální síť je ryze profesionální, slouží k vyhledávání nových kontaktů (poten-

ciálních zaměstnavatelů), ale také svých kolegů či zaměstnanců. (Janouch 2014, s. 

313) 

2) Blog 

Výraz blog vznikl zkrácením slova „weblog“ a znamená osobní webovou 

stránku. Autor blogu (blogger) obvykle píše texty a přidává fotografie formou osob-

ního deníku. Obsah blogu se může týkat obecně atraktivního tématu, jako je napří-

klad cestování, móda, sport. Pro blog je typické zobrazování příspěvků v obráceném 

chronologickém pořadí, kdy se na takzvané „zdi“ (hlavní stránce) blogu zobrazují 

příspěvky od nejnovějších po nejstarší. Na blogu je také možnost podávat blogge-

rovi zpětnou vazbu nebo diskutovat s ostatními čtenáři o daném příspěvku. (Giles 

2012, s. 146, 153) 

3) E-mail 

Elektronická pošta vznikla jako základní síťová služba, která začala sloužit jako 

online korespondence mezi uživateli počítačové sítě. Nahradila tak klasickou komu-

nikaci pomocí dopisů. Je to způsob posílání, doručování a přijímání zpráv. Jako 

každé médium i elektronická pošta sebou nese jisté výhody a nevýhody. Pozitiva, 

která stojí za zmínku, jsou dostupnost, rychlost, možnost přiložení příloh. Negativ-

ními prvky e-mailu mohou být jednoduchost zfalšovat e-mailovou korespondenci 

(v praxi se lze s falešnými e-maily setkat třeba ve spojení s bankami) nebo také 

spam (nevyžádaná pošta odesílaná najednou vysokému množství příjemců).  (Vy-

mětal 2008, s. 224 - 225) 

4) PPC reklama 

Pojem PPC znamená „pay-per-click“ neboli „zaplať za klik“. PPC reklama je za-

jímavý a poměrně nový typ internetové reklamy, která se objevuje lidem, kteří vy-

hledávají určité informace prostřednictvím vyhledávačů. Nejčastěji se reklama ob-

jeví po tom, co vyhledávač zaznamená vyhledávání informací souvisejícím s hleda-

ným obsahem. PPC reklamy se staly velice populární internetovou reklamou ze dvou 
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hlavních důvodů – je to poměrně levná varianta přesně cílené reklamy na konkrétní 

zákazníky. (Janouch 2014, s. 94)  

Existují 3 druhy PPC kampaní. Prvním typem je brandová kampaň, která slouží 

k budování povědomí o značce. Druhým typem jsou kampaně pro zvyšování ná-

vštěvnosti. Ty jsou určeny pro weby, pro které je nejdůležitější vysoká návštěvnost 

(např. prodávají reklamní prostor). V tomto případě se sleduje, jak dlouho lidé na 

webu zůstanou nebo jaká je míra opuštění stránky. Posledním typem PPC kampaní 

jsou výkonové, jejichž cílem je dosáhnout co největšího počtu konverzí (na internetu 

konverze znamená, že návštěvník webové stránky vykoná poskytovatelem vyžáda-

nou aktivitu). Zde se sleduje míra prokliků, celkový počet prokliků – cílem bývá 

v praxi nejčastěji uskutečnění a dokončení objednávky. (Janouch 2014, s. 97) 

2.6 Efektivita  

Jinak také účinnost, působivost, efektivnost. Lze ji definovat jako účinnost pro-

středků vložených do výroby, která je hodnocená z hlediska jejich výsledků. (Petráč-

ková, Kraus 1997, s. 185) 

Definice efektivity hovoří o tom, jak dosáhnout předem daného cíle v dosta-

tečném množství a kvalitě při minimálních nákladech (jde o finanční náklady, vlo-

žené úsilí, vynaložený čas a další parametry). Zda byl dosažený cíl efektivní či nikoli 

lze poznat také podle toho, jestli hodnota výsledného produktu v souhrnu převyšo-

vala hodnotu veškerých vstupů. To znamená, zaměřit se na cenu vstupů, hospoda-

ření s vloženým kapitálem v průběhu firemních aktivit a hodnotu výstupu. (Plamí-

nek, 2008, s. 16, 26) Je tedy potřeba dát organizaci zpětnou vazbu o aktivitách pod-

niku, identifikovat příležitosti k vylepšení, a nakonec zpracovat návrhy pro nápravná 

opatření. To vyjadřují tyto „3 E“ – economy, efficiency a effectiveness. (Dvořáček 

2005, s. 71) 

Economy (hospodárnost) znamená dělat věci levně. Vyjadřuje náklady usku-

tečňovaných operací. Například se může zjišťovat, zda organizace nevyužívá příliš 

drahé zařízení; zda při jednotlivých operacích nedochází k plýtvání pracovní síly 

nebo zda existují kontrolní mechanismy, které všechno sledované aktivity monito-

ruje.  

Efficiency (účinnost, efektivita) vyjadřuje, zda se dělají věci správnou cestou. 

Vyjadřuje typy využívaných metod. Lze se zaměřit například na zbytečné aktivity, 

nevhodné pracovní postupy nebo také na nevyhovující organizační schéma. 

Effectiveness (dosahování cílů) znamená dělání správných věcí. Vyjadřuje vý-

sledky operací. Lze sledovat například systém plánování reálných cílů, stupeň dosa-

žení cílů či faktory, které mohou snižovat hodnotu uskutečněného výsledku. (Dvořá-

ček 2005, s. 71 - 72) 
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Obrázek 2 - Pyramida vitality organizace a postavení efektivity v ní 

Efektivita jako taková vyjadřuje úspěch. A aby byla firma úspěšná, je potřeba 

pořádek. Jestliže bude ve firmě obecně pořádek, bude firma efektivní. Tohle celé 

vyjadřuje uzavřený kruh, jehož části na sebe logicky navazují. Často bývá pořádek 

pouze v některých dílčích segmentech firmy. Je důležité, aby byly tyto dílčí seg-

menty propojeny (např. ve firemní komunikaci a propagaci může být pořádek, 

ovšem v prodejních procesech nikoliv). Potom se jeví pořádek ve firmě nakonec ne-

efektivní. Z těchto úvah je postavena pyramida vitality na následujícím obrázku 2 

obsahující i zmiňovanou efektivitu. Umožňuje pohled na strategii organizace jako 

na postupně na sebe navazující úlohy firmy. (Plamínek 2008, s. 16, 26) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Plamínka 2008, s. 17 

Na obrázku 3 je názorně vysvětlena efektivita firemní strategie. Od vytvoření 

nejlepšího postupu pro zajištění potřebných produktů, přes nejlepší typ zdroje, po 

vymyšlení, kdo se postará o dané procesy a zdroje. Jakmile jsou procesy, zdroje 

i struktura dané, výsledkem by potom měl být užitečný (efektivní) produkt. (Plamí-

nek, 2008, s. 16) 
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Zdroj: Vlastní zpracování podle Plamínka 2008, s. 27 

 

2.6.1 Efektivita mediální komunikace 

Efektivní komunikace (mediální) je taková, při které lze dosáhnut maximálních 

výsledků při minimálních výdajích. 

Podavatel komunikačního sdělení by měl mít jasnou vizi o tom, čeho chce ko-

munikovanou zprávou docílit (potenciální účinek) a jakým prostředkem. Finální vý-

sledek (pozorovaný účinek) poté porovná s předem určeným cílem a zhodnotí, zda 

byl nebo nebyl úspěšný. Při tomto postupu lze hovořit o účinnosti, tedy efektivitě 

komunikačního úsilí. V tomto případě se jeví jako velice důležité uvědomění, že ni-

kdy není jisté, zda byla efektivita v přímé souvislosti s mediálním sdělením. Do in-

terakce totiž vždycky může vstoupit řada jiných faktorů, které mohou jakýmkoli způ-

sobem ovlivnit konzumenta (předchozí zkušenosti, momentální naladění, očeká-

vání atp.). To znamená, že nelze vyloučit možnou izolaci dalších vlivů, které by se 

mohly podílet na konečném účinku sdělení. (Jirák, Köpplová 2003, s. 153) 

Zda je mediální komunikace opravdu efektivní se dá zjistit pomocí následují-

cích metrik: 

 

1) Srozumitelnost a významnost obsahu – podaná sdělení musí mít pochopi-

telný význam pro komunikátora i pro příjemce; nejlépe, aby zprávu chápaly 

oba subjekty co nejpodobněji. 

2) Důvěryhodnost – výměna informací by měla stát na vzájemné důvěře a zna-

losti partnerů. 

Obrázek 3 - Definice efektivity 

•Jakými postupy nejlépe zajistíme 
potřebné produkty?PROCESY

•Co budeme potřebovat k zajištění 
procesu a odkud to vezmeme?ZDROJE

•Jak zorganizujeme péči o naše 
procesy a zdroje?STRUKTURY
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3) Jasnost – sdělení by mělo být komunikováno přes jednoduché pojmy a znaky. 

Platí pravidlo, čím více subjektů se podílí na přenosu sdělení, tím by mělo být 

sdělení jednodušší. 

4) Soustavnost – komunikace s diváky by se měla správně stále dokola opakovat, 

soustavně, tak, aby se rozvíjela a diváci mohli očekávat (ideálně pravidelně) 

daná sdělení. 

5) Volba vhodného času a prostředí pro komunikaci sdělení. 

6) Znalost příjemce – aby mohla být komunikace sdělení ze strany komunikátora 

efektivní, je vhodné znát komunikační schopnosti adresáta (jeho zvyky, dosa-

žitelnost, schopnost pochopit komunikovanou zprávu apod.) Komunikace 

bude efektivní, jestliže příjemce vynaloží co nejmenší mimořádné úsilí.  

7) Osvědčené kanály – je na místě využívat takové komunikační kanály, které 

jsou již osvědčené, příjemce je na ně zvyklý a respektuje je. Každý adresát 

vnímá komunikační kanály jinak, proto je velice obtížné budovat obsah v no-

vém komunikačním prostředku – výsledek je nejistý. 

Je důležité zmínit, že i přesto, že firma využívá několik komunikačních kanálů, 

měla by komunikovat stále stejnou myšlenku, aby nedošlo k překroucení informací. 

Hovoří se o vyvarování se tzv. komunikačním šumu, při kterém původní myšlenka 

sdělení dorazí zdeformovaná k finálnímu příjemci. (Foret, 2011, s. 20 – 22) 

3 Marketing 

Tato kapitola má za cíl popsat definici marketingu, jaká je jeho hlavní funkce 

a proč má v komunikaci s okolím velkou roli. Dále zde bude definován marketingový 

mix a formulace postavení mediální komunikace v něm. Také zde budou ve struč-

nosti představeny 3 mixy v marketingu, které budou později využity pro znázornění 

komunikace o analyzované organizaci. Je na místě také poukázat na návaznost me-

diální komunikace na strategii a cíle marketingového mixu, které se snaží odrážet 

strategii a cíle společnosti.  

3.1  Definice marketingu 

„Úkolem marketingu je přeměňovat společenské potřeby ve výnosné příleži-

tosti.“ – (Anon 2000, s.  51)  

American Marketing Association uvádí následující definici: „Marketing je akti-

vitou, souborem institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, dodání a směnu na-

bídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou širokou veřejnost.“ 

(Společnost American Marketing Association, on-line, cit. 2019-04-27) 

Velice často je marketing považován za umění prodeje. Není to však úplně 

pravda, jak by se mohlo zdát, protože prodej výrobků či služeb je jen špičkou 
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marketingového vrcholu. Významný teoretik, Peter Drucker, zformuloval definice 

následovně: „Můžeme předpokládat, že určitá potřeba prodeje bude existovat vždy. 

Cílem marketingu je však učinit prodej nadbytečným. Marketing se totiž snaží znát 

a chápat zákazníka natolik dobře, že navržený výrobek nebo služba mu budou vy-

hovovat, a prodají se tudíž samy. Výsledkem marketingu by ideálně měl být zákaz-

ník připravený koupit. Jediné, co by potom zbývalo, je učinit výrobek nebo službu 

dostupnými.“ (Kotler, Keller 2013, s. 35) 

3.2 Marketingový mix 

„Produkt není produktem, pokud se neprodává. V takovém případě je pouhým 

muzejním exponátem.“ – Ted Levitt 

Tento citát poukazuje na důležitost procesu prodeje samotného. Pro zajištění 

a podporu prezentace a ukotvení produktu ve vědomí zákazníka je nepřehlédnu-

telná taktická fáze marketingu, tj. stanovení marketingového mixu. Představuje sou-

bor taktických marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky dle 

cílových trhů. Součástí marketingového mixu je vše, co může firma udělat pro ovliv-

nění poptávky po svém produktu. Stanovení marketingového mixu pomáhá marke-

térům rozhodnout se pro nějaký produkt, za jakou cenu ho budou prodávat, jakým 

způsobem ho budou distribuovat a jakými prostředky ho budou propagovat. Profe-

sor Jerome McCarthy popsal v průběhu 60. let 20. století části marketingového mixu, 

jimiž jsou product, price, place, promotion, česky tedy produkt, cena, místo a propa-

gace.  

Obrázek 4 – 4 složky marketingového mixu 

Zdroj: Kotler, Keller 2013, s. 56 
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Tyto prostředky slouží marketingovým specialistům jako šuplík s nástroji, do 

kterého se mohou kdykoliv podívat a řídit se jimi při tvorbě marketingového plánu. 

Jelikož jsou tyto nástroje marketingového mixu brány pouze z pohledu prodávají-

cího, je na místě přemýšlet také o nástrojích, které by pomohly kupujícím. Dokonce 

by bylo více vhodné, kdyby se pracovníci marketingu nejprve zamysleli nad nástroji 

pro kupující a z toho potom odvodili prostředky marketingového mixu pro prodá-

vající. Protože, jak se říká: náš zákazník, náš pán. Každý nástroj ze 4P je tedy v dnešní 

době brán i z hlediska zákazníka (4C). 

Tabulka 1 - Marketingové mixy 4P a 4C 

4P 4C 

PRODUCT (produkt) CUSTOMER VALUE (hodnota z hle-

diska zákazníka) 

PRICE (cena) COST TO THE CUSTOMER (náklady pro 

zákazníka) 

PLACE (místo, distribuce) CONVENIENCE (pohodlí) 

PROMOTION (propagace) COMMUNICATION (komunikace) 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Kotlera 2007, s. 71 

V marketingovém mixu existují tedy dva úhly pohledu. První je ze stran mar-

ketérů, kteří se na sebe skrz 4P dívají jako na prodávající určitého produktu. Marke-

tingový mix se prostřednictvím 4C dívá jako na zákazníky, kteří kupují hodnotu či 

řešení nějakého problému. Cena je dalším nástroj, který mají a zároveň nemají ku-

pující a prodávají společný. Kupující totiž nezajímá pouze konečná cena produktu, 

ale také finální náklady, které musí vynaložit, aby produkt získali, využívali ho a na 

konci životnosti se ho zbavili. Přejí si, aby bylo využívání zakoupeného produktu co 

nejpohodlnější. Posledním nástrojem ze 4C je komunikace, kterou si zákazníci před-

stavují především obousměrnou, ne pouze propagaci produktu ze stran prodávají-

cího. (Kotler 2000, s. 112 - 115) 

Dříve, než zde bude popsán marketingový mix, je vhodné se zmínit o dalších 

2 mixech, které v marketingu figurují a jsou nepřehlédnutelné. Mimo marketingový 

mix existuje také komunikační mix a mediální mix. Komunikační mix (viz níže) patří 

do poslední části ze 4 hlavních P, a to konkrétně k propagaci, kterou detailněji roze-

bírá. Definuje kanály, prostřednictvím kterých bude organizace se zákazníky, uživa-

teli produktu komunikovat. Posledním mixem je mix mediální, který udává, jaká mé-

dia budou využívána v komunikaci s veřejností. Je podmnožinou komunikačního 

mixu. Nyní se podíváme konkrétněji na strukturu 4P marketingového mixu. 
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3.2.1 Produkt 

Produkt lze považovat za předmět směny, to znamená něco, po čem je po-

ptávka a zároveň také tržní nabídka k prodeji. Cílem každé společnosti či podnikání 

je prodej produktů. Z marketingového hlediska je obzvláště důležité dokázat pro-

dukt i značku firmy odlišit od ostatních. Záměrem každé firmy je dostát prvenství na 

trhu. Cílový trh totiž často přihlíží na inovaci a kvalitu produktu, za což je zákazník 

stále více ochotný si připlatit. U takzvaných komoditních produktů znamená někdy 

problém vyzdvihnout diferenciaci v takové míře, aby si zákazník všimnul odlišností, 

ocenil je, a nakonec si produkt koupil. Komoditní produkty jsou tedy těžko diferen-

cované, například chemikálie, mouka, sůl, ovoce a zelenina a další. Pro marketéry to 

znamená těžkou zkoušku svých znalostí, zkušeností a schopností. 

Druhým typem produktů, opakem komodit, jsou výrobky snadno diferenco-

vané. Typickým příkladem je oblečení, automobily, telefony či budovy. V případě ob-

lečení lze produkt diferencovat velikostí, designem, střihem, barvou. Další diferen-

ciace mohou být z hlediska fyzických rozdílů, rozdílů v dostupnosti, v servisu, ceno-

vých rozdílů nebo také z hlediska rozdílů image. Za dva efektivní fyzické diferenci-

ační faktory jsou považovány vlastnosti a design. (Kotler 2000, s. 115 – 117) 

Produkt se dá dělit do několika částí. Americký profesor a přední autorita mar-

ketingu, Philip Kotler, rozlišuje produkt do 3 vrstev: 

• Jádro – vyjadřuje základní potřebu, která dokáže zákazníka produktu uspoko-

jit. 

• Hmotný produkt – vyjádřen soustavou technických parametrů produktu; vyja-

dřuje hmotnou podobu výrobku 

• Rozšířený výrobek – vyjadřuje způsob, jakým bude výrobek poskytován a vy-

užíván. (Kantorová 2003, s. 10) 

3.2.2 Cena 

Cena je ze všech 4 nástrojů marketingového mixu jediný nástroj, který produ-

kuje příjmy. Firmy nastavují ceny dle různých kritérií. (Kotler 2000, s. 117 – 118) 

• Nákladově orientovaná metoda stanovení cen 

Tato metoda se považuje za jednu z nejjednodušších metod. Jedná se o sta-

novení cen s přirážkou. Podnik sečte veškeré náklady a přičte k nim určitou marži 

(Kotler 2007, s. 766). Nevýhodou je nerespektování situace na trhu, dále přehlížení 

přání a potřeb zákazníka. 

• Metoda orientovaná na konkurenci 

Při tvorbě ceny s použitím konkurenčně orientované metody firma zjišťuje 

cenu daného produktu u konkurence. Poté následují 3 možnosti stanovení ceny 
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(nad úroveň, pod úroveň konkurence nebo na úrovni konkurence). Nevýhodou této 

metody stanovení ceny je přehlédnutí skutečných nákladů či přehlédnutí potřeb 

a přání zákazníka.   

• Metoda podle vnímání hodnoty zákazníkem 

Kotler tuto metodu nazývá hodnotově orientovaná tvorba cen. U této metody 

je cena stanovena dle toho, kolik by byl zákazník ochoten za výrobek zaplatit. To 

obvykle firmy zjišťují dotazováním nebo testováním. Po stanovení cílové ceny se na-

vrhuje produkt a jeho nutné náklady. (Kotler 2007, s. 770) 

• Metoda orientovaná na poptávku 

Tato metoda je tzv. nesobecká. Cílem poptávkově orientované metody stano-

vení ceny je získat informace o vztazích mezi cenou a množstvím na základě shro-

mažďování údajů o trzích. Tyto informace by měly firmy ideálně využít při rozhodo-

vání o cenách takovým způsobem, aby maximalizovaly svůj zisk. U tohoto systému 

stanovení ceny je její stanovení přímo závislé na mínění zákazníka (jestli zákazník 

pozitivně posoudí poměr ceny a výkonnosti). Marketéři by si měli při stanovování 

cen klást tyto otázky: 

• Jaké ceny jsou kupující ochotni zaplatit za daný výrobek?  

• Jak kupující reagují na cenové změny? (Jakubíková 2013, s. 279 – 282) 

3.2.3 Místo 

Dalším nástrojem marketingového mixu je místo (place), tedy způsob distri-

buce. Distribuovat produkty lze dvěma způsoby – prostřednictvím přímého prodeje 

nebo prodeje přes prostředníka. Distribuční cesty se dají rozdělit na přímou a nepří-

mou cestu. Cesta přímá vyjadřuje přímý prodej, tedy takový způsob, který umožňuje 

prodej od výrobce přímo ke koncovému spotřebiteli. Cesta nepřímá vysílá tzv. dis-

tribuční mezičlánek, takže své produkty výrobce prodává přes již zmíněného pro-

středníka. Mezi nejobvyklejší distribuční procesy patří prodej prostřednictvím 

agentů, vlastního firemního personálu („Avon lady“). Oblíbeným způsobem nákupu 

je nákup z domova. Ten je možné provést prostřednictvím některého z těchto ka-

nálů:  

• Katalogů, které jsou zasílané přímo na domovské adresy 

• Reklam uváděných v časopisech, novinách, televizi či v rádiu 

• Nabídek na internetu 

• Telemarketingových telefonátů 

• Přímým marketingem – oslovení předem vybraných lidí obchodní nabídkou 

zasílanou na domovskou adresu (direct mail) 

• Televizních programů nákupů z domova 
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Další obvyklou variantou je proces distribuce produktů od výrobce, přes ma-

loobchodníka, který produkty dále prodává již koncovému spotřebiteli. (Kotler 2000, 

s. 121 – 124) 

3.2.4 Propagace 

Propagace (promotion) je část marketingového mixu, která je zaměřena 

na nástroje, kterými komunikuje sdělení – říká se jim komunikační mix. Tyto nástroje 

jsou od sebe velice odlišné v různých aspektech. Spadají do 5 kategorií:  

• Reklama   

Je nejvyužívanějším komunikačním a propagačním nástrojem mnohých firem. 

Pomocí reklamy se dá velice jednoduše zviditelnit image firmy, značky, produktu; 

také může pomoci k preferenci značky zákazníkem či alespoň přijetí za potenciální 

možnost koupě. Nejužitečnější reklamou bývá taková, která je dobře zacílená a pro-

myšlená.  

Typickým příkladem jsou reklamy ve specializovaných časopisech či novinách. 

Existuje zde vysoká pravděpodobnost, že si potenciální zákazník začne hledat in-

formace a nejednou tento proces končí skutečným nákupem. V takových případech 

se reklama stává spíše firemní investicí. Jelikož by firmy potřebovaly znát efektivitu 

dané reklamy, měly by také umět měřit návratnost reklamních investic, které se 

ovšem provádějí hůře, než se zdá. Nejsnáze se měří návratnost reklamní investice 

u přímého marketingu. Firma totiž posílá nabídky konkrétním jedincům, proto poz-

ději dokáže spočítat přesný počet oslovených lidí, kteří nakonec koupi uskutečnily. 

Poměr mezi celkovými náklady na přímý marketing a hodnotou a počtem objedná-

vek vyjadřuje návratnost reklamních investic. Mimo přímý marketing se tato návrat-

nost měří opravdu velice těžko, protože při reklamní kampani probíhá vždy i jiná 

akce (např. zvýšení/snížení ceny produktů; nové akce na podporu prodeje apod.), 

tudíž není skoro reálné oddělit efektivitu reklamy od ostatního. (Kotler 2000, 

s. 124 – 127) 

• Podpora prodeje.  

Působí především na mysl, ne na chování zákazníka. Taková ochutnávka, sou-

těž či sdělení „2 za cenu 1“ jsou velice účinné pro zaujetí potenciálního zákazníka. 

Jedna stránka podpory prodeje se nazývá obchodní podpora (trade promotion), 

prostřednictvím které se poskytují supermarketům, maloobchodním jednotkám 

speciální dárky či akce, ze kterých mají občas tyto obchodní jednotky největší zisk. 

Druhou stránkou podpory prodeje je zákaznická podpora (customer promotion), 

která oslabuje hodnotu a sílu značky. V dnešní době zákazníci stále více počítají se 

snížením ceny oproti ceně uvedené v cenících. To, že stále přibývá více a více po-

dobných firem (tudíž i produktů) usvědčuje zákazníky o podobnosti značek. Zákaz-

níci si často předem vydefinují, které značky je zajímají a následně zjišťují, která 
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značka nabízí jaké výhody. Podpora prodeje je proto drahým a většinou ne zcela 

účinným nástrojem propagace a komunikace se zákazníky. (Kotler 2000, 

s. 127 – 128) 

• Public relations (PR) 

Má za cíl přilákat pozitivní pozornost a vytvořit dobrou pověst. Dle Philipa Kot-

lera najdou marketéři nový a velký potenciál v tomto nástroji, jakmile firma zjistí, že 

reklama ztrácí svou sílu potřebnou k budování pozice značek. Public relations lze 

klasifikovat pomocí prostředků pod akronymem PENCILS.  

o P = publications (publikace) = podnikové časopisy, brožury určené zá-

kazníkům apod. 

o E = events (akce na veřejnosti) = sponzorství akcí sportovního či umělec-

kého typu apod. 

o N = new (novinky) = příznivá sdělení o firmě, jejích zaměstnancích apod. 

o C = community involvement activities (angažovanost pro komunitu) 

= poskytnutí peněz a času na potřeby místních společenství 

o I = identity media (projevy a nosiče vlastní identity) = vizitky, pozvánky, 

povinná firemní uniforma apod. 

o L = lobbying aktivity (lobbystické aktivity) = prosazování pozitivních nebo 

potlačování negativních legislativních opatření 

o S = social responsibility acitivities (aktivity sociální odpovědnosti) = vy-

tváření dobrého jména v oblasti podnikové sociální odpovědnosti 

Co se týče efektivity PR, ta je vysoká, ovšem vysoké účinnosti musí předcházet 

originální a promyšlené nápady, které potom mohou vést k vyšší firemní i zákaz-

nické spokojenosti. (Kotler 2000, s. 128 – 130) 

Z předností public relations je na místě vyzdvihnout, že mediální prostor pu-

blic relations získává bezplatně na základě dodávání kvalitních a důvěryhodných in-

formací a prostřednictvím vzájemné komunikace s médii. Zdají se být také více dů-

věryhodné než samotná reklama. (Tomandl 2011, s. 38) 

Podoborem public relations (vztahů s veřejností) jsou media relations (vztahy 

s médii). Definuje soubor postupů a metod, pomocí kterých se snaží dosáhnout pu-

blicity v rámci spolupráce s novináři. Prostřednictvím media relations lze účinně 

oslovit jakoukoli cílovou skupinu – zákazníky, konkurenci, zaměstnance, vládu atp. 

Pomáhají tak zlepšovat reputaci jednotlivce, organizace nebo myšlenky. Lze si pod 

nimi představit tiskovou zprávu, tiskovou konferenci, různé studie, poskytování in-

formační exkluzivity vybraným médiím, rozhovory a další. Největšími přednostmi 

dlouhodobé pozitivní publicity je dobrá pověst a dobrá image organizace mezi ve-

řejností, díky čemuž může organizace snadněji dosáhnout svých cílů. (Tomandl 

2011, s. 36 - 37)  
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• Prodejní personál 

Představuje nejnákladnější prostředek ze všech. Kvůli vyškolení, technickému 

vybavení prodejního personální či nákladům na cestování je udržení kvalitního pro-

dejního personálu dražší záležitostí. Aktivity takového prodejce jsou velice různo-

rodé – obvykle okolo 30 % času stráví se zákazníky, zbytek času studuje produkt, 

cílový segment zákazníků, vyplňuje výkazy a sepisuje smlouvy. Výhodou osobního 

prodeje jsou okamžité reakce na dotazy zákazníků, vytvoření určitého vztahu mezi 

zákazníkem a prodejcem a především, v případě složitého produktu, je opravdu vý-

hodná přesná deskripce produktu prodejcem. 

• Přímý marketing 

Kvůli přibývání menších trhů a větší segmentaci vznikají také více specializo-

vaná média. Velice prudce roste počet televizních kanálů či nejrůznějších časopisů. 

V souvislost s databázovým marketingem lze poměrně efektivně oslovit segmenty, 

ale také jednotlivce právě pomocí poslední části komunikačního mixu – přímým 

marketingem. Většina firem si v dnešní době vede databázi dat obsahující infor-

mace o tisíci či milionech zákazníků či potenci zájemců. (Kotler 2000, s. 133) 

3.2.5 Lidé, proces, prezentace 

Ve starší odborné literatuře se marketingový mix striktně objevuje rozdělený 

do 4 marketingových nástrojů. Současní autoři tento pohled již rozšiřují na 7 ná-

strojů, namísto původních čtyř. 

• Jedna odborná literatura hovoří o tom, že lidé (personál) jsou ti, kteří poskytují 

nebo dodávají sociální produkt cílovým uživatelům.  

• Dalším nástrojem rozšířeného marketingového mixu je proces zahrnující po-

třebné kroky, jejichž prostřednictvím cíloví zákazníci získávají produkty. 

• A v poslední řadě prezentace jako viditelné získávaní produktu a jeho užití cí-

lovými zákazníky. (Foret 2011, s. 190) 

3.3 Strategie a cíle marketingového mixu 

Všechny části marketingového mixu spolu úzce spolupracují a mají vůči sobě 

určité vazby. Důležité je si uvědomit, že především čtyři základní nástroje marketin-

gového mixu na sebe musí navazovat. Cena by měla být relevantně a důvodně sta-

novena vůči tomu, jak kvalitní produkt je. V případě velice kvalitního produktu by 

nízká cena v jistých případech mohla zákazníka zmást a probudit v něm pochyb-

nosti o jakosti produktu. Podobně je tomu tak i u propojení s dalším nástrojem. 

V případě, že chci kvalitní produkt seriózně nabízet a prodávat svým zákazníkům, 

neměl by produkt nabízet člověk u pultu či stánkový prodejce. (Foret 2011, s. 190) 
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Společným cílem těchto nástrojů je vytvořit co největší odlišnosti určitého 

produktu oproti konkurenčnímu. Snaha o individualitu produktu bývá často spojo-

vána s obtížností volby obsahu nástrojů marketingového mixu. Jestliže si firma 

přeje změnit vnímání produktů spotřebitelem, je nutné pozměnit alespoň jeden ná-

stroj marketingového mixu. Cena a prostředky propagace, které jdou změnit vý-

razně jednodušeji než produkt a distribuci, firmy dokážou změnit v krátkém časo-

vém úseku. Vnímání produktů zákazníkem se může najednou změnit velice rychle. 

Ovšem produkt a distribuce, které jsou složitější na obměnu, potřebují delší čas 

k provedení změn. (Kantorová 2003, s. 8) 

3.4 Integrovaná marketingová komunikace 

Integrovaná marketingová komunikace (IMK) ztělesňuje komplexní, dobře na-

plánovanou a zacílenou komunikaci subjektu. Používá nástroje komunikačního 

mixu a interpersonální komunikaci pro realizaci marketingové strategie a obchod-

ních cílů daného subjektu. 

Integrovaná marketingová komunikace je v 21. století důležitou součástí 

všech marketérů. Díky přesycenosti trhu jsou marketingoví odborníci nuceni lépe 

rozumět svým zákazníkům a stále hledat další účinné komunikační kanály k tomu, 

aby zákazníci nepřetržitě dostávali kvalitní a konzistentní sdělení. Kvůli přehlcení 

dnešní doby technologiemi a vědou se znalost dnešních zákazníků velice rychle 

zvyšuje. Cílový segment se mnohdy dělí na jednotlivce – to znamená obrovskou 

výzvu pro všechny marketéry. Jejich požadavky nesou vysokou kvalitu a originalitu 

a výrobci i marketéři mají potom za úkol vymýšlet více produktů specializovaných 

na jednu konkrétní osobu, někdy pouze na jedno použití. Ty by byly dříve považo-

vány za zbytečné a nesmyslné. Výrobky na míru zajistily konkrétním výrobcům ale-

spoň prozatím konkurenční výhodu. Ovšem celému procesu „být odlišný“ dnes ne-

stačí pouze základní nástroje marketingového mixu, je třeba se zákazníky komuni-

kovat, pracovat se zpětnou vazbou a docílit toho, aby zákazník pochopil sdělení vý-

robce stejně.  

Zde jsou uvedeny dvě ucelené definice integrované marketingové komuni-

kace, které mohou napomoci vytvořit si o integrované marketingové komunikaci 

přehledný obrázek. (Čichovský, Friml, Krejčí, Marek, Stromko, 2011, s. 85, 253 – 254) 

„Integrovaná marketingová komunikace (IMK) je ucelený proces zahrnující analýzu, 

plánování, implementaci a kontrolu veškeré osobní a neosobní komunikace, médií, 

sdělení a nástrojů podpory prodeje, které jsou zaměřeny na vybranou cílovou sku-

pinu zákazníků.“ (Pickton, Broderick 2005, s. 26) 

„IMK je koordinace a integrace všech marketingových komunikačních nástrojů, ka-

nálů a zdrojů v rámci firmy do uceleného programu, jenž maximalizuje dopad na 
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spotřebitele a jiné koncové uživatele za minimálních nákladů.“ (Clow, Baack 2008, 

s. 9) 

3.5 Mediální komunikace v marketingovém mixu 

Média se stala významnou součástí marketingu, a to především z hlediska 

marketingového (komunikačního) mixu. Komunikovat sdělení prostřednictvím mé-

dií je v 21. století naprostou prioritou, protože mají jako komunikační kanály ex-

trémní počet diváků. 

V rámci marketingového mixu se mediální komunikace opírá především o pro-

pagaci. Jak již bylo řečeno, propagace používá marketingové nástroje (reklama, pu-

blic relations, podpora prodeje, prodejní personál, přímý marketing), kterým se říká 

komunikační mix. Média využívají především první 2 nástroje. 

Reklama, nejefektivnější propagační nástroj, používá média jako prostředek, 

pomocí kterého se sdělení dostane k příjemci. Patří také mezi pět „M“, o kterých re-

klama rozhoduje (mission, message, media, money, measurement). U těch médií, 

která reklama užívá, je důležité, aby měla stejnou základní myšlenku. Zároveň je po-

třeba dbát na mírné odlišení formy – každé médium vyžaduje odlišný přístup 

v rámci toho, jak bude sdělení formulované, pro příklad může jít o TV, noviny, od-

borné časopisy, telefon, poštu, internet a další. (Kotler, 2000, s. 124 – 126) 

Druhý nástroj, který média v rámci marketingového (komunikačního) mixu vy-

užívají, je public relations (veřejné vztahy; vztahy s médii). Public relations se za-

obírá promyšleným budováním vztahů s médii, jakožto novináři či dalšími mediál-

ními pracovníky. Základními nástroji, které public relations využívá, jsou tiskové kon-

ference, tiskové zprávy, rozhovory, představení nových produktů; dále mezi ně patří 

i méně formální nástroje jako snídaně či obědy s mediálními pracovníky nebo kul-

turní akce. Komunikace s médii je pro firmu důležitá hlavně z toho důvodu, že média 

dokážou pomoci vytvořit dobré (někdy i špatné) jméno společnosti a oslovují zpra-

vidla vysoké množství lidí (zviditelnění společnosti). Na public relations aktivity 

si společnosti buď najímají externí PR agentury nebo vztahy s médii buduje interní 

oddělení dané společnosti (tzv. in-house PR). (Halada, 2015, s. 109) 

4 Marketing v oblasti sportu 

Marketing má vesměs ve všech oborech stejné základy, přičemž dokáže záro-

veň i individuálně reagovat. Marketing disponuje vysokou angažovaností ve sportu. 

Stal se velice atraktivní a efektivní pomůckou pro zviditelnění sportovních organi-

zací, pro organizace vyrábějící sportovní vybavení, pro společnosti podporující sport 

nebo ty, které propagují osobnosti sportu. Marketing má také významnou roli ve fi-

remních aktivitách, protože jim přináší finanční zdroje pro provoz sportovních aktivit 
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a také vytváří sportovní značku organizace. Kvůli závažnosti přání a požadavků růz-

ných cílových skupin zákazníků na produkty a služby se projevuje nutnost analyzo-

vat a identifikovat své konkurenty a dbát na kvalitní stanovení cenové strategie. Ve-

lice záleží také na tom, aby si organizace zajistila dostatečné množství propagace 

produktů a také správný distribuční kanál, kterým se produkt dostane k zákazníkovi. 

(Čáslavová, 2009, s. 97) 

V následující tabulce jsou uvedeny pozitivní i negativní vlivy marketingu 

ve sportu. 

Tabulka 2 - Co přináší marketing tělesné výchově a sportu? 

Pozitiva Negativa 

- Ujasňuje, komu je určena nabídka 

sportovních produktů: členům, divá-

kům, sponzorům, státu. 

- Finance diktují, co má sport dělat. 

- Diferencuje nabídku sportovních pro-

duktů na činnosti, které mohou přinést 

finanční efekt a které nikoliv. 

- Pozice financí nerespektuje sportovní 

odbornost. 

- Promýšlí propagaci sportu. 

- Marketing vede ke gigantománii 

sportu, smluvní návaznost na sponzory 

omezuje volbu (např. ve výběru nářadí 

a náčiní, v osobnostních právech spor-

tovce). 

- Určuje proporcionalitu a prioritu do-

sažení cílů v rovině cílů ekonomických, 

sportovních, sociálních. 

- Dosažení určité úrovně sportovního 

výkonu může vést k používání zakáza-

ných podpůrných prostředků. 

- Získává doplňkové finanční zdroje, 

které umožňují rozvoj neziskových ak-

tivit. 

- Show (zaměřená např. na reklamu). 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Čáslavové 2009, s. 98  

4.1 Sportovní marketing 

Co se týče samotné disciplíny sportovní marketing, v odborné literatuře o něm 

lze nalézt mnoho definic. Zprvu byla pozornost věnována především záležitostem 

spojeným s uplatněním sportu jako účelného média pro posílení brandu organizace 

nebo předávání propagačních sdělení. V dalších letech marketéři svůj zájem vnesli 
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i do aplikování marketingových nástrojů samotné sportovní firmy. (Kunz 2018, 

s. 32 – 33) Jedna z prvních definic sportovního marketingu říká, že sportovní marke-

ting je proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu oceňování, propagaci 

a distribuci sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání zákaz-

níků a bylo dosaženo cílů firmy. (Pitts, Stotlar, 1996, s. 80)  

Sport jako takový má univerzální dosah. Sport je typ zábavy, pro který má snad 

každý nějaký vztah. Spojuje lidi emocionálně, a to marketéři nenechali bez povšim-

nutí. Značky jsou spojovány se sportem již více než 100 let. Propojením sportu 

s marketingem lze dosáhnout vyššího zájmu u potenciálních zákazníků.  

Oblast sportu se už od poloviny 20. století může těšit ze zájmu několika spo-

lečenských věd, které se definují specifickými zákonitostmi a různými otázkami 

ve sportu. Za nejdůležitější se dá považovat psychologie, historie a sociologie 

sportu. Ze sportu se stala profesionální disciplína, a tak bylo velice pravděpodobné, 

že sport začne být více zkoumán i z podnikatelského hlediska. S profesionálním pří-

stupem v oblasti sportu přišlo USA, odkud také pochází nejslavnější sportovní ligy 

světa (NBA, NFL, NHL apod.) (Kunz 2018, s. 32 – 33) 

5 Marketingový výzkum 

Rychlost a počet změn, převaha nabídky nad poptávkou a zvyšování poža-

davků a přání zákazníků nutí každou firmu či subjekt inovovat. Zároveň, soustředě-

nost na minimalizaci rizika stále stoupá, protože se inovacemi a změnami zvyšují 

náklady na jejich uskutečnění. Kvůli stále většímu počtu konkurence souvisle pro-

bíhá také patrný a skrytější boj o kupujícího. Z toho důvodu je nyní opravdu důležité 

zákazníka (stálého i potenciálního) velmi dobře znát a sbírat zpětnou vazbu, se kte-

rou je potřeba nadále pracovat. (Foret 2011, s. 111) 

Než začala být nabídka a poptávka tolik specifická, výrobce či obchodník udr-

žoval s každým svým zákazníkem každodenní kontakt. V současnosti, při tak mar-

kantní míře specifických zákazníků (segmentů) se osobní kontakt a znalosti rychle 

vytrácejí a informace z marketingového výzkumu je mají nahradit. (Foret 2011, 

s. 112) 

V situaci, kdy má firma provést kvalifikované rozhodnutí pro analýzu či vylep-

šení nějaké situace, potřebuje zjistit kvalifikované informace. Ze všeho nejdříve 

musí tazatelé z firmy určit, s jakým typem zdroje dat budou pracovat: primární nebo 

sekundární. Primární data představují úplně nové informace, které zpravidla nebý-

vají k dispozici v momentě zpracovávání projektu. Primární data si zjišťuje tazatel 

firmy sám, často na to mají firmy pronajaté marketingové či výzkumné agentury. 

Sekundární data byla původně využita k jinému účelu než pro projekt dotazované 
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firmy. Zpřístupněna jsou buď zdarma nebo za poplatek. Pro příklad se jedná třeba 

o data z Českého statistického úřadu. (Čáslavová 2009, s. 103 – 104) 

Dalším dělením v případě provádění marketingového výzkumu je dělení dat. 

Jsou rozděleny na: 

• Harddata 

Harddata, jinak také „tvrdá data“, bývají zpravidla z oficiálních statistických evi-

dencí. Pro představu mohou znamenat informace o počtu jednotek (obyvatel, do-

mácností, organizací), jejich vybavenosti (předměty dlouhodobé spotřeby, zásoby), 

výdajích nebo jejich stavu (rodinném, vlastnickém). Obecně se jedná o data o cho-

vání lidí. 

• Softdata 

Softdata, jinak také „měkká data“, vypovídají o stavech vědomí (přání, hodno-

cení, názory), jak je poskytují speciální marketingové, sociologické výzkumy nebo 

výzkumy veřejného mínění. (Foret 2011, s. 118) 

V rovině metodologie lze rozlišit výzkum kvantitativní a kvalitativní. Jejich 

hlavní rozdíl spočívá v tom, že zatímco kvantitativní šetření zkoumá velké celky 

za pomoci analýzy hromadných dat, tak kvalitativní šetření se soustředí na jedince 

či jednotlivé jevy a snaží se při tom zjistit co nejpodrobnější informace. (Sedlá-

ková 2015, s. 47, 49) 

5.1 Kvantitativní výzkum 

Představuje typ marketingového výzkumu, který je prováděný s cílem oslovit 

vysoký počet respondentů. Pomocí kvantitativního výzkumu se obvykle zjišťují ob-

jektivní a systematické informace. Mezi elementární techniky provádění tohoto vý-

zkumu patří osobní rozhovory, písemné dotazování, pozorování a experimentování. 

(Foret 2011, s. 121) 

• Osobní rozhovory 

Podle autora knihy Marketingová komunikace lze vyčlenit jednu celistvou de-

finici pro osobní rozhovory. Představuje interaktivní, poměrně nákladnou techniku 

dotazování, vedenou školenými a kontrolovanými tazateli na předem určeném 

místě, která je vhodná pro zjišťování složitějších problémů. (Foret 2011, s. 121) 

• Písemné dotazování 

Dotazník nebo například anketa jsou metody dotazování marketingového 

kvantitativního výzkumu. Anketa je nenáročná forma k oslovení zákazníků a komu-

nikace s nimi, netvoří ovšem tolik reprezentativní metodu a je méně vhodným způ-

sobem pro zjišťování marketingových informací, oproti dotazníku. Dotazník je ob-

vykle anonymní způsob dotazování, kdy lze zastihnout vysoký počet respondentů 
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osobně, ale také poštou, faxem nebo prostřednictvím internetu (př. online dotaz-

níky). Je třeba mít na paměti, že dotazníkové šetření je oproti osobnímu rozhovoru 

v jistém ohledu náročnější. Dotazník by měl být na první pohled vizuálně i obsahově 

přitažlivý. Měl by obsahovat přátelský, vysvětlující a motivující úvod a následně 

jasné a jednoduché otázky, které vyvolají pozornost i zájem respondenta, neurazí 

ani nenudí. Otázky by se měly dotýkat toho nejpodstatnějšího ze sledované proble-

matiky. (Foret 2011, s. 123 – 125) 

• Pozorování 

Podle Foreta je pozorování metodou výzkumu, kterou provádějí vyškolení pra-

covníci a mohou mít jako nástroj technicky dokonalé záznamové či měřící nástroje. 

Pozorování lze rozlišit na zúčastněné a nezúčastněné. Při zúčastněném pozorování 

se na místě pozorování dotyčná osoba provádějící výzkum přímo objevuje mezi sle-

dovanými jednotkami. Nezúčastněné pozorování se provádí obvykle ze sledované 

obrazovky, fotografie atp. 

• Experiment 

Poslední základní metodou kvantitativního výzkumu je experimentování. V ta-

kovém případě se záměrně tvoří nová, modelová situace a zde se zkoumá, jak na ni 

v budoucnu mohou zákazníci reagovat. V zásadě jde o sledování vlivu jednoho jevu 

na jev druhý. (Foret 2011, s. 128) 

5.2 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum je metoda dotazování založená na obvykle menším počtu 

respondentů. Má za úkol zjistit důvody různého chování lidí a jeho motivy a příčiny. 

Sloužit může jako doplněk kvantitativních výsledků. Představuje hlubší poznání 

zkoumané problematiky. V případě, kdy je potřeba vstoupit do úplně nové proble-

matiky, je také vhodné použít kvalitativní výzkum. Univerzálním příkladem může být 

situace, kdy zákazník hodnotí nový produkt, který vidí poprvé. (Foret 2011, s. 133) 

U kvalitativního výzkumu existují 3 základní techniky: 

• Hloubkový rozhovor 

Tazatel většinou pouze naslouchá a píše si poznámky, občas nadhodí téma 

k dané problematice, jinak má hlavní roli respondent. Hloubkový rozhovor bývá za-

znamenáván a následně vyhodnocen. Jedna z variant představuje „mystery shop-

ping“, kdy osoba, která vede rozhovor, navštíví prodejnu, chová se jako potenciální 

zákazník a následně provede rozhovor, v tomto případě, s prodejcem (distributo-

rem). Tazatel hodnotí jeho přístup, přívětivost, ochotu věnovat mu čas, znalosti atd. 
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• Skupinový rozhovor 

Neboli „focus group“ je metoda marketingového kvalitativního výzkumu, která 

se obvykle provádí v moderované skupině 8 – 12 předem vybraných osob. Díky sku-

pinové atmosféře lze většinou odbourat zábrany zúčastněných. Moderátor pokládá 

otázky, navádí jednotlivce k odpovědím a v případě nezapojení nebo přílišného za-

pojení některého ze zúčastněných má moderátor skupinový rozhovor dle situace 

usměrnit. (Foret 2011, s. 134) 

• Interaktivní technika 

Tato metoda výzkumu má za úkol vzbouzet představivost a asociace, ať jsou 

vizuální nebo verbální. (Foret 2011, s. 135)  
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6 Praktická část 

Začátek kapitoly se věnuje designu výzkumu. Následuje popis florbalového 

klubu FBC Slavia Praha i jeho historie. V této kapitole je také krátce představen flor-

bal, historie a nejdůležitější momenty tohoto sportu. Dalším bodem praktické části 

je deskripce současné mediální komunikace zmíněného klubu. Následně je prove-

deno dotazníkové šetření, pomocí kterého lze doporučit návrhy pro optimalizaci 

mediální komunikace klubu. 

6.1 Design výzkumu 

6.1.1 Cíl výzkumu 

Cílem celého výzkumu bylo pomocí kvantitativních metod výzkumu zachytit 

míru efektivity současné mediální komunikace florbalového klubu FBC Slavia Praha 

a získat informace k tomu, aby mohly být spolehlivě vytvořeny návrhy pro její zefek-

tivnění. 

6.1.2 Metodologie výzkumu 

Pro zkoumání mediální komunikace FBC Slavia Praha a jako metodika zjištění 

podkladů pro návrh zefektivnění mediální komunikace klubu byly využity metody 

kvantitativního výzkumu, konkrétně prostřednictvím osobního rozhovoru a dotazní-

kového šetření. 

Respondentem byl marketingový manažer klubu FBC Slavia Praha, Ing. Jan 

Štička, který vede veškeré aktivity spojené s mediální komunikaci klubu s veřejností. 

Pro osobní rozhovor byl vytvořen seznam otázek, na základě kterých byl vypracován 

následující popis aktuální mediální komunikace klubu. 

Dotazníkové šetření bylo nápomocné při zhodnocení aktuální efektivity medi-

ální komunikace a při návrhu doporučení na zefektivnění mediální komunikace 

klubu. 

K dotazníkovému šetření zaměřenému na vnímání mediální komunikace 

klubu byl použit elektronický dotazník, zpracovaný na internetovém portálu 

www.survio.com. Dotazník byl nazván „Je mediální komunikace klubu FBC Slavia 

Praha efektivní?“. Byl vložen na sociální síť – stránku Facebooku s názvem FBC Slavia 

Praha a také na webové stránky klubu. Dotazníková metoda formou elektronického 

dotazníku šetření byla zvolena, protože tímto způsobem lze získat odpovědi od vel-

kého množství respondentů. Výhodou je také jednoduchost vyplňování, tudíž s tím 



  

45 

respondenti nemají tolik práce. Tento dotazník se skládá z kombinace 17 otevře-

ných i uzavřených otázek. Dotazník byl spuštěn po dobu 4 dní (23. – 26. 4. 2019). 

6.1.3 Cílová skupina 

Pro vyplňování dotazníku byli vybráni ti, kteří sledují Facebook stránku FBC Sla-

via Praha a ti, kteří navštěvují webové stránky FBC Slavia Praha. Touto formou bylo 

osloveno 3 388 lidí, kteří sledují Facebook stránku klubu a potenciálně 250 lidí, kteří 

průměrně navštíví webové stránky klubu za měsíc. Tímto způsobem byli osloveni 

lidé, kteří klub znají, chtějí se o něm něco dozvědět, používají webové stránky a ko-

munikují přes Facebook. To bylo důležité, protože cílem výzkumu bylo zjistit názory 

a postoje respondentů mimo jiné k těmto mediálním kanálům.  

6.1.4 Východiska 

Předpokladem bylo, že lidé, kteří znají klub a sledují ho na sociálních sítích, 

budou mít pozitivní přístup k dotazníkovému šetření; budou mít zájem poskytnout 

své postoje a názory, kterou pomohou k vyhodnocení efektivity mediální komuni-

kace klubu. Média jako Facebook, Instagram, webová stránka a časopis byla před-

nostně zařazena do tohoto výzkumu, protože je klub přednostně využívá. Z teore-

tické části ovšem vyplývá, že také další nosiče média jsou potenciálně dobrými ka-

nály k oslovování veřejnosti. Proto byla zařazena i další média do nabídky a zjišťován 

postoj cílové skupiny k dalším médiím. 

7 Představení florbalového klubu FBC 

Slavia Praha 

7.1 Florbal 

Florbal je kolektivní halový sport, který se hraje ve dvou týmech po 5 hráčích 

1 brankářovi na každé straně na hřišti 40 x 20 m. Hraje se ve více než 80 zemích 

světa. Hrací čas je 3 x 20 minut efektivně měřených (čistého času).  

I přesto, že florbal má nejblíž ke Skandinávii, první florbalová plastiková ho-

kejka vznikla v továrně na plasty roku 1958, ve státě Minneapolis. Tento sport dostal 

v USA název floorhockey. V 70. letech 20. století se florbal dostal do Švédska, kde 

získal název innebandy a tento název je v dnešní době známý po celém světě. Dů-

ležitý okamžik tohoto unikátního halového sportu proběhl v roce 1986, kdy došlo ke 

sjednocení pravidel v rámci vzniku Mezinárodní florbalové federace (IFF). Do České 

republiky se florbal dostal díky finským a českým výměnným studentům vysokých 
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škol. Prvními českými úspěšnými týmy byly Tatran Střešovice a Crazy Girls Vítkovice. 

V roce 2000 se florbal poprvé dostal do české televize, konkrétně do televizních 

zpráv. V souvislosti se stále vyšší sledovaností a popularitou florbalu v České repub-

lice byla zavedena anketa Florbalista sezóny. V roce 2001 běžel poprvé záznam ce-

lého florbalového utkání v televizi. O 3 roky později tento sport zaznamenal velký 

zásah do historie, kde florbalový svět objevil velkou čtyřku – 4 florbalové velmoce. 

Patří tam Švédsko, Finsko, Česká republika a Švýcarsko. Do českého florbalu začali 

zasahovat i významní partneři – v roce 2005 se Fortuna stala generálním partnerem 

Extraligy mužů. Od této doby florbal neuvěřitelně rychle roste na popularitě. 

7.2 FBC Slavia Praha 

Tato podkapitola se popisuje florbal jako takový, nadále se věnuje konkrét-

nímu florbalovému klubu, kterým je FBC Slavia Praha. Informace o jeho cílech, his-

torii i financích v rámci osobního rozhovoru poskytnul manažer týmu, Ing. Jan Štička. 

FBC Slavia Praha je zapsaný spolek (z.s.), který vzniknul 1. ledna 2014 zapsáním 

do spolkového rejstříku. Sídlí na adrese Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 – 

Vršovice, v hale Slavia Eden. Účelem spolku je organizování sportovních činností, 

pořádání sportovních a kulturních akcí v návaznosti na rozvoj vzdělávání a propa-

gace florbalu. Dle stanov spolku FBC Slavia Praha z roku 2017 lze dosáhnout stano-

vených účelů následujícími prostředky: 

• Organizací sportovní činnosti členů spolku zapojením do sportovních aktivit 

• Účastí v ligových i neligových soutěžích. 

• Pořádáním vlastních soutěží pro členy i veřejnost. 

• Rozvíjením schopností, znalostí a dovedností v rámci trenérských, odborných 

či zdravotnických kurzů. 

• Budováním, provozováním a udržováním sportovních zařízení, která vlastní 

nebo užívá. 

• Hájením zájmů svých členů. 

• Vytvářením ekonomické činnosti pro plnění svého poslání, zejména vlastní 

činností. 

Zdroj: Stanovy spolku FBC Slavia Praha, 2017 (viz. příloha) 

Cílem klubu a zároveň také prioritou současné mediální komunikace klubu je 

získat nové hráče a hráčky, přednostně hledá ve věkové kategorii 12 – 18 let. Nelze 

také vyloučit všechny ostatní kategorie. Počet poptávaných aktivních hráčů platících 

klubové příspěvky se odvíjí dle aktuálního počtu aktivních hráčů v poptávané kate-

gorie. Klubové příspěvky, jakožto hlavní klubový příjem, platí každý hráč. Příjmy, 

které klub v převaze získává z příspěvků, dále získává z dotací, od partnerů a mož-

nou variantou mohou být i rodiče, u kterých byly ovšem příjmy klubu za rok 2018 

nulové. Příjmy klubu za rok 2018 znázorňuje následující graf. 
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Zdroj: © 2019 FBC Slavia Praha 

Na druhé straně, výdaje představují prostředek pro zaplacení pronájmu haly, 

mezd, pořádání domácích turnajů či zápasů, licence, vybavení, pohledávek a propa-

gace. Náklady na propagaci nejsou v případě klubu vysoké. Veškeré finanční pro-

středky vynaložené do médií, na marketing klubu jsou využity na tisk letáků, plakátů; 

do online médií jsou výdaje častěji vynaloženy příležitostně na jednorázový radiový 

spot, televizní reportáž, propagaci klubových aktivit na slevovém portálu či sponzo-

rované příspěvky na sociálních sítích. Rozložení veškerých výdajů klubu za rok 2018 

lze vidět v následujícím grafu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: © 2019 FBC Slavia Praha 

Graf 1 - Rozložení příjmů klubu FBC Slavia Praha za rok 2018 

Graf 2 - Rozložení výdajů klubu FBC Slavia Praha za rok 2018 
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7.3 Historie a současnost klubu 

Prvním týmem, který odstartoval hráčskou kariéru v tomto klubu, byli veteráni, 

kde hrál mimo jiné také jeden ze zakladatelů FBC Slavia Praha. Krátce poté klub za-

čal nabírat hráče do dalších kategorií, konkrétně muže, juniory a dorostence. V rámci 

první sezóny klubu jednotlivé kategorie nastupovaly pod názvem SK Slavia Praha – 

Realstick. O rok později, v roce 2014, se klub přejmenoval na FBC Slavia Praha, kdy 

přední část v názvu vyjadřuje, jaký sport se zde hraje (florbalový club). V následují-

cích 3 letech přibyly kategorie elévů, mladších a starších žáků, tým žen a nejnovější 

je tým dorostenek. Aktuálně, v sezóně 2018/2019, čítá klub FBC Slavia Praha 13 druž-

stev a přibližně 205 členů. 

Tým byl založen, dle slov samotného zakladatele, především za účelem sdru-

žení florbalových nadšenců, kteří se rádi potkávají jak na hřišti, tak i mimo něj. 

Dnešní situace ve slavistické sportovní hale to jenom potvrzuje – hrají zde vesměs 

zapálení sportovci, kteří si rádi chodí zatrénovat, ale také se pobavit a zapomenout 

na starosti. 

7.4 Organizační struktura spolku 

Jediným orgánem spolku je statutární orgán, kterým je rada spolku. Součástí 

rady je prezident, viceprezident a člen rady. Navenek spolek zastupuje v první řadě 

prezident či viceprezident spolku a jednají svým jménem, každý samostatně v pl-

ném rozsahu. V jiném případě může spolek navenek zastupovat i člen rady spolu 

s prezidentem či viceprezidentem spolku. O každodenní aktivity klubu, jako je ko-

munikace s hráči, trenéry, rodiči hráčů, partnery a dalšími subjekty se stará sekreta-

riát FBC Slavia Praha, do kterého patří manažer, ekonom a sekretář klubu. 

Zdroj: © 2012-2015 Ministerstvo spravedlnosti České republiky 

7.5 Mediální komunikace FBC Slavia Praha 

Následující informace o mediální komunikaci klubu poskytnul manažer klubu 

FBC Slavia Praha, Ing. Jan Štička, jehož parafráze tady budou popsány. 

Jak už bylo v práci jednou zmíněno, mediální komunikace má za cíl sdílet in-

formace přes distribuční kanály (média). Mediální komunikace u sportovního klubu 

FBC Slavia Praha má dva typy využití.  

Prvním typem využití mediální komunikace klubu je získávání nových členů 

klubu. FBC Slavia Praha nabízí prostřednictvím mediální komunikace svůj produkt – 

což je v tomto případě nábor nových hráčů.  
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Druhý typ využití mediální komunikace je budování značky. V organizaci Slavia 

Praha je nejznámější fotbalový klub SK Slavia Praha, založený již v roce 1892. V prů-

běhu existence tohoto klubu se přidaly do organizace další sporty jako hokej, futsal, 

házená či právě florbal, který je nejmladším sportem fungujícím v této organizaci. 

Jelikož si pod slovy Slavia Praha většina lidí vybaví jako první fotbal, je opravdu těžké 

dostat do širokého povědomí také jiné a navíc „mladé“ sporty. Protože obecně má 

míra znalosti i povědomí o produktu dopad na prodejní cíle, komunikace přes média 

se zdá být v této době jako důležitý bod při budování značky daného sportu díky 

dosahu na velký počet lidí. 

7.5.1 Segmentace, targeting, positioning 

FBC Slavia Praha je spolek orientovaný na poskytování sportovních služeb, 

konkrétně florbalu. Proto klub prvotně cílí na hráče florbalu. Od začátku se klub za-

jímá o osoby, které florbal chtějí hrát nebo již hrají. V případě dětí nízkého věku je 

vhodné cílit také na rodiče. V obecném měřítku klub hledá do svých týmů jak malé 

děti (kategorie elévů), tak i dospělé. 

V sezóně 2018/2019 má klub za cíl zaujmout především děti ve věku 

12 – 18 let, případně jejich rodiče kvůli nižšímu věku.  Dle slov manažera klubu jsou 

děti v tomto věku v dnešní době již poměrně technologicky zdatní, a tak je není pro-

blém zastihnout prostřednictvím rádia, sociálních sítí nebo e-mailové komunikace 

na mobilních telefonech nebo počítačích. Organizace má za cíl v co nejbližší době 

zaujmout tuto specifickou skupinu potenciálních hráčů FBC Slavia Praha na rádiu 

SPIN. Na Praze 10 ve Vršovicích, kde klub působí, je ovšem markantní konkurence 

florbalových týmů, proto snaha o to, být konkurenceschopný, je velice vysoká. Kon-

krétně ve Vršovicích se nachází 10 florbalových klubů včetně FBC Slavia Praha, v celé 

Praze je aktivně hrajících florbalových týmů 67. Už tato čísla naznačují velice nároč-

nou pozici marketérů a všech, kteří se jakýmkoli způsobem snaží o navýšení počtu 

hráčů, povědomí o klubu a kvality klubu. S tím, že se počet aktivních florbalových 

klubů (nejenom pražských) stále navyšuje, je prognóza zviditelnění klubu nejasná. 

Za vynikající značkou by měl stát pokaždé známý slogan, který je v případě 

FBC Slavia Praha výstižný – Spolu jsme silnější. FBC Slavia Praha chce udržet tuto 

myšlenku jak na hřišti, tak i mezi fanoušky, kde je tento slogan velice známý. Tím se 

klub jako takový dokázal výborně odlišit od své konkurence. Jakmile má značka silný 

slogan, potřebuje se dostat co nejvíce do povědomí zákazníků (potenciálních zá-

jemců). V případě FBC Slavia Praha se tak děje za pomoci online médií (webová 

stránka, sociální sítě, bannery, PPC reklama) i offline médií (plakáty, náborové letáky, 

tiskoviny, rozhlas). Cílem tohoto sportovního klubu v rámci positioningu je fakt, aby 

si člověk při zmínění Slavie či zahlédnutí loga Slavie dokázal vybavit Slavii také jako 

florbalový klub. 
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Zdroj: © 2019 FBC Slavia Praha 

7.5.2 Mediální mix FBC Slavia Praha 

Jak již bylo řečeno, mediální mix je podmnožinou komunikačního mixu, který 

je zase podmnožinou marketingového mixu. Propojení mezi těmito aktivitami 

je zřejmé, avšak tato podkapitola je věnována konkrétním mediálním nosičům, 

které FBC Slavia Praha používá. 

1) Nová média (online média) 

• Webová stránka 

Jakožto sportovní klub, který jde stále s proudem těch ostatních, musí sledo-

vat konkurenci. Ta se v dnešní době často sleduje právě přes nová média. FBC Slavia 

Praha poměrně hojně využívá svou vlastní webovou stránku, na které lze nalézt in-

formace od založení až po aktuální situaci klubu. Obsahuje především články o mi-

nulých i nadcházejících událostech (klubové akce, zápasy), informace a zajímavosti 

o všech kategoriích klubu, informace o založení klubu, jeho vedení, sekretariátu atp. 

Obrázek 6 - Webová stránka FBC Slavia Praha 

Zdroj: © 2019 Webová stránka klubu FBC Slavia Praha 

Obrázek 5 - logo FBC Slavia Praha 
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• Sociální sítě 

Dalšími, hojně využívanými médii, jsou sociální sítě. Klub využívá jako svůj ná-

stroj propagace především Facebook a Instagram, okrajově také YouTube. Face-

book používá klub například pro podávání informací o uplynulých zápasech a také 

jako důležitý komunikační prostředek mezi jednotlivými hráči a trenéry. Facebook 

stránka klubu má 3 388 sledujících, mezi které patří samotní hráči, trenéři, vedení 

klubu, jejich rodiny a dále fanoušci či konkurence.  

Zdroj: © 2019 Facebook stránka FBC Slavia Praha 

Obrázek 7 ukazuje na příspěvek zmiňující se o zápasech žen v průběhu sezóny 

FBC Slavia Praha a odkazuje na článek o zápasech na webové stránky klubu. 

Klub používá Facebook také jako platformu pro komunikaci zápasů, které se 

budou v nejbližší době konat, a to formou pozvánek. Jednu takovou lze vidět na ob-

rázku 8. 

 

Zdroj: © 2019 FBC Slavia Praha 

Obrázek 8 - Pozvánka na domácí zápas FBC Slavia Praha 

Obrázek 7 - Odkaz na reportáž o zápase na Facebook stránce klubu 



  

52 

V této době, kdy obsahem sociálních sítí začínají být stále více oblíbené foto-

grafie a videa, je nejvíce populární sociální sítí Instagram. Proto se klub snaží vkládat 

na Instagram barvité okamžiky z jeho dění trochu méně formálním způsobem než 

na Facebook. Oficiální Instagram profil klubu s názvem „slaviaflorbal_official, který 

byl založený v září roku 2018, má momentálně 430 odběratelů. Instagram má velký 

potenciál, profil klubu sledují mimo jiné současní, ale především potenciální spon-

zoři klubu. Velikou výhodou také je, že klub může sledovat svou konkurenci a inspi-

rovat se jak z hlediska klubových aktivit, tak z hlediska typu či designu příspěvků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: © 2019 Instagram klubu FBC Slavia Praha 

• PPC reklama 

Mezi další důležitý nástroj ke zviditelnění organizace patří reklamy na inter-

netu. Těmi jsou v případě této organizace myšleny hlavně PPC reklamy. FBC Slavia 

Praha využívala v minulosti pokaždé PPC výkonové kampaně – kampaně, které byly 

zaměřené na zvýšení konverzí. V případě klubu bylo cílem výkonové PPC kampaně 

získat nové hráče. Na obrázku 11 lze vidět PPC reklamu, která se snažila o zviditel-

nění náboru budoucích hráčů a hráček ročníku 2012 a starších.  

Zdroj: © 2019 FBC Slavia Praha 

Obrázek 11 - PPC kampaň na nábor nových hráčů 

Obrázek 9 - Příspěvek na Instagram Story Obrázek 10 – Příspěvek na Instagram Story 2 
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Na následujícím obrázku 12 lze vidět PPC reklamu v praxi na zpravodajském 

serveru Novinky.cz. 

Zdroj: © 2003–2019 Borgis, a.s. 

• Slevomat.cz 

Speciální aktivitou, kterou se klub snažil zviditelnit, byla reklama na slevovém 

portálu Slevomat.cz. Klub FBC Slavia Praha pořádal již 2 sezóny letní příměstský 

sportovní kemp. Každé ráno kempu se všichni účastníci s trenéry sejdou, sportují 

a užívají si léto. Cílem je zabavit děti na sportovištích Slavie (florbal, fotbal, bazén 

atp.). Je určený především pro ročníky 2008 - 2010. Klub se snažil tuto akci zviditelnit 

právě i prostřednictvím velice známého slevového portálu. I přes pouze jednoho ku-

pujícího si manažer FBC Slavia Praha myslí, že trochu netradiční styl komunikace 

s potenciálními zákazníky má smysl dále rozvíjet. 

 Zdroj: Slevomat.cz  

Obrázek 12 - PPC reklama v praxi 

Obrázek 13 - Inzerce letního florbalového kempu na slevovém portálu Slevomat.cz 
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2) Tradiční média 

• Tisk 

FBC Slavia Praha využívá ke komunikaci také tradiční média – offline média. 

Offline komunikační médium, se kterým klub spolupracuje, je týdeník Naše Praha 

pro Prahu 10, 15 a 22. Vydavatelem tohoto deníku je Český domov, což je síť 48 titulů 

lokálních časopisů a novin. V týdeníku Naše Praha 10 se objevují mimo jiné po-

zvánky na zápasy nebo turnaje klubu. Týdeník Naše Praha existuje v tištěné formě, 

ale také v podobě online časopisu. 

• Televize 

Televize je dalším významným klubovým prostředkem offline komunikace. 

Prostřednictvím televize byla komunikována reportáž o mládežnickém florbalu, 

která se natáčela přímo na hale Slavia Eden. Reportáž uváděl pořad Sport v regio-

nech. Cílem této reportáže bylo zviditelnit mládežnický florbal, konkrétně florbal ka-

tegorie elévů (8-10 let). Poukazovala na to, jak je důležité, aby sport děti v takovém 

věku především bavil a aby je v něm co nejvíce podporovali jak rodiče, tak trenéři. 

Zdroj: Webová stránka klubu FBC Slavia Praha 

Jestliže má klub plnit svůj cíl, kterým je nábor hráčů především ve 

věku 12 - 18 let, televizní reportáže jsou vhodné a účinné pro zaujetí, a to nejenom 

samotných hráčů, ale také rodičů, kteří za děti v tomto věku ještě ve valné většině 

případů rozhodují. A to z důvodu vysoké sledovanosti televize. 

• Rádio 

Rádio je další mediální platforma určená ke komunikaci s veřejností. V minu-

losti v rádiu SPIN fungovala komunikace náboru nových hráčů. FBC Slavia Praha 

Obrázek 14 - Reportáž v televizi 
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v aktuální chvíli žádnou interakci s rádiem nemá. Do budoucna je cílem klubu oslovit 

přes rádio SPIN cílovou skupinu a docílit zvýšení počtu aktivních hráčů. Dalším cílem 

je prostřednictvím rozhlasu nalákat na zápasy více fanoušků, proto by FBC Slavia 

Praha v budoucnu ráda komunikovala v rádiu SPIN také pozvánky na svá utkání. 

• Indoor reklama 

Pomocí plakátů a letáků se klub zviditelňuje ve školkách a školách. Letáky jsou 

vytvořeny pro nábor nových hráčů, plakáty častěji slouží jako pozvánky na florbalová 

utkání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: © 2019 FBC Slavia Praha 

• Další klubové aktivity 

V rámci náboru nových hráčů klub navštěvuje školky a základní školy, kde po-

skytuje ukázkové hodiny florbalu. Zároveň tím propaguje jméno klubu a snaží se 

vyvolat co největší zájem ze stran dětí a studentů. Pro zviditelnění klubu FBC Slavia 

Praha pořádá také veřejné turnaje pro školy a od následující sezóny 2019/2020 bude 

pořádat turnaje pro školky, a to v domácí hale Slavia Eden. Na obrázku 16 lze vidět 

pozvánku na otevřený florbalový miniturnaj, který klub pořádal v roce 2018 pro roč-

níky 2005 – 2010.  

Obrázek 15 - Pozvánka na domácí utkání 
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Obrázek 16 - Pozvánka na otevřený miniturnaj pořádaný FBC Slavia Praha 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: © 2019 FBC Slavia Praha 

7.5.3 Tvorba mediálních sdělení u FBC Slavia Praha 

Vizuální podklady pro média florbalové organizace FBC Slavia Praha jsou tvo-

řeny v jednotném vizuálním stylu. Pouze v případě neformálně pořízených fotografií 

či videích tam jednotná vizualizace schází. 

O články, reportáže či vedení sociálních sítí se stará více lidí z týmu, vše tvoří 

dobrovolníci z klubu, které to baví a jsou ochotni věnovat svůj čas ve prospěch 

klubu. Vše probíhá pod vedením manažera klubu, který zpracovává základní pokyny 

a schvaluje mediální příspěvky či aktivity, než jsou zveřejněny nebo provedeny. Při 

tvorbě a realizaci zadaných úkolů manažer často přenechává iniciativu na dobro-

volnících, v tuto chvíli má většinou pozici pozorovatele či rádce.  

7.6 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Elektronický dotazník měli respondenti k dispozici po dobu 4 dní, jak již bylo 

zmíněno v období 23. – 26. 4. 2019 na sociální síti Facebook a na webové stránce 

klubu. Facebook stránku FBC Slavia Praha aktuálně sleduje 3 388 lidí, dotazník vidělo 

přesně 823, přičemž respondentů bylo 55. Z celkového počtu lidí sledujících Face-

book stránku klubu vyplnilo dotazník pouze 1, 6 % respondentů. Jestliže příspěvek 

zhlédlo 823 lidí, tak to znamená, že 6, 7 % z nich na dotazník odpovědělo. Dle těchto 

dat lze hovořit o malé účasti v tomto dotazníku. Za úvahu pro dosažení vyššího po-

čtu responzí stojí, zda za nízký počet respondentů mohl nevhodný čas zveřejnění, 

nízká motivace lidí k prokliku nebo třeba malá popularita dotazníkového šetření 

u lidí. 
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V dotazníku bylo položeno 17 otázek, které zjišťovaly názory respondentů na 

aktuální stav mediální komunikace klubu a jejich nápady na zvýšení efektivity flor-

balového klubu FBC Slavia Praha. Dotazník obsahoval otevřené, polouzavřené i uza-

vřené otázky. U polouzavřených otázek byla tato forma zvolena z toho důvodu, aby 

respondenti dostali prostor pro svá vyjádření a nebyli tak nuceni do předvolených 

odpovědí. Dotazník byl zcela anonymní, stačilo pouze rozkliknout odkaz dotazníku 

a respondent již mohl začít vyplňovat bez jakéhokoli přihlašování či psaní osobních 

údajů. Formulář bohužel neumožnoval filtraci výsledků dle věkové kategorie či ji-

ných kritérií. Toto filtrování by mohlo přinést hlubší pohledy na vyjádření respon-

dentů. 

 

Otázka č. 1 

První otázka měla navodit uvolňující pocit. Odpovědi byly proto vyobrazeny za 

pomoci „smajlíků“ spolu se slovními odpověďmi (graficky v příloze I.). 

 

Otázka č. 2 

Druhá, polouzavřená otázka měla za cíl zjistit, kdo dotazník vyplňuje a jaký má 

vztah k florbalu. V této otázce byly zahrnuty 3 nejčastější možné odpovědi. Pro na-

prostou svobodu ve vyplňování byla přidána také odpověď „Jiné:“, kterou si vybrali 

2 respondenti a odpověděli: 

- „Hrála jsem ho, ale moc mě to nebavilo, a upřímně na florbal se dívat nedá 😀“ 

- „Kdysi jsem hrál.. ale ve Slavii se moc florbal nehraje.“ 

29%

62%

7%

2%

Jak se dnes máte?

Skvěle (16)

Fajn (34)

Nic moc (4)

Strašně (1)

Graf 3 - Otázka č. 1 
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Z výsledků otázky je viditelné, že dotazník vyplňovala převážná většina samot-

ných hráčů, nelze však z otázky posoudit, jestli hrají přímo za FBC Slavia Praha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 3 

Třetí otázka již respondenty zavedla přímo do tématu dotazníku a ptala se na 

to, jakými prostředky respondenti aktuálně přijímají informace o klubu. Byla zde vy-

brána ta média, která klub využívá. Do této otázky byla opět zahrnuta odpověď 

“Jiné:“, aby nedošlo k vynucování určité odpovědi. Respondenti měli možnost vybrat 

více odpovědí. V rámci volby libovolné odpovědi bylo 2x zodpovězeno „nijak“, 1x 

„bratr“, 1x „osobní setkání s vedením klubu“. Je zjevné, že na plné čáře zvítězila 

„nová“ média ve využívání nástrojů mediální komunikace fanoušky klubu. 
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Otázka č. 4 

Čtvrtá, polouzavřená otázka se zaměřovala na preferovaná média, přes která 

by fanoušci rádi čerpali informace o klubu. Z grafu lze posoudit, že „nová“ média, 

konkrétně sociální sítě Facebook, Instagram a webová stránka si drží stále svá horní 

místa, jako v předchozím grafu. Na čtvrtém místě se objevila sociální síť pro sdílení 

video souborů YouTube a se stejným počtem odpovědí už také offline médium te-

levize. Tato zjištěná skutečnost ukazuje, že fanoušci mají zájem o videoobsahy 

klubu. Jeden respondent využil prostor pro vlastní vyjádření a napsal, že by navrho-

val vzducholoď, která by za sebou vláčela obří banner. Nápad je to určitě velice za-

jímavý, avšak vzhledem z tomu, že je tento klub mladý a stále se ještě rozkoukává, 

tak nelze shledávat takový netradiční, i když originální typ komunikace v blízké době 

za relevantní vzhledem k financím. 

 

Otázka č. 5 

Pátá otázka byla čistě otevřenou otázkou, která měla za úkol zjistit, jaké infor-

mace fanouškům o klubu chybí. Dohromady 8x respondenti odpověděli, že jim ne-

chybí nic. Z ostatních odpovědí lze říct, že nejvíce fanouškům klubu chybí příspěvky 

o průběhu zápasů, profily aktivních hráčů klubu a více informací o pořádaných ak-

cích a zápasech. Dále se ve výsledcích objevily odpovědi jako návrh na blahopřání 

k narozeninám všem členům klubu, pozápasové rozhovory s hráči a zprávy o tom, 

jakým hráčům se v daný den nejvíce dařilo. Různorodost odpovědí naznačuje velký 

prostor klubu ke zvýšení aktivity v médiích. 
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Otázka č. 6 

U šesté otázky měli formou otevřeného dotazovaní vyřknout svá přání oh-

ledně toho, jakou formou by informace chtěli získávat. Z výsledků lze konstatovat, 

že pro fanoušky je velice důležité, aby je forma mediálních příspěvků bavila. Tato 

otázka byla také otevřená. Nejčastěji by si dotazovaní přáli získávat informace pro-

střednictvím článků (23x). Další požadované formy jsou rozhovory, medailonky 

s hráči a videa ze zápasů. Tyto prostředky by mohly oživit celkovou komunikaci 

klubu. To zmiňuje také jeden dotazovaný, který napsal, cituji: 

„Tak různě aby to bylo pestrý, ale videa žen zápasu jsou rozhodne lepší, články 

nikdo číst nebude a hlavně v dnešní době se každý pravděpodobněji koukne ne in-

stagram než ze půjde na webové stránky.“  

 

Otázka č. 7 

Sedmá, polouzavřená otázka se ptá, jak jsou dotazovaní spokojení s webovou 

stránkou klubu. Ta je využívaná od začátku fungování klubu, a tak není náhoda, že 

jsou respondenti téměř ze 3/4 spokojeni či velmi spokojeni. Pozitivní je také skuteč-

nost, že žádný z respondentů není s webovou stránkou klubu velmi nespokojen. Ve 

slovních odpovědích se objevuje upozornění na gramatiku češtiny a respondent 

poukazuje na to, že chyby v textech na webové stránce potom zbytečně sráží váž-

nost klubu. Další zajímavý podnět se týká grafiky stránky, která je podle respon-

denta „trochu pozadu“. 

 

Otázka č. 8 

U osmé otázky bylo zkoumáno, jak jsou dotazovaní spokojení s příspěvky 

klubu na sociální síti Facebook. Jelikož je tomuto médiu věnována vysoká pozornost 
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ze strany FBC Slavia Praha, výsledky dotazníku nejsou žádným překvapením. Více 

jak polovina respondentů je spokojena s obsahem této sociální sítě klubu. Dva do-

tazovaní také napsali, že Facebook stránku klubu neodebírá a dále že nevědí o tom, 

že by nějaká taková stránka klubu existovala. Tato otázka byla také polouzavřená. 

 

Otázka č. 9 

V deváté, polouzavřené otázce dotazovaní hodnotili spokojenost s obsahem 

sociální sítě na Instagramu klubu. Z hlediska různorodosti jsou následující odpovědi 

mírně zarážející. Téměř 50 % respondentů je spokojena nebo velmi spokojena. 

Druhá polovina respondentů je buď nespokojena nebo se sami vyjádřili (10), že In-

stagram nemají nebo tuto sociální sít klubu nesledují. 

 Otázka č. 10 

Desátá otázka je polouzavřená a je zaměřená na offline médium, kterým je 

v tomto případě časopis Naše Praha. Zjišťovala, zda jsou dotazovaní spokojení 
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s příspěvky v tomto časopise. Výsledky této otázky jsou velice zajímavé sledovat. 

Dohromady 23 respondentů je spokojených s příspěvky v tomto časopise, 5 spíše 

nebo vůbec nejsou spokojeni a až 27 dotazovaných odpovědělo jednotně – „ne-

můžu posoudit, neviděl/a jsem a nikde/nikdy jsem o něm ani neslyšel/a“. Z tohoto 

vyplývá, že o přispívání do tohoto časopisu rozhodně neví všichni fanoušci klubu. 

Lze konstatovat, že by bylo vhodné více propagovat příspěvky klubu v tomto časo-

pise. 

 

Otázka č. 11 

Jedenáctá otázka je polouzavřená a zaměřuje se na to, jestli jsou respondenti 

spokojeni s venkovní propagací klubu. Výsledky otázky dělí respondenty téměř na 

stejné poloviny. U této otázky bylo zjištěno, že 45 % respondentů je spokojeno nebo 

velmi spokojeno s venkovní propagací klubu a 42 % respondentů vyjádřilo v dotaz-

níku nespokojenost. Téměř ½ z respondentů by tedy buď změnila aktuální stav této 

propagace nebo by ho zavedla. Tato otázka by si určitě zasloužila hlubší analýzu pro 

důkladné vyhodnocení a nalezení východiska. Spokojených respondentů by bylo 

vhodné se zeptat, jaké mediální nosiče venkovní reklamy zaznamenaly, jaký na ně 

měly názor a popřípadě kde je zaregistrovaly. Zbylých 7 respondentů odpovídalo 

v tomto duchu: 

„Já na žádnou jsem nenarazila, a stejně žádná propagace nebude dost dobrá dokud 

nebude obecně florbal víc populární.“; „Ona je nějaká venkovní propagace?“; „nic 

jsem neviděl“; „nevím o ní“; „nějaká existuje?“  
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Otázka č. 12 

Dvanáctá otázka byla zaměřená na to, zda jsou dotazovaní spokojení s propa-

gací značky florbalového klubu FBC Slavia Praha. Na otázku respondenti odpověděli 

ve větší míře pozitivně. V mediální komunikaci klubu se ovšem ne vždycky objevují 

klubové barvy, klubové logo či slogan „Spolu jsme silnější“. Zbylí respondenti, kteří 

využili prostor pro vyjádření, napsali: „Nevím o propagaci značky.“, „Přijde mi, že se 

nijak výrazně nepropagujeme“ nebo „Nevím o propagaci značky.“ V případě Slavie 

je poměrně obtížně propagovat značku za konkrétní sport, ještě v případě, kdy je to 

sport mladý a stále ne tolik populární – jako je právě florbal. 

Otázka č. 13 

Třináctá otázka byla naprosto otevřená a dotazovaných se ptala, která média 

by podle nich mohla pomoci ke zviditelnění klubu. Odpovědi byly více zaměřené na 
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tradiční (offline) média. Z těch respondenti shledávají nejúčinnějším tisk, který byl 

zmíněn 9x. Televize byla doporučena 8x, rádio 4x, billboardy 2x. Po následujících 

odpovědích získala otázka zajímavý směr – někteří z dotazovaných si myslí, že by 

klubu mohla v rámci zviditelnění organizace pomoci propagace ve spolupráci s ve-

řejně známou osobu. Dalším nápadem byla spolupráce s florbalovými obchody 

nebo jinými týmy, reklama v městské hromadné dopravě v Praze, reklamní panel 

v prostoru u vstupu do haly a návštěva škol. Z nových médií nejčastěji padla odpo-

věď vylepšení Facebooku, Instagramu a sociálních sítí obecně. 10 respondentů do-

konce uvedlo konkrétně YouTube kanál, který by podle nich mohl pomoci ke zvidi-

telnění klubu. 

Otázka č. 14 

Čtrnáctá otázka zjišťovala, jaké sportovní a jiné aktivity by mohl klub pořádat 

v rámci lepší a větší propagace klubu. Respondenti měli volnou ruku a psali opět 

vlastní názory. Naprosto nejvíce dotazovaných napadalo pořádat turnaje jak pro 

školy, tak pro veřejnost. Mezi další návrhy patří propojení FBC Slavia Praha s ostat-

ními slavistickými kluby v rámci pořádání florbalových přátelských utkání proti sla-

vistickému hokejovému nebo jinému týmu, dále pořádání vánočních turnajů pro ve-

řejnost, více náborů do kategorií, klubové darování krve, dětské kempy, Den otevře-

ných dveří s participací hráčů a hráček klubu. Vyzdvihnout je také třeba nápad sla-

vistického plesu, pořádání běhu pro veřejnost nebo tematické dny jako Den dětí, 

čarodějnice či akce na konci školního roku.  

Další 2 otázky byly uzavřené a zahrnovaly identifikační údaje pro upřesnění 

osobností respondentů.  

Patnáctá otázka se zaměřovala na pohlaví dotazovaných. Z této otázky bylo 

zjištěno, že mezi respondenty byla více mužů než žen, v poměru 37:18. U předpo-

slední otázky č. 16 bylo zjišťováno, v jakém věkovém rozmezí se dotazovaní nachází. 

Největší skupinou fanoušků, kteří odpověděli na dotazník, byla skupina dětí a mlá-

deže ve věku 0 – 18 let (27 respondentů). Od 19 až do 40 let odpovídalo celkem 

26 respondentů a pouze 2 lidé, kteří byli starší 40 let.  

Poslední, polouzavřená otázka sledovala, jaký vztah mají respondenti k florba-

lovému klubu FBC Slavia Praha. Mezi celkovým počtem 55 respondentů bylo 46 ak-

tivních hráčů florbalu, 6 trenérů, 1 rodič hráče klubu, 1 člověk z vedení klubu a dále 

také 1 zájemkyně o participaci v klubu.  
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7.7 Navržená doporučení pro zvýšení efektivity organi-

zace na základě vyhodnocení dotazníku 

Na základě současného stavu mediální komunikace klubu a vyhodnocení do-

tazníkového šetření existují zjevné mezery v online i offline mediální komunikaci. 

Proto mohou být zapotřebí následující kroky: 

• Zvětšení objemu mediální komunikace 

• Prohloubení obsahu mediální komunikace 

• Orientace také na tradiční média (venkovní média) 

• Využití potenciálu nových médií 

• Zaměření na propagaci značky klubu 

Tradiční média 

Z výsledků dotazníku lze doporučit větší orientaci na tradiční (offline) média. 

Odpovědi na otázku č. 10 zdůraznily komunikaci klubu prostřednictvím novin a ča-

sopisů. Je důležité, aby fanoušci viděli klub v co nejvíce médiích. Když má klub mož-

nost propagovat svá utkání v časopise, je velice důležité, aby byla nejenom vyhoto-

vena kvalitní forma příspěvku, ale aby byl příspěvek také dobře komunikován. Do-

poručením tedy je, aby klub zajistil výtisk pro své členy, kteří ho mohou dále šířit 

a využít tak i propagaci jednoho média (časopisu) přes další média (př. „nová mé-

dia“). 

Další doporučení vychází z otázky č. 11, která se týkala venkovní propagace 

klubu. Vizuální komunikace je potřebná při získávání potenciálních hráčů a fa-

noušků. Jak bylo zmíněno v teoretické části, vizuální komunikace je významnou 

složkou komunikace a klubu by mohla pomoct se získáváním potenciálních hráčů, 

což je také cílem klubu. Více než polovina respondentů je s venkovní propagací 

klubu nespokojena nebo dokonce netuší, že nějaká vůbec existuje. Plakáty, letáky, 

billboardy, prosklené vitríny, reklama v pražské městské hromadné dopravě a další 

venkovní formáty reklamy mohou velice zvýšit povědomí o značce i o klubu. Pro klub 

může outdoor reklama znamenat velikou výhodu v tom, že ji lze nastavit na cíleně 

připravená místa. Tím může být prostředí kolem a uvnitř florbalové slavistické haly, 

dále ve školách a kulturních zařízení. 

Za prioritní východisko z provedeného dotazníku lze považovat pořádání akcí 

pro veřejnost. Z otázky č. 14 lze navrhnout pořádat více turnajů pro školy, pro veřej-

nost by bylo zajímavé uspořádat i tematické turnaje (v období Vánoc, Velikonoc 

atp.). Pro zviditelnění lze také uspořádat více přátelských utkání nebo Dny otevře-

ných dveří. Z otázky č. 13 vyšel nápad začít spolupracovat s veřejně známou osobou. 
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Zajímavým podnětem by pro klub mohly být také jednorázové akce typu pořádání 

Dnů dětí, „Pálení čarodějnic“ nebo také darování krve a dny otevřených dveří, kde by 

se široká veřejnost mohla seznámit a učit se od hráčů FBC Slavia Praha; od věci není 

také poskytnutí dalších zábavních a kulturních aktivit s podtextem klubu, jako je po-

řádání plesu, společného běhu či oslav konce školního roku, kde by mohl klub nalá-

kat nové děti a mládež do klubu – tyto mladší kategorie také FBC Slavia Praha nej-

více shání.  

Tyto návrhy by samozřejmě znamenaly nějaké finanční náklady (náklady na 

pronájem místa, oblečení, prospekty na rozdávání jako jsou letáky; stánek apod.). 

Navíc se zde nabízí možnost využít pro tuto práci zapojení dobrovolníků a jejich 

nadšení, jak je tomu doposud a ušetřit tím nějaké finanční prostředky klubu. Jestliže 

by byl klub ochoten již zmíněné akce pořádat, mohl by tím dosáhnout svého cíle 

a přinést větší popularitu klubu. Následně by mohl klub svou aktivitu ukazovat po-

tenciálním sponzorům a tím by mohly získat více peněžních i nepeněžních pro-

středků. 

Nová média 

Vhodné by bylo také zaměřit se na rozšíření a vylepšení obsahu příspěvků 

v „nových“ (online) médiích. Fanoušci klubu jsou poměrně spokojeni s obsahem na 

sociální síti Facebook. S druhou nejvyužívanější sociální sítí (Instagram) již v takové 

míře spokojeni nejsou. Čím to může být? Vhodné by bylo zaměřit se na rozvíjení 

obsahu tak, aby si mohli odběratelé Instagram profilu klubu zvyknout na pravidelné 

příspěvky. Instagram má v dnešní době obrovský potenciál a byla by velká škoda ho 

nevyužít. Klub by mohl sdílet zážitky a dojmy téměř v momentě dění, což by fa-

noušky bavilo a inspirovalo ke sledování Instagram profilu klubu. Jelikož 6 z 55 re-

spondentů odpovědělo, že Instagram ani nemají by nebylo od věci propagovat In-

stagram jako takový i na jiné/jiných sociální/sociálních síti/sítích. 

Z otázky č. 5 je patrné, že by FBC Slavia Praha měla do mediální komunikace 

zařadit informace o hráčích. Kupříkladu by mohl natočit o každém členovi týmu me-

dailonek a vložit ho sociální sítě, včetně internetového kanálového serveru YouTube. 

Dále by měl klub více zařadit příspěvky o průběhu zápasů a dávat fanouškům atrak-

tivně a s dostatečným předstihem vědět o pořádaných zápasech a akcích. Klubovou 

komunikaci by také mohla odlišit od konkurence zveřejněná přání k narozeninám 

a informace o mimořádných úspěších hráčů či pozápasové rozhovory, které vždycky 

bývají plné emocí – a ty dokážou zaujmout. 

Předpokladem bylo, že cílová skupina bude mít zájem zejména o nová média. 

– ale vedle toho dotazník ukázal, že respondenti by chtěli zkvalitnit také vizuální 

média v lokalitě konání akcí a utkání, a to v podobě již zmiňovaných letáků, plakátů 

a billboardů. 
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 Z teoretických zjištění týkajících se marketingové komunikaci klubu vyplývá 

mimořádný význam integrované marketingové komunikace, nejen pro praxi podni-

katelských subjektů, ale i zájmových a sportovních organizací. Přestože se primárně 

klub věnuje uskutečnění svého cíle, je pro ně integrovaná marketingová komuni-

kace důležitá, protože znamená stanovení cílů organizace a propojení všech pro-

středků a postupů, jak daného cíle dosáhnout. Aplikace integrované marketingové 

komunikace by znamenala ve svém výsledku i zlepšení mediální komunikace. Sta-

novení cílů, vybrání prostředků a postupů a provádění klubových aktivit je důležité 

plánovat a systematicky realizovat. Z konkrétních postupů lze doporučit zejména 

budování media relations jako součást budování vztahů s veřejností. Jde o to, že 

cílené budování vztahů s novináři přináší publicitu a zviditelnění klubu. V rámci 

vztahu s médii by klub mohl navázat a prohlubovat kontakt s novináři, zasílat po-

zvánky na zápasy a pořádané akce a také připravovat tiskové zprávy, díky kterým by 

se klub mohl dostat do povědomí i jiné než jenom jeho cílové skupiny.  

 Z dotazníkového šetření vyplynulo, že lidé, kteří mají nějaký vztah k FBC Sla-

via Praha nejraději získávají informace jednoznačně z Facebooku, o přibližně polo-

vinu méně lidí odebírají informace o klubu z Instagramu, e-mailu a webové stránky. 

Je tedy potřeba, aby klub posoudil světlé i stinné stránky svých příspěvků především 

v těchto médiích a následně by tím mohl zvýšit kvalitu komunikace s veřejností přes 

tato média.  
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Závěr 

Teoretická část této bakalářské práce byla úvodem do zkoumaného tématu 

a praktická část se zaměřila na konkrétní mediální komunikaci a možná východiska 

pro její zlepšení. Z popisu aktuální komunikace a výsledků dotazníku byla efektivita 

mediální komunikace klubu vyhodnocena a na základě toho byla stanovena dopo-

ručení.  

Závěrem lze konstatovat, že efektivita mediální komunikace odpovídá limito-

vanému rozsahu vložených finančních prostředků, kdy je mediální komunikace bu-

dována zejména na základě spolupráce s týmem dobrovolníků. Dotazníkové šetření 

ukázalo, že přináší částečně uspokojivé výsledky. Dále ale výsledky dotazníku uká-

zaly některé nedostatky a opomíjené možnosti v oblasti mediální komunikace. Zá-

věrem lze konstatovat, že bakalářská práce naplnila své cíle stanovené v jejím za-

dání. 

Tato bakalářská práce na téma Efektivita mediální komunikace organizace 

bude poskytnuta vedení florbalového klubu FBC Slavia Praha. Mohla by přinést ve-

dení klubu nový pohled na její mediální komunikaci a nový impuls k tomu, aby klub 

věnoval větší a systematickou pozornost marketingové, tj. i mediální komunikaci 

jako základu pro úspěšnou činnost klubu. 

Florbalový klub FBC Slavia Praha díky své krátké době fungování teprve po-

stupně získává svou tradici na českém florbalovém trhu. Síla značky „Slavia“ je sice 

obrovská, ale ne ve florbalu. Prosadit se je pro klub velikou výzvou. Tato bakalářská 

práce může přispět ke zvýšení viditelnosti tohoto klubu a k lepší pozici na trhu flor-

balové konkurence. 
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Příloha I. Dotazník 

Název: Je mediální komunikace FBC Slavia Praha efektivní? 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Martina Švajnerová a jsem studentkou 3. ročníku Masarykova ústavu 

vyšších studií na ČVUT v Praze.  

Touto cestou se na Vás obracím s žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku, který 

se stane součástí mé bakalářské práce na téma Efektivita mediální komunikace or-

ganizace. Konkrétně se práce týká našeho florbalového klubu FBC Slavia Praha, je-

hož jsem hráčkou.  

Budu ráda, když tento dotazník vyplníte a pomůžete mi tak připravit návrh na ze-

fektivnění mediální komunikace tohoto florbalového klubu. Jeho vyplnění Vám za-

bere maximálně 10 minut. 

Děkuji za Vaši ochotu tento dotazník vyplnit i za čas, který mu věnujete. ♥ 

 

 

1. Jak se dneska máte? 

 

2. Jaký máte vztah k florbalu? 

o Baví mě, sám/sama ho hraju 

o Pouze se chodím dívat na zápasy/sleduju v TV 

o Chtěl/a bych ho hrát, ale nehraju 

o Jiné: 

3. Prostřednictvím kterých médií nyní přijímáte informace o florbalovém klubu 

FBC Slavia Praha? 

o Facebook 

o Instagram 

o YouTube 

o E-mail (newslettery) 

o Webová stránka 

o PPC reklama 

o TV 

o Rádio 
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o Zmínka v novinách 

o Zmínka v časopise 

o Letáky 

o Plakáty 

o Jiné: 

4. Ze kterého média/kterých médií byste nejraději čerpal/a informace o FBC 

Slavia Praha? 

o Facebook 

o Instagram 

o YouTube 

o E-mail (newsletter) 

o Webová stránka 

o PPC reklama 

o TV 

o Rádio 

o Noviny 

o Časopis 

o Letáky 

o Plakáty 

o Jiné: 

5. Jaké informace Vám o florbalovém klubu FBC Slavia Praha chybí? 

Např. informace o hráčích, více informací o průběhu zápasů, články o akcích pořádané FBC Sla-

via Praha apod.   

6. Jakou formou byste si přál/a informace získávat? 

Např. články, reportáže, videa, medailonky hráčů, rozhovory apod. 

7. Jak jste spokojen/a s webovými stránkami klubu? 

o Velmi spokojen/a. 

o Spokojen/a. 

o Spíše nespokojen/a. 

o Velmi nespokojen/a. 

o Prostor pro Vaše vyjádření… 

8. Jak jste spokojen/a s Facebookem klubu? 

o Velmi spokojen/a. 

o Spokojen/a. 

o Spíše nespokojen/a. 

o Velmi nespokojen/a. 

o Prostor pro Vaše vyjádření… 

9. Jak jste spokojen/a s Instagramem klubu? 

o Velmi spokojen/a. 

o Spokojen/a. 

o Spíše nespokojen/a. 

o Velmi nespokojen/a. 

o Prostor pro Vaše vyjádření… 

10. Jak jste spokojen/a s příspěvky klubu v časopise Naše Praha? 
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o Velmi spokojen/a. 

o Spokojen/a. 

o Spíše nespokojen/a. 

o Velmi nespokojen/a. 

o Prostor pro Vaše vyjádření… 

11. Jak jste spokojen/a s venkovní propagací florbalového klubu FBC Slavia 

Praha? 

o Velmi spokojen/a. 

o Spokojen/a. 

o Spíše nespokojen/a. 

o Velmi nespokojen/a. 

o Prostor pro Vaše vyjádření… 

12. Jak jste spokojen/a s propagací značky florbalového klubu FBC Slavia Praha? 

o Velmi spokojen/a. 

o Spokojen/a. 

o Spíše nespokojen/a. 

o Velmi nespokojen/a. 

o Prostor pro Vaše vyjádření… 

13. Která média by podle Vás mohla pomoci ke zviditelnění klubu? 

14. Jaké sportovní či jiné aktivity by podle Vás mohly přispět k větší popularitě 

klubu? 

Např. den otevřených dveří, turnaj pro školy v okolí, turnaj pro veřejnost apod. 

15. Pohlaví: 

o Žena 

o Muž 

16. Váš věk: 

o 0 – 18 let 

o 19 – 26 let 

o 27 – 40 let 

o 41 – 60 let 

o 60+ 

17. Jaký vztah máte k FBC Slavia Praha? 

o Hráč/ka 

o Rodič hráče 

o Trenér/ka 

o Vedení klubu 

o Jiné: 
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Příloha II. Stanovy spolku FBC Slavia 

Praha, z.s. 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpi-

sem, že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

Jméno a příjmení: Martina Švajnerová 

V Praze dne: 30. 04. 2019 Podpis:  

 

Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



  

82 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 


