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Abstrakt 

Název:  Návrh sponzorských balíčků pro partnery tenisových juniorů v ČR 

 

Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je navržení několika sponzorských 

balíčků tak, aby se sponzoři zabývali danou problematikou a případně 

na ně byli ochotni přistoupit. 

 

Metody: V práci byly využity kvalitativní metody sběru dat. Jednalo se především 

o polostrukturované rozhovory se zástupci společností Wilson, Yonex a 

Babolat. Dále se jednalo o rozhovory s juniorskými tenisovými hráči. 

 

Výsledky: Na základě provedených rozhovorů bylo zjištěno, že společnosti nemají 

příliš prostoru k manévrování, co se sponzoringu juniorů týče. Přesto je 

možné, že v příští sezóně přihlédnou k nově vytvořeným sponzorským 

balíčkům.  

 

Klíčová slova: Tenis, sponzoring, marketing, finance 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

Title:  Sponsor package proposals for partners of junior Czech tennis players 

 

Objectives: The main aim of this bachelor's thesis is to propose several sponsorship 

packages so that the sponsors deal with the issue and eventually be 

willing to approach them. 

 

Methods: To meet the objectives of the bachelor's thesis were used qualitative 

methods of data collection, in particular, especially semi-structured 

interviews with representatives of Wilson, Babolat and Yonex 

companies. In addition, interviews with junior tennis players were used. 

 

Results: Based on the interviews, it was found that companies did not have much 

room for maneuvering. On the other hand, it is reasonably expected that 

these companies will take into account the newly created sponsorship 

packages next season. 

 

Keywords: Tennis, sponsors, marketing, finance 



6 

 

OBSAH 

1 ÚVOD ....................................................................................................................... 8 

2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE ...................................................................................... 9 

2.1 CÍLE ................................................................................................................... 9 

2.2 ÚKOLY ............................................................................................................... 9 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ......................................................................... 10 

3.1 SPONZORING .................................................................................................... 10 

3.2 POSTAVENÍ SPONZORINGU V RÁMCI MARKETINGU ........................................... 11 

3.2.1 Sponzoring v porovnání s reklamou ........................................................... 13 

3.2.2 Sponzoring ve srovnání s dárcovstvím ........................................................ 14 

3.3 SUBJEKTY SPONZORINGU ................................................................................. 15 

3.4 PODSTATA SPONZORINGU A JEHO HLAVNÍ CÍLE ................................................ 15 

3.4.1 Hlavní cíle sponzora ................................................................................... 15 

3.4.2 Hlavní cíle sponzorovaného subjektu ......................................................... 17 

3.4.3 Výhody a nevýhody sponzoringu ................................................................. 17 

3.5 TYPY SPONZORINGU......................................................................................... 18 

3.5.1 Úrovně sponzoringu .................................................................................... 19 

3.6 SPORTOVNÍ SPONZORING ................................................................................. 19 

3.7 FORMY SPORTOVNÍHO SPONZORINGU .............................................................. 22 

3.7.1 Sponzoring sportovních akcí ....................................................................... 22 

3.7.2 Sponzoring sportovních týmů...................................................................... 23 

3.7.3 Sponzoring ligových soutěží ........................................................................ 23 

3.7.4 Sponzoring sportovního klubu .................................................................... 23 

3.7.5 Sponzoring jednotlivce ................................................................................ 24 

3.8 VYJEDNÁVÁNÍ SPONZORINGU .......................................................................... 25 

3.8.1 Sponzorský balíček ...................................................................................... 26 

3.8.2 Sponzorská smlouva .................................................................................... 27 

4 METODOLOGIE ................................................................................................. 28 

4.1 KVALITATIVNÍ ROZHOVOR ............................................................................... 28 

4.1.1 Nestrukturovaný rozhovor .......................................................................... 28 

4.1.2 Strukturovaný rozhovor .............................................................................. 28 



7 

 

4.1.3 Polostrukturovaný rozhovor ....................................................................... 29 

4.2 TVORBA ROZHOVORŮ ...................................................................................... 29 

4.3 STRUKTURA ROZHOVORŮ ................................................................................ 31 

4.3.1 Rozhovor s juniorskými hráči tenisu ........................................................... 31 

4.3.2 Rozhovor se zástupci značek ....................................................................... 32 

5 ANALYTICKÁ ČÁST ......................................................................................... 33 

5.1 JUNIORSKÝ TENIS VE SVĚTĚ ............................................................................. 33 

5.2 JUNIORSKÝ TENIS V ČESKÉ REPUBLICE ............................................................ 34 

5.2.1 Analýza rozhovoru s hráči .......................................................................... 35 

5.3 WILSON ........................................................................................................... 36 

5.3.1 Analýza rozhovoru s Janem Jelínkem ......................................................... 37 

5.4 YONEX ............................................................................................................. 38 

5.4.1 Analýza rozhovoru s Jakubem Šnajdrem .................................................... 39 

5.5 BABOLAT ......................................................................................................... 40 

5.5.1 Analýza rozhovoru s Romanem Medviděm ................................................. 40 

6 SYNTETICKÁ ČÁST .......................................................................................... 41 

6.1 SPONZORSKÉ BALÍČKY ..................................................................................... 41 

6.1.1 Exkluzivní balíček ....................................................................................... 41 

6.1.2 Pro Balíček ................................................................................................. 42 

6.1.3 Standart balíček .......................................................................................... 43 

6.1.4 Starter Pack balíček .................................................................................... 44 

7 DISKUSE ............................................................................................................... 45 

8 ZÁVĚR .................................................................................................................. 46 

POUŽITÁ LITERATURA ........................................................................................... 48 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ ................................................................................ 50 

SEZNAM GRAFŮ ........................................................................................................... 50 

SEZNAM TABULEK ....................................................................................................... 50 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................... 51 

 

  



8 

 

1 ÚVOD 

V současné době patří tenis, co se popularity týče, k jednomu z nejoblíbenějších sportů. 

Množství závodních i rekreačních tenistů v České republice stoupá každým rokem. 

Avšak i přes tuto skutečnost často dochází k ukončení „kariéry“ závodních hráčů 

především v dorosteneckých a juniorských kategoriích. Hlavní příčinou je nedostatek 

finančních prostředků pro vytvoření náležitých tréninkových podmínek a pro možnost 

vycestování na mezinárodní turnaje.  

Tenis vyžaduje vysoké vynaložení finančních prostředků již od kategorií minitenisu, 

ve které soutěží děti do 7 let. U těchto věkových kategorií je vše založeno na obětavosti 

rodičů, kteří musí věnovat spoustu úsilí, aby jejich malý tenista měl zajištěno vše, 

co potřebuje, jak pro zlepšování v tenise, tak pro správný rozvoj ze zdravotního 

hlediska. Minitenis a Babytenis, což jsou kategorie, kam patří děti do 10 let, zažívají 

vzestup především v posledních pěti letech. Financování je zde ještě únosné i na vyšší 

úrovni, a proto se podíváme na kategorii juniorů. 

Juniorský tenis berme jako kategorii do 18 let. Zde se rozhoduje, zda má tenista 

budoucnost jako profesionál nebo zůstane pouze u závodního hraní. A zde hraje velmi 

důležitou roli sponzoring. 

Značná omezenost finančních podpory ze strany společností, které jsou tzv. tenisovými 

značkami, způsobuje nutnost velkých finančních výdajů ze strany rodičů, jak 

na tenisovou výbavu, tak na cestování a plat trenéra. Pokud by došlo k lepší podpoře 

juniorů ze strany tenisových značek, mohla by se strana rodičů více zabývat organizací 

a financováním cestování po turnajích a tréninkového procesu juniorských tenistů. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíle 

Hlavním cílem této bakalářské práce je pomocí hloubkových rozhovorů s poskytovateli 

sponzoringu i se sponzorovaným subjektem, zjistit současný vztah těchto dvou aktérů a 

zároveň navrhnout sponzorské balíčky, které by mohli napomoci ke zlepšení 

současných podmínek. 

2.2 Úkoly 

Pro dosažení hlavního cíle této bakalářské práce bylo nutné splnit tyto úkoly: 

 provést polostrukturované rozhovory s hráči a jejich rodiči 

 popsat současný vztah mezi hráči a společnostmi  

 provést polostrukturované rozhovory s manažery tenisových značek 

 na základě získaných informací navrhnout sponzorské balíčky 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této kapitole budou pomocí odborné literatury a jiných zdrojů popsány základní 

pojmy k dané problematice. Dále budou prezentována teoretická východiska, na kterých 

je práce postavena, ať už jde o sponzoring jako takový, sponzorské balíčky, či tenis jako 

sportovní disciplínu. 

3.1 Sponzoring 

Dle Hajíčka (2014) lze definovat sponzoring jako: „podporu převážně neziskové 

organizace, osoby nebo společnosti formou finančního prostředku případně nefinanční 

podpory.“ (Hajíček, 2014, online) Autor definuje sponzoring jako podporu buď 

finanční, nebo nefinanční. Nefinanční podpora může být například podpora materiální, 

kdy je sportovci poskytnuta výbava, kterou potřebuje pro svůj výkon, a nemusí na ni 

vynakládat finanční prostředky. (Hajíček, 2014) 

Jahodová et al. (2010) popisuje sponzoring jako: „vztah mezi poskytovatelem financí, 

zdrojů či služeb a jedincem, akcí či organizací, které na oplátku nabízejí práva 

a asociace, jež mohou být komerčně využity.“ (Jahodová et al., 2010, s. 130) Zde je 

vidět jasná snaha o to, popsat sponzoring jako vztah mezi dvěma stranami, kdy jedna 

strana poskytne „něco“ za co jí druhá strana poskytne protislužbu, tak aby z toho obě 

strany vytěžili maximum. 

Další definice je autorky Čáslavové (2009), která říká, že sponzoring je: „významný 

specifický prostředek k zabezpečení dostatečných finančních zdrojů, sloužících 

k realizaci zejména kulturních, vědeckých, charitativních a v různých dalších sférách 

života společnosti.“ (Čáslavová, 2009, s. 190). Autorka dále píše o tom, že výjimkou 

nejsou ani tělovýchovné, sportovní a turistické organizace, spolky, kluby, a také 

jednotlivci. Všechny tyto skupiny usilují o získání finančních prostředků pro jejich 

činnost. (Čáslavová, 2009) 

Z těchto výše zmíněných definic vyplývá, že sponzoring má povahu vztahu, který je 

podložen smlouvou, ve které je jasně definován předmět sponzoringu a podmínky 

spolupráce. Jedná se o takový vztah, kdy sponzor poskytne službu sponzorovanému, 

který mu záhy poskytne protislužbu, z čehož vychází, že by měl být oboustranně 
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prospěšný. Podstatně je taktéž zmínit, že sponzor svým jednáním sleduje své další 

zájmy v podobě propagace a komunikace. 

Sponzor může využít sponzoringu jako marketingového prostředku, jehož cílem je 

zlepšování povědí a image produktu a také značky, propojení značky s určitým 

segmentem trhu, vyvolání zájmu o vyzkoušení produktu atd. Sponzoring lze také využít 

jako podpora komunikačních cílů firmy, mezi které řadíme například zvýšení povědomí 

o firmě, podpora image a reputace firmy, změna vnímání u vybrané části veřejnosti, 

oslovení cílové skupiny či odlišení od konkurence. Z velké části převládá propojení 

těchto cílů. (Jahodová et al., 2010) 

Pro firmu, která se nachází v pozici sponzora, je velice důležité vymezit si cílovou 

skupinu, protože jak už je zmíněno výše, sponzorství je často spojeno s určitou akcí či 

událostí nebo s jedincem, který se různých akcí účastní. Z toho vyplívá, že by si firma 

měla vybírat typy sponzoringu s ohledem na své komunikační cíle a cílovou skupinu. 

(Jahodová et al., 2010) 

Velice podstatným prvkem je vnímání vazby mezi sponzorovaným subjektem 

a značkou sponzora pro cílovou skupinu. Až v této chvíli se sponzorství z pohledu firmy 

může jevit jako úspěšné. Toto spojení bývá označováno jako tzv. sponsorship fit. 

(Karlíček et al., 2011)  

Dalším podstatným faktorem, který musí firma při rozhodování, jakou entitu 

sponzorovat zvážit, je, že sponzorovaný subjekt musí cílovou skupinu oslovovat. Cílová 

skupina musí mít o subjekt určitý zájem. Pokud jsou splněny tyto dva faktory, zdá se 

být tato entita vhodné médium pro komunikaci dané značky. Další faktor, který je 

klíčový pro efektivní sponzoring, je jeho aktivace. Značka by měla být do sponzorované 

aktivity zapojena vhodným způsobem, neboť toto zapojení má poté přímé pozitivní 

dopady na povědomí o značce. (Karlíček et al., 2011) 

3.2 Postavení sponzoringu v rámci marketingu 

Z hlediska marketingu můžeme sponzoring zařadit mezi marketingové služby, které se 

podle Novotného (2011) dělí na čtyři skupiny: 

 reklama (Advertising) 

 vztahy s veřejností (Public relations) 
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 sponzorství (Sponsorship) 

 podpora prodeje (Sales promotions) (Novotný, 2011) 

Novotný dále dodává, že na rozdíl od tradičního marketingového mixu v něm chybí 

osobní prodej, neboť sponzorství je v mnoha případech mnohem účinnější nástroj. 

(Novotný, 2011) 

Většina autorů, např. Kotler et al. (2003) a Jahodová et al. (2010), uvádí sponzoring 

jako součást komunikačního mixu. (Karlíček et al., 2011) Komunikační mix slouží jako 

proces, jehož pomocí se manažeři snaží dosáhnout optimální kombinací nástrojů 

marketingových a tím i firemních cílů. (Jahodová et al., 2010) 

Marketingová komunikace je tříděna a řazena různě, podle toho, od kterého autora 

čerpáme. Níže si ukážeme způsob, jakým marketingovou komunikaci člení Jahodová 

et al. (2010). 

 

1 OSOBNÍ 

a. Osobní prodej 

2 NEOSOBNÍ 

a. Reklama 

b. Podpora prodeje 

c. Přímý marketing 

d. Public relations (Jahodová et al., 2010, s. 44) 

 

Někteří autoři (Foret, 2011) zařazují sponzoring do nástrojů public relations. (Foret, 

2011) Jinými autory např. Přikrylová (2010) je sponzoring chápán jako samostatná 

součást komunikačního mixu, který se oproti ostatním vyznačuje značnou flexibilitou. 

(Kotler, 2007) Další znakem, který ukazuje jeho mimořádnou důležitost, je fakt, že je 

v Zelené listině o komerční komunikaci (Green Paper on Commercial Communication) 

Evropskou komisí uváděn jako samostatná součást komerční komunikace. (Foret, 2011) 

Dále i autoři Mullin et al. (2000) uvádějí, že „zatímco mnoho ostatních komunikačních 

aktivit, které často probíhají samostatně, jsou sponzorské aktivity integrovanější 

a skládají se z různých marketingových a komunikačních prvků“. (Mullin et al., 2000, 
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s. 254) Budeme-li nahlížet na sponzoring jako na komunikační nástroj, spatříme několik 

kombinací skupin komunikačních nástrojů. (Mullin et al., 2000) 

V posledních letech se důležitost sponzoringu stále zvyšuje, a to zejména na poli 

marketingu. Proto je důležité, brát ho jako zcela zvláštní část komunikačního mixu. 

Firmy mohou chtít pomocí sponzoringu dosáhnout různých marketingových cílů, 

a proto je často propojen s jinými nástroji marketingové komunikace. Na základě těchto 

poznatků můžeme říci, že v praxi je jen málokdy využíván zcela samostatně.  

3.2.1 Sponzoring v porovnání s reklamou  

V minulosti byl sponzoring vnímán spíše jako doplňková aktivita reklamy. V současné 

době se tento názor začíná čím dál více měnit, a to hlavně vzhledem ke skutečnosti, 

že při porovnání nákladů a výnosů spojených se sponzoringem a náklady vydané 

na klasickou reklamu, zjistíme, že pokud je sponzorství řízené na profesionální úrovni, 

tak přináší pro firmy mnohem větší efektivitu v dosažení cílů. (Jahodová et al., 2010 

a Novotný, 2011) 

Můžeme říci, že se sponzoring nachází někde na přelomu reklamy a daru. Jak bylo již 

výše řečeno, jedná se o vztah mezi poskytovatelem sponzoringu (tzv. sponzorem) 

a subjektem, který sponzoring přijímá (tzv. sponzorovaným). Sponzorovanému plynou 

vůči sponzorovi určité závazky. V neposlední řadě je zde také fakt, že sponzoring klade 

spíše důraz na vytvoření kladného obrazu podnikatelského subjektu u veřejnosti. 

(Durdová, 2005) 

Reklama vyvíjí snahu změny chování u příjemce jejího sdělení, na druhou stranu 

u sponzoringu je jasný pokus o spojení značky či produktu se sponzorovaným 

subjektem. Z toho vyplývá přínos důvěryhodnosti sponzora, který přejímá kladné 

(i záporné) hodnoty sponzorovaného subjektu. Oproti reklamě je u sponzoringu 

snadnější dosažení přímého kontaktu s cílovou skupinou, které se může reklamní 

sdělení pomocí jiných kanálů vyhnout. Dále musíme vzít v potaz, že na rozdíl 

od reklamy je sponzoring mnohem méně zaměřen na konkrétní produkt, účinnost je 

špatně měřitelná a dohled sponzora může být značně omezen. (Jahodová, 2010) 

Autoři Pitts et al. (1996) uvádějí, že: „Sponzorování nabízí mnoho zřetelných výhod 

jdoucích nad většinu reklamních technik. Reklama podává přímou komerční zprávu, 

zatímco sponzorování se dostává k lidem z různých zdrojů. Sponzorování zahrnuje 
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i společnost, která je připravena učinit závazek a podporu nějaké činnosti, to znamená, 

že se v této činnosti orientuje více na lidi než na reklamní návrhy.“ (Pitts et al., 1996, 

s. 252) Z této definice nám vyplývá jednoznačný rozdíl mezi reklamou a sponzoringem. 

Tohoto rozdílu se dá využít, a to aplikací jak reklamy, tak sponzoringu současně. 

Moderní firmy v současné době upřednostňují tzv. business sponzoring. V tomto 

případě nejde pouze o finanční a materiální podporu sponzorovanému subjektu, 

ale firma očekává přímý obchodní přínos. Tato forma se už velice přibližuje k reklamě. 

(Durdová, 2005) 

Ze shrnutí této podkapitoly nám vyplývá, že firma se do sponzorského vztahu 

se sponzorovaným nezapojuje pouze z důvodu reklamy, ale snaží se o spojení jejího 

jména s určitou činností či akcí, o níž má veřejnost zájem. Vzhledem k zájmu o danou 

činnost se díky sponzoringu může firma dostat do lepší vyjednávací pozice s vybranou 

skupinou veřejnosti, kterou si vybrala již při segmentaci trhu a také s ní může lépe 

komunikovat.  

3.2.2 Sponzoring ve srovnání s dárcovstvím 

Pojem dar a sponzorský příspěvek se v současné době velice často zaměňuje. V různých 

médiích se dokonce můžeme doslechnout o sponzorském daru, což je z hlediska 

marketingové teorie a sponzoringu zcela zavádějící pojmenování.  

Pro sponzorovaného je sponzoring z daňového hlediska příjmem, který se zahrnuje 

do doplňkové činnosti. Stejně jako ostatní příjmy i tento příjem podléhá dani z příjmu 

fyzických osob. Z druhého pohledu, což je pohled sponzora, je tento náklad prakticky 

běžným provozním nákladem, který je daňově uznatelný. (Zákon č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, online) 

Charakteristickými znaky darů jsou především bezplatnost a dobrovolnost. Bezplatnost 

daru znamená, že se obdarovaný žádným způsobem nezavazuje poskytovat dárci 

protislužbu, která by byla vyjádřená v penězích nebo materiálně. Dar je poskytnut 

dobrovolně, tedy z vlastní vůle dárce. Samozřejmě je možné i vzájemné darování. 

K tomu se však nevztahuje to, co bylo výše zmíněno. (Durdová, 2005) 

Oproti sponzoringu se dar řeší z většiny případů smlouvou darovací, ve které je 

zaznamenáno, že se obdarovaná strana nezavazuje k žádnému protiplnění. Ze své 



15 

 

svobodné vůle ho však může poskytnout. Často se jedná například o zveřejnění jména 

dárce. 

3.3 Subjekty sponzoringu 

Vzhledem k tomu, že mezi definice sponzoringu patří i skutečnost, že se jedná o vztah, 

můžeme přesně specifikovat jeho jednotlivé subjekty. Subjekty sponzorského vztahu 

podle Foreta (2011) jsou tyto: 

 Sponzorská firma – poskytovatel finančních i materiálních prostředků 

 Sponzorovaný – subjekt, který získá finanční prostředky od sponzorské firmy 

za předem ujasněných podmínek (pokryty sponzorskou smlouvou) 

 Sponzoringová/marketingová agentura – zprostředkovatel vztahu mezi výše 

uvedenými subjekty (Foret, 2011) 

V praxi se může jednat buď to o vztah přímý (dvoustranný), ve kterém se nevyskytuje 

strana marketingové agentury, nebo o vztah nepřímý neboli zprostředkovaný. Tento 

vztah je také nazýván třístranným a třetí strana v podobě agentury má nárok na určitou 

odměnu, která je zaznamenána opět ve smlouvě. (Foret, 2011) 

3.4 Podstata sponzoringu a jeho hlavní cíle 

Na základě výše zmíněných skutečností je více než jasné, že sponzoring je podpora 

jednoho subjektu (sponzorovaného) jiným subjektem (sponzorem), ať už se jedná 

o finanční nebo nefinanční způsob podpory. Předmětem dohody je samozřejmě 

sponzorská smlouva, která udává, jakou protislužbou se bude revanšovat sponzorovaný 

subjekt svému sponzoru. Můžeme tedy říci, že sponzoring ve své podstatě pomáhá 

sponzorovanému uskutečnit jeho projekt, zatím co sponzorovi pomáhá naplnit jeho 

komunikační cíle. 

3.4.1 Hlavní cíle sponzora 

Podíváme-li se na hlavní cíle sponzoringu, berme v potaz, že sponzoring je oboustranně 

prospěšný vztah. Obě strany z něj profitují, jedná se o vzájemnou spolupráci, proto 

můžeme vymezit hlavní cíle sponzora. Mezi nejpodstatnější cíle sponzora určitě paří 

posilování image značky. Karlíček et al. (2011) říká: „Spojením s vhodnou entitou může 

značka převzít asociaci, kterou u cílové skupiny tato entita vyvolá. Tím může být 
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posílena i vnímaná kvalita značky a její preference. Podobně jako je tomu u reklamy, 

sponzoring představuje stejně efektivní nástroj ke zvyšování povědomí o značce, protože 

dokáže zasáhnout velké masy spotřebitelů.“ (Karlíček et al., 2011, s. 143) 

Díky faktu, že sponzoring je velice flexibilní je možné rozdělit jeho cíle do dvou skupin 

podle zaměření. První skupinou jsou komunikační cíle firmy a druhou jsou cíle 

marketingové komunikace. Toto rozdělení je přehledně zaznamenáno jeho autorem 

De Pelsmackerem et al. (2003): 

 

Tabulka č. 1: Cíle sponzoringu podle De Pelsmackera (2003) 

 

Zdroj: (Pelsmacker, 2003, s. 327) 

  

Zvýšení povědomí veřejnosti o firmě

Podpora nebo zvýšení image firmy 

Změna vnímání firmy veřejností

Zájem o místní záležitosti 

Podpora obchodních vztahů

Pohostinost firmy (hospitality)

Prezentování dobrého jména obchodníka

Zlepšení vztahů se zaměstnanci a jejich motivace 

Posílení náborů

Pomoc pro úspěšnost prodeje

Zvýšení pozornosti médií

Protiváha k nepříznivé publicitě

Tlak na tvůrce politiky a akcionáře

Osobní cíle vrcholných manažerů

Zvýšení povědomí u současných zákazníků

Zvýšení povědomí u potenciálních zákazníků

Potvrzení vedoucí pozice na trhu

Zvýšení povědomí o novém produktu

Změna vnímání značky

Propojení značky s určitým tržním segmentem

Vyvolání zájmu o vyzkoušení nového produktu

Zvýšení podílu prodeje a trhu

Cíle marketingové 

komunikace 

Budování povědomí

Image značky

Podíl prodeje a trhu

Veřejnost

Obchodní vztahy a jejich 

subjekty

Zaměstanci

Tvůrci mínění a 

rozhodovatelé

Komunikační cíle 

firmy
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3.4.2 Hlavní cíle sponzorovaného subjektu  

Hlavním cílem sponzorovaného subjektu je zejména získání materiálních, finančních a 

dalších prostředků, kterých je zapotřebí pro zabezpečení dané organizace, události nebo 

jedince. Ve většině případů se jedná o finančně náročné operace, které by bez správného 

sponzoringu nebylo možné provádět. (Foret, 2011) 

Vezmeme-li v potaz výše zmíněné cíle z pohledu tenisového jedince, bez navázání 

správných sponzorských vztahů je malá pravděpodobnost, že se hráč bude mít možnost 

dostat na profesionální úroveň, například z důvodu vysokých nákladů, kterých je 

zapotřebí vynaložit na celý tým, který má na starost přípravu tenisového hráče.   

3.4.3 Výhody a nevýhody sponzoringu 

I ve sponzoringu můžeme mluvit o výhodách a nevýhodách, které přináší. Podle autora 

Foreta (2011), jsou hlavní výhody sponzoringu tyto:  

 oslovení zákazníka v uvolněné atmosféře 

 lze oslovit velké množství lidí za příznivou cenu 

 dochází k násobení efektu pomocí televizního přenosu sponzorovaných akcí 

 zprostředkovává snadnější vstup na mezinárodní trh 

Jako nevýhody sponzoringu zde Foret (2011) označuje: 

 sponzorování soutěžních týmů může odlákat zákazníky, kteří jsou příznivci 

jiného týmu 

 zdravotnictví se školstvím by se neměly nechávat v moci občanských rozmarů 

některých firem 

 někdy se sponzoring může považovat za sobecký, kdy sponzor očekává 

od sponzorovaného větší protihodnotu 

 sponzorování určitých akcí, se nemusí v jiných zemích akceptovat a brát 

za dobrý sponzoring 

Ve větších firmách může docházet k neinformovanosti zaměstnanců ohledně 

sponzoringu, kterým se firma zabývá. Z tohoto důvodu je velice důležité, aby všichni 

zaměstnanci byli informování o strategii, kterou se podnik zabývá a aby byl sponzoring 

prezentován jako pozitivní faktor, který může firmě v budoucnu pomoci jen k lepším 

výsledkům. V opačném případě by zaměstnanci mohli být ti, kteří budou proti 

sponzoringu zbrojit. (Pelsmacker, 2003) 
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Z výše uvedených skutečností vyplývá, že sponzoring není vždy jen pozitivní 

záležitostí, jak by se mohl zdát. Je zde třeba brát v potaz hned několik faktorů 

(výhody/nevýhody), aby sponzoring přinesl žádaný pozitivní dopad jak pro sponzora, 

tak pro sponzorovaného a tím pádem, aby obě strany vyšly ze spolupráce lépe, než když 

do ní vstoupily. 

3.5 Typy sponzoringu 

V této kapitole si rozdělíme sponzoring do různých skupit. Existuje více druhů 

rozdělení sponzoringu podle toho, jak na tuto problematiku jednotliví autoři nahlíží. 

Vzhledem k prostudování specifických dělení od různých autorů vyšlo nejvýstižněji 

dělení podle autorky Jahodové et al. (2010) a také podle autorky Černé et al. (2007). 

Dle Jahodové et al. (2010) existují tyto druhy sponzoringu: 

 sportovní sponzoring (jedinci/týmy, sportovní akce, prostory) 

 kulturní sponzoring (divadla, muzea, galerie, hudební tělesa, kulturní akce, 

festivaly, výstavy, knihovny) 

 společný sponzoring (památky, vzdělávání, místí komunity) 

 vědecký sponzoring (výzkum, vývoj) 

 ekologický sponzoring (životní prostředí) 

 sociální sponzoring (školy, občanské organizace, obecní samosprávy) 

 sponzoring médií a programů (zájmové programy, předpovědi počasí) 

 profesní sponzoring (podnikatelské záměry, investiční příležitosti) 

 komerční sponzoring (projekty obchodních partnerů) (Jahodová et al., 2010) 

Autorka Černá et al. (2007) dělí sponzoring podle zaměření: 

 osob (sportovců, umělců) 

 skupin (sdružení umělců, hudebních skupin, divadelních souborů) 

 organizací (muzeí, galerií, divadel, orchestrů) 

 událostí a akcí (vernisáží, koncertů, divadelních představení) (Černá et al., 2007) 

Z výše uvedených dělení vyplývá, že lze sponzoring reálně rozdělit do nespočet skupin. 

V této práci se dále budeme zabývat hlavně sportovním sponzoringem, který je 

pro tenis, jakožto sport, nejdůležitější. 
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3.5.1 Úrovně sponzoringu 

Pokud se podíváme na kterýkoliv typ nebo formu sponzoringu, vždy se dá sponzoring 

rozdělit do více úrovní. Sponzor jako takový, může akceptovat všechny podmínky, 

které sponzorovaný subjekt navrhl, ale samozřejmě to tak nemusí být vždy. Proto se 

dostáváme k problematice úrovní ve sponzoringu. Každá úroveň sponzorského vztahu 

se týká jiných cen sponzoringu a nepochybně i jiných podmínek.  

Úrovně sponzoringu se opět dají rozdělit do různých skupin, podle toho, jak je vytyčil 

autor sám. Jahodová et al. (2010) dělí úrovně sponzoringu následovně: 

 výhradní sponzor – jediný sponzor daného subjektu  

 generální sponzor – hlavní sponzor, který nemusí být sám 

 titulní sponzor – jeho jméno je uvedenu v názvu akce (například Tipsport 

Extraliga ledního hokeje) 

 exkluzivní sponzor s výhradním právem pro určitou kategorii – jeden sponzor 

má výhradní právo ve svém sektoru 

 řadový sponzor – nejnižší benefity (Jahodová et al., 2010) 

Prostředí sponzoringu, kde se jedná především o jednotlivce, se z převážné většiny 

nezabývá úrovní výhradního sponzora, protože by jediný sponzor nedokázal pokrýt celý 

sortiment, který by požadoval sponzorovaný subjekt. 

3.6 Sportovní sponzoring 

Podíváme-li se na sport z pohledu posledních pár let, můžeme vidět rostoucí zájem 

o celou oblast sportu. Ať už se jedná o vrcholový sport, výkonnostní sport a (nebo) 

sport rekreační. Velká část společnosti se sportem přichází do styku téměř každý den. 

Nemusí ho zrovna provozovat, ale sportovní výsledky, přenosy a tak dále, jsou kolem 

nás neustále. Navíc je tu skutečnost, že sportovní akce typu Spartan race, nebo běhy 

na různou trať se v posledních pár letech stali několikanásobně populárnějšími, 

už proto, že tyto akce jsou především uspořádávány pro širokou veřejnost a ne, jen 

pro atlety a vrcholové sportovce.  

Čáslavová (2009) definuje sponzoring takto: „Sponzoring představuje významný 

specifický prostředek k zabezpečení dostatečných zdrojů, sloužících k realizaci zejména 
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kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit v různých sférách života 

společnosti.“  

Všechny tyto skutečnosti vedou k faktu, že pokud se rozrůstá sportovní prostřední, 

zvětšuje se i tok financí tímto směrem. V následující tabulce je zřetelně vidět, 

že celkové množství investovaných finančních prostředků do sponzoringu roste. 

Především v oblasti sportu. 

Tabulka č. 2: Výdaje na sponzoring v Severní Americe podle specifického typu 

(v bilionech amerických dolarů) 

 

Zdroj: IEG. Sponsorship Spending Forecast: Continued Growth Around the World 

[online]. 2017 [cit. 2018-07-20]. Dostupné z: 

http://www.sponsorship.com/iegsr/2017/01/04/Sponsorship-Spending-Forecast--

Continued-Growth-Ar.aspx 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že v Severní Americe výdaje na sponzoring stále 

rostou, a to i přes skutečnost, že rok 2017 je teprve predikcí.  

Jako příklad si uvedeme graf, kde jsou zobrazeny výdaje na sponzoring globálně 

od roku 2013. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sponsorship.com/iegsr/2017/01/04/Sponsorship-Spending-Forecast--Continued-Growth-Ar.aspx
http://www.sponsorship.com/iegsr/2017/01/04/Sponsorship-Spending-Forecast--Continued-Growth-Ar.aspx
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Graf č. 1: Celkové globální výdaje na sponzoring (v bilionech amerických dolarů) 

 

Zdroj: IEG. Sponsorship Spending Forecast: Continued Growth Around the World 

[online]. 2017 [cit. 2018-07-20]. Dostupné z: 

http://www.sponsorship.com/iegsr/2017/01/04/Sponsorship-Spending-Forecast--

Continued-Growth-Ar.aspx 

Na grafu číslo 1 můžeme vidět růst výdajů na sponzoring, který je každoročně větší než 

4 %. Tato skutečnost nás toliko utvrzuje v myšlence, že je důležité pokusit se zlepšit 

podmínky sponzoringu v juniorském tenise. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sponsorship.com/iegsr/2017/01/04/Sponsorship-Spending-Forecast--Continued-Growth-Ar.aspx
http://www.sponsorship.com/iegsr/2017/01/04/Sponsorship-Spending-Forecast--Continued-Growth-Ar.aspx
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Tabulka č. 3: Globální výdaje na sponzoring v určitých regionech (v bilionech amerických 

dolarů) 

 

Zdroj: IEG. Sponsorship Spending Forecast: Continued Growth Around the World 

[online]. 2017 [cit. 2018-07-20]. Dostupné z: 

http://www.sponsorship.com/iegsr/2017/01/04/Sponsorship-Spending-Forecast--

Continued-Growth-Ar.aspx 

Tabulka číslo 3 představuje výdaje na sponzoring v určitých světových regionech kromě 

Severní Ameriky. Celkově za rok 2016 bylo souhrnných výdajů na sponzoring 

60,1 bilionu amerických dolarů. Z toho nám vyplívá, že pouze v Severní Americe tato 

suma činila zhruba 22,3 bilionu amerických dolarů. Je zřejmé, že nejvíce finančních 

prostředků kolem sponzoringu se točí v Severní Americe a následně až v Evropě a Asii. 

Všechny výše zmíněné tabulky jen poukazují na fakt, že sponzoring je rostoucí obor, 

ve kterém dochází k podstatně velkým investicím a měl by se na něj brát potřebný 

zřetel. V našem případě především na sportovní sponzoring, už jen proto, že tenis je 

sport a jak je uvedeno v tabulce číslo 2, nejvíce výdajů na sponzoring v Severní 

Americe je právě ve sportu. (IEG, 2017) 

3.7 Formy sportovního sponzoringu 

Sponzoring ve sportu je charakteristický také svojí různorodostí a schopností odlišit 

určité formy, respektive objekty, kterými se bude zaobírat. Následující druhy objektů, 

kterým se může sportovní sponzoring věnovat, vychází z publikací Čáslavové (2009) 

a Novotného (2011), kteří tyto formy dokázali vymezit dle mého úsudku nejpřesněji. 

3.7.1 Sponzoring sportovních akcí 

Sportovní akce jako takové, jsou velice lukrativní příležitostí pro sponzory. Hlavním 

důvodem je, možnost sponzorovaného subjektu nabídnout kvalitní možnosti protislužby 

http://www.sponsorship.com/iegsr/2017/01/04/Sponsorship-Spending-Forecast--Continued-Growth-Ar.aspx
http://www.sponsorship.com/iegsr/2017/01/04/Sponsorship-Spending-Forecast--Continued-Growth-Ar.aspx
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za sponzorovu podporu. Jedná se hlavně o reklamní možnosti. Dále je velikou výhodou 

množství sportovních akcí, které jsou sledovány celou veřejností. Uvedeme si to 

na příkladu Grandslamového turnaje Roland Garros. Jedná se o jeden ze 4 největších 

a nejslavnějších tenisových turnajů na světě. Každoročně se koná v Paříži a sleduje jej 

miliony diváků po celém světě. Hlavním sponzorem je už několik let banka BNP 

Paribas. Pokud si otevřete jakékoliv médium na sledování turnaje (televize, webové 

stránky, aplikace, live skóre), Jako první uvidíte BNP Paribas. Především pro televizní 

diváky je to nevyhnutelná věc, vzhledem k tomu, že se nápisy BNP Paribas nacházejí 

kolem celého tenisového dvorce na zelených plachtách. Z tohoto příkladu je názorně 

vidět, kolik možností sponzoringu má sportovní akce. 

3.7.2 Sponzoring sportovních týmů 

V této oblasti se sponzoring značně rozšířil i do výkonnostního sportu a sportu, který je 

dostupný pro všechny. Sponzor zde většinou poskytuje materiální vybavení, popřípadě 

finanční prostředky, které sportovnímu týmu pomohou například při výjezdech týmu 

na utkání a podobně.  

3.7.3 Sponzoring ligových soutěží 

Touto formou sponzoringu se z převážné většiny zabývají velké firmy, které mají 

finanční možnosti na dostatečnou podpory celé ligy. Stávají se partnerem ligy 

a dostávají tím možnost být uvedeni v názvu soutěže a využívat reklamní plochy 

a multifunkční obrazovky na stadionech a podobně, jakožto svou reklamní plochu. 

Například v nejvyšší české hokejové soutěži je hlavním partnerem společnost Tipsport a 

liga se tak jmenuje Tipsport Extraliga ledního hokeje. V tenisovém světě, respektive 

českém tenisovém světě, se v roce 2017 stala hlavním partnerem Moneta Money Bank, 

která sponzoruje všechny tenisové soutěže, které se hrají v České republice a jako 

hlavní partner je logo této banky vytištěno na každém tenisovém míčku, který je určen 

pro soutěžní utkání. 

3.7.4 Sponzoring sportovního klubu 

V této formě sportovního sponzoringu se sponzorovi může nabídnout hned několik 

možností propagace.  

„Sportovní klub disponuje jak sportovci, sportovními družstvy, svými profesionálními 

odděleními, pořádání sportovní akce atd.“ (Čáslavová, 2009, s. 201) 
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Dle autorky Čáslavové (2009) je jasné, že sponzor zde má na výběr z velké škály 

propagačních možností, což se například u sponzoringu jednotlivce říct nedá. 

3.7.5 Sponzoring jednotlivce 

Sponzoring jednotlivce je pro téma této bakalářské práce jedno ze základních bodů. 

V současné době funguje sponzoring jednotlivců zejména u vrcholových sportovců 

a samozřejmě u individuálních sportů, ke kterým patří i tenis. V této formě sponzoringu 

se pracuje především s osobností sportovce. Sám sportovec dělá tvář společnosti, která 

ho sponzoruje a podle toho se také musí prezentovat. Společnost s osobností sportovce 

pracuje na různých úrovních, ať už se jedná o účast sportovce v reklamních spotech, 

autogramiády, aktivita na sociálních sítích nebo jen to, že sportovec nosí neustále 

značku, kterou má. (Čáslavová, 2009) 

V praxi můžeme uvést nespočet sportovců, kteří jsou živeni sponzory i po ukončení 

aktivní sportovní kariéry (Andy Roddick, David Beckham, atd.). Podíváme-li se 

na tenisové odvětví, určitě musíme jmenovat Rogera Federera. Jedná se o nejlépe 

placeného tenistu v historii, který má už pár let hlavní příjmy tvořeny sponzoringem. 

Značka Nike, která byla jeho hlavním sponzorem od začátku jeho tenisové kariéry 

až po letošní červen, kdy byla přeplacena značkou Uniqo, si díky osobnosti Rogera 

Federera utvrdila své jméno v tenisovém světě. 

Graf č. 2: Nejlépe placení tenisté v sezóně 2016/17 (v milionech amerických dolarů) 

Zdroj: STATISTA. The world’s highest-paid tennis players in 2016/2017 [online]. 2017 
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[cit. 2018-07-20]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/201486/wages-of-the-

worlds-highest-paid-tennis-players/ 

Z grafu číslo 2 je zřejmý rozdíl mezi příjmy profesionálních tenistů z price money, 

což jsou vyhrané peníze na turnajích, a příjmů ostatních, kde se jedná o sponzoring. 

Finanční prostředky, které plynou ze sponzoringu, jsou několikanásobně větší 

než příjmy ze samotných turnajů. To je hlavní důvodem, proč by se situace 

ve sponzoringu u juniorských hráčů, měla zlepšit. 

3.8 Vyjednávání sponzoringu 

Jedním z důležitých bodů, které si musíme u sponzoringu uvědomit, je fakt, 

že pro vyjednání kvalitního sponzora, je zapotřebí být maximálně připraven na celý 

průběh jednání. K co možná nejlepší připravenosti je zásadní mít vytvořenou strategii. 

Dobré je vytvořit si takzvané sponzorské balíčky, které shrnují výkony, které je 

sponzorovaný subjekt ochoten provést za předpokladu, že se sponzoring dojedná. 

Hlavní body vyjednávání se sponzory velice výstižně popsal autor Taylor (2011) takto:  

1. Cíle – popsat očekávání sponzorovaného subjektu od sponzora a také naopak 

2. Výběr organizace – propojení cílových trhů sponzora a sponzorovaného 

subjektu 

3. Cena a pravděpodobnost návratnosti – obě strany by si měly určit, jakou 

hodnotu pro ně partnerství představuje a kritéria, která pomohou zhodnotit, jestli 

se jim partnerství vyplatí 

4. Realizace – je nutné určit, jaké výhody budou sponzorovi poskytnuty  

5. Hodnocení – vyhodnocení celého partnerství (Taylor, 2011) 

Pokud se sportovní manažer nebo kdokoliv, kdo sponzorství vyjednává, připraví 

na výše zmiňované body, měl by maximalizovat úspěšné dohodnutí kontraktu. 

Dále je tu autorka Čáslavová (2009), která sepsala sedm rámcových otázek, ze kterých 

je možné vycházek při hledání sponzora: 

1. Jak navazovat kontakt? 

2. Jak nalézt správného sponzora?  

3. Jak si udělat ze sponzora přítele?  

4. Jak si připravit schůzku s potencionálním sponzorem? 
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5. Jak prezentovat např. svůj sportovní klub, svoje sportovní odvětví, sportovní 

družstvo? 

6. Jak předkládat potencionálnímu sponzorovi své inovace?  

7. Jak udržet kontinuitu vztahu se sponzorem? (Čáslavová, 2009) 

Pokud se manažer pečlivě připraví na pět bodů, které vytyčil Taylor (2011) a pokud si 

najde odpovědi na výše zmíněných sedm otázek, dostane se k dalšímu kroku, kterým je 

sponzorská smlouva. 

3.8.1 Sponzorský balíček 

Autorka Čáslavová (2009) tento termín popsala jako: „Návrh protivýkonů, který je 

manažer schopen ze strany své organizace (spolku, klubu, atd.) bezprostředně 

nabídnout a to jak na jeho celkové sponzorování, tak eventuálně na sponzorování 

sportovní akce či sportovního družstva. Sponzorský balíček je písemně dokumentován 

a doložen cenou.“ (Čáslavová, 2009, s. 204) 

Sportovní balíček se dá samozřejmě použít i ve spojitosti se sponzoringem jednotlivců. 

Balíček by měl být vyhotoven před jednáním o sponzoringu, ale v současné době se 

balíčky často sestavují podle přesných požadavků firem/společností, které o sponzoring 

manažer žádá. Z tohoto důvodu by měl mít manažer připravené i jednotlivé ceny 

položek ve sponzorských balíčcích, aby si případný partner mohl zkombinovat různé 

položky z různých úrovní balíčků, a tak i vytvořit balíček nový. 

Různé úrovně sponzoringu by měli mít různé sponzorské balíčky, které se od sebe 

zásadně odlišují a dovoluje to tak partnerovi, aby si vybral přesně podle jeho potřeb 

a požadavků. Například balíček za 80 000 Kč by měl obsahovat dvakrát více 

protivýkonů ze strany sponzorovaného subjektu, než balíček za 40 000 Kč. (Stotlar, 

2009) 

U sponzoringu jednotlivců se vždy jedná s jednou osobou, maximálně s manažerem 

jednotlivce. Avšak u sponzoringu akcí nebo sportovních organizací je třeba mít řádně 

určeno, kdo odpovídá za konkrétní položky ve sponzorském balíčku. (Stotlar, 2009) 

Z výše zmíněných popsání sponzorských balíčků vychází fakt, že pokud jsou 

sponzorské balíčky správně vytvořeny, velice se zvyšuje šance úspěšného dohodnutí 

sponzoringu. Jedná se tedy o velice podstatný bod. 
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3.8.2 Sponzorská smlouva 

Pokud všechna jednání proběhnout úspěšně, manažer se dostane k podepsání 

sponzorské smlouvy. U sponzorské smlouvy musí být jasná obsahová a formální 

struktura. (Čáslavová, 2009) 

Čáslavová (2009) dále uvádí strukturu sponzorské smlouvy takto: 

 název a účel 

 majitelé práv 

 popis výkonu akce 

 druh sponzorování 

 katalog reklamních možností 

 sestavení celkového balíčku reklamních možností 

 regulace využívání jména spolku pro vlastní reklamní opatření sponzora 

 řízení exkluzivních akcí v hlavním sponzorování  

 počet, druh a reklamní možnosti dílčích sponzorů 

 stanovení odměny 

 doba platnosti smlouvy 

 datum podepsání smlouvy 

 podpis zúčastněných stran (Čáslavová, 2009) 

Smlouva by měla také obsahovat i souhrn užitků, které poskytuje sponzorovaný danému 

sponzorovi. Kotler et al. (2007) uvádí následující užitky: 

 právo použít logo 

 právo na exkluzivní spojení s produktem nebo kategorií služeb 

 právo na spojení jména s akcí nebo zařízením 

 právo používat různá označení ve spojení s produktem nebo akcí 

 právo na služby 

 právo využívat koupený produkt nebo služby ve spojení s akcí nebo zařízením  

 právo řídit obvyklé propagační aktivity jako jsou soutěže, reklamní kampaně 

nebo prodejní aktivity ve spojení se sponzorskou smlouvou (Kotler et al., 2007) 

Výše uvedená struktura a užitky jsou pro sepsání kvalitní sponzorské smlouvy zásadní 

skutečností, a proto by se neměl zanedbat ani jediný bod. 
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4 METODOLOGIE 

Pro výzkum v této bakalářské práci jsem se zaměřil na kvalitativní metody výzkumu 

a zejména jsem použil formu polostrukturovaných rozhovorů. Tyto rozhovory jsem vedl 

jak se zástupci společností (značek) Wilson, Babolat a Yonex v České republice, 

tak s českými tenisovými hráči a hráčkami do 18 let, kteří se pohybují na vrchních 

příčkách českého tenisového žebříčku. 

4.1 Kvalitativní rozhovor 

Kvalitativní rozhovor je forma dotazování, kde je třeba určení správné formulace otázek 

a také správného pořadí. Je zde zapotřebí určité množství dovedností, jako je citlivost, 

porozumění a koncentrace na rozhovor samotný. Délka rozhovoru by měla být 

respondentovi vždy předem oznámena, aby se tak docílilo co nejmenší problémovosti, 

co se týče času vyhrazeného na celý rozhovor. (Hendl, 2008) 

V případě mojí bakalářské práce jsem využil polostrukturované rozhovory, které se mi 

jevily jako nejlepší možnost, co se týče sběru dat pro danou tématiku. O typech 

kvalitativních rozhovorů si více řekneme v následujících podkapitolách. 

4.1.1 Nestrukturovaný rozhovor 

V nestrukturovaném rozhovoru se využívá spontánního pokládání otázek, kdy rozhovor 

probíhá v přirozené interakci mezi oběma stranami. Data, která tazatel získá, se v zásadě 

liší, a proto je složitá jejich analýza. Velice zde záleží na schopnosti tazatele vést 

rozhovor, protože je zde neomezené množství otázek a zároveň odpovědí. Kvalita dat je 

tím pádem značně závislá na schopnostech tazatele. (Hendl, 2008) 

Vzhledem k nutnosti perfektní práce tazatele a možnosti neomezené tvorby rozhovoru 

jsem si tuto formu rozhovoru nevybral. Pro můj výzkum by tato získaná data byla příliš 

rozdílná a jejich analýza by se stala zřejmě téměř nemožná. 

4.1.2 Strukturovaný rozhovor 

V tomto typu rozhovoru jsou pevně stanoveny otázky s otevřenými odpověďmi 

pro respondenty. Vzhledem k pevně stanoveným otázkám je zde nejmenší rozdílnost 

dat, která tazatel získá a také nejsnadnější analýza dat. (Hendl, 2008) 
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Tato forma rozhovoru by se dala využít k získání potřebných dat, ale zdála se až příliš 

uzavřená. 

4.1.3 Polostrukturovaný rozhovor 

Jak už je napovězeno v samotném názvu, jedná se pouze o polovičně strukturované 

rozhovory. Z toho vyplývá, že je to forma s využitím jak strukturovaného, 

tak i nestrukturovaného rozhovoru. Tazatel má předem připravené otázky, avšak 

vzhledem k vývoji rozhovoru je může upravovat, odstraňovat, nebo doplňovat. (Hendl, 

2008) 

Tato forma rozhovoru se jevila jako nejschůdnější pro můj výzkum a z tohoto důvodu 

jsem si ji zvolil, především díky propojení rozhovoru se strukturou a rozhovoru 

bez struktury. Možnost doplnění otázek bylo pro mě zásadní, i když to nebylo ve všech 

případech nutné. 

4.2 Tvorba rozhovorů 

Pro výzkum v této bakalářské práci jsem provedl polostrukturované rozhovory s osmi 

juniorskými tenisovými hráči. Tyto rozhovory sloužily k získání informací, jak se oni 

staví ke sponzoringu, jaké s ním mají zkušenosti, a hlavně jak jsou se svým 

sponzoringem spokojeni.  

Hráči, kteří se zúčastnili rozhovorů: 

 Martin Vondrák – sedmnáctiletý tenista, který se v současné chvíli nachází 

na osmnáctém místě českého tenisového žebříčku juniorů. Jeho sponzorem je 

značka Yonex. Martin Vondrák reprezentuje klub TK AGROFERT Prostějov. 

 

 Jan Pleva – šestnáctiletý tenista, který se v současné chvíli nachází 

na dvanáctém místě českého tenisového žebříčku juniorů. Jeho sponzorem je 

značka Wilson. Jan Pleva patří do klubu Severočeská tenisová o. s. 

 

 Jakub Beran – sedmnáctiletý tenista, který se v současné chvíli nachází 

na čtyřicátémšestém místě českého tenisového žebříčku juniorů, nicméně jeho 

horší umístění je zapříčiněno zraněním ruky v posledních dvou letech. 

V kategorii starších žáků byl na čtvrtém místě v žebříčku a pravděpodobně se 
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v další sezóně posune výše i v žebříčku juniorském, vzhledem k jeho letošnímu 

získání několika trofejích na nejvyšších turnajích v České republice. Jakub 

Beran reprezentuje klub TK Sparta Praha a jeho sponzorem je značka Head. 

 

 Jiří Barnat – sedmnáctiletý tenista, který se v současné chvíli nachází 

na třináctém místě českého tenisového žebříčku juniorů a třistašedesátémpátém 

místě žebříčku juniors ITF (juniorská mezinárodní tenisová federace). Jeho 

sponzorem je značka Babobat a hraje za klub TK Neridé. 

 

 Jan Novák – sedmnáctiletý tenista, který se v současné chvíli nachází 

na šedesátémdevátém místě českého tenisového žebříčku. Jeho sponzorem je 

značka Australian l`Alpina a značka Völkl. Jan Novák reprezentuje klub TK 

AGROFERT Prostějov. 

 

 Jiří Lehečka – šestnáctiletý tenista, který se v současné době nachází na sedmém 

místě českého tenisového žebříčku a třicátém místě juniors ITF (juniorská 

mezinárodní tenisová federace). Jeho sponzorem jsou značka Babolat a značka 

Nike. Jiří Lehečka hraje za klub TK AGROFERT Prostějov. 

 

 Alexandra Silná – šestnáctiletá tenistka, která se v současné době nachází 

nasedmém místě českého tenisového žebříčku juniorů a na dvěstěčtyřicátém 

místě juniors ITF. Jejím sponzorem je značka Yonex a Alexandra Silná 

v současné době hraje za klub TK PRECHEZA Přerov o.s. 

 

  Karolína Beránková – sedmnáctiletá tenistka, která se v současné době nachází 

na třetím místě českého tenisového žebříčku juniorů a čtyřistadevadesátémtřetím 

místě žebříčku juniors ITF (juniorská mezinárodní tenisová federace). Jejími 

sponzory je Moneta Money Bank, Nike a Yonex. Karolína Beránková 

reprezentuje klub TK Sparta Praha. 

Dále jsem provedl polostrukturované rozhovory se zástupci značek Babolat, Yonex a 

Wilson. Tyto rozhovory slouží především získání informací o tom, co si značky myslí 

o juniorském tenise a jeho podpoře a samozřejmě také o vztazích s juniorskými hráči, 

které podporují, a o ochotě vyjednávat. 
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Rozhovoru se zúčastnili: 

 Roman Medviď je Sales Managerem společnosti MatchPoint, která je hlavním 

distributorem značky Babolat a Tretorn pro Českou republiku. 

 

 Jakub Šnajdr – je obchodní zástupce firmy Sport Lubas, která je výhradním 

distributorem značky Yonex v České republice. 

 

 Jan Jelínek – je majitelem kamenné prodejny tenisových potřeb Wilson v Hradci 

Králové a je výhradním prodejcem značky Wilson pro Českou republiku. 

4.3 Struktura rozhovorů  

V této kapitole bude vypsána struktura polostrukturovaných rozhovorů jak s hráči, 

tak se zástupci daných značek. 

4.3.1 Rozhovor s juniorskými hráči tenisu 

Hlavní struktura rozhovoru byla jasně podložena následujícími deseti otázkami. 

1. Jakou firmou jste v současné době sponzorován/a? 

2. Jak došlo k navázání spolupráce s touto firmou? 

3. Jaké jsou podmínky spolupráce? 

4. Co po Vás sponzor požaduje? 

5. Je pro Vás sponzoring důležitý? 

6. Kolik procent Vašich nákladů pokryje sponzor?  

7. Jste spokojen/a se stávající spoluprací?  

8. Co by se dalo zlepšit ze strany sponzora?  

9. Co by se dalo zlepšit z Vaší strany?  

10. Byl/a byste ochoten/na vynaložit větší úsilí na propagaci značky, v případě 

zlepšení sponzorovy podpory? 
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4.3.2 Rozhovor se zástupci značek 

Zástupci značek odpovídali na následujících jedenáct otázek, které tvořily hlavní 

strukturu rozhovoru. 

1. Jaký máte názor na důležitost sponzoringu v juniorském tenisu? 

2. Jakým způsobem si vybíráte hráče, které budete sponzorovat? 

3. Kolik hráčů v českém juniorském tenise sponzorujete? 

4. Děláte rozdíl mezi pohlavími? 

5. Jaká je pozice hráčů, které sponzorujete, na českém tenisovém žebříčku? 

6. Jak jste spokojeni se současnou spoluprací? 

7. Jakým způsobem se projevuje Vaše podpora těmto hráčům?  

8. Co požadujete po sponzorovaném hráči? 

9. Jaký druh protislužby byste požadovali zlepšit nebo přidat? 

10. Je Vaše firma ochotna zvýšit množství kapitálu, který proudí směrem 

ke sponzorovaným juniorům? 

11. Sponzorujete i jiné sporty? 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

5.1 Juniorský tenis ve světě 

Juniorský tenisový okruh je určen pro hráče do osmnácti let, přičemž v roce, kdy je 

hráči devatenáct let, se může ještě účastnit juniorského okruhu. Mezinárodní tenisová 

federace, dále už jen ITF, začala s juniorským tenisem v roce 1977. Toho roku se 

konalo pouze devět turnajů v šesti národech. V prvním roce se na prvním místě žebříčku 

chlapců umístil Američan Van Winitsky a na prvním místě žebříčku dívek se umístila 

Češka Hana Strachanová. John McEnroe vyhrál všechny tři turnaje, kterých se 

zúčastnil, ale skončil na třetím celkovém místě. 

V následujícím roce začala ITF s juniorským světovým žebříčkem a česká dvojice Ivan 

Lendl a Hana Mandlíková se stala prvními světovými šampiony v juniorském tenisu. 

Oba výše jmenovaní se stali velice úspěšnými i v seniorském tenisu. Ivan Lendl se stal 

světovou jedničkou a vydržel na prvním místě po dobu dvěstěsedmdesáti týdnů a vyhrál 

osm grandslamových turnajů. Hana Mandlíková vyhrála Australian Open, French Open 

a také US Open. 

Mezi další hráče, kteří se stali jedničkou v juniorském ITF žebříčku a poté vyhráli grand 

slam i jako senioři, patří například Pat Cash, Stefan Edberg, čtrnáctiletá Argentinka 

Gabriela Sabatini. Martina Hingisová se stala také šampionkou celého juniorského 

okruhu, ale stala se především nejmladší vítězkou grand slamu. Bylo jí pouhých dvanáct 

let, když vyhrála French Open. V roce 2005 vyhrála grand slam a stala se světovou 

jedničkou na juniorském ITF žebříčku také pozdější světová jednička v seniorském 

tenise Victoria Azarenka.  

Dalších pár hráčů se stalo jak světovou jedničkou v juniorském tenise, tak v tenise 

seniorském. Jedná se například o Andyho Roddicka, který byl v čele juniorského ITF 

v roce 2000 a následovně v roce 2003 se stal světovou jedničkou seniorského žebříčku. 

Mezi další hráče patří například Amelie Mauresmová a samozřejmě Roger Federer, 

který se stal juniorskou světovou jedničkou v roce 1998 a poté se stal v roce 2004 

i jedničkou seniorského žebříčku. 

Pro lepší rozvoj čtyřher v juniorském tenisu a následovně i v tenise seniorském, 

se v lednu roku 2004 přepracoval systém bodování a začaly se počítat nejlepší výsledky 
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dvouhry a nejlepší výsledky čtyřhry u juniorů dohromady, proto je nyní také juniorský 

žebříček ITF kombinovaný. Pro dívky v roce 1997 a pro chlapce v roce 2006 přišla 

možnost volných karet pro nejlepší juniory na profesionální okruh seniorů. Dalším 

novým pravidlem je takzvané pravidlo no-let, které platí na juniorském okruhu od roku 

2018. 

Od roku 2015 se hraje juniorský turnaj Masters, který je pouze pro osm nejlepší juniorů. 

Vítěz má možnost stát se světovou jedničkou a také vyhrát patnáct tisíc amerických 

dolarů na cestovní výlohy. Tento turnaj vyhrála například Jelena Ostapenko, která 

v roce 2017 vyhrála seniorské French Open. 

Shrneme-li juniorský ITF okruh, můžeme říci, že přináší zhruba čtyřicet let možnost 

pro juniorské hráče, jak se zlepšovat, cestovat a soupeřit skrze celý svět. Současní 

juniorští šampioni jsou například Andrey Rublev a Denis Shapovalov. 

ITF juniorský okruh je skvělou příležitostí pro mladé tenisové hráče, jediným 

problémem jsou stále finance, protože se nejedná o levnou záležitost, pokud cestujete 

celý rok. Problém, který by měl být řešen především prostřednictvím sponzoringu. 

5.2 Juniorský tenis v České republice 

Tenis v českých zemích píše poměrně dlouhou historii. Hrál se již spoustu let předtím, 

než vznikly počátky prvních tenisových klubů a společností. Tenis se hrál většinou 

pro zábavu v uzavřených pozemcích šlechtické vrstvy, a proto pro obyčejného člověka 

nebylo jednoduché se k tomuto sportu dostat. Jako jeden z prvních tenisových průkopů 

může být považována zmínka o uspořádání prvního většího turnaje v Rakousko-

Uhersku roku 1879, který se konal v českém městě Choceň v parku zámku knížete 

Kinského. Avšak tehdejší německé noviny se o této události nezmiňují a jako první 

turnaj zmiňují až tenisový turnaj Rakouska-Uherska při příležitosti setkání důstojníků 

C. K. armády na kasárenském cvičišti v Plzni, které se uskutečnilo až v roce 1891. 

Počínaje tímto rokem se dostává český tenis do povědomí více a více lidí. (Chvátal, 

1993) 

Zásadně se o to zasloužil snad největší zakladatel různých sportovních organizací 

v českých zemích, a to dr. Josef Rössler-Ořovský. Na jeho popud vzniká v roce 1892 

v Praze Český Lawn-Tenisový Klub, který se poté v roce 1893 spojuje s již existujícím 

Lawn-Tenisovým Cercle na Střeleckém ostrově, a tak vzniká první český ryze tenisový 
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klub: 1. Český Lawn-Tenisový Klub Praha neboli I. Č. L. T. K. Praha. Jedním z cílů 

asociace byla úplná samostatnost na Rakouském tenisovém svazu a možnost přímého 

styku s ostatními zahraničními tenisovými svazy. V ten samý rok vznikají i další české 

lawn-tenisové organizace, například tenisový klub v Olomouci nebo tenisový odbor 

Plzeňského klubu velocipedistů. V této době neměla řada tenisových klubů a kroužků 

ani své vlastní stanovy a tenis se zde hrál hlavně pro sportovní zážitky, a ne jako 

společenská záležitost. Mezi další velký tenisový milník té doby určitě patří i první 

Mistrovství zemí Koruny české, které se hrálo od roku 1894 do roku 1914 jako turnaj 

jednotlivců a čtyřher. Později se tohoto turnaje mohli účastnit i tenisté z ciziny. Turnaj 

se až na změny v jeho pojmenování ve své podstatě hrál od roku 1894 v každé politické 

době vyjma dvou světových válek. (Lichner, 1985) 

Juniorský tenis se pohybuje v rozmezí patnáct až osmnáct let hráčů. V České republice 

se převážně využívá název dorost. Počet turnajů a meziklubových a meziměstských 

utkání se stále rozšiřoval a od roku 1911 se začal pravidelně organizovat turnaj dorostu 

o Pohár České Lawn-tennisové asociace a od roku 1913 se každoročně hrálo utkání 

Čechy – Morava. Pro rozvoj mladistvého tenisu má velký význam i pardubická 

juniorka. Díky vítězstvím v prvních dvou ročnících juniorského mistrovství ČSR. 

Do dnešních dnů platí, že kdo vyhraje tamní turnaj, mladými přezdívaný dorostenecký 

Wimbledon, má velkou šanci začít budovat svou tenisovou kariéru. Je to jakýsi 

odrazový můstek do světa velkého tenisu. Vítězem tohoto turnaje jsou hráči jako Tomáš 

Berdych a Petra Kvitová. 

5.2.1 Analýza rozhovoru s hráči 

Polostrukturované rozhovory, které byly vedeny s jednotlivými hráči, jsou zajímavým 

pohledem na tuto problematiku. Osm hráčů, kteří se zúčastnili mistrovství republiky 

juniorů, je sponzorováno různými značkami, ale většina se jich nachází právě u značek 

Wilson, Yonex a Babolat.  

U většiny z nich došlo k navázání spolupráce se značkou už v útlém věku kolem 

dvanácti nebo třinácti let na základě dobrých výsledků v mladších žácích. Skoro všichni 

se v této věkové kategorii pohybovali do desátého místa v jejich ročníku, a to je důvod, 

proč byli kontaktováni.  

Podmínky těchto hráčů jsou téměř totožné, všichni musí mít na raketách logo svého 

sponzora, všichni musí nosit příslušnou značku na všech turnajích a také by se všichni 
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měli chovat co nejlépe jak na dvorci, tak mimo něj. Hráči jako Karolína Beránková 

nebo Jan Pleva musí zároveň propagovat firmu na sociálních sítích. Je to pochopitelné 

z důvodu velice kvalitních smluv. Zejména u Karolíny Beránkové, která díky úspěchům 

na mezinárodní scéně získala sponzora Monetu Money Bank a mezinárodní smlouvu 

s Yonexem.  

Podíváme-li se na otázku procentuální podpory sponzora na celkových nákladech 

mladých tenistů, jedná se zhruba o pět až deset procent pokrytí jejich nákladů. Faktem 

je, že sezóna juniorského tenisty, který by měl být schopen jezdit i na mezinárodní 

turnaje, může vycházet až na milion korun českých. Tím pádem sponzor pokryje zhruba 

padesát až sto tisíc korun a zbytek zůstává na rodičích, případně něco málo přispěje 

klub nebo svaz.  

Karolína Beránková, která má sponzoring, co se týče našeho výzkumného vzorku, 

na nejvyšší úrovni, je schopna pokrýt sponzoringem až osmdesát procent celkových 

nákladů. Tato hodnota je pěkným příkladem toho, jakým směrem by se měl sponzoring 

pohybovat. Problémem zůstává, že bez značné finanční pomoci jejích rodičů v době, 

kdy začínala vyjíždět na turnaje mimo Českou republiku, by se ke smlouvám možná ani 

zdaleka nedostala.  

Většina výše jmenovaných hráčů je ochotna maximalizovat své úsilí v propagaci značky 

při zlepšení podmínek, které jim firmy poskytují, ale z pohledu firem se zdá, že není 

kde přidat. Firmy berou v potaz obchodní obrat a další ekonomické statistiky, díky 

kterým mají přesně určeno, kolik mohou do podpory juniorů investovat.  

Zajímavým zjištěním bylo, že někteří hráči jsou schopni zbytečně platit za oblečení 

jiných značek, než by mohli získat zdarma, jen z estetického důvodu. Další fakt, který 

poukazuje na to, že bez podpory rodičů by tento se tento úkaz vůbec nevyskytoval.  

5.3 Wilson 

Kořeny společnosti Wilson Sporting Goods jsou spjaty s odvětvím zpracování masa. 

Wilson byl založen v roce 1913 jako dceřiná společnost New Yorských jatek Sulzberg 

& Son´s a to jako Ashland Manufacturing Company. Společnost se zabývala 

zpracováním přírodních produktů a v roce 1914 začala vyrábět struny do raket či 

houslové struny. (Amersport, 2015, online) 
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V roce 1915 přichází do firmy Thomas E. Wilson, který přejmenoval společnost 

na Thomas E. Wilson Company. Společnost kupuje firmu Hetzinger Knitting Mills 

k produkci sportovního oblečení. V roce 1918 se Wilson rozhodl opustit společnost 

a soustředit se na odvětví zabývající se balením masa, pod novým prezidentem L. B. 

Icelym společnost vzkvétá a skupuje výrobce sportovního vybavení Chicago Sporting 

Goods. 

V roce 1922 společnost představuje chytačskou rukavici na baseball, která se stane 

standardem a vzniká také ikonický kožený míč na americky fotbal. Současný název 

společnosti je pak platný od roku 1931. Po druhé světové válce se Wilson zaměřuje 

hlavně na tenis a podepisuje smlouvu s Jackem Kramerem, jehož podpis je na celé sadě 

tenisových raket.  

V roce 1979 jsou poprvé použity na US Open míče vyrobené společností Wilson, v roce 

2006 se z grandslamů přidává i Australian Open. Mezi hlavní hvězdy používající 

Wilson patří Roger Federer, Juan Martin del Potro nebo sestry Williamsovy. 

5.3.1 Analýza rozhovoru s Janem Jelínkem 

Rozhovor s panem Jelínkem proběhl bez sebemenších problémů. Pan Jelínek byl 

patřičně seznámen s výzkumem, ke kterému jsou data zapotřebí, a zodpověděl všechny 

otázky, o kterých měl přehled.  

Postoj k juniorskému tenisu značky Wilson je velice pozitivní, protože je třeba 

podporovat nové nadějné hráče a rozvíjet tento sport v České republice. Samozřejmě jde 

také o značku a podpora juniorského tenisu přitahuje pozitivní pozornost směrem 

k jejich značce.  

Výběr sponzorovaných hráčů se zaměřuje především na výsledky, kterých jedinec 

dosáhnul. Nicméně i zde hrají roli další faktory, mezi které patří například chuť 

do sportu nebo chování na tenisovém dvorci. 

Rozdíly mezi pohlavími se podle očekávání nedělají, protože v juniorském tenisu není 

finanční ohodnocení, a tak zde není problém s odlišnou pozicí hráčů a hráček. 

Z větší části převládá množství hráčů, kteří jsou na nejvyšších pozicích ve svém 

ročníku, tyto hráči jsou zváni například na Wilson camp, kde se každoročně potkávají 

hráči z celého světa a mají tak možnost seznámit se s jinými národy, poznat různé 
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tréninkové metody a samozřejmě se i trochu přiblížit atmosféře profesionálního tenisu 

jako takového. 

Co se týká vyjednáváno o sponzoringu, firma Amersport, která v České republice 

zastupuje značku Wilson, je otevřena všem jednáním. Samozřejmě je nutné mít 

připravené vyvážené podmínky spolupráce, aby z toho měly obě strany patřičný užitek. 

V České republice Wilson sponzoruje i jiné sporty, jako je například squash nebo 

baseball. Tok kapitálu však teče nejvíce do tenisu. 

Z projevu pana Jelínka bylo vidět nadšení z celé problematiky a nenucený zájem 

o případné jednání s hráči. Jedná se však pouze o zastoupení značky Wilson, a ne přímo 

a značku takovou, což znamená značně omezený rozpočet. Případné jednání je pan 

Jelínek ochoten probrat i se značkou Wilson jako takovou. 

5.4 Yonex 

Společnost Yonex byla založena v roce 1946 Minorou Yoneyamou a to jako výrovce 

dřevěných plavidel a rybářských sítí. V roce 1957 začala firma vyrábět první sportovní 

vybavení. Jde o badmintonové rakety, ovšem pro jiné značky.  

V roce 1961 byla představena první raketa značky Yonex a během dvou let společnost 

zažívá celosvětovou expanzi. V roce 1971 firma za použití podobné technologie jako 

u badmintových raket (rám z hliníku), začíná vyrábět tenisové rakety.  

Na začátku osmdesátých let se firma dostává do světa velkého tenisu, když podepisuje 

smlouvu s dvojicí Billie Jean Kingovou a Martinu Navrátilovou. Yomex těmto hvězdám 

nabízí do té doby neznámou raketu s isomerickým tvarem, dnes již běžná věc. (Lubas 

Sport, 2010, online) 

V současné době jsou tenisové rakety značky Yonex stále populárnějšími. Používají je 

například hráči jako Nick Kyrgios, Stan Wawrinka nebo Eugenia Bouchard. 

Isometrický tvar hlavy rakety nabízí větší „sweetspot“, což je místo, kde se má tenisový 

míček, případně badmintonový košík, výpletem trefit. Proto isometrický tvar přináší 

více čistě trefených úderů. 



39 

 

5.4.1 Analýza rozhovoru s Jakubem Šnajdrem 

Z pohledu pana Šnajdra, je nejdůležitější fází sponzoringu právě juniorský tenis. Hráči 

zde potřebují kvalitní zázemí a co největší možnost se rozvíjet. Problém občas nastane, 

když se hráč nechá dokonale podpořit jednou značkou, ale v seniorském tenisu přejde 

ke značce druhé. Poté se sponzoring stává méně účinným z důvodu menší viditelnosti 

hráče jako juniora. 

Hráči se vybírají dvěma skauty pro Českou republiku už od útlého věku. Skauti jezdí 

po turnajích a pozorují hráče z důvodu co nejvíce získaných informací, a ne jenom 

podle postavení v žebříčku. 

Yonex má sponzoring u juniorských hráčů rozdělen do tří kategorií. Nejnižší úroveň 

zahrnuje pouze slevu kolem 50 % na zboží značky Yonex, ale není nijak závislá 

na postavení v žebříčku. Druhá úroveň už je závislá na postavení v žebříčku, kde 

sponzorovaný hráč zpravidla dostává pět raket na rok, batoh na rakety, určité množství 

výpletu, boty a slevu na oblečení Yonex. Třetím stupněm je mezinárodní smlouva, 

kterou dostávají nejlepší hráči v juniorském okruhu ITF. Tato smlouva už se řeší přímo 

s vedením v Japonsku nebo případně v Německu. 

V současné době je firma Yonex spokojena se spoluprací s juniory, vzhledem k tomu, 

že většina z nich dodržuje podmínky, které má zavedené ve smlouvě. Samozřejmě jsou 

zde věci jako je kreslení loga firmy na výplet tenisové rakety, ale hraje zde velkou roli 

také celkové chování hráčů. Problémem však zůstává fakt, že pokud je hráč extrémně 

talentovaný, ale na kurtu se nechová příliš slušně, je těžké přestat s jeho podporou. 

Proto jsou tito hráči spíše napomínání, než že by se ihned přistoupilo ke zrušení 

sponzoringu. 

Firma Lubas Sport je jediným zastoupení firmy Yonex v České republice. Z tohoto 

důvodu firma nemá takovou potřebu v propagaci na sociálních sítích a podobných 

médiích. Veškeré zboží od této značky putuje do České republiky prostřednictvím této 

firmy a zákazník nemá možnost obrátit se na nikoho jiného. Pokud je hráč na patřičné 

úrovni sledovanosti na sociálních sítích, je odkázán na marketingové středisko firmy 

Yonex do Německa a řeší případné podmínky přímo se zástupci firmy v Německu. 

Co se týká jiných sportů, firma Yonex je světová jednička ve vybavení pro badminton. 

I z tohoto důvodu zde stále převládá větší podpora. Nicméně v posledních letech se celá 
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filosofie firmy začala více směřovat i do tenisu a podpora obou sportů jako takových se 

začíná vyrovnávat. 

Rozhovor s panem Šnajdrem proběhl velice dobře. Velký zápal do tenisu byl značným 

pozitivem a odpovědi pana Šnajdra byly jasné, nýbrž celou problematiku dobře zná. 

Získány byly všechny informace, které byly potřeba.  

5.5 Babolat 

Francouzská značka Babolat byla založena Pierrem Babolatem v roce 1875 v Lyonu, 

společnost nejprve vyvíjela tenisové struny z přírodních střev a je nejstarší firmou 

zaměřenou převážně na raketové sporty, konktrétně tenis, badminton a squash. Logo 

Babolatu, vypadající jako dvojitá čára, je snadno k poznání, ale používat se začalo 

až v roce 1980. Na rámech raket se nejčastěji objevuje bílá, černá a žlutá barva, 

na strunách pak černá a červená. Babolat se soustředil převážně na struny, a to až 

do roku 1994, kdy společnost začala produkovat také tenisové rámy. (Babolat, 2014, 

online) 

V roce 1995 pak Babolat přichází s badmintonovou řadou raket. Mezi nejznámější hráče 

používající výrobky firmy Babolat patří nebo patřili Pete Sampras, Rafael Nadal či 

Caroline Wozniacká. Prvním hráčem, který opanoval Grandslam s raketou kompletně 

složenou ve firmě Babolat, byl v roce 1998 Carlos Moya, který vyhrál French Open. 

Dnes již Babolat nabízí kompletní vybavení pro tenisové hráče: struny, rakety, obuv, 

textil, gripy, doplňky, tašky a míče. 

5.5.1 Analýza rozhovoru s Romanem Medviděm 

Podle pana Medviděho je sponzoring velice důležitý pro obě strany. Značka má 

možnost se zviditelnit, už jen díky tomu, že hráč má dobré výsledky právě s vybavením 

od této značky a pro hráče je to jak finanční pomoc, tak ocenění za jeho výkony. 

Pro výběr hráčů jsou široká kritéria, ať už se jedná o fyzickou a psychickou sílu daného 

jedince, rodinné zázemí, klub, ve kterém hraje, tréninkové prostředí a tak dále. Ideálním 

hráčem je vítězný typ, který nemá problém obětovat veškerý svůj čas pro to, aby se stal 

tím nejlepším. Od čtrnácti let se podporuje spíše chlapecký tenis. 

Pozice na žebříčku je pro výběr samozřejmě také důležitá. Nejvíce se firma Matchpoint 

zaměřuje na hráče do desátého místa, ale jak už bylo výše zmíněno, tak se sledují 
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i ostatní faktory, takže se může stát, že ne všem z první desítky je sponzoring nabídnut a 

může ho dostat i někdo, kdo se pohybuje třeba na třicátém místě. 

V současné době funguje spolupráce s juniory výborně, vzhledem k tomu, že čtyřicet 

procent hráčů z reprezentace hraje právě s raketami Babobat, samozřejmě je vždy co 

zlepšovat. 

Hráči od značky Babolat dostávají rakety, boty, vesměs všechno potřebné vybavení. 

To je však závislé na výkonosti hráče. Není to tak, že by existovala pouze jedna 

smlouva, kterou by všichni měli stejnou. Na oplátku je po sponzorovaných požadována 

absolutní oddanost značce a udělání maxima pro její propagaci a šíření dobrého jména. 

Značná snaha je o kontakt s rodiči a trenéry, aby měla firma Matchpoint všechny 

podklady, které potřebuje a mohla tak hráčům poskytnout přesně to, co potřebují. 

Na sponzoring má společnost Matchpoint určitý budget, který je závislý na obchodních 

výsledcích. Pokud má ale hráč nadstandartní výsledky, je předán přímo mateřské firmě 

Babolat a jeho smlouva se následovně řeší na mezinárodní úrovni. 

Tento rozhovor se konal na velice dobré úrovni, hlavně díky výborné znalosti oboru 

ze strany pana Medvidě. Byl velice profesionální a nebylo potřeba pokládat žádné 

doplňující otázky. 

6 Syntetická část 

V této části se budeme zabývat hlavní problematikou této bakalářské práce, kterou je 

návrh sponzorských balíčků. 

6.1 Sponzorské balíčky  

V návaznosti na získané informace byly vytvořeny čtyři typy sponzorských balíčků, 

které je samozřejmě možné při vyjednávání upravovat, podle potřeby. 

6.1.1 Exkluzivní balíček 

Jedná se o nejvyšší stupeň sponzoringu, a tedy i nejdražší balíček. Tento balíček je 

především určen již hráčům, kteří jsou na vrcholu své věkové kategorie. Tomu také 

odpovídá množství požadavků, které hráči mají, protože právě v tomto období je třeba 

překlenout z juniorského tenisu do tenisu profesionálního, a to je ta nejvíce finančně 
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zatěžující část, z důvodu častého cestování po turnajích. Z druhé strany už jsou to hráči, 

kteří jsou lehce mediálně známí a tím pádem mají větší možnosti ovlivnit okolí. 

Nabídka hráče: 

 nakreslené logo značky na výpletu každé rakety 

 nošení věcí dané značky na všech akcích, které jsou jakkoli spojené s tenisem 

 přístup značky ke všem sociálním médiím daného tenisty a možnost ovlivňovat 

příspěvky (minimálně třikrát v týdnu přidá hráč příspěvek s označením značky) 

 slušné chování jak na tenisovém dvorci, tak mimo něj 

 umístění v českém tenisovém žebříčku do desátého místa 

 polep určené značky na automobilu, který vlastní rodiče 

 maximální snaha o propagaci značky od celé rodiny hráče 

 možnost využívat jméno hráče podle potřeb firmy 

Požadavky hráče: 

 6 tenisových raket za jeden rok zdarma 

 výplet do raket dle potřeby zdarma 

 oblečení a doplňky v hodnotě minimálně 50 000 Kč za rok 

 jeden tenisový a jeden cestovní batoh za jeden rok zdarma 

 deset párů tenisových bot za jeden rok zdarma  

 zaplacení trenéra hráči na všech turnajích 

6.1.2 Pro Balíček 

Druhý nejvyšší sponzorský balíček, který se stále týká top hráčů ve svém ročníku. Jedná 

se o hráče, kteří patří mezi prvních padesát ve své kategorii. Top hráči, kteří potřebují 

pomoci a zlepšit především tréninkové podmínky. Většina z nich je velice aktivní 

na sociálních sítích, a i oni mají možnost ovlivňovat lidi kolem sebe. Spíše přímo 

než prostřednictvím médií, ale přesto tuto možnost mají. 

Nabídka hráče: 

 nakreslené logo značky na výpletu každé rakety 

 nošení věcí od dané značky na všech trénincích i na soutěžních utkáních  

 přístup značky alespoň k jedné sociální síti mladého tenisty (minimálně dvakrát 

týdně přidá tenista příspěvek s označením dané značky) 
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 slušné chování a absolutní oddanost tenisu 

 kvalitní propagace dané značky  

 umístění hráče do padesátého místa v českém žebříčku 

Požadavky hráče: 

 6 raket za rok zdarma  

 výplet dle potřeby zdarma 

 tenisové oblečení a doplňky v hodnotě 25 000 Kč 

 jeden tenisový batoh za jeden rok zdarma  

 6 párů tenisových bot za rok zdarma 

 zaplacení trenéra na 50 % turnajů tenisty 

 

6.1.3 Standart balíček 

Třetí třída sponzorského balíčku, která je vytvořena pro lepší průměrné hráče, u kterých 

je možnost, při správné pomoci, dostat ze sebe to nejlepší a připojit se k vrcholu 

žebříčku. Samozřejmě důvod jejich umístění je individuální. Může se jednat o finanční 

slabost a nemožnost jezdit na více turnajů a více trénovat nebo případně i o trochu méně 

talentu. Záleží na průzkumu situace a podle toho je tento balíček přiřazen. 

Nabídka hráče: 

 nakreslené logo značky na výpletu každé rakety 

 nošení oblečení od dané značky na mistrovstvích české republiky a na turnajích 

kategorie A i B 

 dobré chovaná jak na kurtě, tak mimo něj 

 mluvit o značce pouze v dobrém 

 umístění hráče do stého místa českého žebříčku 

Požadavky hráče: 

 tři rakety za jeden rok zdarma 

 400 metrů výpletu za rok zdarma plus 50 % slevu na další výplety 

 tenisové oblečení v hodnotě 10 000 Kč za rok zdarma 

 tenisový batoh za rok zdarma 

 2 páry tenisových bot za rok zdarma 
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6.1.4 Starter Pack balíček 

Balíček nejnižší úroveň pro podporu tenistů v začátcích. Není lehké přejít až před tuto 

první fázi, kde hráč začíná ze spodu a nikdo mu žádnou pomoc nenabídne. Z tohoto 

důvodu je vytvořen tento balíček, který může být vysokým přínosem pro hráče a 

zároveň levnou reklamou pro firmu. 

Nabídka hráče: 

 nakreslené logo značky na výpletu každé rakety 

 dobré chování na kurtě 

 mluvit o značce vždy v dobrém 

 umístění v českém žebříčku do pěti stého místa 

Požadavky hráče: 

 testování raket zdarma 

 50 % procent sleva na celý tenisový sortiment 
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7 DISKUSE  

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout sponzorské balíčky, které by napomohly 

k vylepšení sponzoringu juniorských tenistů v České republice. V šesté kapitole byly 

tyto balíčky popsány.  

Vzhledem k celé problematice bylo zapotřebí provést několik polostrukturovaných 

rozhovorů, které proběhly jak se stranou hráčů, tedy sponzorovaných subjektů, tak 

se stranou firem, které do sponzoringu juniorského tenisu nejvíce investují.  

Otázky, které byly položeny hráčům, měly dobrou zpětnou vazbu, až na pár otázek, 

které nebyly zcela zodpovězeny, protože hráči mají ve smlouvě zaveden bod 

mlčenlivosti, kdy nemohou poskytovat veškeré informace o své smlouvě, které by byly 

pro tuto práci potřebné. Podobný problém nastal u rozhovoru se zástupci firem, 

poněvadž nebyli ochotni poskytnout podrobnější informace k této problematice, 

z důvodu firemní filosofie. Jinak bylo vystupování zástupců těchto firem velice 

profesionální a v rozhovoru o dané problematice byli velice vstřícní. 

Velikost vzorku respondentů, kterou jsem zvolil, mohla být sice o něco větší, hlavně 

v počtu hráčů, nicméně vzhledem k podobnosti jejich odpovědí na většinu pokládaných 

otázek se ukázala tato množina dostačující.  
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8 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout sponzorské balíčky pro partnery tenisových 

juniorů v České republice, tak aby bylo možné podporovat jak více mladých hráčů, tak 

stávající hráče podporovat ještě více než jsou podporovány nyní. 

V průběhu rozhovorů jsem zjistil, z jakého důvodu firmy neposkytují hráčům více 

finančních prostředků a z jakého důvodu si hráči sice stěžují, ale na druhou stranu jsou 

spokojeni. 

Hráči mají problém s nedostatkem financí, ale na druhou stranu odmítají například 

některé oblečení čistě z estetických důvodů. Z důvodu, že si to někteří rodiče tzv. 

mohou dovolit a někteří ne, nám vzniká problém, že se v současné době na vrcholu 

tenisových žebříčků, především juniorského ITF okruhu, pohybují hráči, kteří mají 

movitější rodiče.  

Firmy neposkytují dostatek finančních prostředků především z důvodu nedostatku 

vlastního budgetu na sponzoring. Všechny české firmy mají budget stanovený 

ze zahraničních centrál jejich mateřských firem, a proto nejsou schopny pokrýt větší 

výdaje mladých hráčů.  

V současné době nastavený systém funguje následovně. České zastoupení dostane 

od hráče poptávku na zlepšení smlouvy, například z důvodu vysoké sledovanosti 

na sociálních sítích. České zastoupení předá celou zprávu centrálnímu zastoupení v cizí 

zemi, kde se jedná o tom, zda hráč dostane mezinárodní sponzorskou smlouvu od dané 

firmy. Z velké části jsou mezinárodní smlouvy, které už samy o sobě pokryjí větší 

náklady tenisty, udělovány hráčům, jež mají výsledky na mezinárodních turnajích. 

Problémem je fakt, že na vycestování do zahraničí potřebujete určitý kapitál. Tím 

vzniká začarované kolo celého sponzoringu juniorských hráčů.  

V závěru bych rád uvedl, že sponzorské balíčky, které jsem navrhl na základě dat 

získaných pomocí polostrukturovaných rozhovorů, jsou rozděleny na čtyři různé 

úrovně. Tyto úrovně pokryjí dostatečně všechny úrovně, na kterých se junioři pohybují 

a zároveň splňují i všechny požadavky, které firmy požadují. 

Při budoucím využití výše navrhnutých balíčků, je vysoká pravděpodobnost, že dojde 

ke zlepšení vztahů mezi hráči a zároveň mezi firmami, které do sponzoringu přispívají 

nejvíce. 
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Příloha č. 1: Rozhovor s juniorským hráčem Martinem Vondrákem 

Jakou firmou jste v současné době sponzorován? 

„Jsem sponzorován firmou Yonex.“ 

Jak došlo k navázání spolupráce s touto firmou? 

„Díky mému dobrému postavení na českém tenisovém žebříčku jsem byl kontaktován 

firmou Yonex před třemi lety.“ 

Jaké jsou podmínky spolupráce? 

„Dodržovat podmínky spolupráce.“ 

Co po Vás sponzor požaduje?  

„Musím nosit věci na Yonex jak na turnajích, tak na tréninku. Také musím mít na všech 

výpletech nakreslené logo Yonexu.“ 

Je pro Vás sponzoring důležitý? 

„Je pro mě docela důležitý, hlavně z finanční stránky.“ 

Kolik procent Vašich nákladů pokryje sponzor?  

„Zhruba 15%.“ 

Jste spokojeni se stávající spoluprací? 

„Ano jsem.“ 

Co by se dalo zlepšit ze strany sponzora? 

„Mohl bych dostávat více raket, protože dostávám jenom dvě rakety na půl roku.“ Proč 

potřebujete více raket? „Protože mi velice často praskají. Jsem nervák.“ 

Co by se dalo zlepšit z Vaší strany? 

„Mohli by se zlepšit moje výsledky a celkový postoj k tenisu.“ 

Jste ochoten vynaložit větší úsilí na propagaci značky, která Vás sponzoruje 

v případě vylepšení sponzorské smlouvy? 

„Jistě, že bych byl ochotný značku lépe propagovat.“ 
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Příloha č. 2: Rozhovor s juniorským hráčem Janem Plevou 

Jakou firmou jste v současné době sponzorován? 

„Sponzoruje mě značka Wilson.“ 

Jak došlo k navázání spolupráce s touto firmou? 

„Po mistrovství České republiky do čtrnácti let, kde jsem vyhrál, můj trenér dojednal 

spolupráci s firmou Wilson.“ 

Jaké jsou podmínky spolupráce? 

„Dodržovat podmínky spolupráce.“ 

Co po Vás sponzor požaduje?  

„Musím nosit nejnovější kolekce od Wilsonu jak na tréninku, tak na zápasech. 

Samozřejmě, že musím kreslit logo Wilson na výplet svých raket. Dál musím dávat fotky 

na instagram, kde musím označovat wilsontennis a další dealery.“ 

Je pro Vás sponzoring důležitý? 

„Je to dobré přilepšení, hlavně kvůli tomu, že hodně lámu rakety.“ 

Kolik procent Vašich nákladů pokryje sponzor?  

„Zhruba 10%.“ 

Jste spokojeni se stávající spoluprací? 

„Ano.“ 

Co by se dalo zlepšit ze strany sponzora? 

„Možná by se mohla zlepšit komunikace, protože v česku není skla a všechno trvá 

hrozně dlouho.“ 

Co by se dalo zlepšit z Vaší strany? 

„Asi nic, dělám všechno, co mám.“ 

Jste ochoten vynaložit větší úsilí na propagaci značky, která Vás sponzoruje 

v případě vylepšení sponzorské smlouvy? 

„Pokud bych dostal větší množství finančních prostředků, tak určitě.“ 
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Příloha č. 3: Rozhovor s juniorským hráčem Jakubem Beranem 

Jakou firmou jste v současné době sponzorován? 

„Sponzoruje mě momentálně firma Head.“ 

Jak došlo k navázání spolupráce s touto firmou? 

„Ve čtrnácti letech jsem začal mít konečně dobré výsledky a firma Head mě 

kontaktovala, tak jsme to podepsali.“ 

Jaké jsou podmínky spolupráce? 

„Za věci, které dostávám, po mě požadujou, abych o značce mluvil jenom v dobrém a 

dobře ji propagoval.“ 

Co po Vás sponzor požaduje?  

„Chce, abych si kreslil logo na všechny rakety a nosil věci od něj.“ 

Je pro Vás sponzoring důležitý? 

„Vybavení je velice drahé, takže je pro mě důležitý moc.“ 

Kolik procent Vašich nákladů pokryje sponzor?  

„Není to tak velká část, asi 15 %.“ 

Jste spokojeni se stávající spoluprací? 

„Jsem spokojen, všechno vyhovuje, jsou vstřícní.“ 

Co by se dalo zlepšit ze strany sponzora? 

„Mohli by zlepšit podmínky a my bychom tak mohli lépe propagovat.“ V čem by mohli 

podmínky zlepšit? „Například v množství dostávaných bot. Dostávám dva páry na rok 

a to mi v zimě vydrží maximálně dva týdnu a v létě tak tři týdny. Potřeboval bych tak 

deset párů bot na rok.“ 

Co by se dalo zlepšit z Vaší strany? 

„Mohl bych je více propagovat.“ 

Jste ochoten vynaložit větší úsilí na propagaci značky, která Vás sponzoruje 

v případě vylepšení sponzorské smlouvy? 

„Tak určitě, udělal bych proto cokoliv. Klidně polep na autě.“ 
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Příloha č. 4: Rozhovor s juniorským hráčem Jiřím Barnatem 

Jakou firmou jste v současné době sponzorován? 

„Jsem sponzorován značkou Babolat.“ 

Jak došlo k navázání spolupráce s touto firmou? 

„Když mi bylo 12 let, tak nás zkontaktoval pán z Babolatu, který měl o mě veliký zájem 

a chtěl, aby vyzkoušel rakety Babolat.“ 

Jaké jsou podmínky spolupráce? 

„Dokud budu podávat dobré výkonu, tak budu dostávat rakety a oblečení.“ 

Co po Vás sponzor požaduje?  

„Požaduje po mně, abych předváděl dobré výkony a řádně reprezentoval značku 

Babolat. Musím kreslit logo značky na rakety, ale nemusím dělat nic na sociálních 

sítích.“ 

Je pro Vás sponzoring důležitý? 

„Je pro mě velice důležitý, protože mám stále s čím hrát a nemusím to kupovat.“ 

Kolik procent Vašich nákladů pokryje sponzor?  

„50 % mi pokryje sponzor, ale více se o tom nemůžu vyjadřovat z důvodu smlouvy.“ 

Jste spokojeni se stávající spoluprací? 

„Ano, ale myslím, že mohou vždy dát ještě více.“ 

Co by se dalo zlepšit ze strany sponzora? 

„Mohou dát víc.“ 

Co by se dalo zlepšit z Vaší strany? 

„Mohl bych podávat lepší výkony a neházet s raketami.“ 

Jste ochoten vynaložit větší úsilí na propagaci značky, která Vás sponzoruje 

v případě vylepšení sponzorské smlouvy? 

„Při zlepšení smlouvy jsme ochotni propagovat značku mnohem více, klidně i 

na sociálních sítích.“ 
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Příloha č. 5: Rozhovor s juniorským hráčem Jiřím Novákem 

Jakou firmou jste v současné době sponzorován? 

„Oblečení mám od firmy Australian a rakety od firmy Völkl.“ 

Jak došlo k navázání spolupráce s touto firmou? 

„Táta to oblékal celý život, a i s těmito raketami hrál, takže jsem dostal sponzoring 

také.“ 

Jaké jsou podmínky spolupráce? 

„Musím nosit oblečení jak na tréninku, tak na zápasech a hrát s těmito raketami.“ 

Co po Vás sponzor požaduje?  

„Požadují po mne dobré výsledky na českých i mezinárodních turnajích plus 

samozřejmě dělat dobrou image značce a nechovat se vulgárně.“ Musíte značku 

propagovat na sociálních sítích? „Zatím ne.“ 

Je pro Vás sponzoring důležitý? 

„Je pro mě velice důležitý, protože mi dávají, co se týče vybavení vše, co potřebuju, 

krom bot. Jinak by to stálo hodně.“ 

Kolik procent Vašich nákladů pokryje sponzor?  

„20 %.“ 

Jste spokojeni se stávající spoluprací? 

„Ano.“ 

Co by se dalo zlepšit ze strany sponzora? 

„Kdyby vyráběli více designu, protože je to menší firma. Jinak jsem s kvalitou spokojen. 

Od firmy Völkl krom raket nic jiného nepotřebuji a nemůžu si stěžovat.“ 

Co by se dalo zlepšit z Vaší strany? 

„Dělám vše, co po mě chtějí, takže o ničem nevím.“ 

Jste ochoten vynaložit větší úsilí na propagaci značky, která Vás sponzoruje 

v případě vylepšení sponzorské smlouvy? 
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„Myslím si, že nemám takovou slávu na sociálních mediích, takže tam bych asi nebyl 

k ničemu, ale kolem mě to lidé dost vidí.“ 
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Příloha č. 6: Rozhovor s juniorským hráčem Jiřím Lehečkou 

Jakou firmou jste v současné době sponzorován? 

„Sponzoruje mě značka Babolat a Nike.“ 

Jak došlo k navázání spolupráce s touto firmou? 

„Ve třinácti jsem měl dobré výsledky a vzhledem k tomu, že jsem hrál s raketami 

Babolat, tak mi nabídli smlouvu. U Nike za mnou přišli až o pár let později.“ 

Jaké jsou podmínky spolupráce? 

„Plnění podmínek spolupráce.“ 

Co po Vás sponzor požaduje?  

„Kreslení loga Babolat na výplety, dobré chování na kurtu a nošení značky Nike 

na tréninky a zápasy. Mimo kurt nic.“ 

Je pro Vás sponzoring důležitý? 

„Dost důležitý.“ 

Kolik procent Vašich nákladů pokryje sponzor?  

„30 % sponzor, klub 10 %, svaz 30 %, 30 % rodiče.“ 

Jste spokojeni se stávající spoluprací? 

„Ano.“ 

Co by se dalo zlepšit ze strany sponzora? 

„Určitě by se něco zlepšit dalo, ale nemůžu říct co, protože to mám zavedené 

ve smlouvě.“ 

Co by se dalo zlepšit z Vaší strany? 

„Mohl bych značky lépe propagovat na sociálních sítích a nedělám to, protože jsem 

línej.“ 

Jste ochoten vynaložit větší úsilí na propagaci značky, která Vás sponzoruje 

v případě vylepšení sponzorské smlouvy? 

„Dělám všechno, co je potřeba, takže nevím, co víc bych mohl dělat.“ 
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Příloha č. 7: Rozhovor s juniorskou hráčkou Alexandrou Silnou 

Jakou firmou jste v současné době sponzorován? 

„Sponzoruje mě značka Yonex.“ 

Jak došlo k navázání spolupráce s touto firmou? 

„Každý skaut si vybírá hráče a mě nejvíce sednul Yonex.“ 

Jaké jsou podmínky spolupráce? 

„Hraju, co umím, posílám výsledky do Yonexu a na konci každého roku se to shrne 

a podle toho dostanu smlouvu.“ 

Co po Vás sponzor požaduje?  

„Výsledky a samozřejmě logo na raketě.“ 

Je pro Vás sponzoring důležitý? 

„Hodně, hlavně asi i psychicky, že vím, že o mě má někdo zájem, a to mi hodně 

pomáhá.“ 

Kolik procent Vašich nákladů pokryje sponzor?  

„Dostanu věci zhruba za 20 tisíc korun, takže asi tak. V procentech to moc vyjádřit 

nedokážu, ale výjezdy na turnaji jsou několikanásobně dražší.“ 

Jste spokojeni se stávající spoluprací? 

„Ano.“ 

Co by se dalo zlepšit ze strany sponzora? 

„Mám dost mezinárodních výsledků, a proto by mi mohl dát mezinárodní smlouvu.“ 

Co by se dalo zlepšit z Vaší strany? 

„Dělám proto maximum a moje výsledky se stále zlepšují.“ 

Jste ochoten vynaložit větší úsilí na propagaci značky, která Vás sponzoruje 

v případě vylepšení sponzorské smlouvy? 

„Označuju, co mám na sociálních sítích a dělám vše, co chtějí. Oblečení si vybírám 

sama, takže bych od Yonexu ani nechtěla.“ 
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Příloha č. 8: Rozhovor s juniorskou hráčkou Karolínou Beránkovou 

Jakou firmou jste v současné době sponzorován? 

„Moneta banka, smlouva se Spartou, smlouva s Nike a mezinárodní smlouva 

s Yonexem.“ 

Jak došlo k navázání spolupráce s touto firmou? 

„Yonex mě oslovil na turnajích ITF juniors a dali mi mezinárodní smlouvu. Moneta má 

koncept podpory mladých nadějných tenistů a vybrali si mě.“ 

Jaké jsou podmínky spolupráce? 

„Malovat si logo Yonex a věci nosím občas na trénink. U Monety musím používat pouze 

jejich banku a mají také přístup k sociálním sítím jako je Facebook a Instagram a dělají 

si tam, co potřebují.“ 

Co po Vás sponzor požaduje?  

„To, co jsem zmínila v předchozím bodě a dodržovat všechny podmínky. O všem, o čem 

třeba mohu nebo nemohu mluvit.“ 

Je pro Vás sponzoring důležitý? 

„Určitě, je to strašně drahý sport.“ 

Kolik procent Vašich nákladů pokryje sponzor?  

„Moji sponzoři pokryjí zhruba 80 % nákladů, které potřebuji.“ 

Jste spokojeni se stávající spoluprací? 

„Ano, jsou top.“ 

Co by se dalo zlepšit ze strany sponzora? 

„Nic.“ 

Co by se dalo zlepšit z Vaší strany? 

„Logo maluju, sociální sítě plním, takže o ničem nevím.“ 

Jste ochoten vynaložit větší úsilí na propagaci značky, která Vás sponzoruje 

v případě vylepšení sponzorské smlouvy? 

„Není co.“ 
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Příloha č. 9: Rozhovor se zástupcem značky YONEX Jakubem Šnajdrem 

1. Jaký máte názor na důležitost sponzoringu v juniorském tenisu?  

„To je těžká otázka. Určitě je to velice důležitá věc, soustředit se na juniory, 

podporovat je a dávat jim to zázemí. Rozvoj tenisu v Čechách je zásadní. Avšak 

není to nijak ošetřené a stává se nám, že vytáhneme juniorské hráče, dáme jim 

zázemí, rakety a tak nějak všechno, a pak když se láme chleba, při přechodu 

do dospělých od nás odejdou kvůli trochu lepšímu finančnímu ohodnocení. 

Určitě, co se týče sponzoringu, je to nezbytná věc, protože se všechno odvíjí 

od juniorů.“ 

2. Jakým způsobem si vybíráte hráče, které budete sponzorovat?  

„U nás je to úplně jednoduchý, máme dva skauty pro Českou republiku. Jedním 

je pan šéftrenér Zdeněk Kubík na Štvanici a druhým je pro Moravu pan Jan 

Vínrt. Objíždějí turnaje a vytypovávají hráče už od útlého věku a na základě 

jejich doporučení se pak vybírají hráči, kterým je nabídnuta spolupráce.“ 

3. Kolik hráčů v juniorském tenise sponzorujete?  

„V kategoriích od 12 do 18 máme tři druhy sponzoringu. Nejnižší úroveň je 

pro ty začínající, kteří od nás kupují zboží zhruba za 50% ceny. Druhá úroveň 

už záleží na žebříčku. Zde dáváme zásadně batoh, rakety, boty a nějaké výplety, 

plus slevu na věci od Yonexu. Top sponzoring se řeší přímo se světovým 

vedením. Mezinárodní smlouva, která se řeší přímo s Japonskem nebo 

Německem a to má třeba Markéta Vondroušová. Takže celkově těch hráčů 

ve všech třech úrovních může být zhruba 100 až 150.“ 

4. Děláte rozdíl mezi pohlavími? 

„Ne, ale co se týče Yonexu, tak v poslední době je nejsilnější ženský tenis 

s ohledem na výsledky.“ 

5. Jaká je pozice hráčů, které sponzorujete, v českém tenisovém žebříčku?  

Bez odpovědi 

6. Jak jste spokojeni se současnou spoluprací?  
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„To víte no, čím lepší ten člověk je, tím hůře se s ním spolupracuje. Parádně se 

komunikuje s těma začínajícími juniory, kteří jsou velice vděčný za jakoukoliv 

podporu a vážně komunikují výborně. Vesměs žádný extra problém nemáme.“ 

7. Jakým způsobem se projevuje Vaše podpora těmto hráčům?  

Bez odpovědi 

8. Co požadujete po sponzorovaném hráči?  

„Střední třída musí bezpodmínečně malování log na raketya pokud dostávají 

i oblečení a podobně, tak musí nosit na všech turnajích všechno Yonex. Záleží 

na  ebříčkovém postavení a podle toho po nich chceme, aby nám posílali 

výsledky a fotky, protože není vždy všechny vidět. Japonci jsou celkem nároční 

na malování loga, takže hrozí třeba i vypovězení ze smlouvy. Dobré chování je 

samozřejmě základ.“ 

Nějaká tolerance k nevhodnému chování na kurtě je?  

„Tuhle problematiku jsme rozdělili do dvou rovin. Buď ten hráč s tou raketou 

mlátí a jiný nebude, plus má dobré výsledky a je fakt šikovný. A pak je skupina 

hráčů, kteří chodili a říkali, že se jim to zlomilo a podobně, plus neměli extra 

výsledky. To pak jde sponzoring stranou a hráči si musí nové rakety zaplatit.“  

9. Jaký druh protislužby byste požadovali zlepšit nebo přidat? 

Bez odpovědi 

10. Je Vaše firma ochotna zvýšit množství kapitálu, který proudí 

sponzorovaným jedincům? Pokud Ano, za jakých podmínek?  

„V badmintonu jsme zkoušeli propagaci firmy na sociálních sítích, ale jde o to, 

aby to pro nás mělo nějaký význam. Vzhledem k tomu, že jsme jediný dovozce 

Yonex do České republiky, tak to pro nás nemá až takový význam. Lidé vždy 

volají nám, pokud potřebují něco od Yonexu, plus ne všichni junioři jsou natolik 

aktivní na sociálních sítích a nejsou tolik vidět. Hlavní reklamou je pro nás 

kvalita našeho produktu, a to hlavně raket. Markéta Vondroušová nás 

kontaktovala ohledně toho, že má spoustu sledujících na Instagramu, tak jsme jí 

odkázali na marketing do Německa a vyřešila to s nimi. Pokud vidíme nějakou 
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propagaci navíc, tak většinou hráči dostanou zadarmo něco navíc, nebo mají 

přístup k limitovaným kolekcím přímo z Japonska a podobně.“ 

11. Sponzorujete i jiné sporty?  

„Tak jsme světová jednička v badmintonu, což znamená, že pořád zhruba 60 % 

podpory jde do badmintonu a 40 % do tenisu. Nicméně v posledních třech letech 

jsme šli v tenisu hodně nahoru. Jde hlavně o to, že máme nejlepší boty 

na badminton, plus i oblečení na badminton od jiné značky skoro neseženete. 

V tenise to úplně tak nefunguje. Lidé hrají s raketami Yonex, ale oblečení jsou 

v jiné značce, nebo jiných botách. Jde jim hlavně o cenu, protože textil on jiných 

značek, například ve Fashion Aréně seženou za poloviční cenu.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Příloha č. 10: Rozhovor se zástupcem značky BABOLAT Romanem Medviděm 

1. Jaký máte názor na důležitost sponzoringu v juniorském tenisu?   

„Sponzoring je důležitý pro obě strany. Pro značku je to možnost se zviditelnit 

skrze hráče, upozornit, že právě sponzorovaný hráč má dobré výsledky i díky 

materiálu značky Babolat. Tento hráč je pak příkladem pro další hráče, aby 

si koupili právě produkty Babolat.Pro rodiče hráče je to finanční pomoc, 

pro hráče ocenění jeho práce a motivace do budoucna.“ 

2. Jakým způsobem si vybíráte hráče, které budete sponzorovat?  

„Je více kritérií, nejen výsledky. Fyzické a psychické předpoklady, rodinné 

zázemí, tréninkové podmínky, klub, ve kterém hráč trénuje, trenéři hráče, vztah 

ke značce, chování na dvorci, motivace, morální vlastnosti, styl hry atd. Ideálem 

je samozřejmě vítězný typ hráče.“   

3. Kolik hráčů v juniorském tenise sponzorujete?   

„56“ 

4. Děláte rozdíl mezi pohlavími?  

„Do 14 let ne, u dorostu více preferujeme chlapce.“ 

5. Jaká je pozice hráčů, které sponzorujete, v českém tenisovém žebříčku?  

„Základem je pozice do desátého místa v ročníku. Ale vzhledem k výše uvedené 

otázce 2 může mít hráč postavení i horší a sponzorujeme ho a naopak může být 

třeba 2. na žebříčku a sponzorství nenabídneme.“ 

6. Jak jste spokojeni se současnou spoluprací?  

„Lépe by asi vystihovalo: se současnou situací, takže: V současnosti je náš 

Babolat junior tým pravděpodobně nejsilnější ze všech značek (věk 10 až 18 let). 

Reprezentační výběry tvoří z ca 40 % hráči Babolatu. Takže spokojenost. 

Spokojenost, co se týká spolupráce sponzorovaných hráčů, je ale tak 80 %. 

Někteří si sponzoringu neváží, někteří nemají výsledky, někde jsme se zase 

spletli, viz odpověď na otázku č. 2.“ 

7. Jakým způsobem se projevuje Vaše podpora těmto hráčům?  
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„Smluvní materiál zdarma, speciální slevy na ostatní materiál, snažíme se být 

v kontaktu s jejich rodiči, trenéry, vyhovět jakýmkoli jejich přáním během 

sezony. Konzultujeme s nimi testování raket, výpletů a vzhledem k tomu, že jsem 

8 let vedl reprezentační tým dívek do 14 let, tak se snažím pomoci i zkušenostmi. 

Není to tedy jen o materiálu, ale i o servisu pro hráče.“ 

8. Co požadujete po sponzorovaném hráči? 

„Výsledky, loajalitu ke značce, fair play chování, dodržování bodů ze smlouvy 

(např. logo na výpletu atd.), udělat maximum pro propagaci značky a pro svoje 

zlepšení.“ 

9. Jaký druh protislužby byste požadovali zlepšit nebo přidat?  

„V juniorské kategorii nevidím nic, co by se dalo přidat. Základem je chovat se 

na dvorci i mimo dvorec jako člen Babolat týmu, viz odpověď na otázku č. 8.“ 

10. Je Vaše firma ochotna zvýšit množství kapitálu, který proudí 

sponzorovaným jedincům? Pokud Ano, za jakých podmínek?  

„Na sponzoring máme určitý budget. Pokud se rozhodneme navýšit sponzoring, 

tak jen na základě lepších obchodních výsledků. Druhou možností je strategie 

mateřské firmy Babolat. Pokud se ona rozhodne více investovat, projeví se to 

na sponzoringu i v ČR. Nyní považuji náš sponzoring za spíše nadstandartní 

oproti konkurenci. Pokud má ale hráč výborné výsledky na mezinárodní scéně, 

přebírá si jeho sponzoring mateřský Babolat a tam se jedná o výraznější 

podporu než u českých smluv.“ 

11. Sponzorujete i jiné sporty?   

„Badminton. Do budoucna uvažujeme i o padelu.“ 
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Příloha č. 11: Rozhovor se zástupcem značky WILSON Janem Jelínkem 

1. Jaký máte názor na důležitost sponzoringu v juniorském tenisu?  

„Pro nás jako značku je juniorský tenis velice důležitý, nejen abychom byli 

vidět, ale zároveň, abychom podporovali strategické hráče v juniorském tenisu. 

Čím více jsme vidět, tím více za námi chodí hráči a podobně.“ 

2. Jakým způsobem si vybíráte hráče, které budete sponzorovat?  

„Tohle je sice spíše otázka na marketingové oddělení naší firmy. Firma 

Amersport, pod kterou Wilson v ČR spadá. Vybírá si hráče určitě podle talentu, 

ale i o tom jakou má chuť do toho sportu a i jak se celkově chová na kurtě a jaký 

má výhled do budoucna.“ 

3. Kolik hráčů v juniorském tenise sponzorujete? 

„Myslím si, že je to zhruba něco kolem 20 až 30 hráčů.“ 

4. Děláte rozdíl mezi pohlavími?  

„Ne.“ 

5. Jaká je pozice hráčů, které sponzorujete, v českém tenisovém žebříčku?  

„Z větší části jsou to top hráči ve svých kategoriích. Top hráči jsou třeba zváni 

na Wilson camp, kde se scházejí hráči z celého světa, kteří jsou sponzorováni 

značkou Wilson.“ 

6. Jak jste spokojeni se současnou spoluprací?  

„Myslím si, že co se týče juniorského tenisu, tak značka Wilson spokojena je. 

V seniorském tenise se stále hledá.“ 

7. Jakým způsobem se projevuje Vaše podpora těmto hráčům?  

Bez odpovědi 

8. Co požadujete po sponzorovaném hráči?  

Bez odpovědi 

9. Jaký druh protislužby byste požadovali zlepšit nebo přidat? 

Bez odpovědi 

10. Je Vaše firma ochotna zvýšit množství kapitálu, který proudí 

sponzorovaným jedincům? Pokud Ano, za jakých podmínek?  



67 

 

„Myslím si, že firma Amersport je otevřena všemu. Záleží vždy na domluvě a 

vyváženosti podmínek spolupráce.“ 

11. Sponzorujete i jiné sporty?  

„Je tam část squash, baseball, basketball a trochu golfu, určitě největší podpora 

jde do tenisu.“ 

 


