
Efektivita mediální komunikace organizace

ABSTRAKT
Cílem této bakalářské práce je zjištění efektivity

mediální komunikace florbalového klubu FBC Slavia

Praha. Jejím úkolem je porovnat teoretická

východiska s reálně použitými postupy a doporučit

organizaci návrhy na zefektivnění mediální

komunikace. Práce se dělí na dvě části – teoretickou

a praktickou. V teoretické části je popsán význam

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 provedeného dotazníkového šetření

navržena doporučení pro zefektivnění mediální

komunikace.

ENGLISH SUMMARY
The aim of this bachelor thesis is a finding of the

efficiency of the media communication of floorball club

FBC Slavia Praha. Its assignment is to compare theoretical

basis with real applied approaches and to recommend

some suggestions to streamline media communication

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

the theoretical and practical part. In the theoretical part,

the meaning of the word communication 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 media 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
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MÚVS ČVUT v Praze, oddělení manažerských studií
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Prostřednictvím kterých médií nyní přijímáte informace

o klubu?

Navržená doporučení pro 

zvýšení efektivity 

organizace na základě 

vyhodnocení dotazníku

• Zvětšení objemu mediální komunikace

• Prohloubení obsahu mediální komunikace

• Orientace také na tradiční média (venkovní média)

• Využití potenciálu nových médií

• Zaměření na propagaci značky klubu
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ZÁVĚR

Florbalový klub FBC Slavia Praha díky své krátké době

fungování teprve postupně 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

florbalové konkurence.


