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ABSTRAKT
Název:

Výběr zahraničních hráčů a jejich využití v marketingu českých
volejbalových klubů

Cíle:

Hlavním cílem této práce je za pomoci marketingového výzkumu zjistit, jak
kluby vybírají zahraniční hráče a jakým způsobem je využívají ve svých
marketingových aktivitách. Následně pak formulovat doporučení, které by
měly přispět ke zkvalitnění výběru zahraničních hráčů a jejich využití
v marketingu.

Metody:

Pro získání potřebných dat bylo využito kvalitativního výzkumu, který byl
založen na polostrukturovaném rozhovoru s manažery jednotlivých klubů.
Výsledky rozhovorů byly podrobeny komparativní analýze, na jejímž
základě byla vyhotovena doporučení.

Výsledky:

Z rozhovorů vyplynulo, že si manažeři bez zahraničních hráčů nedokáží
dnešní prostředí nejvyšší volejbalové soutěže ani představit. Kromě
výsledků, které by se s příchodem zahraničních hráčů měli zlepšit, vnímají
manažeři zahraniční hráče jako zboží, které mohou prostřednictvím
marketingu divákům prodat. Pro angažování zahraničních hráčů hovoří i
fakt, že jsou co do platových požadavků výrazně levnější, než srovnatelní
hráči z Čech. Při podpisu smluv se zahraničními hráči manažeři nejčastěji
volí variantu jednoročního kontraktu s případnou obcí na rok další.

Klíčová slova:

globalizace, migrace, sportovní prostředí, marketingové prostředí, sociální
sítě.

ABSTRAKT
Title:

The choice and use of foreigners in marketing of Czech volleyball teams

Objectives:

The aim of this work is to discover, through quality research, how teams are
choosing foreigners, and how they use them in marketing activities. Based
on these findings, formulate recommendations which could be helpful for
improving the process of choosing foreign players and their use in
marketing.

Methods:

To obtain the necessary data qualitative research was used, based on semistructured interviews with the managers of the teams. The results were
evaluated using comparative analysis in order to formulate the
recommendations.

Results:

Based on the interviews, it was found that the managers cannot imagine
playing in the Czech highest league without foreigners. Other than game
results, which should improve with the use of foreigners, managers view
the players as a goods, which they can sell to the fans through marketing.
Choosing to use foreigners is based on their salary requirements, which are
usually quite a bit lower in comparison with the same skilled Czech players.
Speaking about the contracts, the managers tend to offer one-year contracts
with a one year option.

Keywords:

globalization, migration, sports environment, marketing environment, social
network

Obsah
1

Úvod ............................................................................................................................................................. 9

2

Teoretická východiska práce .................................................................................................................... 10
2.1

Globalizace ........................................................................................................................................ 10

2.2

Migrace ............................................................................................................................................. 11

2.2.1
2.3

Migrace ve sportu ......................................................................................................................... 12
Volejbal a jeho historie...................................................................................................................... 14

2.3.1

Volejbal v ČR ............................................................................................................................... 14

2.3.2

Prostředí české nejvyšší soutěže mužů a žen ................................................................................ 15

2.4

Význam sportu ve společnosti ............................................................................................................ 17

2.4.1
2.5

Hospodářský význam sportu ......................................................................................................... 18
Marketing .......................................................................................................................................... 18

2.5.1

Definice marketingu ..................................................................................................................... 19

2.5.2

Objekty marketingu ...................................................................................................................... 19

2.5.3

Roviny marketingu ....................................................................................................................... 22

2.6

Marketingové prostředí ..................................................................................................................... 24

2.6.1

Marketingové mikroprostředí ....................................................................................................... 27

2.6.2

Marketingové makroprostředí ....................................................................................................... 29

2.7

Sportovní marketing .......................................................................................................................... 31

2.8

Marketingová komunikace ................................................................................................................. 32

2.8.1

Komunikační mix ......................................................................................................................... 32

2.8.2

Charakteristiky komunikačního mixu ........................................................................................... 32

2.8.3

Public relations a publicita ............................................................................................................ 33

2.8.4

interaktivní marketing ................................................................................................................... 34

2.9

Média ................................................................................................................................................. 35

2.10

Sociální média ................................................................................................................................... 36

2.10.1

Sociální sítě ................................................................................................................................... 37

2.10.2

Sociální sítě ve sportovním prostředí ............................................................................................ 37

3

Cíle a úkoly práce ...................................................................................................................................... 38

4

Metodologie ............................................................................................................................................... 39
4.1

Proces marketingového výzkumu ....................................................................................................... 39

4.1.1

Určení cíle výzkumu ..................................................................................................................... 39

4.1.2

Zdroje dat ...................................................................................................................................... 40

4.1.3

Metody a techniky sběru dat ......................................................................................................... 41

4.1.4

Určení velikosti vzorku ................................................................................................................. 42

4.1.5

Sběr dat ......................................................................................................................................... 43

4.1.6

Zpracování a analýza dat .............................................................................................................. 44

7

5

Výsledky ..................................................................................................................................................... 46
5.1

Výběr zahraničních hráčů ................................................................................................................. 46

5.1.1

UNIQA extraliga mužů ................................................................................................................. 46

5.1.2

UNIQA Extraliga žen ................................................................................................................... 52

5.1.3

Shrnutí .......................................................................................................................................... 54

5.2

Využití zahraničních hráčů v marketingu .......................................................................................... 55

5.2.1

UNIQA Extraliga mužů ................................................................................................................ 55

5.2.2

UNIQA Extraliga žen ................................................................................................................... 57

5.2.3

Shrnutí .......................................................................................................................................... 58

6

Diskuse ....................................................................................................................................................... 60

7

Návrhy ........................................................................................................................................................ 63

8

Závěr .......................................................................................................................................................... 65

Seznam tabulek a schémat ................................................................................................................................. 66
Seznam literatury ............................................................................................................................................... 67

8

1 ÚVOD
Migrace sportovců je v dnešní době již běžným jevem. Na našem území byly první
náznaky sportovní migrace zaznamenány až na přelomu tisíciletí. Od té doby ale počet
zahraničních sportovců v České republice setrvale roste. Stále častěji lze na českých
trávnících, kluzištích a ostatních sportovištích, pozorovat sportovce jiné pleti a odlišného
vyznání a původu.
Pracovní síla se ve sportu stává stále globalizovanější, což s sebou logicky přináší
větší nároky na vedení jednotlivých klubů a sportovních organizací, které se těmto změnám
musí přizpůsobit. V rámci jednotlivých klubů přebírají zahraniční hráči a hráčky stále větší
roli a stávají se předobrazy pro ostatní hráče a fanoušky. Jejich kulturní vzdálenost si však
žádá přehodnocení, zda a jak lze naplno využít jejich potenciálu v daném městě, regionu a
kultuře.
Volejbalovému prostředí se ale sportovní migrace až donedávná úspěšně vyhýbala.
Do jisté míry za to může fakt, že volejbal je, co se členské základny týče, za fotbalem,
tenisem a ledním hokejem čtvrtým nejrozšířenějším sportem v České republice. Do určitého
bodu byl tak volejbal, z hlediska hráčské základny, soběstačným sportem. Zlom nastal
v momentě, kdy byla na našem území vytvořena profesionální volejbalová soutěž, ve které
kromě českých hráčů mohli nastoupit i hráči zahraniční. Mezi lety 2011 a 2017 se počet
zahraničních hráčů v české nejvyšší soutěži zčtyřnásobil, z původních 9, až na rekordních 36.
Tato bakalářská práce se zabývá výběrem zahraničních hráčů a jejich využitím v marketingu.
Cíli této práce je objasnit jak probíhá výběr zahraničních hráčů, zjistit jak jsou tito
hráči využíváni v marketingových aktivitách jednotlivých klubů a na základě zjištěných
výsledků zformulovat doporučení, podle kterých by se manažeři mohli řídit.
Mezi užitími metodami se vyskytuje kvalitativní výzkum, který byl proveden
prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami. Zjištěná data byla
následně podrobena komparativní analýze.
V bakalářské práci „Výběr zahraničních hráčů a jejich využití v marketingu“ jsem se
tedy pokusil zmapovat všechny okolnosti a náležitosti, které se týkají výběru zahraničních
hráčů a hráček a komplexně zanalyzovat jakým způsobem jsou tito hráči a hráčky využíváni
v marketingu.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1 GLOBALIZACE
O globalizaci se v současnosti hovoří snad po celém světě a to zejména proto, že se
jedná o celistvý proces, zasahující do všech sfér života na zemi – kulturní, politické,
ekonomické či sportovní (Kislingerová, 2004). Ačkoli neexistuje jednoznačná shoda nad
významem globalizace, je zapotřebí jí určitým způsobem vymezit. Lze totiž tvrdit, že jde jak
o prohlubování vzájemné provázanosti jednotlivých sfér lidské činnosti, které na sebe
vzájemně působí a ovlivňují se, ale také o proces integrace, který je doprovázen vzájemným
sbližováním a sjednocováním. Nicméně, společným jmenovatelem je v případě globalizace
zejména prudký rozvoj informačních technologií, prohlubující se ekonomická závislost,
vznik nadnárodních ekonomických subjektů či liberalizace. Jedná se tedy o proces spojený
převážně s ekonomickými aktivitami, které vedou ke změnám společenským a kulturním.
V oblasti definice globalizace panuje značná názorová nejednotnost. Zatímco laická
veřejnost vnímá termín globalizace jako odstraňování kulturních odlišností a proces
„pozápadnění“, tzv. westernalizace či amerikanizace světa, odborná veřejnost se na definici
neshodne prakticky vůbec. Ačkoli tedy neexistuje jednoznačná definice, můžeme se na
některé názory podívat.
Dle Harringtona (2006) je globalizace aktivita jedinců či skupin, u kterých musí být
vnímány vzájemné ekonomické, technologické, politické či kulturní závislosti. Zároveň však
dodává, že není vyžadováno, aby si jedinci osvojili globální identitu či příslušnost.
Dle Sekota a kol. (2004) lze globalizaci chápat jako proces vedoucí ke snižování
kulturní rozdílnosti na jedné straně a zvyšování národnostní rozmanitosti na straně druhé,
přičemž se obě strany podílejí na lepším spoluřízení globálně fungujícího světa.
Zástupci Mezinárodního měnového fondu (2000) se o globalizaci vyjadřují jako o
historickém procesu, který je výsledkem lidských inovací a technologického pokroku. Za
přelomové považují zejména volný přeshraniční pohyb pracovní síly a know-how,
prostřednictvím integrace světových ekonomik. Zmiňují však i širší politické, kulturní a
environmentální rozměry globalizace.
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Dopady globalizace lze vysledovat i ve sportovním prostředí. Vlivem globalizace
dochází k přesouvání pracovní síly, zboží (vrcholový sportovci jsou vnímáni jako zboží) a
kapitálu. Kluby se tak díky globalizaci začaly proměňovat ve firmy, jejichž hlavním cílem je
generovat zisk. Došlo také k rozvoji nových vztahů mezi majiteli klubů (zaměstnavateli) a
vrcholovými sportovci (zaměstnanci). Technologický pokrok, který je s globalizací spojen asi
nejvýrazněji, proměnil sportovním prostředí takřka k nepoznání. Pokročilé tréninkové
metody a pomůcky, moderní zázemí nebo komunikační technologie, to všechno je výsledkem
procesu zvaném globalizace.

2.2 MIGRACE
Problematika migrace je velmi úzce spojená právě s globalizací, neboť právě globální
otevřenost je považována za jednu z hybných sil migrace. Migrace jako pojem pochází
z latinského slova migratio, které vyjadřuje pohyb, stěhování, vystěhování. Kahounová
(2012) uvádí následující „pojem migrace vyjadřuje více či méně trvalý individuální nebo
skupinový pohyb osob přes symbolické či politické hranice do nových oblastí osídlení nebo
mezi nové komunity“.
Prvopočátky migrace lze definovat jen velmi těžko, národy se totiž stěhují již od
pradávných dob, ať už z jakéhokoliv důvodu. Migrace je však stále častěji přisuzována
především moderním společnostem. Za pomyslný zrod moderní společnosti se považuje
přechod ze zemědělství k průmyslové výrobě. Z historického hlediska lidé nejdříve opouštěli
svá původní obydlí z důvodu nedostatku obživy, následně pak z válečných a náboženských
důvodů, které byly vystřídány příčinami ekonomické a politické povahy.
Existuje hned několik druhů a typů migrace, nicméně pro účely této práce je
nejdůležitější migrace ekonomická, někdy označovaná také jako pracovní. Jde o situaci, kdy
migrant opustí mateřskou zemi z důvodu lepších pracovních nabídek a větších pracovních
příležitostí v zemi hostitelské.

11

Přestože je ekonomická migrace velmi rozšířená, ne vždy je přijímána kladně. Dle
serveru Imigrace.cz (2004) je příliv pracovních migrantů ze zahraničí přijatelný a to proto, že
se jedná o levnou pracovní sílu nebo tzv. „brain gain“, neboli příliv vzdělaných lidí, na
jejichž vzdělání nemusel hostitelský stát přispět. Obě skupiny pak mohou zapříčinit
ekonomickou prosperitu dané země. Zároveň však dodává, že „masivní příliv imigrantů může
mít vliv především na trh práce, respektive výši nezaměstnanosti. Zatímco příliv
kvalifikovaných pracovních sil v podobě imigrantů se může jevit pro stát jako výhodný, tak
příchod nekvalifikovaných imigrantů je obvykle chápán jako újma pro cílový stát a jeho
obyvatele“. Autoři Demografie (2005) k tomu dodávají, že negativní náhled na migranty je
ovlivňován zejména zakořeněnými předsudky veřejnosti, konkrétně předsudky týkající se
kriminálního jednání těchto lidí.

2.2.1 MIGRACE VE SPORTU
Crossan (2013) definuje sportovní migraci jako „pohyb sportovců, trenérů a všech
osob se sportem spojených“. Sage (2010) spojuje počátky sportovní migraci s obdobím, kdy
se soutěže a ligy staly samostatně fungujícími podniky. Dále uvádí, že začátky tohoto procesu
můžeme hledat na počátku 20. století, nicméně v globální pojetí se pojem sportovní průmysl
začal naplno prosazovat až v 70. letech minulého století.
Heinilä (1970) uvedl, že motivem sportovní migrace je:


Dostupnost lidských a materiálních zdrojů,



Vědecké metody koučování a tréninku,



Kvalita sportovních organizací a hluboké znalosti sportovního lékařství a věd
týkajících se sportu.
Má se však za to, že sportovní migrace je především ekonomicky podmíněnou formou

migrace. Migrační trasy ve sportu jsou totiž nejčastěji spojovány právě s ekonomickou
vyspělostí zemí světa. Dle Maguire a kol. (2002) jsou pro sportovce nejatraktivnější regiony
Západní Evropy a Severní Ameriky, následované Čínou, Japonskem, Ruskem a arabskými
státy těžící ropu, Bahrajnem, Katarem a Spojenými arabskými emiráty.
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Finanční podmínky ovšem nejsou jediným motivem, který při rozhodování sportovce
hraje roli. Jak uvádí Maguire a kol. (2002) významná je i prestiž a historie klubu či jeho
zázemí. Sekot (2008) k tomu dodává, že sportovci stále častěji usilují o působení v zemích
s podobnou jazykovou vybaveností a kulturními vazbami, které jim umožňují snazší
identifikaci s vnitřním prostředím a následnou seberealizaci, stejně to však vnímají i
sportovní manažeři, kteří vyhledávají hráče s podobným kulturním zázemím.
Maguire a kol. (2002) se rozhodli rozdělit sportovní migranty na:


Sportovní průkopníky – skrze svou sportovní kariéru v hostitelské zemi propagují
sport v zemi domácí.



Usedlíky – stávají se jimi ve chvíli, kdy zůstanou v zemi, kde získali sportovní
uplatnění a status občana, který jim dovoluje po ukončení kariéry pokračovat v roli
trenéra či manažera.



Nomády – sportovní kariéru vnímají pouze jako nástroj k poznávání cizích kultur a
cestování.



Navrátilce – po ukončení sportovní kariéry se navrací do mateřské země plní
zkušeností a materiálního bohatství.
Motivaci zahraničních hráčů ve volejbale lze odhadnout jen velmi těžko. V průběhu

posledních deseti let se však vykrystalizovaly dva hlavní proudy. Tradičnější proud
reprezentují ti hráči, kteří i za předpokladu nižšího platového ohodnocení vyhledávají
prestižnější soutěže, jejichž kvalita je celosvětově uznávána. Cílovými destinacemi těchto
hráčů jsou celky z Ruska, Brazílie, Itálie, Francie a Polska. Druhý proud je složen z hráčů,
jejichž motivace je čistě ekonomické povahy. Cílovou destinací těchto hráčů jsou zámožné
celky z Koreje, Číny a arabských zemí. Česká nejvyšší soutěž patří společně s ostatními
evropskými soutěžemi k těm méně atraktivním. I to se, díky přetlaku, který momentálně na
celosvětovém trhu s hráči panuje, začíná postupně měnit.
Migrace zahraničních hráčů do České republiky se řídí přestupním řádem Českého
volejbalového svazu (2017a). Přestupu hráčů se věnuje článek 14, který říká: „V soutěžích
řízených ČVS mohou startovat zahraniční hráči pouze v souladu s příslušnými předpisy
FIVB, CEV a ČVS“.
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2.3 VOLEJBAL A JEHO HISTORIE
Volejbal, odbíjená nebo také sport „pod vysokou sítí“ a jeho prostředí v České
republice nás bude v následujícím textu zajímat nejvíce. Než přejdeme k samotnému
fungování nejvyšší české soutěže - UNIQA extraligy ve volejbale, měli bychom
zmínit historický vývoj volejbalu a jeho důležité milníky.
Podle Táborského (2004) tento dnes již velmi populární sport vymyslel, v roce 1895,
gymnaziální učitel a ředitel křesťanské organizace YMCA William G. Morgan, působící ve
městě Holyoke, stát Massachusetts (USA).
Právě YMCA (Young Men´s Christian Association), neboli Křesťanská asociace
mladých mužů, v jejímž čele působil William G. Morgan, sehrála dle Táborského
v propagaci volejbalu významnou celosvětovou roli. Nejrychleji se volejbal rozšířil do Asie,
když byl v roce 1913 zařazen do programu Asijských her. Do Evropy se dostal v období
první světové války a to díky přítomnosti amerických ozbrojených sil. YMCA vybudovala
vlastní soutěž na území Spojených států amerických až v roce 1922. Co je z dnešního
pohledu zajímavé, je to, že ani bezmála 100 let od založení soutěže na území USA, nemají
Spojené státy profesionální volejbalovou soutěž.
To, jak rychle se volejbal ve svých počátcích rozšířil do všech koutů světa pouze
dokazuje, jak významnou roli hrála globalizace na počátku 20. století. Celý proces se
z globálního pohledu podařilo dokončit v roce 1964, kdy se volejbal stal oficiálně součástí
programu Olympijských her.

2.3.1 VOLEJBAL V ČR
Zaměříme-li se na naše území, musíme se vrátit do roku 1919. Zástupci Českého
volejbalového svazu (2017b) uvádí, že právě v tomto roce „využilo Ministerstvo národní
obrany přítomnosti tělovýchovných instruktorů Ymky k uspořádání lehkoatletických kurzů pro
posádkové tělovýchovné instruktory“. Účastníkům byly vysvětleny tréninkové metody a
prostředky, nám dosud neznámých, míčových her. Dle zástupců Českého volejbalového
svazu se volley-ball mezi frekventanty těšil neobyčejnému zájmu. Účastníci kurzu se chtěli o
nové poznatky podělit, a tak je dále šířili do všech koutů republiky až k prvním volleyballovým vyznavačům, mladé generaci – vojákům, středoškolákům a vysokoškolákům,
skautům a členům sdružení YMCA (chlapci) a YWCA (dívky).
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Ačkoli byl volejbal původně určen k rekreaci mužů středního věku, v současnosti se
těší oblibě celého věkového spektra a obou pohlaví. Autoři Ondřej a Roubal (1987) se
domnívají, že hlavní přednost volejbalu tkví právě v jeho variabilitě. Dokazuje to na
následujících variantách s menším počtem hráčů:


Plážový volejbal, volejbal hraný na menším hřišti z písku, kde proti sobě stojí pouze
dva hráči na každé straně. V plážovém volejbale je zakázáno ulití míče na stranu
soupeře.



Smíšený volejbal, volejbal hraný na stejně velkém hřišti v standartním počtu 6 hráčů,
z nichž alespoň 2 musí být ženy. Bývá též označovaný jako 4+2 (4 muži + 2 ženy).



Volejbalové debly, volejbal hraný ve dvojicích na polovině běžného hřiště. Debly,
jakožto česká specialita, jsou unikátní také v tom, že se hraje bez antének a je
povoleno tahání míče při útoku.
Plážový volejbal, který po úspěších českých párů na Olympijských hrách v Londýně,

je ve sportovním odvětví jedním z nejrychleji rostoucích sportů. Zvýšená pozornost, jak ze
strany diváků, tak ze strany médií, je pro popularitu volejbalu jako takového bezesporu
pozitivní záležitostí. Pro šestkový volejbal však volejbal plážový představuje významnou
konkurenci, která se odráží jak v úbytku finančních prostředků, které dříve plynule pouze do
volejbalu šestkového, tak v poklesu členské základny. Byly zaznamenány i případy, kdy se ti
nejlepší čeští hráči ve volejbalu šestkovém rozhodli pro přechod k plážovému volejbalu. Na
českém trhu s hráči se tak vytvořila mezera, která manažery šestkových volejbalových klubů
přiměla k tomu, aby se začali poohlížet po hráčích ze zahraničí.

2.3.2 PROSTŘEDÍ ČESKÉ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE MUŽŮ A ŽEN
Česká volejbalová extraliga mužů a žen je nejvyšší volejbalovou soutěží v České
republice a obě soutěže mají mnoho společného. Kromě názvu je to i rok založení (1992) a
generální sponzor, kterým je již několik let pojišťovna UNIQA. Odlišnosti hledejme zejména
v rozložení jednotlivých celků po mapě České republiky a úrovni konkurence.
Zatímco převážná část mužských celků (9 z 12) působí na území Čech, situace u
ženských celků je zcela opačná. 8 z 10 celků totiž působí na území Moravy a Slezska. Tyto
informace

jsou

volně

přístupné

na

stránkách

Českého

volejbalového

(http://www.cvf.cz/extraliga-muzi/ respektive http://www.cvf.cz/extraliga-zeny/).
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svazu

Z dostupných informací z archívu Českého volejbalového svazu (2017c) vyplívá, že
mužská nejvyšší volejbalová soutěž je, zejména v posledních 3 letech, mnohem vyrovnanější,
než ženská nejvyšší volejbalová soutěž.
Nejúspěšnějším celkem mužské nejvyšší volejbalové soutěže je VK Jihostroj České
Budějovice s 9 tituly, následován celky VK Dukla Liberec a Aero Odolena Voda, kteří mají
shodně po 4 titulech. Z historického pohledu je tedy Jihostroj jasným hegemonem, pokud se
ale podíváme do současnosti, zjistíme, že situace není až tolik jednoznačná. V posledních 3
letech se totiž na nejvyšším stupínku vystřídaly hned tři různé celky, což jasně vypovídá o
vyrovnanosti, která v současnosti v mužské extralize panuje.
V ženské nejvyšší volejbalové soutěži je situace přesně opačná, alespoň co se
vyrovnanosti soutěže týče. Ačkoli je VK Prostějov desetinásobným mistrem, do roku 2008 na
jeho kontě svítila 0. Od té doby však Prostějovské volejbalistky nepřetržitě vládnou ženské
extralize, když si tento rok připsali již 10 titul v řadě. Před několika lety vedení
Prostějovského klubu uvažovalo o přihlášce do některé ze zahraničních soutěží. Zatímco by
zbytek české nejvyšší soutěže bojoval o místo ve finále, ve kterém by se střetl právě s VK
Prostějov, prostějovské volejbalistky by mohly poměřovat síly s těmi nejlepšími zahraničními
celky. Tento plán se ale svazovému vedení příliš nezamlouval, a tak vše pokračovalo
v zajetých kolejích. Před rokem 2008 byla ženská nejvyšší volejbalová soutěž o poznání
vyrovnanější a z diváckého pohledu rozhodně atraktivnější. 16 titulů si mezi sebe rozdělily
celky Olomouce, Brna, Frenštátu pod Radhoštěm a Prahy.
Ponechme na okamžik stranou dominanci jednotlivých celků z obou nejvyšších
soutěží a zaměřme se na celkovou úroveň vrcholového volejbalu v České republice. Popelka
(2017) , mimo jiné neúspěšný kandidát na předsedu Českého volejbalového svazu, v této
souvislosti na svém blogu uvedl, že v posledních 2 letech došlo k výraznému zlepšení úrovně
extraligy mužů i žen, kdy doslova uvedl, že „napínavá play-off mužů i žen byla ozdobou
extralig“. V prostředí mužské nejvyšší soutěže se pohybuji více než 4 roky a domnívám se,
že názor, který zazněl z úst pana Popelky koresponduje s míněním odborné veřejnosti.
Důvodů, proč jsou obě nejvyšší soutěže na vzestupu, je hned několik a budeme se jimi
zabývat v analytické části této práce.
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2.4 VÝZNAM SPORTU VE SPOLEČNOSTI
Sport je oblastí lidské činnosti, která se těší velkému zájmu obyvatelstva. Sport se
podílí na výchově a vývoji mladých lidí, snaží se o integraci lidí se zdravotním postižením či
lidí pocházejících ze znevýhodněných poměrů. Na základě principů soudržnosti a
sounáležitosti se sport snaží vytvářet integrovanější společnost, kde jsou si „všichni rovni“.
Sociální, ale i ekonomický význam sportu tak neoddiskutovatelně přispívá k rozvoji
společnosti jako takové. V dnešní společnosti plní sport hned několik funkcí. Za stěžejní
považují Strecková a Malý (1998) funkce:


Zábavy, sport je zdrojem zábavy jak pro člověka, který sport provozuje (aktivní
sportovce), tak i pro člověka, který sport sleduje v televizi či v hledišti, nebo dokonce
sází na sportovní příležitosti (pasivní sportovec). Zejména u dospělých sport účinně
kompenzuje pracovní vypětí a častou jednostrannost současného života.



Výchovy, prostřednictvím sportu si osvojujeme určité hodnoty a zásady a to bez
ohledu na pohlaví, rasu, věk, zdravotní postižení, náboženství a víru či sexuální
orientaci. Těmito vlastnostmi jsou např. „fair play“, cílevědomost, sebeovládání nebo
solidarita.



Zdravotní, sport působí jako prevence v boji proti civilizačním chorobám chronickým
onemocněním, podílí se tak na zvyšující se tělesné kondici a dobrém psychickém
stavu.



Ekonomickou, díky stále širšímu mediálnímu pokrytí exponenciálně narůstá počet
firem orientujících se na sport jako takový, nebo na prodej produktů se sportem
spojených. Nezanedbatelný je i příspěvek sportovců do státního rozpočtu v podobě
daní.

Z pohledu společnosti je tou nejdůležitější funkcí funkce výchovná. Úkolem volejbalu, ale i
sportu jako takového by mělo být přilákat co možná největší počet dětí. Volejbalu se to díky
pozornosti médií a zájmu sponzorů daří velmi dobře. Nezanedbatelnou roli v tomto procesu
hrají i zahraniční hráči, kteří začínající hráče mohou ovlivnit nejenom po stránce
výkonnostní, ale i po stránce lidské.
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2.4.1 HOSPODÁŘSKÝ VÝZNAM SPORTU
Dle Sluky (2007, s. 26) je sport „ekonomickým fenoménem, při kterém vznikají příjmy
a zisky, které plynou ekonomickým subjektům, které z nich platí daně, rozhodují o
spotřebních a investičních výdajích a jsou jim poskytovány subvence“.
Sport je bezesporu jedním z nejrychleji rostoucích hospodářských odvětví.
S ekonomikou je navíc propojen vzájemně působícími přímými a nepřímými vztahy. MŠMT
(2009) v této souvislosti uvádí, že „ekonomika vytváří pro rozvoj sportu příznivé podmínky a
sport napomáhá rozvoji národní ekonomiky“.
Dle analýzy zpracované v Bílé knize o sportu (2013) sportovní prostředí v EU
zaměstnává až 5,4% práceschopného obyvatelstva a generuje bezmála 4% HDP. Nicméně,
převážná část sportovních událostí a aktivit je financována z neziskových struktur, z nichž je
většina závislá na výši výdajů ze státního rozpočtu.
Hovoříme-li o sportu musíme mít na paměti, že z hlediska hospodářství se sport řadí
mezi služby. Konkrétně jde o služby divácké, sponzorské apod.

2.5 MARKETING
Kotler (2013) se domnívá, že marketing je výsledkem náročného plánování a
provedení, při kterém jsou využívány ty nejmodernější techniky a nástroje. Vyzdvihuje roli
marketingu, jehož ovládnutí se blíží spíše umění, než vědě, v období komplexních výzev
moderního prostředí vyžadující nová kreativní řešení. Kotler (2013) zdůrazňuje, že finance,
logistika, provoz, účetnictví, ani IT nebo jiné firemní oddělení by bez dostatečné poptávky po
výrobcích a službách nemohlo fungovat. Úloha, kterou marketing v dnešní době zastává, tak
odráží realitu, ve které finanční úspěch společnosti stále častěji závisí právě na
marketingových schopnostech.
Těmito schopnostmi se rozumí rozhodování o:


funkcích a vlastnostech výrobku či služby,



stanovení ceny,



prodejním místě výrobku či provozování služby,



investicích vynaložených na reklamu a samotný marketing.
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Kotler (2013) dodává, že jednotlivé kroky navíc velmi výrazně ovlivňuje progresivně
měnící se spotřebitelské prostředí. V boji o zákazníka se v současnosti střetává hned několik
vzájemně si konkurujících celků, které disponují rozličnými technologiemi a ekonomickou
silou. Jinak tomu není ani ve sportovním prostředí.

2.5.1 DEFINICE MARKETINGU
Marketing v užším pojetí je, dle Kotlera (2007), organizační funkcí, která se podílí na
vytváření, komunikování a poskytování hodnoty pro zákazníka a řízení vztahů se zákazníkem
způsobem, který přináší prospěch organizaci i všem zainteresovaným stranám.
Když porovnáme definice marketingu z pohledu společnosti a managementu zjistíme,
že společenská definice se více zaměřuje na roli, kterou marketing ve společnosti sehrává,
zatímco definice managementu sleduje samotný proces. Peter Drucker, přední teoretik
managementu, definici managementu zformuloval následovně: „cílem marketingu je učinit
prodej nadbytečným. Marketing se totiž snaží znát a chápat zákazníka a jeho potřeby natolik
dobře, že mu navržený výrobek nebo služba budou vyhovovat, a prodají se tudíž samy.
Výsledkem marketingu by ideálně měl být zákazník připravený koupit prakticky cokoliv.
Jediné, co by potom zbývalo, je učinit výrobek nebo službu dostupnými“ (1974, s. 64-65).

2.5.2 OBJEKTY MARKETINGU
Kotler (2013) zmiňuje deset základních typů objektů, které jsou marketingem
podporovány, jedná se o:


Zboží,



Vlastnická práva,



Myšlenky,



Informace,



Osoby,



Organizace,



Místa,



Události,



Zážitky,



Služby.
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2.5.2.1 ZBOŽÍ
Kotler (2013) uvádí, že zboží ve fyzické podobě „představuje většinu produkce, a
tudíž i marketingového úsilí v mnoha zemích“.
Příkladem zboží, které se díky globalizaci podařilo aplikovat ve sportovním prostředí
je atletický žebřík, který vymysleli američtí vědci Steven a James Myrlandovi. Dalšími
příklady mohou být sportovní nápoje, speciální pomůcky či tréninkové trenažery, s jejichž
vývojem a používáním ve volejbale jako první začaly týmy z Asie.
2.5.2.2 MYŠLENKY
Kotler (2013) se domnívá, že „každá nabídka na trhu obsahuje základní myšlenku,
přičemž výrobky a služby slouží jako platformy pro jejich sdělení“.
Jednou z takových myšlenek, která vznikla taktéž na území Spojených států
amerických spočívá v reprodukování sportovního dění, prostřednictvím mikroportů
umístěných na těle hráčů. Technika mic'd up, se v pojetí sportovního diváctví považuje za
převratnou, a to díky tomu, že divákům přibližuje to, jak hráči vnímají herní situace a jak
uvažují. Mimo to je také zdrojem mnoha zábavných momentů ze zákulisního prostředí, které
byly divákům doposavad utajeny.
2.5.2.3 INFORMACE
Jonák (2003) informaci chápe „jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a
procesech něm probíhajících“. Informace jsou vlastně tím, co trhy produkují a distribuují.
Za pomoci globalizace se ve sportovním prostředí, zejména v USA rozšířil systém
reportingu a statistik, který je na informacích založený. Bez statistických údajů a
videozáznamů si sport již nelze představit.
2.5.2.4 OSOBY
Dle Reina a kol. (2006) marketéři, specializující se na celebrity, pracují s vysoce
postavenými manažery, právníky, lékaři, finančníky, umělci, hudebníky, sportovci i dalšími
profesionály a pomáhají jim při propagaci sebe sama tak, aby se staly „značkou“.
V současnosti se v oblasti sportu nejčastěji hovoří o agentech, sportovních
psycholozích a trenérech specializujících se na rozbor videozáznamů.
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2.5.2.5 ORGANIZACE
Kotler (2013) uvádí, že zejména školské, umělecké, sportovní a neziskové organizace
využívají služeb marketérů ve snaze posílit jedinečnost image nebo zintenzivnit vnímání ze
strany veřejnosti. Univerzity, muzea nebo sportovní týmy mezi sebou soupeří o jednotlivé
návštěvníky a finanční podporu v podobě dotací.
2.5.2.6 UDÁLOSTI
Kotler (2013) tvrdí, že se marketéři, ve spolupráci se společnostmi a fanoušky,
zaměřují na časově ohraničené události, mezi které patří významné sportovní akce, hudební
vystoupení, umělecká představení a expozice a ostatní kulturní, společenské a politické
události většího rozsahu.
Ve sportovním prostředí mohou události nabývat i menšího rozsahu. Sportovní kluby
mohou pořádat soustředění nebo kempy pro děti. Divácky atraktivní jsou i otevřené tréninky,
kde se diváci mohou dostat až k samotným hráčům. Mimo sportovních událostí existují ale i
události veřejně prospěšného charakteru. Řada sportovních organizací se angažuje v řadě
charitativních projektů, navštěvuje dětské domovy či pořádá speciální utkání na podporu
složek integrovaného systému.
2.5.2.7 ZÁŽITKY
Kotler (2013) se domnívá, že společnosti mohou vytvářet a nabízet zážitky.
V kooperaci s marketéry se snaží vyladit kombinaci několika služeb tak, aby byly
jednotlivým cílovým skupinám zážitky „šité na míru“.
Sportovní organizace by se měly zaměřovat zejména na postižené děti a děti ze
znevýhodněných rodin. Návštěva zahraničních hráčů v dětském domově či v rehabilitačních
centrech a nemocnicích může být pro tyto děti zážitkem na celý život. Za vhodné se považuje
i zapojení zahraničních hráčů do rozvojových programů mládežnické sekce v dané
organizaci. Společné tréninky, při kterých hráči děti učí základům nebo jim předávají své
zkušenosti, mohou hrát ve sportovním, ale také životním rozvoji dětí zásadní roli.
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2.5.2.8 SLUŽBY
Kotler (2013) uvádí, že „tak, jak se ekonomiky rozvíjejí, zaměřuje se rostoucí část
jejich aktivit na poskytování služeb“. V tomto segmentu marketéři sehrávají klíčovou roli,
jejich služeb nejčastěji využívají letecké, developerské, farmaceutické, potravinářské a
automobilové společnosti, pojišťovny, cestovní kanceláře, provozovatelé salonů krásy a
kadeřnictví, hoteliéři, ale i zástupci z oblasti sportu a IT.
V oblasti sportu vnímáme dvě roviny: diváckou a sportovní. Z pohledu diváky mohou
mezi služby být řazeny i aktivity, které jim zpříjemňují pobyt na sportovišti. V praxi se jedná
např. o roznos pití a občerstvení mezi diváky. Ze sportovního hlediska se jedná o služby,
které jsou poskytovány hráčům, jako rehabilitace či masáže a služby, které poskytují sami
hráči. Zahraniční hráči mohou např. navštívit místní školu a podílet se na výuce jejich
rodného jazyka nebo se zúčastnit hodin tělesné výchovy, kde představí svůj sport.

2.5.3 ROVINY MARKETINGU
Při pohledu na obr. 1 zjistíme, že marketing funguje ve dvou základních rovinách, strategické
a taktické.

Schéma č. 1 – Roviny marketingu

Zdroj: Karlíček – Základy marketingu
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2.5.3.1 STRATEGICKÝ MARKETING
Strategický marketing je dle Karlíčka (2013) založen na fundamentálních
podnikatelských rozhodnutích (rozhodnutí zaručující efektivní fungování podniku),
týkajících se zákazníků a konkurence. Kotler (2013) uvádí, že strategický marketing má za
úkol definovat cílové trhy a určit propozice firem na základě analýz tržních příležitostí.
Dodává, že klíčovými prvky při vytváření strategických plánů jsou zejména kreativní a
nadčasové plány, vyžadující rovnováhu mezi disciplínou a flexibilitou. „Firmy se musí držet
jádra strategie, ale zároveň jí také v průběhu času vylepšovat, současně by však měly vyvíjet i
individuální strategie pro celou škálu výrobků a služeb organizace“.
Kotler (2013) se zmiňuje o tom, že marketing v tradičním pojetí doposavad
vystupoval až při samotném prodeji výrobku. V důsledku individuálních přání, nákupních
kritérií a odlišných preferencí zákazníků, kterým se marketéři museli přizpůsobit a lépe tak
definovat své cílové trhy, došlo však k přehodnocení tohoto pohledu a marketing se tak dostal
až na samotný začátek procesu strategického plánování. „Tam kde dříve společnosti
zdůrazňovaly výrobu a prodej, dnes mluví o procesu poskytování hodnoty“.
2.5.3.2 TAKTICKÝ MARKETING
Taktický marketing, dle Karlíčka (2013), vychází z marketingu strategického.
Taktické plánování konkretizuje marketingová rozhodnutí a taktiky týkající se produktu a
jeho vlastností, stanovení cen, podpory, distribučních kanálů a služeb nebo merchandisingu.
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Je tedy zřejmé, že existuje rozdíl mezi hodnotou, kterou zákazníkům společnost
nabízí (tedy strategickou kategorií) a konkrétním nabízeným produktem (tedy taktickou
kategorií). Aby nedošlo k jejich záměně, můžeme si obě kategorie účelně rozlišit na příkladu
basketbalového týmu a jejich domácího utkání. Taktickou rovinou se v tomto případě myslí
rozhodování o hráčské sestavě, volbě trenéra či stylu, který bude tým vyznávat apod.
Hodnotu pro diváka, kromě výsledků týmu, tvoří i řada dalších aspektů, jimiž mohou být
např. zábava, odpočinek nebo příjemný pocit. Majitel týmu má k dispozici hned několik
způsobů jak může potřebného efektu docílit. Může se rozhodnout najmout zahraničního
trenéra, který povede hráče k tomu, aby vyznávali atraktivní styl. Svůj tým může přesunout
do větší arény, jejíž součástí může být i velkoplošná obrazovka, moderní sedadla, restaurace,
nebo i dětský koutek. V průběhu utkání může k pobavení diváků využít řady soutěží nebo
vystoupení tanečních skupin. Vysoká cena, kterou zákazník zaplatí, tak neodráží pouze
úspěšnost týmu, ale i doprovodný servis, který je součástí utkání.

2.6 MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ
Jak strategická, tak taktická rozhodnutí jsou prováděna v reálném čase a prostředí.
Karlíček (2013) toto prostředí označuje jako tzv. trh, jehož znalost je velmi důležitá při
prognózování budoucího vývoje. Trh se v průběhu času více či méně mění a nutí marketéry
k tomu, aby se změnám přizpůsobili. V opačném případě mohou být, dle Karlíčka, dostiženi
konkurencí či dokonce svou výsadní pozici zcela ztratit.
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Schéma č. 2 – Marketingové prostředí

Zdroj: Karlíček – Základy marketingu
Na obr. 2 jsou vyznačeny nejvýznamnější faktory, které ovlivňují marketingové
prostředí. Za marketingové mikroprostředí Karlíček považuje zákazníky, konkurenty,
distributory, dodavatele a ovlivňovatele, tedy ty, kteří mají k společnosti a jejímu podnikání
tu nejužší vazbu, Kotlerem (2013) je toto prostředí označováno jako činné. Marketingové
makroprostředím se, dle Karlíčka, skládá z politicko-právního, ekonomického, sociálněkulturního a technologického prostředí, a to proto, že působí na všechny subjekty podnikající
na daném trhu. Kotler (2013) o makroprostředí hovoří jako o širším prostředí, jehož vývoj a
trendy je potřeba neustále sledovat, které vyžaduje marketingový důvtip a důmysl.
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Existují však i jiné přístupy, pomocí kterých lze popsat marketingové prostředí.
Jedním z přístupů, jak zanalyzovat marketingové prostředí je tzv. marketingový mix, který
Kotler (2007) definuje jako „soubor taktických marketingových nástrojů, které firmě
napomáhají k dosažení cílů na cílových trzích“.
Základem marketingového mixu jsou, dle McCartyho (1995), marketingové aktivity a
strategická rozhodnutí, které shrnul do čtyř kategorií a označil je jako 4P marketingu:


Product (produkt),



Price (cena),



Place (distribuce)



Promotion (propagace).
Tím se v praxi rozumí výroba správného typu produktu, za ideální cenu, na správném

místě a za použití přiměřené propagace.
Kotler se domnívá, že s přihlédnutím k tomu, jak vypadá dnešní marketingová realita,
(2013) je nezbytné 4P aktualizovat, a to o:


People (lidé),



Process (procesy),



Presentation (prezentace),



Performance (výkon).
Karlíček (2013) se ve své publikaci zmiňuje o jiném konceptu. Ten ve svém jádru

ještě více zohledňuje zákazníka a vnímá marketingový mix spíše z pohledu kupujícího,
nikoliv prodávajícího. Tento koncept označuje jako 4C marketingu:


Customer value (hodnota pro zákazníka),



Costs (náklady pro zákazníka),



Convenience (dostupnost produktu),



Communication (komunikace).

I když jsou tyto přístupy velmi oblíbené a rozšířené, v zájmu této práce se pokusíme
zanalyzovat marketingové prostředí tak, jak to ukazuje Karlíček.
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2.6.1 MARKETINGOVÉ MIKROPROSTŘEDÍ
Dle Karlíčka (2013) se marketingového mikroprostředí skládá z:


zákazníků,



konkurentů,



distributorů



dodavatelů,



ovlivňovatelů.

2.6.1.1 ZÁKAZNÍCI
Za stěžejní Karlíček považuje zejména porozumění zákazníkům, jejich potřebám,
postojům a samotného chování, které je při rozhodování o koupi nejvíce ovlivňuje.
Společnost by měla také pochopit to, proč určitý produkt zákazníci zakoupí, zatímco jiný
nikoliv. V tomto ohledu hrají velmi významnou roli postoje, jež zákazníci k jednotlivým
produktům a značkám zastávají.
Sportovní prostředí vnímá zákazníky jako zájemce o nabízené pohybové a sportovní
aktivity, kteří mají zpravidla velmi různorodé a odlišné potřeby a požadavky. Dle Voráčka
(2012) by se sportovní organizace měly těmto požadavkům přizpůsobit. „Sportovní
organizace by se měly věnovat především následujícím cílovým skupinám a měly by řešit
především vztahy s fanoušky, členy, sponzory, dárci, organizačními výbory, sportovními
organizacemi a sportovními masmédii“.
2.6.1.2 KONKURENTI
Konkurenti představují další z faktorů, se kterým se v rámci marketingového
mikroprostředí setkáme. Karlíček se domnívá, že hlavním motivem firmy je odlišení se od
konkurence. K tomu se využívá analýzy konkurence, začínající její identifikací, která
napomůže poodkrýt silné a rozvojové stránky a odhadnout, jak se v budoucnosti konkurenti
zachovají. Svatoš (2009) definuje jako „všechny subjekty na straně nabídky, jež mají totožný
zájem získat přízeň určité skupiny zákazníků, o níž usiluje i naše firma s cílem prodat jim své
zboží“. Dle podílu prodaného zboží se konkurenti rozdělují na tržní vůdce, tržní
následovatele a tržní troškaře.
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Ve sportovním prostředí je na konkurenci pohlíženo jinak, než je tomu u jiných
odvětví. Vychází to ze se samotné podstaty sportovního soupeření, které je na konkurenci a
vzájemném respektu soupeřů založené. Kdyby v oblasti sportu konkurence neexistovala,
nebo by byla nějakým způsobem regulována či omezována, přišel by sport o onu „přidanou
hodnotu“, kterou v podobě emocí, napětí a střetů fanouškům nabízí.
2.6.1.3 DISTRIBUTOŘI
Za distributory Karlíček (2013) považuje „tzv. maloobchodníky (retailery), jako jsou
např. hypermarkety, supermarkety či nejrůznější specializované prodejny, jejichž
prostřednictvím je zboží fyzicky distribuováno konečnému zákazníkovi. Maloobchodníci
vyvíjejí na výrobce nátlak, čímž je nutí k neustálému snižování cen jejich produktů“. Chtějí-li
tak výrobci uspět s novým produktem, musí si být vědomi toho, že za zveřejnění nabídky
zaplatí retailerům vysoké poplatky, které ve firemních marketingových rozpočtech
představují položku, která je srovnatelná s prostředky vynaloženými na reklamu.
Distributoři se ve sportovním prostředí nijak neliší od dodavatelů v jiných odvětvích.
2.6.1.4 DODAVATELÉ
Jako dodavatele Karlíček (2013) označuje všechny subjekty, poskytující společnosti
zdroje k tomu, aby mohla nabízet a prodávat své produkty. Nejde tedy pouze o dodavatele
faktických vstupů určených k výrobě, ale také o nejrůznější výzkumné a komunikační
agentury či poradenské společnosti.
Za dodavatele jsou ve sportovním prostředí považováni agenti, kteří nabízí své hráče
sportovním organizacím.
2.6.1.5 OVLIVŇOVATELÉ
O ovlivňovatelých Karlíček (2013) hovoří jako o „nejrůznějších subjektech, které
významným způsobem ovlivňují zákazníky při jejich kupním rozhodováním. Příkladem jsou
vysokoškolští profesoři, kteří ovlivňují studenty při volbě studijní literatury. Akademici jsou
tedy ovlivňovateli na knižním trhu a vydavatelé odborných učebnic s nimi musí počítat“.
V realitě dnešního světa jsou tzv. „influenceři“ považováni za jednu z hybných sil
globálního marketingu a stále častěji jsou využíváni i ve sportovním prostředí.
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2.6.2 MARKETINGOVÉ MAKROPROSTŘEDÍ
Karlíček (2013) uvádí, že marketingové makroprostředí zahrnuje prostředí:


politicko-právní,



ekonomické,



sociálně-kulturní



technologické.

2.6.2.1 POLITICKO-PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ
Karlíček (2013) se zmiňuje o tom, že státy a jejich uskupení mají dva hlavní cíle:


ochránit občany před sociálně škodlivými vlivy,



podpořit občany prostřednictvím dotací a grantů.
Jejich dosažení se, dle Karlíčka (2013), uskutečňuje na základě legislativních procesů,

které vyúsťují v umělé ovlivnění poptávky po produktech. V prvním případě jde o regulaci
spotřeby určitého typu zboží, které je považováno za společensky škodlivé, firemních aktivit,
které mají negativní dopad na životní prostředí nebo omezení a nařízení v oblasti reklamy. Ve
druhém případě jde zejména o poskytování prostředků městům a krajům na požadované
doplňkové služby, které doplňují nabídku v dané oblasti a realizaci rozvoje aktivit na kterých
má město či kraj zájem. Jakubíková (2008) zdůrazňuje, že se realizace jednotlivých projektů
musí striktně řídit příslušnými právními předpisy. V procesu utváření těchto předpisů hrají
velmi významnou roli právě politicky exponované osoby, odtud tedy pojem politicko-právní
prostředí.
Politicko-právní prostředí zásadním způsobem ovlivňuje i oblast sportu. V mnoha
soutěžích byly zavedeny nařízení, které omezují počet zahraničních hráčů v jednotlivých
týmech. Další opatření se vztahuje k přestupové politice. Kluby mají v oblasti transferu hráčů
vymezenou hranici, která spočívá v maximální objemu prostředků, které mohou být v daném
roce investovány. Pokud toto nařízení poruší je pravděpodobné, že budou vystaveni možným
sankcím. Legislativním nařízením a opatřením, které se mění prakticky každým rokem, by
měla být ze strany klubů věnována zvýšená pozornost.
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2.6.2.2 EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ
Ústředním determinantem ekonomického prostředí je, dle Karlíčka (2013), kupní síla,
která je ve světě rozložena nerovnoměrně a vytváří tak tlak na marketéry, kteří se této
skutečnosti musí přizpůsobit. Zatímco některé státy bohatnou, ostatní chudnou. Rozdíly lze
však nalézt i na národní a regionální úrovni anebo mezi jednotlivými segmenty populace.
V této souvislosti se Karlíček (2013) zmiňuje o tzv. polarizaci kupní síly. „Ve Spojených
státech kontroluje 20% amerických domácností 50 % celkových příjmů. Naopak 60 %
amerických domácností kontroluje jen 27 % příjmů“.
Keller (2011) se domnívá, že zatímco v minulosti existovala rozsáhlá střední třída a
jen málo extrémně bohatých či chudých, z dnešní společnosti střední třída prakticky
vymizela, a světy bohatých a chudých se uzavírají a neodvratitelně vzdalují. Dle Hanzelkové
(2009) je kupní síla mimo jiné ovlivňována cyklickým vývojem ekonomiky, hospodářskou
politikou vlády, monetární politikou státu, fiskální politikou, mírou inflace a vývojem HDP.
2.6.2.3 SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ PROSTŘEDÍ
Kulturní prostředí má na marketing významný dopad. Karlíček (2013) definuje
kulturu jako „soubor hodnot, norem chování, postojů, symbolů či rituálů, které ve větší či
menší míře akceptují všichni lidé žijící v určité společnosti“. Kultura není ani vrozenou
záležitostí (učíme se jí prostřednictvím rodiny a s ní související socializace), ani stálou
záležitostí (prochází neustálými proměnami) a její vývoj má významný dopad na poptávku, a
tedy i marketing.
Ve sportovním prostředí se kulturní prostředí dává do souvislosti s migrací a tím, jak
je v dané zemi přijímána. Existují země, včetně té naší, kde jsou zahraniční hráče vystaveni
nátlaku a předsudkům ze strany veřejnosti.
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2.6.2.4 TECHNOLOGICKÉ PROSTŘEDÍ
Je až zarážející s jakou rychlostí a razancí se v posledním desetiletí proměnil svět
technologií, jejich výzkum a vývoj. Karlíček tuto skutečnost ilustruje na dnes již historických
příkladech „počítačové diskety byly nahrazeny cédéčky, klasické fotoaparáty nahradily
fotoaparáty digitální, walkman byl vytlačen MP3 přehrávačem, mechanické hodinky
ustoupily hodinkám digitálním a zcela zanikly např. videorekordéry“. Keřkovský (2002)
uvádí, že důležitost technologií a technologického prostředí obecně vykazuje dlouhodobě
vzestupnou tendenci, zmiňuje zejména telekomunikační prostředí, internet a sociální sítě.
Je zřejmé, že technologické prostředí výrazně ovlivnilo i prostředí sportovní.
K prezentaci zahraničních hráčů jsou využívány všechny dostupné technologické prostředky.

2.7 SPORTOVNÍ MARKETING
Sportovní marketing spatřil světlo světa až na začátku 70. let 20. století. Ještě na
přelomu tisíciletí byl sportovní marketing spojován především s prodejem sportovního zboží
a služeb. Dnešní prostředí sportovního marketingu je, alespoň dle Čáslavové (2009), mnohem
obsáhlejší a komplikovanější, motiv však zůstává stejný. Marketing přináší sportovním
organizacím finanční zdroje, představující významnou část jejich příjmů. V této souvislosti je
však nutné mít na paměti, že v oblasti tělesné výchovy a sportu operují i neziskové
organizace, které marketing vnímají pouze jako doplněk svých aktivit.
Mullin a kol. (2000) se ve své definici sportovního marketingu soustředí na zákazníky
a naplnění jejich přání. Uvědomují si totiž, že právě zákazníci podmiňují existenci
sportovního marketingu a profesionálního sportu jako takového. „Sportovní marketing
vyvinul 2 hlavní linie:


Marketing sportovních výrobků a služeb vztažený přímo k zákazníkům sportu,



Marketing ostatních zákazníků a průmyslových produktů a služeb s využitím
propagace ve sportu“.
Angažování zahraničních hráčů spadá do první linie a to z toho důvodu, že se

zahraniční hráči svými výkony řadí mezi to nejlepší, co lze v české nejvyšší soutěži vidět a
zpravidla táhnou svůj tým za lepšími výsledky. Svým pojetím navíc činí volejbal pro diváky
atraktivnějším.

31

2.8 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
Již dříve jsme si uvedli, že marketingovou komunikací se myslí informování a
přesvědčování cílových skupin za účelem naplnění marketingových cílů. Ve své podstatě je
marketingová komunikace hlasem společnosti, kterým promlouvá ke svým zákazníkům tak,
aby vyvolala dialog a navodila nové vztahy. Zákazníci, stakeholdeři, ale i široká veřejnost, ti
všichni musí rozumět podstatě společnosti a výhodám, které plynou z jejich produktů a
služeb. Žijeme však v době, kdy je trh doslova přehlcený kvalitními výrobky, které se
prodávají za cenu atakující výrobní náklady. Přízeň zákazníků tak mohou získat pouze ty
společnosti, které vystupují jednotně a promlouvají jasným hlasem. Otázka již nezní zda
komunikovat, ale co říct, jak a kdy to říct a komu a jak často to říct.

2.8.1 KOMUNIKAČNÍ MIX
Vlivem technologií a ostatních faktorů se svět marketingu zcela proměnil. Kotler
(2013) to dokazuje na příkladu reklamy, která byla v minulosti považována za zcela centrální
prvek marketingových programů. V důsledku narušení účinnosti reklamy začaly firmy
investovat i do ostatních nástrojů marketingové komunikace tzv. komunikačního mixu. Ten,
dle Kotlera (2013), sestává z osmi hlavních prostředků, mezi které se řadí:


Reklama,



Podpora prodeje,



Události a zážitky,



Public relations a publicita,



Přímý marketing,



Interaktivní marketing,



Ústní šíření,



Osobní prodej.

2.8.2 CHARAKTERISTIKY KOMUNIKAČNÍHO MIXU
Komunikační mix je Kotlerem (2013) vnímán jako soubor jedinečných a
nezaměnitelných nástrojů. Jednotlivá odvětví však vyžadují individuální přístup vylučující
užití univerzální kombinace aplikovatelné na všechna odvětví. Společnosti tak pátrají po
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ideálním „mixu“ mediálních prostředků a komunikačních kanálů, který jim umožňuje snížit
náklady a zefektivnit marketingovou komunikaci.

2.8.3 PUBLIC RELATIONS A PUBLICITA
Public relations, neboli vztahy s veřejností zahrnují širokou škálu aktivit, které mají
za úkol podporovat či bránit image společnosti. Veřejností se rozumí jakákoliv skupina,
projevující zájem o společnost a s ní spojené aktivity. Společnosti by, dle Kotlera (2013),
měly provádět pouze ty kroky, které zajistí úspěšné a dlouhodobě vztahy s klíčovými členy
veřejnosti.
V odborných kruzích se živě diskutuje nad tím, jestli by PR oddělení mělo či nemělo
být součástí marketingového oddělení. Clow (2008) se například domnívá, že spolu mohou
„spolupracovat a vzájemně se o různých otázkách radit, ale každé z nich by mělo mít svou
separátní roli“. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že by mělo vzniknout oddělení nové, které
by zastřešovalo obě stávající tzv. „oddělení komunikace“. Tak jako tak, oddělení pro vztahy
s veřejností je část firmy, která má na starosti monitorování nálad veřejnosti a šíření
informací podporujících dobré jméno společnosti. Náplň práce PR oddělení Kotler (2013)
shrnuje do pěti bodů:


Vztahy s tiskem – prezentace novinek a informací v tom nejlepším světle,



Publicita výrobku – podpora při zavádění nového výrobku,



Korporátní komunikace – vylepšování vztahů a vzájemného pochopení v oblasti
interní a externí komunikace,



Lobbing – jednání s lidmi, kteří se politicky angažují, ve snaze získat informace o
připravovaných zákonech a regulacích,



Poradenství – diskuse s vedením společnosti ohledně vnímání veřejnosti, pozice a
image společnosti.
S tím, jak síla hromadné reklamy slábne, roste význam marketingových public

relations. Clow (2008) uvádí následující „s jejich pomocí lze zvyšovat povědomí o značce a
účinné pokrýt místní komunitu a ostatní specifické skupiny“. Tvrdí, že public relations působí
věrohodněji a dokážou tak ovlivnit povědomí veřejnosti lépe než reklama, navíc se
zlomkovými náklady. „Každá událost a aktivita je příležitostí k přípravě široké škály
příběhů, zaměřených na různá publika, schopných ovlivnit spotřebitelovo chování“.
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Pro úspěšnou prezentaci sportovního klubu se jako zásadní považují vztahy s tiskem.
Řada sportovních klubů využívá jak celostátních, tak regionálních deníků.

2.8.4

INTERAKTIVNÍ MARKETING

Internet, který je základem interaktivního marketingu, poskytuje podstatně větší
příležitost pro interakci a individualizaci komunikace se zákazníkem. Prostřednictvím
internetu lze, dle Kotlera (2013), „rozesílat na míru šitá sdělení“, která oslovují spotřebitele
s ohledem na jejich konkrétní zájmy a chování. Online marketing tedy předurčuje firmy ke
změně tradičních přístupů. Využívání širokých možností internetu však vyžaduje trpělivost a
dlouhodobou perspektivu.
Nejzajímavějšími nástroji interaktivního marketingu jsou:


Webové stránky,



E-mail,



Mobilní aplikace.

2.8.4.1 WEBOVÉ STRÁNKY
Webové stránky by, dle Kotlera (2013), měly vyjadřovat účel společnosti, její historii,
vizi a plány do budoucnosti. Obsah byl měl být natolik atraktivní, aby podnítil uživatele
k opakovaným návštěvám. Návštěvníci nejčastěji posuzují webové stránky právě podle
atraktivity vzhledu a snadnosti použití. Atraktivní jsou podle Kotlera (2013) ty stránky, které
jsou čisté, nezahlcené obsahem. Důležité jsou také barvy a velikost písma, které musí být
dobře čitelné. Snadnost použití spočívá v rychle se načítajících stránkách, mezi kterými lze
rychle listovat a jejichž obsah je snadno pochopitelný. Jednou z výhod webových stránek je
snadná měřitelnost odezvy návštěvníků, kterou lze určit podle počtu zhlédnutí.

34

2.8.4.2 E-MAIL
E-mailová komunikace umožňuje informovat zákazníky za zlomek časových i
finančních nákladů oproti tradičním médiím. Následkem toho jsou však spotřebitelé doslova
zavaleni e-maily, které je odrazují od další komunikace. Kotler (2013) poskytuje hned
několik rad, jak filtrování předejít. Zadavatelé by měli nabídnou něco, co zákazníci pomocí
direct mailu získat nemohou, reklamní obsah by měl být personalizován tak, aby zákazníci
měli důvod reagovat. Zároveň by jim však mělo být umožněno odhlásit se z e-mailové
databáze. Nejvhodnější řešení, dle Kotlera (2013), tkví v kombinaci e-mailu s dalšími médii,
třeba těmi sociálními.
2.8.4.3 MOBILNÍ APLIKACE
Hlavní přednost chytrých telefonů a tabletů tkví v možnosti stabilního připojení k
internetu odkudkoliv a stahování nejrůznějších aplikací. Mezi ty nejrozšířenější patří
samozřejmě sociální sítě, hry a aplikace týkající se životního stylu, sportu a zdraví,
následované praktickými aplikacemi z oblasti meteorologie, dopravy, financí a vzdělávání.
Prostřednictvím aplikací lze sledovat pouze profesionální soutěže ze Spojených států
amerických a jednotlivé události globální povahy typu Wimbledon, FIFA World Cup nebo
Red Bull Air Race. Mezi sportovními týmy nejsou aplikace rozšířené takřka vůbec.

2.9 MÉDIA
Médium je (2004) v širším slova smyslu prostředek umožňující komunikaci, který
slouží „k uchování a přenosu sdělení v prostoru a čase“, alespoň to tak uvádí Rozehnal. Musil
(2010) uvádí, že průměrný člověk v západní civilizaci věnuje po práci a spánku nejvíce času
právě sledování médií různého typu. Příjemci, neboli recipienti (čtenáři, posluchači a diváci)
prostřednictvím médií vyhledávají novou realitu a realizují tak své osobní představy. Kromě
médií tradičních a alternativních existují i média sociální, která se v současnosti řadí k těm
nejvyhledávanějším.
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2.10 SOCIÁLNÍ MÉDIA
Sociální média představují prostředek, pomocí něhož uživatelé tvoří a sdílí informace,
diskutují, recenzují a hodnotí a rozvíjí své zájmy a vášně. Jejich interakce může nabývat
několika forem: textové, obrazové, audio či videoformy. Online sociální interakce není však
ničím novým, existuje již od počátku internetu. Co je však nové, je technologická vyspělost
sociálních medií, jejich penetrace a přijetí do našich každodenních životů. S trochou
nadsázky by se dalo říct, že sociální sítě a média nikdy nespí, to také, dle Kotlera (2013),
podněcuje marketéry k větší aktivitě, inovativnosti, aktuálnosti a udržení relevance obsahu,
který prezentují.
Společným znakem sociálních médií je obsah, který je vždy generován uživatelem.
Na jeho základě se někteří autoři pokusili o základní členění, které však nelze brát jako
dogma. Janouch (2010) považuje za přehledné následující dělení:


Virtuální světy (Second life, The Sims),



Sociální záložkovací systémy (Digg, Delicious),



Wiki systémy (Wikipedia),



Diskusní fóra (Q&A portály, Yahoo! Answers),



Blogy, mikroblogovací služby (Blogger, Tumblr, Twitter),



Sdílená multimédia (YouTube, Flickr, Instagram, Snapchat),



Sociální sítě (Facebook, Google+).

Sterne (2011) se domnívá, že se rozdíly mezi posledními třemi body v praxi takřka stírají. Za
ideální považuje sloučení uvedených bodů pod pojem sociální sítě. Právě sociální sítě se
z hlediska využitelnosti pro marketing jeví jako ten nejvhodnější prostředek.
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2.10.1 SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Kotler (2013) uvádí, že se sociální sítě „staly významnou silou jak v B2C, tak v B2B
marketingu“. Z informací ze statistického portálu Statista (2017) vyplívá, že absolutní
jedničkou na poli sociálních sítí je Facebook s více než 2 miliardy aktivních uživatelů.
Facebook považuje za aktivní uživatele ty, kteří se přihlásí alespoň jednou za měsíc. Druhá,
avšak s výrazným odstupem, je největší videoslužba YouTube s 1,6 miliardami uživatelů.
Třetí, pomineme-li lokální, avšak velmi úspěšně sociální sítě v Číně, se umístil WhatsApp
s 1,3 miliardami uživatelů, v těsném závěsu je komunikační platforma Facebooku Messenger.
Další v pořadí avšak s výrazným odstupem, je Instagram, který slouží ke snadnému sdílení
fotografií. Okolo magické hranice 500 milionů se pohybuje mikroblogujicí služba Twitter,
jejíž počet aktivních uživatelů se odhaduje na 320 milionů. V závěsu je sociální síť Snapchat,
která slouží k dočasnému sdílení fotek, s více než 150 miliony uživatelů. Na úplné dno se
propadla sociální síť Google+, která ještě před několika málo lety disponovala 600 miliony
uživateli.

2.10.2 SOCIÁLNÍ SÍTĚ VE SPORTOVNÍM PROSTŘEDÍ
Janča (2011) uvádí, že sportovní kluby by měly sociální sítě využívat zejména
k následujícím činnostem:


Informování fanoušků o nadcházejících zápasech či událostech,



Informování fanoušků o novinkách a zajímavostech z klubového prostředí,



Sdílení fotografií či videí ze zápasů nebo týmových akcí,



Podpora prodeje vstupenek či klubového merchandisingu,



Podpora sponzorských aktivit.
Sociální sítě nabízejí klubům možnost výrazně omezit využití komunikačních

prostředníků třetích stran a vybudovat si svůj vlastní komunikační kanál, na němž mají větší
kontrolu nad obsahem, který fanouškům poskytují. Ten by měl, dle Janča divákům co nejvíce
přiblížit zákulisní dění a klubové prostředí.
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE
Cílem bakalářské práce je prostřednictvím rozhovorů s manažery informovat
odbornou veřejnost o dosavadním výběru zahraničních hráčů, zhodnotit jejich dosavadní
využití v marketingových aktivitách jednotlivých klubů a na základě získaných dat, která
byla podrobena komparativní analýze, zformulovat doporučení a vypracovat návrh, pomocí
kterého by kluby mohli zefektivnit využívaní zahraničních hráčů na marketingové úrovni.
Z rozhovorů zároveň vyplynula řada zajímavých informací, týkajících se fungování klubů,
jejich financování a plánů do budoucnosti.
Na základě literární rešerše, která byla provedena v přípravné části, byla práce
rozdělena na tři hlavní části, z nichž nejobsáhlejší, vzhledem k problematice týkající se
globalizace a migrace, je teoretická část, na kterou plynule navazuje část analytická, na
základě které byl zpracován vlastní návrh. Teoretická část, která vychází z odborné literatury,
se věnuje problematice globalizace a migrace, volejbalovému prostředí v České republice a
marketingu. Analytická část se zaměřuje na proces výběru zahraničních hráčů a jejich
dosavadní využití v marketingu. V kapitole návrhy byla na základě zjištěných poznatků
vypracována doporučení, která by měla sloužit ke zlepšení současného stavu. Tento návrh
mohou manažeři klubů vnímat jako příručku, pomocí které by mohli dosáhnout
efektivnějšího výběru zahraničních hráčů a jejich prezentace.
Naplnění cílů je podmíněno splněním těchto úkolů:


Provedení marketingového výzkumu – splnění tohoto úkolu by mělo sestávat
z následujících kroků: vypracování osnovy rozhovoru, oslovení manažerů sportovních
klubů, realizace rozhovorů, analýza výsledků.



Interpretace výsledků marketingového výzkumu



Formulace návrhu a doporučení
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4 METODOLOGIE
Základem jakéhokoli rozhodnutí je platná informace a umění jí správně použít. Jinak
tomu není ani v marketingu. K tomu, aby marketingový odborníci mohli interpretovat
stávající výkon společnosti, a plánovat budoucí aktivity potřebují včasné, přesné a využitelné
informace. Tyto poznatky získávají prostřednictvím marketingového výzkumu, který Kotler
(2013) definuje jako „systematické navrhování, sběr, analýzu a reportování dat a zjištění
souvisejících s určitou marketingovou situací, před kterou společnost stojí“.

4.1 PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU
Příbová (1996) uvádí, že bez ohledu na to, jestli má marketingový výzkum přinést
jedinou informaci nebo objasnit úkol, který jde do širších souvislostí, měl by obsahovat
posloupné kroky, které jsou „řazeny v logickém sledu“. Jedná se o sérii následujících kroků:


Určení cíle výzkumu, definování výzkumného problému a přínos výzkumu



Zdroje dat



Metody a techniky sběru dat



Určení velikosti vzorku



Sběr dat



Zpracování a analýza dat



Zpracování a prezentace závěrečné zprávy

4.1.1 URČENÍ CÍLE VÝZKUMU
Příbová (1996) uvádí, že základem marketingového výzkumu je přesné definování
výzkumného problému a vymezení jeho cíle.
Náročnost této fáze spočívá především v přesné definici problému. Dle Příbové
(1996) je extrémně důležité, aby zadavatel a pracovník, který na výzkumu pracuje, nahlíželi
na problém jednotně a oba pochopili jeho jádro. „Podmínkou úspěchu je těsná a neformální
spolupráce zadavatele a řešitele, detailní diskutování problému a vyjasňování používaných
pojmů“.
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Cíl výzkumu by měl pokrývat veškerou šíři řešeného problému, přičemž by měl
objasnit základní vztahy, které budou zkoumány. Dle Kotlera (2013), by cíl neměl být
definován příliš široce ani příliš úzce a to z důvodu možnosti úniku některých důležitých
souvislosti, respektive vzrůstu nákladů. Bednarčík uvádí, že „cíle výzkumu jsou dány účelem
výzkumu, jsou vyjadřovány programovými otázkami, které by měly precisně vyjadřovat, co
přesně má výzkum zjistit“. Cíl výzkumu i s jednotlivými úkoly jsem formuloval již
v předcházející kapitole.

4.1.2 ZDROJE DAT
Druhé stadium marketingového výzkumu spočívá v rozhodnutí o zdrojích dat, která
jsou dvojí povahy – primární a sekundární. V rámci mého výzkumu jsem pracoval převážně
s primárními daty, nicméně bylo zapotřebí zakomponovat i některá data sekundární.
Dle Kotlera (2013), se ke sběru primárních dat přistupuje ve chvíli, kdy potřebná data
jednoduše neexistují nebo jsou-li sekundární data zastaralá, neúplná či nespolehlivá. Primární
data jsou „shromažďována nově, na míru řešeného projektu“ a pro jeho řešení mají klíčový
význam. Tyto údaje jsou, dle Příbové (1996), sbírána v terénu, tj. tam, kde se zkoumané
jednotky obvykle pohybují. V této souvislosti Čáslavová (2009) zmiňuje fakt, že jejich
pořízení bývá jak časově, tak finančně náročné. Dle Kotlera (2013) se však většina
marketingových výzkumů bez určitých primárních dat neobejde, a tak je potřeba prostředky a
čas vynaložit.
Právě finanční nákladnost vede řešitele k tomu, že obvykle začínají u sekundárních
dat. To jsou, dle Kotlera (2013), taková data, která již existují a byla shromážděna za jiným
účelem. Představa, že jde o data druhořadá, je však mylná, neboť některé informace např.
podrobné údaje o obyvatelstvu by bez sekundárních dat byly jen velmi těžko zjistitelné.
Problém jejich využitelnost však spočívá v tom, že byla soustřeďována za jiným účelem.
Jejich kompatibilita, je tak v porovnání s údaji primárními, velice nízká. Příbová (1996)
nicméně uvádí, že „pokud informace v nich obsažené vyhovují svou strukturou a formátem,
poskytují možnost rychlého a levného řešení“.
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4.1.3 METODY A TECHNIKY SBĚRU DAT
Vzhledem k povaze problému a cíli bylo k vypracování marketingového výzkumu
využito kvalitativních metod a to z důvodu omezených možností metod kvantitativních. Síla
kvalitativních dat spočívá v tom, že nejsou vytrhována z kontextu a umožňují tazateli získat
náhled nad vztahy, závislostmi a příčinami dané problematiky. Z dostupných metod
kvalitativního výzkumu jsem zvolil osobní dotazování formou strukturovaného rozhovoru
s otevřenými otázkami.
4.1.3.1 KVALITATIVNÍ VÝZKUM
Hendl (2016) uvádí, že „v typickém případě kvalitativní výzkumník vybírá na začátku
výzkumu téma a určí základní výzkumné otázky“. Ty mohou být průběžně modifikovány
nebo doplňovány. Z tohoto důvodu bývá kvalitativní výzkum označován jako pružný typ
výzkumu. Úkolem výzkumníka je vyhledávat a analyzovat jakékoli informace, které mohou
přispět k osvětlení výzkumných otázek.
Kvalitativnímu výzkumu je vytýkáno, že jeho výsledky představují snůšku
subjektivních dojmů. Lze ho jen těžko replikovat, a jelikož pracuje s omezeným počtem
jedinců na jednom místě, vznikají obtíže se zobecněním výsledků. Úskalí kvalitativního
výzkumu tkví také v jeho neprůhlednosti, malé transparentnosti.
To, co někteří považují za nedostatek, jiný vnímají jako přednost. Výhoda
kvalitativního přístupu tkví, dle Hendla (2016), v hloubce jeho přístupu, výzkumník totiž
nezůstává na povrchu, jde do hloubky, přičemž provádí komparaci a sleduje vývoj
jednotlivých procesů.
4.1.3.2 KVALITATIVNÍ DOTAZOVÁNÍ
Kvalitativní dotazování je založené na naslouchání, vyprávění, kladení otázek a
získávání odpovědí. Vedení interview je do jisté míry uměním i vědou, které vyžaduje
interpersonální porozumění, koncentraci, citlivost a disciplínu. Před jeho začátkem je
zapotřebí promyslet otázky, jejich obsah, formu, pořadí a délku rozhovoru. Hendl (2016) se
domnívá, že „zvláštní pozornost je nutné věnovat začátku a konci rozhovoru. Zatímco na
začátku dotazování je nutné prolomit případné psychické bariéry a zajistit souhlas se
záznamem, na jeho konci jsme schopni získat důležité dodatečné informace“. Otázky musí
být kladeny jasně, srozumitelně.
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Dle Hendla (2016) by měl tazatel zůstat neutrální vůči obsahu otázek, musí však
„vhodně podněcovat respondenta, aby mu svěřil všechny podrobnosti“. Domnívá se, že „při
správně vedeném interview cítí jak tazatel, tak jeho respondent, že jde o dvoustrannou
rovnocennou komunikaci“. Jsou-li však mezi nimi zábrany, za vhodné, Hendl (2016)
považuje využití simulačních otázek, ve kterých respondent dotazovaného žádá, aby si
představil sama sebe v určité situaci. Z respondenta se stává pozorovatel, který „si musí
danou situaci představit, vizualizovat ji. Pak o ní začne vyprávět.“
4.1.3.3 POLOTRUKTUROVANÝ ROZHOVOR S OTEVŘENÝMI OTÁZKAMI
Zvolenou metodou pro kvalitativní výzkum byla kombinace polostrukturovaného
rozhovoru a rozhovoru s otevřenými otázkami.
Hendl (2016) uvádí, že strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami „sestává z řady
pečlivě formulovaných otázek, na něž mají jednotliví respondenti odpovědět“. Uvědomuje si,
že se pružnost sondování v kontextu s použitým strukturovaného rozhovoru snižuje. Snižuje
se však i pravděpodobnost, že se získaná data z jednotlivých rozhovorů budou výrazně
strukturálně lišit. Otázky s otevřenými odpověďmi se často označují jako otázky primární.
Aby bylo pohledu respondenta a jeho zkušenostem lépe porozuměno, bylo zapotřebí
položit otázky doplňovací, sekundární. Ty se, dle Sedlákové (2014) využívají s cílem získat
od respondenta detailnější informace, které tak umožňují lepší orientaci v dané problematice.
Polostrukturovaný rozhovor lze označit jako rozhovor s návodem, který „představuje seznam
okruhů a otázek, na které je potřeba získat odpověď“. Odpoví-li respondent na některou
z otázek v jiné otázce, nemusí být některé otázky vůbec položeny. To znamená, že tazatele
může čas, který byl k interview určený využít efektivněji.
Za výhodné lze u této kombinace považovat také to, že výstupem jsou strukturovaná
data, která se velmi snadno analyzují a porovnávají. Jejich struktura je dána sekvencí otázek.

4.1.4 URČENÍ VELIKOSTI VZORKU
Po definování toho, na co se tazatel bude ptát, přichází na řadu rozhodnutí, koho se
tazatel na dané otázky bude ptát. Malátek (2001) se domnívá, že „prvním úkolem je stanovení
rozsahu nositelů vlastností, které mají být měřeny, to znamená stanovení množiny těchto
objektů – stanovení základního souboru. Je-li základní soubor tvořen velkým počtem
jednotek, a tudíž nelze z mnoha důvodů zahrnout do výzkumu všechny, provádí se výzkum na
výběrovém souboru (části souboru základního).“
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Příbová (1996) se v této souvislosti zmiňuje o odlišných přístupech. Zatímco předmět
ekonomického zájmu je “mít vzorek co nejmenší, protože sběr dat bývá vysokou položkou v
rozpočtu na výzkumný projekt”, předmět výzkumného zájmu je přesně opačný.
4.1.4.1 POLOSTRUKTUROVANÝ ROZHOVOR S OTEVŘENÝMI OTÁZKAMI
Předmětem dotazování bylo 6 vrcholných manažerů z řad volejbalových klubů z
nejvyšší soutěže mužů i žen. Jmenovitě se jedná o Milana Fortuníka - Kladno volejbal cz
(muži), Roberta Mifku - VK Jihostroj České Budějovice (muži), Pavla Šimoníčka – VK
Dukla Liberec (muži), Jakuba Novotného – VK ČEZ Karlovarsko (muži), Petera Gogu – VK
Prostějov (ženy) a Michaelu Doležalovou - VK KP Brno (ženy).

4.1.5 SBĚR DAT
Určením velikosti vzorku jsme uzavřeli fázi přípravnou a následuje fáze realizační,
jejímž prvním krokem je shromažďování dat z terénu. Vzhledem k tomu, že se již
několikátým rokem pohybuji v prostředí nejvyšší volejbalové soutěže, nepředstavovalo pro
mě oslovení a sjednání schůzky se všemi manažery mužských celků sebemenší problém.
Podstatně náročnější bylo oslovení manažerů ženských celků, nicméně i to se, díky osobním
kontaktům, povedlo. Schůzky se uskutečnily v období letních prázdnin (od Června do Září
2017) a to z toho důvodu, že v tomto období jsou manažeři zpravidla nejméně vytížení.
Rozhovory probíhaly v sídlech klubů či přilehlém okolí. Jejich trvání se pohybovalo mezi 40
až 70 minutami. Všichni respondenti vyjádřili svůj souhlas s nahráváním rozhovorů a jejich
uveřejněním.
Před samotným rozhovorem byla vyhotovena jeho osnova, která odpovídala
výzkumným otázkám a zahrnovala dva hlavní okruhy: výběr zahraničních hráčů a jejich
využití v marketingu. Tato osnova byla odeslána respondentům s časovým předstihem a to
proto, aby se mohli na rozhovor lépe připravit. Rozhovor byl založen především na otázkách
primárních, otevřených umožňujících širokou škálu odpovědí. K doplnění některých
informací bylo však zapotřebí položit i otázky sekundární povahy. Rozhovory byly vedeny
tak, aby měly logickou strukturu a jednotlivé otázky na sebe navazovaly. V průběhu
rozhovorů byly stranou zapisovány poznámky, a to v momentech, kdy respondent uvedl něco
nečekaného, nového. Závěrem rozhovorů bylo respondentům poděkováno za spolupráci a
vynaložený čas.
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4.1.6 ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT
Předposlední krok procesu marketingového výzkumu spočívá ve zpracování zjištění a
faktů z nashromážděných dat. Kotler (2013) uvádí, že zatímco u kvantitativního výzkumu
mohou výzkumníci počítat průměry a aplikovat nejrůznější pokročilé techniky a modely, u
kvalitativního výzkumu lze data převádět jen velmi složitě. Podstatnější je, jak budou
sesbíraná data prezentována.
K analyzovaní byla data připravena pomocí transkripce (přepis mluveného projevu
z rozhovoru nebo skupinové diskuze do písemné podoby) formou shrnujícího protokolu.
Shrnující protokol se, dle Hendla (2016) snaží o sjednocení úrovně obecnosti získaných
informací tak, že redukuje rozsah textu a postupně přistupuje ke stále větší abstrakci. Jedná se
o:


vypuštění – vypouštění opakujících se výpovědí;



zobecnění– pokud se v textu objeví stejné výpovědi z nichž jedna je na vyšší rovině
obecnosti, pak tato dostane přednost;



konstrukce – konstrukce jedné výpovědi z několika dílčích;



integrace – výpověď, která je obsažena v nějaké jiné výpovědi vytvořené konstrukcí,
se vypouští;



selekce – zachování ústředních výpovědí zobrazujících podstatné informace;



vázání – výpovědi, které spolu souvisejí obsahově, se uvedou na jednom místě v textu
svázaně.
Hendl (2016) se domnívá, že metodu shrnujícího protokolu lze vhodně použít při

třídění velkého množství materiálu. Proto bylo k této metodě přistoupeno i v této práci.
K rozboru dat a jejich analyzování bylo využito tzv. zakotvené teorie (grounded
theory). Dle Sedlákové se však nejedná o teorii, nýbrž o „souhrnný přístup či strategii pro
sběr i analýzu dat kvalitativního rázu“. Analýza se v zakotvené teorii skládá ze dvou kroků:
kódování a vytváření poznámek. Strauss a Corbinová (1999) uvádí, že kódování lze dále dělit
na: otevřené, axiální a selektivní. V práci bylo nejprve použito kódování otevřené, při němž
byly pojmy identifikovány a rozvíjeny a následně kódování axiální, které umožnilo jejich
propojení.
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Přepsané rozhovory byly podrobeny komparativní analýze, pomocí které byly
zjišťovány shody a rozdíly mezi jednotlivými pohledy a přístupy. Sedláková (2014) se
domnívá, že „výchozím krokem analýzy je opakované pročítání dat, při kterém označujeme
pasáže, jež z nějakého důvodu považujeme vzhledem ke zkoumanému jevu za podstatné“.
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5 VÝSLEDKY
V následující části budou shrnuty výsledky, které vzešly z polostrukturovaných
rozhovorů s manažery jednotlivých klubů. Aby bylo dosaženo větší přehlednosti, rozdělil
jsem analýzu na dvě hlavní části: výběr zahraničních hráčů a využití zahraničních hráčů
v marketingu. Rád bych také uvedl, že vzhledem k tomu, že jsem rozhovory sám vedl i
analyzoval, může být jejich analýza do jisté míry ovlivněna mým přístupem k dané
problematice.

5.1 VÝBĚR ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ
Než

začneme

se

samotnou analýzou

procesu

výběru

zahraničních

hráčů

v jednotlivých klubech, rád bych uvedl, že si většina manažerů prostředí nejvyšší volejbalové
soutěže mužů i žen nedokáže bez účasti zahraničních hráčů ani představit. Z rozhovorů
vyplynulo, že jedním z důvodů je nedostatek českých hráčů. Druhým důvodem je vzrůstající
úroveň obou soutěží, která vytváří tlak na dovednosti a kvality hráčů. Angažování
zahraničních hráčů tak představuje jedinou možnost, jak nerovnovážný stav na hráčském trhu
v tuzemsku, vyrovnat. Existují kluby, které na zahraničních hráčích založili svou existenci,
jsou tu však i ty, které jejich služeb nevyužívají takřka vůbec. K rozhovorům tak byly
přizváni manažeři, kteří mají s angažováním zahraničních hráčů největší zkušenosti.
Manažeři mimo jiné uvedli, jak se jejich vztah k zahraničním hráčům v průběhu času měnil.
Vyjádřili se také k tomu, jestli by mělo být zavedeno pravidlo, které by omezovalo počet
zahraničních hráčů v domácí soutěži tak, jako je tomu v Rusku nebo v Itálii. V současnosti to
však většina manažerů nevnímá jako téma k diskusi a to zejména z toho důvodu, že ve
většině týmů figurují dva, maximálně tři zahraniční hráči.

5.1.1 UNIQA EXTRALIGA MUŽŮ
Zatímco v roce 2011 působilo v UNIQA extralize mužů pouze 9 zahraničních hráčů,
v roce 2017 figurovalo na soupiskách extraligových klubů 34 zahraničních jmen. Ty
nejkvalitnější zahraničních hráčů si mezi sebe rozdělily celky Kladno volejbal cz, VK
Jihostroj České Budějovice, VK Dukla Liberec a VK ČEZ Karlovarsko. Rozložení
zahraničních hráčů v české nejvyšší soutěži lze vidět v tabulce č. 1.
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Tabulka č. 1 – Rozložení zahraničních hráčů v české nejvyšší soutěži

2015-16

2016-17

2017-18

Počet cizinců / Umístění

Počet cizinců / Umístění

Počet cizinců / Umístění

Kladno

4 / 6.

4 / 2.

2 / 2.

Če s k é B u d ě j o v i c e

1 / 3.

3 / 1.

4 / 4.

Liberec

3 / 1.

3 / 3.

1 / 3.

Karlovy Vary

3 / 4.

3 / 4.

3 / 1.

Brno

4 / 2.

2 / 5.

3 / 5.

Praha

2 / 11.

1 / 11.

2 / 9.

Příbram

3 / 7.

4 / 6.

4 / 6.

Ostrava

3 / 10.

2 / 7.

3 / 7.

Ústí nad Labem

1 / 12.

2 / 12.

3 / 8.

Zlín

3 / 8.

3 / 9.

2 / 10.

Benátky nad Jizerou

3 / 5.

1 / 10.

2 / 11.

Odolena Voda

4 / 9.

3 / 8.

5 / 12.

5.1.1.1 KLADNO VOLEJBAL CZ
I když má volejbal na Kladně dlouhou tradici, jeho novodobá historie se začala psát
až s návratem do nejvyšší soutěže v roce 2015. Největší měrou se na tom podílel majitel a
zároveň manažer klubu Milan Fortuník.
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Nejtěžší, dle slov pana Fortuníka, byly začátky a to hned ze dvou důvodů. Klub byl
založen na základě převzetí licence z extraligového Havířova. Proces se však protahoval, a až
do posledních chvil nebylo jisté, zda se převod uskuteční. Převzetí licence bylo schváleno
v polovině přestupního období, kdy byla již většina hráčů rozebrána. Zároveň se pan Fortuník
musel vypořádat s nedostatkem finančních prostředků. Po několika neúspěšných nabídkách,
které směřoval českým hráčům, se prostřednictvím svého asistenta, volejbalového
internacionála Petra Klára, rozhodl oslovit několik zahraničních agentů. Na poslední chvíli se
mu do svého týmu podařilo přilákat 4 zahraniční hráče, se kterými byly uzavřeny jednoroční
smlouvy. Spolehnout se přitom musel pouze na reference hráčských agentů a svůj vlastní
úsudek.
Vzhledem k překvapivému výsledku, který jeho tým zaznamenal, se Pan Fortuník
rozhodl v nastoleném trendu, tedy angažování zahraničních hráčů, pokračovat. Výsledek
týmu se velmi pozitivně projevil ve finančních možnostech, a tak se vedení Kladenského
klubu mohlo poohlédnout po větší kvalitě. „Na všechno jsme navíc měli mnohem více času“.
V jeho hledáčku se nově objevili hráči zkušenější na výkonnostně vyšší úrovni. Se
zkušenostmi však rostly i náklady, a proto se pan Fortuník zaměřil na hráče, kteří v minulé
sezóně nepředváděli optimální výkony či byly zranění. Věděl totiž, že jak se čas do začátku
soutěže krátí, budou klesat i nároky hráčů. Jeho tým vybojoval vítězství v Českém poháru a
v boji o titul jen těsně podlehl Českým Budějovicím.
V souvislosti s požadovaným typem hráče se pan Fortuník vyjádřil následovně
„Hlavně na začátku jsme věděli, že z hlediska individuálních kvalit nemůžeme s těmi
nejlepšími držet krok. Proto jsem chtěl hráče soudržné, kteří budou vystupovat jako jeden
muž“. Šestého místa, které i pro něj osobně bylo velkým překvapení, si cení. Mnohem více
ho však těšila návštěvnost a divácká kulisa. „Věděl jsem, že fanoušci hráčům odpustí vše. Co
jim však neodpustí je vlažný přístup, a proto jsem hledal hráče bojovné, kteří hrají pro
publikum“. V tomto směru se panu Fortuníkovi vydařilo angažmá holandského nahrávače
VanHaarlema, který byl prototypem vůdce a baviče. „Domnívám se, že s emocemi přichází i
výkon a Daan byl přesně tím typem hráče, kterého emoce doslova ovládaly“.
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5.1.1.2 VK JIHOSTROJ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Českobudějovický Jihostroj patří již řadu let k absolutní špičce české nejvyšší
volejbalové soutěže. 9 titulů pro mistra České republiky je toho jasným důkazem. Jihostroj
dokáže stabilně lákat jak ty nejlepší hráče české, tak zahraniční. O těch zahraničních jsme si
pohovořili s manažerem Českobudějovické celku, Robertem Mifkou. Pan Mifka převzal
pozici sportovního manažera teprve nedávno, i tak byl ale na náš rozhovor skvěle připraven.
Pan Mifky se hned na úvod rozhovoru rozpovídal o historii klubu. V této souvislosti
uvedl, že se volejbal na jihu Čech, díky dosaženým výsledkům, těší již řadu let mimořádné
oblibě. Úspěch byl však podmíněn finančními prostředky, kterých bylo na jihu Čech vždy
dostatek. Dle jeho slov tak „klub mohl soustavně lákat ty nejzvučnější česká jména, ke
kterým se v poslední době přidala i řada těch zahraničních“. Vedení Českobudějovické klubu
se vždy snažilo upsat hráče na klíčových postech k víceletým smlouvám. To se však týkalo
pouze hráčů českých, nikoli zahraničních a to i za předpokladu, že o těchto hráčích měli
detailní informace. „Proces výběru trvá zpravidla delší dobu a to co nás nejvíce zajímá je to,
jak hráč reaguje v momentech, kdy se zápas láme“. K tomu, aby tyto informace
Českobudějovičtí získali využívají osobních kontaktů v zahraničí a technických prostředků,
jak statistických, tak i vizuálních.
Pan Mifka zmínil, že před sezónou, ve které se Jihostroji podařilo ve finále porazit
Kladno, se na evropském trhu s hráči vytvořil výrazný přetlak. Ten zapříčinil to, že i velmi
kvalitní evropští hráči museli jít se svými finančními požadavky dolů. To však nebyl případ
hráčů z tuzemska. „Čeští hráči měli buďto přehnané nároky nebo byly pod smlouvou v jiném
klubu“. Českobudějovičtí se tak rozhodli angažovat chilského univerzála Geverta, který byl
posléze vyhlášen nejlepším hráčem Play-off.
Publikum v Českých Budějovicích je zejména v oblasti dosahovaných výsledků
mimořádně náročné. Podle názoru pana Mifky je veškerá atraktivita hráče z pohledu diváka,
založená na jeho výkonnosti. Situaci vnímá velice realisticky. „Vím, že na nějakou velmi
výraznou osobnost světového formátu typu Grbiče (nejlepší nahrávač současnosti) nebo
Juantoreny (nejlepší smečař současnosti), která by jistě zvýšila zájem ze strany diváků, nikdy
nedosáhneme“. Přiznává ale, že hráči odlišné barvy pleti či hráči emotivní, kteří mají zároveň
reprezentační zkušenosti, mohou být pro diváky velice atraktivní.
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5.1.1.3 VK DUKLA LIBEREC
Situace v Podještědí je s tou na jihu Čech velmi srovnatelná. Liberecká Dukla se totiž
již řadu let spoléhá na hráče z tuzemska. Současnou situaci jsme rozebrali s Pavlem
Šimoníčkem, manažerem VK Dukla Liberec.
V úvodu rozhovoru byla s panem Šimoníčkem probírána nedávná historie klubu. Není
to totiž tak dávno, kdy za dukelské váleli polský univerzál Patucha se slovenským smečařem
Kriškem. Oba dva se výrazným způsobem podíleli na mistrovských titulech z let 2015 a
2016. Pan Šimoníček se v další části rozhovoru pokusil nastínit zázemí klubu ze severu Čech.
„Dukla je armádním klubem, který se, kromě toho, že reprezentuje armádu, zaměřuje na
výchovu budoucích reprezentantů České republiky. Proto se snažíme fungovat bez
zahraničních hráčů jak to jen jde“. Pan Šimoníček posléze dodal, že je to ale v dnešní době
takřka nemožné. „V české extralize je 12 týmů, to znamená zhruba 140 volných míst. Takový
počet kvalitních hráčů nevyprodukuje žádný stát na světě a vzhledem k tomu, že i ostatní
české kluby chtějí špičkové české hráče, tak se bez zahraničních hráčů v současnosti
neobejdeme“. Současně pan Šimoníček zmínil, že na některé české hráče, kteří by jim
v bojích o evropské poháry mohli pomoci, finančně nedosáhnou.
Dle slov pana Šimoníčka se dukelští při výběru zahraničních hráčů spoléhají nejenom
na reference agentů a zahraničních trenérů, ale i českých hráčů, kteří působí nebo působili ve
stejné soutěži jako vytipovaný zahraniční hráč. „Vše se odvíjí od pozice, kterou má hráč
v našem týmu zaujmout a výše budgetu, který na něj máme vyčleněný. Až pak přichází na
řadu rozhodnutí ohledně herního stylu“. Při výběru hráčů se liberečtí spoléhají na statistické
údaje a programy, prostřednictvím kterých lze sledovat utkání, které vybraný zahraniční hráč
absolvoval.
V souvislosti s typologií hráče pan Šimoníček uvedl následující „Já osobně nemám
rád, když hráči na hřišti dělají opičky a přehání to. Mnohem raději budu mít ve svých řadách
hráče, který svou náturou tým uklidní a povede ho k vítězství svými výkony“.
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5.1.1.4 VK ČEZ KARLOVARSKO
VK ČEZ Karlovarsko svým příběhem připomíná tým z Kladna. Do extraligy vstoupil
tým z Karlových Varů o rok dříve, tedy v roce 2014 a prakticky ihned se zařadil mezi elitu
soutěže. Lví podíl na tom měl předseda a manažer klubu, bývalý reprezentant, Jakub
Novotný.
Jak již z názvu vyplívá za týmem Karlovarska stojí významný strategický partner,
statní energetický gigant ČEZ. A vzhledem k tomu, že volejbal je hlavně o financích, měl pan
Novotný startovací pozici do jisté míry usnadněnou. Potýkal se však s nedůvěrou českých
hráčů. „U těch zahraničních hráčů to bylo snazší, jelikož jsou zvyklí na to, že jsou bráni jako
zboží, zatímco čeští hráči jsou ve svém přístupu mnohem konzervativnější“. Přesto se mu
podařilo některé hráče, zejména ty, co byli ve svých klubech nespokojení, přesvědčit. Hned
v prvním roce přišel nečekaný úspěch v podobě zisku bronzových medailí. Od té doby se
klub, dle slov pana Novotného, vydal cestou kvality, sportovní, ale i lidské.
Pan Novotný se při výběru hráčů rozhoduje na základě tří faktorů: výkonnosti,
ekonomické náročnosti a charakteru. Najde-li hráče, který odpovídá jeho herním představám,
přistupuje k jednání ohledně finančních podmínek. Až jako poslední v tomto procesu
vystupují charakterové vlastnosti. Ty zjišťuje na základě osobních kontaktů, které si vytvořil
v průběhu své aktivní kariéry. Jedná se o současné a bývalé spoluhráče, trenéry a manažery,
kteří s vytipovaným hráčem přišli do styku. „Jde i o typ reference, která by měla v ideálním
případě pocházet z více nezávislých zdrojů“. I přesto se pan Novotný při výběru
nejmenovaného hráče spletl. „Bylo to v době, kdy jsem neměl moc jiných možností a možná
jsem byl i trochu líný hledat dál. Viděl jsem jeho zápasy z Ligy mistrů, v jednom z nich skoro
sám porazil tým z italské série A. Když pak ale přiletěl k nám, zjistil jsem, že jeho výkonnost
šla rapidně dolů. Navíc se z něj vyklubal konfliktní typ“. S hráčem podepsal smlouvu ještě
předtím, než přiletěl na zkušební období, a tak nemohl nic dělat. Po několika měsících se pan
Novotný s hráčem domluvil na rozvázání smlouvy. „Byl to jeden z momentů, kdy jsem byl
rád, že se zahraničními hráči podepisujeme pouze jednoleté kontrakty, dost nám to ulehčilo
práci“.
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5.1.2 UNIQA EXTRALIGA ŽEN
Z dostupných zdrojů se bohužel nepodařilo získat informace ohledně počtu
zahraničních hráček a jejich přírůstku v průběhu let. Jejich počet je však v porovnání
s mužskou nejvyšší soutěží rozhodně nižší. Mezi kluby, které využívají služeb zahraničních
hráček nejvíce patří celky VK Prostějov a VK KP Brno.
5.1.2.1 VK PROSTĚJOV
Již v teoretické části bylo uvedeno, že Prostějovský klub ovládl českou nejvyšší
soutěž žen desetkrát v řadě. U zrodu této dynastie stál někdejší hráč a trenér Peter Goga,
současný manažer a sportovní ředitel VK Prostějov.
Pan Goga se hned v úvodu snažil objasnit, proč se jeho tým rozhodl angažovat
zahraniční hráčky. Prostějovský klub již od svého založení disponoval značným finančním
zázemím, a tak byl jejich cíl jasný, co možná nejrychleji se zařadit mezi elitu a bojovat
v evropských pohárech. To se mu, i s přispěním slovenských reprezentantek, z nichž
nejvýraznější postavou byla Soaresová, pozdější kapitánka družstva původem z Brazílie,
povedlo. „Jednoduše jsme nedokázali sestavit konkurenceschopný tým pouze z českých
hráček“. Pan Goga nicméně přiznal, že do svého týmu mohl angažovat i ty nejlepší české
hráčky, jejich finanční požadavky však byly mimo možnosti Prostějovského klubu. Ani
v následujících letech se tak prostějovský klub neobešel bez zahraničních posil.
To se však mělo v nadcházející sezóně změnit. V návaznosti na snížení rozpočtu se
vedení Prostějovského klubu plánovalo vydat cestou odchovankyň, které by byly vhodně
doplněny hráčkami z ostatních koutů republiky. Zajímavé bylo z úst pana Gogy slyšet, že
potom co se tato zpráva rozšířila, začaly jej průměrné české hráčky vydírat. Zdá se, že se tak i
nadále jeho tým bez hráček ze zahraničí neobejde.
V procesu výběru hráček je dle slov pana Gogy na prvním místě výkonnost. Svá
rozhodnutí uskutečňuje na základě statistických údajů a videozáznamů. „Naši výhodou je
navíc to, že si můžeme vytipované hráčky pozvat na zkušební období. Týden je dost dlouhá
doba na to, abychom zjistili, jaké mají hráčky schopnosti a dovednosti“. Co ale nezjistí je
jejich charakter. V tomto ohledu se Prostějovské vedení spoléhá na reference trenérů,
manažerů či bývalých spoluhráček. Zvláštní pozornost upíra vedení klubu ke zdravotní
dokumentaci hráček a jen velmi obezřetně postupuje také v případě, když se hráčka vrací z
mateřské dovolené. „Se zahraniční hráčkou, která přichází nově, standardně uzavíráme
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smlouvu, která je v trvání jednoho roku. V případě, že se hráčka osvědčí, jsme ochotni jí
nabídnout víceletou smlouvu“. Pro samotnou adaptaci zahraničních hráček, je dle slov pana
Gogy důležité, aby uměly alespoň jeden světový jazyk.
Dle pana Gogy vstupuje atraktivnost pro diváka do procesu výběru hráček až jako
druhá. „Z mého pohledu je důležité, aby si každý fanoušek našel na hřišti svou oblíbenkyni.
V našem týmu máme jak introvertní typy, tak i typy extrovertní. Taková Laura Emonts je
emotivní, bojovná hráčka, která dokáže publikum svou hrou strhnout. Při skládání týmu však
hledíme hlavně na výkonnost“.
5.1.2.2 VK KP BRNO
Novodobá historie Brněnského volejbalové klubu se začala psát v roce 1996. Od té
doby Brněnské volejbalistky zaznamenaly řadu úspěchů. U toho zatím posledního, kterým je
zisk bronzové medaile z extraligového ročníku 2016/2017, byla ještě jako hráčka Michaela
Doležalová, současná manažerka Brněnského KP.
Z rozhovorů s paní Doležalovou vyplynulo, že se Brněnský klub již od svého založení
ubíral cestou vlastních odchovankyň. První zahraniční hráčka se v jihomoravské metropoli
objevila až v roce 2014, a to z důvodu neshod ve vedení klubu, které zapříčinilo odchod
několika českých hráček. „Střídali se tady trenéři, a tak se některé odchovankyně, které se
cítily nedoceněné, rozhodli odejít“. Toto období temna, jak ho nazývá paní Doležalová,
zanechalo na vztazích mezi odchovankyněmi a Brněnským klubem výrazné šrámy. Druhým
důvodem byl dle slov paní Doležalové fakt, že nejlepší české kluby začaly hráčky z tuzemska
extrémně přeplácet. Vedení klubu se tak znovu zaměřilo na výchovu vlastních hráček, které
se snaží vhodně doplnit hráčkami ze zahraničí, které jim pomáhají v jejich dalším rozvoji.
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Výběr zahraničních hráček probíhá na základě osobních kontaktů, které si paní
Doležalová vybudovala během kariéry v zahraničí a spolupráce s hráčskými agenty. Finální
rozhodnutí bývá zpravidla podložené analýzou statistických údajů a videozáznamů. I tak ale
přiznává, že proces výběru zahraničních hráček je velice komplikovaný. „I když si můžeme
dovolit pozvat hráčku na zkušební období, do této doby se to nedělalo, a po zkušenostech,
které máme, se to musí změnit“. Při samotném výběru hledí paní Doležalová především na
cenu. Nízká cena bývá ale zpravidla kompenzována větším rizikem. „Zejména u Američanek,
které přicházejí z univerzit, je to problém, jsou sice velmi levné, ale nikdy nevíme do čeho
jdeme. Vždycky je výhodnější si vzít někoho, kdo byl třeba rok v Evropě“. Smlouvy, které
vedení Brněnského KP zahraničním hráčkám předkládá jsou zpravidla v trvání jednoho roku
s možnou obcí.
Paní Doležalová uvedla, že kromě výkonnosti a vizáže je pro diváka důležitý i projev
na hřišti. „Jsem si jistá, že když hráčka bojuje a raduje se i když se jí zrovna nedaří, diváci to
ocení“.

5.1.3 SHRNUTÍ
Z rozhovorů s dotazovanými manažery vyplynulo, že se příliv zahraničních hráčů
velmi pozitivně promítl v kvalitě obou nejvyšších soutěží. Přetlak, který se na evropském
trhu s hráči vytvořil, umožnil manažerům extraligových celků, za srovnatelných podmínek,
přivést zahraniční hráče, kteří disponují větší kvalitou, než hráči domácí. Další příčinou,
kterou uvedla převážná část z dotazovaných, byl nedostatek českých hráčů, který
v kombinaci s jejich vysokými finančními nároky pouze utvrdil manažery v tom, že se vydali
tou správnou cestou. Jako rozhodující faktor v procesu výběru zahraničních hráčů většina
manažerů uvedla jejich výkonnost. Až poté se zabývají jejich cenu a charakterovými
vlastnostmi. Výběr zahraničních hráčů probíhá nejčastěji na základě osobních kontaktů a
spolupráce s hráčskými agenty. Z rozhovorů dále vyplynulo, že se při výběru zahraničních
hráčů všichni manažeři spoléhají na statistické údaje, videozáznamy. K tomu, aby zjistili co
nejvíce informacích o vytipovaných hráčích, se manažeři obrací na bývalé spoluhráče,
trenéry a manažery, kteří s hráči přišli do styku. Všichni manažeři uvedli, že jsou v oblasti
angažování zahraničních hráčů velmi obezřetní, a proto jim zpravidla nabízejí jednoroční
smlouvy.
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5.2 VYUŽITÍ ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ V MARKETINGU
Z předcházející

kapitoly

je

zřejmé,

že

všechny

kluby

mají

zkušenost

angažováním hráčů ze zahraničí. Náplní následující kapitoly bude zjistit, zda a jakým
způsobem využívají kluby zahraniční hráče ve svých marketingových aktivitách. V prvním
odstavci jsou rozebrány komunikační platformy, které kluby využívají k propagaci. Ve
druhém odstavci se věnujeme aktivitám, ve kterých manažeři prezentovali zahraniční hráče.

5.2.1 UNIQA EXTRALIGA MUŽŮ
5.2.1.1 KLADNO VOLEJBAL CZ
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků vznikalo marketingové zázemí na
Kladně jen velmi pomalu. Pan Fortuník uvedl, že je nespokojen s tím, jak fungují webové
stránky. Zahraniční hráči jsou zde prezentováni jen velmi málo a celkový vzhled stránek
neumožňuje identifikaci návštěvníků s klubem. Co však funguje jsou sociální sítě, zejména
Facebook, prostřednictvím kterého tým okolo Milana Fortuníka sdílí mnoho atraktivních
sdělení.
Z těch tradičnějších typů propagace, se dle slov pana Fortuníka, velmi dobře ujaly
tištěné materiály v podobě kartiček a plakátů se jmény a fotkami zahraničních hráčů. Za
významnou označil i spolupráci s místní rozhlasovou stanicí a internetovým deníkem, kde
zahraniční hráči pravidelně poskytují rozhovory. Nejlepším prostředkem pro komunikaci je
však v očích pana Fortuníka Facebook, který Kladenští pravidelně zásobují nejrůznějšími
sděleními. Z těch nejúspěšnějších pan Fortuník zdůraznil video, v jehož obsahu se čeští hráči
snažili uhádnout význam slov v mateřském jazyce hráčů ze zahraničí. V dalším velmi
zajímavém videu se Kladenští inspirovali za oceánem, když se rozhodli natočit volejbalovou
verzi „Uncle drew“. Dvojice hráčů, z nichž jeden byl ze zahraničí, se po vzoru hvězdy NBA
Kyrieho Irvinga převlékla do staršího oblečení a svou tvář si nechala upravit tak, aby mezi
místními nebyla poznatelná. Následně se zúčastnili antukového turnaje, kde se jim podařilo
ostatní hráče svou vizáži a amatérským vystupováním dokonale zmást.
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5.2.1.2 VK JIHOSTROJ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Hned úvodem z úst pana Mifky zaznělo, že marketing v klubu až doposavad
nefungoval podle jeho představ. Důvodem však nebyly finance, ale špatně nastavená
komunikace mezi klubem a externí agenturou, která byla za marketingové aktivity
zodpovědná. Uvědomuje si, že zejména webové stránky nejsou pro prezentaci zahraničních
hráčů vhodně nastavené. Mnohem pozitivněji hodnotí sociální sítě Facebook i Instagram,
prostřednictvím kterých se divákům snaží zprostředkovat zákulisní dění. Jako další si pan
Mifka pochvaluje spolupráci s regionální Jihočeskou televizí.
Ve společném projektu totiž plánují natočit 5-ti dílný seriál, který by měl mapovat
životy zahraničních hráčů a přiblížit divákům prostředí, ze kterého zahraniční hráči pochází.
Podíváme-li se do klubového fanshopu zjistíme, že mezi předměty, které si diváci mohou
zakoupit, se objevily i miniaturní repliky dresů do auta, mezi nimiž nechyběly ani dresy
hráčů ze zahraničí. Kromě těchto aktivit zástupci Jihostroje již delší dobu spolupracují
s místní základní školou, kam jsou hráči, včetně těch zahraničních, vysíláni, aby se podíleli
na výuce tělesné výchovy.
5.2.1.3 VK DUKLA LIBEREC
Manažer Liberecké Dukly pan Šimoníček v úvodu rozhovoru naznačil, že volejbal je
sportem, který je z pohledu celostátních médií absolutně nezajímavý. A vzhledem k tomu, že
jeho tým má rozhodně co nabídnout, zdá se být jeho rozhořčení oprávněné. Zaměříme-li se
na webové stránky Liberecké Dukly zjistíme, že jsou, co se designu týče, nastaveny správně.
Zahraniční hráči se na nich ale, kvůli povaze klubu, příliš nevyskytují. To samé platí pro
sociální sítě, kde hlavní prostor dostávají hráči z Čech. Dukla je navíc výjimečná tím, že jako
jediná má svou vlastní internetovou televizi - TV Dukla.
Prostřednictvím TV Dukla zvou hráči diváky na zápasy a je jim zprostředkován
pozápasový servis, společně s komentáři trenérů a hráčů, včetně těch zahraničních. S každým
nově příchozím hráčem je navíc natočen medailonek, ve kterém má nový hráč prostor se
divákům představit a přiblížit jim odkud pochází, a co má ve své kariéře za sebou. Pan
Šimoníček uvedl, že jednou z dalších aktivit, na kterých se zahraniční hráči podílí, je
návštěva dětí z dětského domova. „Pro děti pravidelně pořádáme besídky u nás v hale a
zveme je, společně s vychovatelkami, na extraligová utkání“.
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5.2.1.4 VK ČEZ KARLOVARSKO
Marketingová úroveň klubu z Karlových Varů koresponduje s jeho herními výsledky,
řadí se k těm nejlepším. Důkazem toho jsou webové stránky, v jejichž pozadí se dokonce
objevují i hráči ze zahraničí, které jsou pravidelně aktualizovány. Převážná část z obsahu,
který je na webových stránkách prezentován, je hlavně před začátkem soutěžní sezóny
věnována zahraničním hráčům a rozhovorům s nimi. Podobně jsou na tom i sociální sítě,
zejména Facebook a Youtube.
V jednom takovém videu, které Karlovarští prezentovali na Youtube, si zahraniční
hráč nasadil na hlavu kameru a absolvoval s ní celý trénink. Cílem videa bylo divákům
přiblížit klubové zákulisí a zprostředkovat jim tréninkovou jednotku z pohledu hráče.
Do budoucna pan Novotný plánuje soutěže o večeři se zahraničními hráči, při kterých by je
měli fanoušci možnost lépe poznat.

5.2.2 UNIQA EXTRALIGA ŽEN
5.2.2.1 VK PROSTĚJOV
Volejbalový klub z Prostějova vládne české nejvyšší soutěži žen nepřetržitě již
desátým rokem, o to zarážející bylo z úst pana Gogy slyšet, že neexistuje koncept marketingu
na sociálních sítích. „Já jsem ze staré generace a na sociální sítě nechodím“. Na otázku, zdali
na tom tým okolo pana Gogy plánuje něco měnit odpověděl, že ne. Zdá se tedy, že i nadále
bude osud propagace na sociálních sítích v rukou samotných hráček. Opomene-li ale sociální
sítě, zjistíme, že v ostatních oblastech funguje marketing vcelku spolehlivě. Bohužel ani
webové stránky nejsou tím, čím by se zástupci VK Prostějov, mohli chlubit. Slabinou je
zejména design stánek a obsah, který není pravidelně aktualizován. Co si však pan Goga
pochvaluje, je tradiční propagace, která se uskutečňuje na základě spolupráce s místním
rozhlasem, televizí a regionálními deníky.
Z vlastní iniciativy se vedení Prostějovského klubu rozhodlo před každou sezónou
uspořádat na spřízněné základní škole tzv. „show training“, který je společný s dětmi. Po
jeho skončení hráčky, včetně těch zahraničních, rozdávají zúčastněným kartičky s jejich
jménem a podobiznou. Zahraniční hráčky jsou navíc pravidelně vysílány do místního
gymnázia, kde se podílejí na výuce cizích jazyků. Nezřídka kdy se zahraniční hráčky zapojují
i do tréninku mládežnických družstev, kde ty nejmenší učí základním volejbalovým
dovednostem a těm starším předávají své zkušenosti.
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5.2.2.2 VK KP BRNO
V Brně nastal v oblasti marketingu významný zvrat před třemi lety, kdy vedení
Brněnské KP najalo Marka Rojka, trenéra se zahraničními zkušenostmi, který se společně
s Michaelou Doležalovou podílel na novém marketingovém konceptu. V budoucnu plánují
přestavbu webových stránek, které však nevykazují žádné zásadní nedostatky. Jejich obsah je
pravidelně aktualizován a věnuje se, zejména v předsoutěžním období, hráčkám ze zahraničí.
Kromě webových stránek by měli jistou proměnou projít i sociální sítě. Zatímco na
Facebooku by se měly objevovat převážně informační sdělení, na Instagramu chtějí Brněnští
prezentovat atraktivním obsah, v jehož středu by měly být zahraniční hráčky. Ke komunikaci
s tradičními médii se vedení rozhodlo vydat cestou tiskových konferencí, kterých se mohou
účastnit jak novináři, tak i široká veřejnost.
Mimo to si paní Doležalová pochvaluje spolupráci s nejmenován obchodním centrem,
které pořádá sportovní dny, kam hráčky KP, včetně těch zahraničních, pravidelně dochází.
Do budoucnu navíc plánují, u příležitosti evropské výstavy historických vozů, nafotit
společný kalendář.

5.2.3 SHRNUTÍ
Z rozhovorů s dotazovanými lze vydedukovat, že se přístupy jednotlivých klubů
k využití zahraničních hráčů v marketingu výrazně liší. V očích některých z nich, si tradiční
formy propagace udržují své výsadní postavení. V této souvislosti nejčastěji hovoří o
tištěných materiálech v podobě plakátů a kartičky se jmény hráčů a jejich fotografií. To, na
čem shodnou všichni, je přijetí moderních forem komunikace, v podobě webových stránek a
sociálních síti, mezi běžné prostředky komunikace. Někteří manažeři se jich ale ještě
nenaučili naplno využít.
Při pohledu na většinu webových stránek vybraných klubů lze říci, že nejsou
k prezentaci zahraničních hráčů vhodně nastavené. O poznání lepší je to v případě sociálních
sítí, které manažeři hojně využívají ke zviditelnění zahraničních hráčů v očích veřejnosti.
Někteří manažeři se rozhodli inspirovat v zahraničí a vyzkoušet v českém volejbalovém
prostředí dosud nepoznané. Většina z těchto pokusů byla ze strany diváků hodnocena velice
kladně, a tak se vybraní manažeři chystají i nadále experimentovat. Diváci se tak mohou
pouze těšit na to, co dalšího si pro manažeři připraví.
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K tomu, aby manažeři navázaly hlubší vzájemné vztahy mezi zahraničními hráči a
příznivci klubu, využívají tyto hráče v charitativních projektech a jiných dobročinných
akcích, včetně návštěv v nemocnicích, dětských domovech a rehabilitačních centrech.
Současně jim dochází, jak důležitá je pro ně spolupráce se školami, kde je na zahraniční
hráče upřená pozornost nejenom ze strany dětí, ale i rodičů a zástupců školy. Zahraniční hráči
se zde nejčastěji účastní hodin tělesné výchovy a cizích jazyků.
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6 DISKUSE
I když bylo v teoretické části, týkající se migrace ve sportu uvedeno, že primárními
cíli zahraničních hráčů jsou ty nejprestižnější evropské soutěže, ze zjištěných výsledků je
zřejmé, že česká nejvyšší soutěž láká stále větší počet zahraničních hráčů. V
průběhu posledních 7 let se tento počet více než ztrojnásobil. Z hráčů, kteří byly dříve
vnímáni jako doplněk se v současné době stali tahouni svých mužstev, a tak se není čemu
divit, že úroveň české nejvyšší soutěže výrazně roste.
Služeb zahraničních hráčů využívají i celky ze spodních pater tabulky. Ústí nad
Labem, Benátkám nad Jizerou nebo Odoleně Vodě k většímu úspěchu chybí, kromě
finančních prostředků, především know-how. Alespoň to tak tvrdí pan Novotný, který se
domnívá, že pomyslným jazýčkem na vahách jsou, při výběru zahraničních hráčů, kontakty a
konexe v zahraničí. „Samozřejmě, že je to o penězích, kdyby ale Benátky nad Jizerou
využívaly při výběru zahraničních hráčů těch nejmodernějších statistických programů a video
rozborů, za pár let by se dostali na úroveň Příbrami. Kdyby vedení Příbrami mělo kontakty,
které mají manažeři z top čtyřky, za pár let by se Příbram zařadila mezi ně.“ Díky přílivu
zahraničních hráčů derou postupně vzhůru, a soutěž se tak vyrovnává. Nicméně rozdíly však
nadále přetrvávají, konkrétně se jedná o používané metody při výběru hráčů a rozdíly
v přístupech jednotlivých manažerů.
Zatímco většina klubových manažerů ze spodu tabulky, hledí při výběru zahraničních
hráčů na jejich cenu, manažeři z horních pater tabulky se orientují podle jejich výkonnosti a
kvality, za kterou jsou ochotni si připlatit. Jednalo-li by se pouze o finanční požadavky hráčů,
bylo by pro manažery výhodnější podepsat smlouvy se zahraničními hráči. Většina
dotazovaných totiž uvedla, že finanční nároky těch nejlepších hráčů z tuzemska, jsou
v porovnání se stejně kvalitními hráči ze zahraničí, podstatně větší. Stejné zjištění
zaznamenali, v souvislosti s českou nejvyšší basketbalovou soutěží, autoři Crossan a Ježdík
(2011).
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Kdyby si ale manažeři, kteří byli dotazováni, měli vybrat mezi stejně kvalitním
českým hráčem a hráčem ze zahraničí, jejichž cena by byla totožná, vybrali by jsi všichni
dotazovaní hráče z Čech. A to i v případě, kdyby byl zahraniční hráč pro diváky atraktivnější,
než hráč český. Podobně se ve své publikaci vyjadřuje i Crossan (2014). Jednou z hlavních
příčin kterou manažeři uvedly, byla kulturní odlišnost, která mnohdy brání úplné integraci
zahraničních hráčů na našem území. Ke stejnému závěru došli také Sekot a kol. (2004) To, co
hovoří v neprospěch zahraničních hráčů, je jejich jazyková vybavenost, která je zejména u
hráčů z Afriky a Jižní Ameriky, na velmi nízké úrovni.
Až jako poslední faktor, na základě kterého se manažeři při výběru zahraničních
hráčů rozhodují, vystupuje charakter hráčů a jejich vystupování. To, co od zahraničních hráčů
vyžadují všichni manažeři, je profesionální přístup. A to zejména z toho důvodu, že se
zahraniční hráči velmi často dostávají do styku s dětmi, jejichž sportovní, ale i životní vývoj,
mohou zásadním způsobem ovlivnit. V oblasti typologie hráčů se názory manažerů různí.
Zatímco jedna skupina manažerů vyhledává hráče, jejichž hra je založená na emocích. Ta
druhá skupina se zaměřuje na hráče, kteří na hřišti nejsou vidět ani slyšet. V momentě, kdy je
ale tým potřebuje nejvíce, berou na sebe zpravidla tu největší míru zodpovědnost. Pozornost
diváků si získají oba tábory, jde tedy především o to, jakou filozofii manažeři vyznávají.
To jediné co se doposavad snažili manažeři klubů divákům prodat, byly dosažené
výsledky. Z rozhovorů s manažery nicméně vyplývá, že v marketingu klubů nastal významný
obrat. Většina manažerů totiž v rozhovorech uvedla, že k výsledkům nově přidávají i samotné
hráče a to jak české, tak zahraniční. Výhoda těch zahraničních spočívá v jejich kulturní
odlišnosti, kterou mohou manažeři prostřednictvím sociálních sítí a jiných médií divákům
prodat. Toto zjištění velmi úzce koresponduje s tím, co uvádí Segalen (2004).
Výraznějšímu využití zahraničních hráčů v marketingových aktivitách jednotlivých
klubů brání fakt, že zahraniční hráči vnímají českou nejvyšší soutěž pouze jako přestupní
stanici. V případě, že se zahraničnímu hráči sezóna po výkonnostní stránce vydaří, je velice
pravděpodobné, že klub následně opustí. Tato skutečnost, tak do jisté míry ospravedlňuje
jednání manažerů, kteří se rozhodli nezačleňovat zahraniční hráče do dlouhodobých
marketingových kampaní. Ke stejnému závěru došel také Poli (2004). Tím, že zahraniční
hráči po roce klub opouští, se následně snižuje schopnost identifikace zahraničních hráčů ze
strany diváků. Jedním ze způsobů, jak tomu mohou manažeři předejít, je podepsat se
zahraničními hráči víceleté kontrakty.
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Nicméně je potřeba mít na paměti, že volejbal se v České republice řadí mezi
sekundární sporty. Zatímco jsou primární sporty v České republice spojovány s národním
cítěním a kulturním dědictvím, sekundární sporty nejsou těmito vazbami vůbec zatěžovány.
Právě do prostředí sekundárních sportů tak pronikají prvky globalizovaného světa mnohem
snadněji. Díky tomu se manažeři při vytváření marketingových kampaní nemusí svazovat
míněním veřejnosti, jako je tomu u primárních sportů, a mohou tak naplno zapojit svou
kreativitu. Propagace sportu jako je volejbal nicméně závisí na tom, kolik prostoru dostane
volejbal na úkor sportů primárních.
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7 NÁVRHY
Logickým vyústěním analytické části je formulace doporučení, týkajících se výběru
zahraničních hráčů a jejich využití v marketingu. Z hlediska výběru zahraničních hráčů se za
vhodné považuje:


Jednat s časovým předstihem



Pozvat zahraniční hráče na zkušební období



Pořádat v průběhu zkušebního období společné týmové aktivity



Dbát na charakterové vlastnosti zahraničních hráčů



Pečlivě prostudovat zdravotní dokumentaci zahraničních hráčů



Nerozhodovat se pouze na základě statistických údajů a videozáznamů



Pokusit se získat co nejvíce informací a referencí, které se týkají zahraničních hráčů a
pochází z většího počtu na sobě nezávislých zdrojů



Ujistit se, zdali zahraniční hráči hovoří plynule alespoň jedním světovým jazykem



Uzavřít smlouvu v trvání jednoho roku s možnou opcí
Manažeři by se zahraničními hráči měli jednat s takovým časovým předstihem, aby si

jejich služby zajistili ještě před začátkem přestupního období.
Za vhodné se považuje pozvat zahraniční hráče na zkušební období, v průběhu
kterých lze u příležitosti společných týmových aktivit poznat zahraniční hráče i po lidské
stránce.
Zvláštní pozornost by měli manažeři věnovat vystupování zahraničních hráčů a to jak
ve sportovní, tak i osobní rovině.
Zaměřit by se manažeři měli také na zdravotní stav zahraničních hráčů a společně
s doktory pečlivě prostudovat jejich zdravotní dokumentaci. Pokud regule soutěže klubům
nenařizují, aby hráči podstoupili komplexní zdravotní vyšetření, měli by manažeři, pokud je
to tedy ve finančních možnostech klubu, vyslat zahraniční hráče na komplexní zdravotní
prohlídku z vlastní iniciativy.
Kromě statistických údajů a videozáznamů, které mohou být do jisté míry zavádějící,
by manažeři měli předtím, než učiní finální rozhodnutí, získat co nejvíce informací a
referencí týkajících se zahraničních hráčů, které by v ideálním případě měly pocházet od
většího počtu na sobě nezávislých zdrojů.
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Manažeři by se měli také ujistit, že zahraniční hráči hovoří plynule alespoň jedním
světovým jazykem. Do svých úvah by navíc měli zapojit i to, odkud zahraniční hráč pochází.
Jazykové a kulturní bariéry totiž představují největší překážku, která brání úplné integraci
zahraničních hráčů v České republice.
Někteří autoři manažerům doporučují, aby s hráči podepsali víceleté smlouvy.
Odůvodňují to tím, že se jistota, kterou prostřednictvím dlouhodobých kontraktů získají,
pozitivně projeví v kvalitě a stabilitě, kterou hráči předvádí a zjednoduší jejich využití
v marketingu. Dotazovaným manažerům se ale víceleté smlouvy pro zahraniční hráče,
vzhledem k jejich negativním zkušenostem, příliš nezamlouvají. Za vhodné se tedy považují
smlouvy v trvání jednoho roku s případnou opcí na rok další.

K tomu, aby bylo dosaženo efektivnějšího využití zahraničních hráčů v marketingu se
doporučuje:


Prezentovat sdělení, ve kterých se mohou zahraniční hráči divákům představit



Vytvářet atraktivní videa, v jejichž středu jsou zahraniční hráči



Zapojit zahraniční hráče do charitativních projektů a dobročinných akcí



Vysílat zahraniční hráče do škol, kde se podílí na výuce cizích jazyků a tělesné
výchovy

Úkolem manažerů je prezentovat taková sdělení, ve kterých je zmapována dosavadní
kariéra zahraničních hráčů a přiblížen jejich každodenní život v České republice.
Kreativitě se meze nekladou, a tak by se manažeři měli zaměřit na vytváření a sdílení
atraktivního obsahu, v jehož jádru by měly být ty největší osobnosti týmu, kterými zpravidla
bývají hráči ze zahraničí. Razit by přitom měli pravidlo „čím blíže divákům, tím lépe.“
Manažeři by měli začlenit zahraniční hráče jak do charitativních projektů a ostatních
dobročinných akcí, včetně návštěv v dětských domovech, nemocnicích a rehabilitačních
klinikách, tak do spolupráce se základními a středními školami, kde se mohou zahraniční
hráči podílet na výuce cizích jazyků a tělesné výchovy. Právě kvůli výše uvedeným by
manažeři měli u zahraničních hráčů dbát na jejich profesionální vystoupení a charakterové
vlastnosti.

64

8 ZÁVĚR
Závěrem bych rád zrekapituloval některé body, které zazněly v průběhu práce. V úvodu jsme
se věnovali globalizaci, která je definována jako stále rychlejší pohyb lidí, kapitálu a
myšlenek na delší a delší vzdálenosti. Nárůst počtu zahraničních hráčů v české nejvyšší
volejbalové soutěži je toho jasným důkazem. S tím, jak se většina států i nadále otevírá světu,
nelze se domnívat, že se tento trend v horizontu několika let změní. Česká nejvyšší
volejbalová soutěž by tak i do budoucna mohla lákat zahraniční hráče, s nimiž se manažeři
postupně učí pracovat.
Marketingové prostředí, které je výrazně ovlivňováno technologickým pokrokem, se mění
prakticky denně a manažeři jsou tak nuceni k tomu, aby se přizpůsobili. Ti manažeři, kteří se
v marketingových aktivitách nebáli zaexperimentovat, byli diváky po zásluze oceněni. I
nadále by se tak manažeři měli zaměřovat na zahraniční hráče, u nichž tuší, že by mohli být
pro diváky atraktivní. Můžeme se tedy pouze těšit na to, co dalšího si manažeři pro diváky
připraví.
Z kvalitativního výzkumu, který byl založen na polostrukturovaných rozhovorech
s otevřenými otázkami, vyplynula řada zajímavých zjištění. Tyto zjištění, které se týkaly
výběru zahraničních hráčů a jejich využití v marketingu, byly posléze vzájemně porovnány a
na jejich základy byly zkonstruovány základní doporučení, která mohou začínajícím
manažerům usnadnit práci.
Z pohledu volejbalového příznivce mi tedy nezbývá nic jiného, než se těšit, co dalšího si nás
manažeři připraví.
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