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Abstrakt 

 

Název:  Výzkum sledovanosti biatlonu u studentů FTVS UK 

  

 

Cíle:  Cílem této bakalářské práce je na základě marketingového výzkumu 

zjistit sledovanost biatlonu u studentů FTVS UK. Přínosem práce bude 

zpracování a poskytnutí pohledu na sledovanosti a zájem o biatlon u této 

skupiny. Tato data by následně mohla sloužit jako základ pro budoucí hlubší 

výzkum. 

 

  

 

Metody:  V práci je využívána metoda kvantitativního výzkumu. Soubor 

respondentů byl určen částečně ovlivněným výběrem, minimální velikost 

tohoto souboru byla stanovena na 75 respondentů. Sběr primárních dat 

probíhal prostřednictvím elektronického dotazování. 

      

Výsledky:  Dle výsledků výzkumu se přibližně 86 % respondentů zajímá o biatlon. 

Dále bylo zjištěno, že drtivá většina z nich sleduje biatlonový sportovní 

přenos prostřednictvím kanálu ČT sport. Více než 78 % respondentů také 

sleduje biatlonový obsah prostřednictvím sociálních sítí. Za 2 nejdůležitější 

faktory televizního biatlonového přenosu pak respondenti považují kvalitu 

komentáře a množství reklam.   

 

Klíčová slova: marketingový výzkum, média, sledovanost, biatlon 

 

 

 

 



 

  

Abstract 

 

Title:  The research of biathlon vieweship among students of FTVS UK 

 

Objectives:   The objective of this bachelor thesis is to provide data on the basis of 

marketing research about biathlon viewership among students of FTVS 

UK. Contribution of this thesis should be providing useful insight related 

to viewership and interest into biatlon for this group. This data could set a 

basis for a deeper reasearch in the foreseeable future. 

 

Methods:   This thesis uses the method of quantitative research. The selection of the 

respondents was done by partially influences selection and the minimal 

sample size was set to at least seventy five respondents. Electronic 

questioning was used to collect the primary data. 

 

Results:        According to the research results, nearly 86 % of the respondents had 

shown interest into biathlon. It was also found out, that vast majority of 

them has been watching biathlon races via ČT sport channel. More than 78 

% of the respondents follows biathlon content on social networks. 

According to respondents, the two most important factors of biathlon 

broadcasting are quality commentary and quantity of commercials. 

 

Keywords: marketing research, media, viewership, biathlon 
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1  ÚVOD 

V posledních letech se stává sport ve světě i díky celosvětovému rozvoji stále 

více žádaným a populárním. Globalizační procesy či nové technické možnosti nám 

umožňují objevovat a oslovovat dosud neznámé trhy, pro které se následně samotný 

sport stává stále dostupnějším. Následkem toho neustále přibývá počet lidí, kteří si přejí 

být každodenně obklopování nejrůznějšími informacemi ze světa sportu. Ať už jde o 

aktuální sportovní výsledky, živé přenosy, nejnovější informace ze zákulisí nebo třeba 

informace ze života sportovců, lidé chtějí být u toho a chtějí se cítit jako součást něčeho 

většího. 

Jmenovatelem výše uvedeného jsou pak média, která vše z toho umožňují. A 

s tím, jak roste sport a zájem o něj, tak rostou média. Díky tomu vznikají nová mediální 

uskupení, která disponují obrovským finančním zázemím. To má mimo jiné za následek 

raketový nárůst cen sportovních televizních práv. Nemusíme chodit tak daleko do 

minulosti, abychom našli několik příkladů. Nejlukrativnějším sportem současnosti je 

americký fotbal, přesněji NFL, největší profesionální liga amerického fotbalu ve 

Spojených státech amerických a vůbec na světě. Ta v roce 2014 uzavřela smlouvu na 

prodej televizních práv do roku 2022. Kupcem bylo uskupení 4 amerických televizních 

gigantů – CBS, Fox, NBC a ESPN. Celková hodnota kontraktu – rekordních 39,6 

miliard dolarů. To samé platí např. pro nejvyšší basketbalovou ligu světa, NBA. Ta 

v roce 2016 za 24 miliard dolarů na 9 let odprodala vysílací práva televizním 

společnostem ESPN a TNT. A toto není trend platný pouze pro Severní Ameriku, ale i 

pro zbytek světa včetně České republiky. Se stále silnější vidinou zisku vznikají nové 

specializované televizní kanály, které si zakládají na exkluzivitě. A těm momentálně 

veřejnoprávní televize ve většině případů nemohou konkurovat, což v posledních 3 

letech po vstupu O2 TV sport na český trh velmi tvrdě pocítil český divák. To samé 

platí např. pro britskou BBC, která se díky Eurosportu po mnoha letech již nadále 

nemůže označovat za domov olympijských her. Z výše uvedených důvodů je pro 

veřejnoprávní televize nesmírně důležité umět správně reagovat na nastalou situaci a 

nahrazovat tradiční a drahé sporty něčím novým, zajímavým a především hojně 

sledovaným. A tím je v České republice v posledních letech právě biatlon. 

Od vzniku moderního biatlonu tak jak ho známe dnes a zavedení pravidelné 

soutěže ve formě Světového poháru v roce 1978 uplynulo mnoho času a je třeba si 
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přiznat, že velká část tohoto období byla bez výraznější české stopy v podobě 

individuálního triumfu na velké sportovní akci typu MS nebo ZOH. VŠE se začalo 

měnit až po roce 2003, kdy se několika českým reprezentantům podařilo vybojovat zlaté 

medaile na MS. To nepochybně vedlo k růstu popularity a sledovanosti biatlonu, avšak 

ten pravý boom nastal až v průběhu sezóny 2012/2013. V této sezóně totiž v Novém 

Městě na Moravě proběhlo velice úspěšné biatlonové MS, na kterém domácí česká 

reprezentace získala bronzovou medaili v závodě smíšených štafet. Zpětně se zdá, že 

právě tento úspěch na domácí půdě spolu s vydařeným MS stál na počátku zatím 

nejlepší éry v historii českého biatlonu a byl pravým spouštěčem růstu zájmu o biatlon. 

Od té doby totiž sledovanost tohoto sportu na obrazovkách České televize neustále 

meziročně roste a samotné přenosy závodů už tradičně patří k vůbec nejsledovanějším. 

A právě sledovanost biatlonu a zájem o něj budu v rámci tohoto výzkumu u vybrané 

skupiny zkoumat.     



11 

  

 

2  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1  Cíle 

Cílem této práce je zjistit (na základě marketingového výzkumu) sledovanost 

biatlonu u studentů FTVS UK. Tato zjištění by následně mohla sloužit jako vhodný 

základ pro hlubší výzkum. 

2.2  Úkoly 

Dílčí úkoly: 

a) Studium odborné literatury 

b) Zpracování teoretických východisek 

c) Prezentace biatlonu 

d) Realizace marketingového výzkumu 

• Sestavení dotazníku 

• Sběr dat 

• Vyhodnocení a interpretace výsledků 

e) Poskytnout shrnutí výzkumu a odhalit sledovanost a zájem o biatlon u 

uvedené skupiny. 
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3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1  Sport 

Podle obecné definice bývá za sport označována pohybová aktivita provozovaná 

dle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou měřitelné nebo porovnatelné 

s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. Takové vymezení sportu má však již 

v dnešní době určité nedostatky, protože vylučuje činnosti založené výhradně na 

duševních dovednostech (počítačové hry, deskové hry aj.), případně činnosti 

s nesoutěžním zaměřením (jóga). (27) 

Za vhodnější proto považuji definici Evropské charty sportu, která sport chápe 

jako: „všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti 

či nikoli, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj 

společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“ (21) 

3.2  Média 

Pojem médium pochází z latiny a označuje střed, prostředek nebo 

zprostředkovatele, který vzájemně spojuje dvě a více stran. V původním významu šlo 

často pouze o označení určitého propojení s duší zemřelého, v dnešní době jde pak o 

široce využívaný pojem. Reifová (2004) médium chápe jako: „článek mezi 

komunikátorem a adresátem. Jedná se o technický prostředek masové komunikace, 

který přenáší informace v různých formách a za různým účelem.“ (24, s. 139)  

Ať už tedy označuje řeč nebo jednotlivé technické prostředky komunikace, 

pořád jde o nástroje se stejným účelem, a to zprostředkovat určité sdělení či informace. 

Dle Kotlera (2007) jsou média „neosobní komunikační kanály zahrnující tištěná 

média (noviny, časopisy, direct mail), vysílaná média (televize, rádio) a obrazová média 

(billboardy, plakáty, tabule) a online služby, webové stránky, CD, DVD).“ (13, s. 830) 

Výraznou roli hrají v dnešním světě médií tzv. masová média, též masmédia. 

Jejich hlavním úkolem je bez využití osobního kontaktu oslovit velké množství lidí 

(masy) s cílem poskytnout co největší počet informací. Mezi tyto média řadíme např. 

televizi, internet, rozhlas nebo klasická tištěná média (noviny, časopisy aj.).  
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Dle McLuhana (2005) dále můžeme masová média dělit na horká a chladná. 

• Horká média díky kombinaci obrazu a zvuku (hudba, mluvené slovo) 

intenzivně působí na emoce a smysly člověka. Zároveň nevyžadují tak 

vysokou participaci ze strany příjemce. Mezi horká média řadíme např. 

televizi nebo rozhlas. 

• Chladná média nesou mnoho informací, příjemce si sám reguluje jejich 

přijaté množství, proto z jeho strany vyžadují naopak vysokou míru 

participace. Mezi chladná média řadíme např. noviny, časopisy nebo plakáty. 

3.2.1  Sport a média 

Lze říci, že až do šedesátých let 20. století si sport udržoval určitou formu 

nezávislosti na masmédiích. To se však výrazně změnilo ve chvíli, kdy se média 

z prostého poskytovatele sportovního obsahu a informací přetvořila na 

zprostředkovatele sportovních přenosů. Tímto krokem se média stala jednoznačným 

spolutvůrcem sportovních událostí, což následně způsobilo ekonomické a organizační 

změny samotné struktury sportu. Jedním z příznaků tohoto jevu je např. neustálé 

přizpůsobování rozpisů utkání požadavkům televizních společností či ztráta autonomie 

vzhledem k novým obchodně-sdělovacím činnostem.  

Na druhou stranu je potřeba vnímat důležitý vliv masmédií na sledovanost a 

popularitu sportu, jelikož tyto faktory dnes nejsou již závislé pouze na samotné 

podívané, ale spíše na úrovni a provedení daného televizního přenosu. Vecko (2015) to 

ve své práci shrnuje následovně: „V dnešní době má divák u televizní obrazovky díky 

přenosu vizuálních a akustických dat možnost vidět ze sportovního utkání mnohem více 

než fanoušek, který se účastní sportovní akce přímo na stadionu. To je způsobeno 

především rychlým rozvojem technologií, které dokáží přinášet sportovní přenos v 

reálném čase, a navíc je možné významné okamžiky sledovat ze záznamu. Klasickým 

sportem, který dělá televizní přenos zajímavějším je právě biatlon. Televizní grafika 

nám ukazuje průběžné výsledky, důležité okamžiky ze střeleckých zastávek a zajímavé 

momenty z celé tratě v reálném čase. Bez nich by sledovanost biatlonu nebyla v 

posledních letech tak vysoká a nelákaly by další lidi ke zhlédnutí závodů.“ (26, s. 13) 
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3.3  Sledovanost 

Sledovanost lze měřit pomocí velké řady nástrojů, které se liší se dle typu média 

nebo přístupu k jejich sledovanosti. Pro účely této práce však považuji za postačující 

zabývat se pouze elektronickým měřením televizní sledovanosti.  

K tomu v České republice dochází od června roku 1997. Zadavatelem tohoto 

měření je Asociace televizních organizací (ATO), zájmové sdružení právnických osob. 

Jeho řádnými členy jsou Česká televize, FTV Prima spol. s r.o. a TV Nova s.r.o. Měření 

probíhá prostřednictvím metody peoplemetrů (TV metrů) a od roku 2002 ho zajišťuje 

česká společnost Mediaresearch. Smyslem elektronického měření sledovanosti je pak 

dle ATO „získávat podrobná, spolehlivá a jednotná data o sledovanosti televize v 

domácnostech České republiky. Uživateli dat jsou především jednotlivé televizní stanice, 

mediální a reklamní agentury, zadavatelé reklamy a auditoři.“ (1) 

Samotná data jsou denně získávána z panelu nejméně 1 700 domácností a 

jednotlivým uživatelům měření jsou k dispozici po zpracování následující den. 

K sestavení panelu došlo v roce 2012 před spuštěním výzkumu na základě 

dotazníkového šetření, jehož cílem bylo vybrat co nejpřesněji domácnosti reprezentující 

složení a chování všech domácností v populaci vybavených alespoň jedním televizorem. 

Těch je v České republice přibližně 3,9 milionu. Z důvodu aktuálnosti a správné 

reprezentace sociodemografického struktury českých domácností dochází každoročně 

k obměně 25 % panelu. (20) 

3.3.1  Ukazatele sledovanosti 

Díky elektrickému měření prostřednictvím peoplemetrů mají uživatelé 

výstupních dat k dispozici širokou škálu nejrůznějších statistik a ukazatelů. Základními 

z nich jsou následující: 

Rating udává sledovanost vybraného televizního kanálu, pořadu nebo reklamy u 

dané cílové skupiny v určitém časovém období. Jinými slovy, jde o poměr počtu diváků 

určité cílové skupiny, kteří v danou minutu sledují určitý kanál (skupinu kanálů), 

k celkovému počtu osob v cílové skupině. Nejčastěji se měří pro určitou minutu, ale je 

možné ho měřit i pro delší časové období jako např. dny či týdny. Udává se 

v procentech. 
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Rating v tisících vyjadřuje průměrný počet diváků z dané cílové skupiny 

v populaci, kteří živě sledovali průměrnou sekundu určitého časového úseku vysílaní na 

daném kanálu. 

Total rating neboli celková sledovanost vyjadřuje součet ratingů daného 

časového úseku na všech kanálech. Uvádí se v procentech. 

Share neboli podíl udávaný v procentech vyjadřuje podíl sledovanosti určitého 

kanálu na celkové sledovanosti všech kanálů. Jde tedy o procentuální podíl počtu 

diváků z dané cílové skupiny sledující určitý kanál během stanoveného časového úseku, 

k celkovému počtu televizních diváků z dané cílové skupiny souběžně sledujících 

ostatní kanály. 

Reach neboli zásah se počítá pro minimální časový úsek a hodnotí počet diváků 

cílové skupiny, kteří sledovali daný kanál během zkoumaného časového úseku alespoň 

po předem určenou dobu, případně jsou počítána procenta z tohoto časového úseku. 

Uvádí se v procentech cílové skupiny nebo tisících. (25) 

3.3.2  Televizní vysílání a sledovanost biatlonu v ČR 

Biatlonové vysílání na území České republiky momentálně zajišťují 2 televizní 

stanice, a to ČT sport a Eurosport. 

3.3.2.1  Eurosport 

 Eurosport je celosvětová síť sportovních kanálů operující prostřednictvím 

satelitního vysílání od počátku roku 1989. V současné době patří americké televizní 

skupině Discovery Communications. Denně i díky více jak 20 jazykovým mutacím 

(včetně české) vysílá přibližně pro 136 milionů domácností v 59 zemích světa. Již od 

svého vzniku si Eurosport zakládá na široké programové nabídce, a proto svým 

divákům v současné době nabízí např. fotbal, tenis, cyklistiku, atletiku, snooker, box, 

plavání, motoristické sporty, zimní sporty aj. Na počátku roku 2018 se společnosti 

podařilo uzavřít exkluzivní dohodu s Mezinárodním olympijským výborem na nákup 

výhradních evropských vysílacích práv pro OH až do roku 2026. Společnost Eurosport 

za tyto práva údajně zaplatila přes 35 miliard korun. V České republice mohou diváci 

získat programy Eurosportu (1+2) nejčastěji prostřednictvím zakoupení služeb u 

poskytovatelů satelitního a internetového vysílání.  Těmi jsou např. Skylink, O2, DIGI 

TV nebo UPC. V posledních letech však Eurosport začal na svých internetových 
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stránkách nabízet možnost koupě internetového předplatného, tzv. Eurosport Playeru. 

Tato aplikace umožňuje divákům neomezený přístup prostřednictvím mobilních 

zařízení. Údaje o sledovanosti jednotlivých sportů a pořadů na kanálech Eurosportu 

bohužel nejsou vzhledem ke komerční povaze společnosti volně přístupné. (10) 

3.3.2.2  ČT sport 

Jak již název napovídá, ČT sport je sportovní kanál patřící do skupiny České 

televize. Jeho vysílání bylo zahájeno 10. února 2006 společně se slavnostním 

ceremoniálem k začátku ZOH v Turíně. Ty pak v následujících týdnech tvořily základ 

vysílání nového kanálu. Po skončení ZOH však kanál ČT sport musel nalézt vlastní 

zdroje sportovního obsahu a nejlogičtější volbou bylo zaměření na tuzemské sportovní 

dění. I díky tomu v následujících letech došlo ke zviditelnění do té doby menšinových či 

přehlížených sportů. Souběžně se však od svého vzniku stanice ČT sport snažila pro 

české diváky přenášet ty nejprestižnější sportovní události, což se jí také dlouho dařilo. 

Diváci proto byli zvyklí na obrazovkách vídat množství atraktivních zápasů z přední 

domácí fotbalové a hokejové ligy, vybrané skupinové zápasy a vyřazovací část Ligy 

mistrů, basketbalovou Euroligu, Olympijské hry, Světové poháry zimních sportů či 

nebo nejrůznější vrcholné akce v podobě mistrovství světa. V posledních letech se však 

stává trendem, že ČT sport o některý z divácky atraktivních sportů přijde. A není to 

problém pouze České televize, ale většiny veřejnoprávních stanic ve světě. V důsledku 

stupňující se komercionalizace sportu rostou ceny vysílacích práv na takovou úroveň, že 

investice do nich dává často smysl pouze v případě specializované placené sportovní 

stanice. Z těchto důvodů si pak veřejnoprávní televize mohou dovolit více investovat 

především do sportů, u kterých je zaručen vysoký zájem a sledovanost ze strany většiny 

televizních diváků. A tímto sportem je v ČR momentálně právě biatlon, jehož vysílací 

práva vlastní ČT až do roku 2022. (16) 

Lze říci, že divácký zájem o biatlon, tak jak ho známe dnes, se v ČR začal rodit 

v průběhu sezóny 2012/2013. A to hlavně díky dvěma faktorům: pořádáním 

biatlonového Mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, a tím, že česká reprezentace 

v průběhu sezóny začala pravidelně sbírat vítězství a pódiová umístění ve SP. 

Především MS v biatlonu bylo ještě před svým startem považováno za největší 

sportovní událost roku v Česku, což se i následně potvrdilo. Během slavnostního 

zahájení a osmi závodních dnů zavítalo do Vysočina Areny okolo 200 tisíc diváků. 
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Svou spokojenost s průběhem šampionátu shrnul tehdejší prezident Mezinárodní 

biatlonové unie Anders Besseberg následovně: „Byl to excelentní šampionát před 

fantastickým publikem, na jednom z nejlepších stadionů a s vynikající infrastrukturou. 

Neslyšel jsem za dva týdny jedinou negativní připomínku,“ prohlásil Nor a pokračoval: 

„Jsme opravdu uneseni, vždyť sledovanost našeho šampionátu byla z celosvětového 

pohledu vyšší než u souběžně konaného mistrovství světa alpských lyžařů!“ (22) 

Slovy chvály nešetřil ani uznávaný sportovní redaktor Tomáš Macek: „Bylo to 

dokonalé. Naprosto dokonalé. Ne, nepoužívám tento výraz často. A v souvislosti s 

významnou sportovní akcí pořádanou na území České republiky, jsem jej nepoužil 

dosud nikdy.” (22) 

Rostoucí zájem českých diváků o biatlon během posledních let potvrzují čísla 

průměrné sledovanosti závodů SP na stanici ČT sport. Dle dostupných čísel byla 

v sezóně 2013/14 průměrná sledovanost závodů SP 175 tisíc televizních diváků. Velký 

nárůst přišel o rok později během olympijské sezóny 2014/15, kdy průměrná 

sledovanost vzrostla na 410 tisíc. Růstový trend pokračoval i v následujících letech, kdy 

SP 2015/16 přilákal průměrně 482 tisíc televizních diváků. Poslední dostupná a 

zpracovaná data v době psaní bakalářské práce vychází ze sezóny 2016/17, kdy SP na 

obrazovkách ČT sport sledovalo v průměru 610 tisíc diváků. (6) 

Zajímavé jsou také údaje o sledovanosti biatlonového MS 2017 z rakouského 

Hochfilzenu. Doposud poslední biatlonové MS si na obrazovkách ČT sport nenechalo 

ujít 3,37 milionu televizních diváků, průměrná sledovanost jednotlivých závodů pak 

byla 852 tisíc. Šlo o nejsledovanější biatlonový šampionát v historii. (9) 

Nejúspěšnějším biatlonovým přenosem v historii stanice ČT sport se pak dle 

oficiálních zpráv stal sprint žen z letošních ZOH v Pchjongčchangu, který sledovalo 

průměrně 1,24 milionu televizních diváků. Ten byl nejúspěšnější také z hlediska podílu 

na publiku, když ho sledovalo hned 48,92 % z diváků, kteří v tu chvíli byli přítomni u 

televizních obrazovek. (8) 
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3.4  Biatlon 

3.4.1  Historie biatlonu 

Za místo vzniku biatlonu lze považovat Skandinávii, jelikož právě v této oblasti 

došlo k několika nálezům přibližně 5000 let starých jeskynních maleb zobrazujících dva 

muže, kteří na lyžích loví zvěř. A právě lov je jednou z aktivit, při které dochází ke 

střelbě spolu s fyzickou zátěží, tedy dvěma činnostem, které tvoří základní princip a 

podstatu moderního biatlonu. Proto není žádným překvapením, že historie a tradice 

biatlonu je spojená spolu s vojenstvím a lovectvím. (3) 

K formování biatlonu v rozvinuté lidské společnosti docházelo pak od poloviny 

18. století, kdy se, dle dochovaných záznamů, v oblasti Skandinávie v rámci přesunu 

vojenské jednotky uskutečnil lyžařský závod se střelbou. První biatlonový klub 

pořádající závody vznikl v Norsku v roce 1861, ale těchto závodů se mohli účastnit 

pouze vojáci. Lyžařský závod spolu s koncepcí střelby v dnešním sportovním pojetí 

proběhl v roce 1912 taktéž v Norsku. K dalšímu rozvoji biatlonu došlo v roce 1924, kdy 

se ve francouzském Chamonix během Týdne zimních sportů konal i závod vojenských 

hlídek. Následně byla tato akce prohlášena za první oficiální Zimní olympijské hry (dále 

ZOH) a závod vojenských hlídek zůstal jejich součástí v nezměněné formě až do roku 

1948. Po skončení druhé světové války však ve světě panovaly pacifistické nálady a na 

ZOH již nebylo místo pro závod s ryze vojenskou účastí. Pro další rozvoj biatlonu byla 

potřeba přijmout nutné změny, k čemuž došlo v nadcházejících letech, když byl závod 

zpřístupněn nearmádním sportovcům. (3) 

V roce 1954 Mezinárodní olympijský výbor uznal biatlon jako suverénní sport, o 

rok později se pak stal sportem olympijským. Následně byla v roce 1956 přijata 

oficiální pravidla. První biatlonové mistrovství světa se uskutečnilo v roce 1958 

v rakouském Saalfeldenu za účasti 25 sportovců ze 7 zemí. Šampionát ovládla švédská 

výprava, jelikož její členové dokázali zvítězit jak v individuálním závodě, tak i v závodě 

družstev. Tato akce položila základy pro vznik moderního biatlonu, jak ho známe dnes, 

je však nutné podotknout, že tehdejší závodní formát se od toho současného značně lišil. 

Individuální závod se konal na 20 kilometrové trati, kde závodníci stříleli 4 odlišné 

položky s velkorážnou puškou. První 3 položky vleže na vzdálenost 250, 200 a 150 m, 

poslední položku pak vestoje na 100 m. Za každý nepřesný výstřel byly k výslednému 
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času závodníka připočteny 2 trestné minuty. Od roku 1958 se tak mistrovství světa koná 

pravidelně každý rok vyjma olympijské sezóny. (12) 

„Již od svého počátku biatlon nabral nevídané tempo rozvoje, neboť již v roce 

1960 byl v oficiálním programu ZOH ve Squaw Valley. Takovým tempem rozvoje se 

nemůže pochlubit žádné jiné sportovní odvětví a tento rekordní výkon biatlonu v další 

historii ZOH nebude již asi překonán. Stávající ustanovení o zařazování nových sportů 

do programu OH to již neumožňují.“ (5) 

Biatlon se tak od své premiéry na ZOH v roce 1960 stal jejich nedílnou součástí. 

V následujících letech pak postupně docházelo k jeho rozvoji a růstu atraktivity pro 

stále větší skupiny diváků, a to především díky zavedení nových disciplín spolu 

s přidáním dalších závodních kategorií. Zásadním milníkem byl v tomto ohledu rok 

1965, kdy došlo hned k několika významným změnám pravidel. A to k sjednocení 

vzdálenosti střelby na 150 m spolu se zavedením jednotné velikosti terčů. Dále došlo k 

úpravě střeleckých položek, z původního formátu 3 vleže a 1 vestoje na 2+2. Další 

novinkou bylo představení závodu štafet. V roce 1967 přibyla ke stávající mužské také 

juniorská kategorie. V roce 1974 byla na MS v Minsku zařazena už třetí disciplína, a to 

rychlostní závod, dnes známý také pod slovem sprint. Opravdu mimořádný dopad na 

rozvoj biatlonu měl až rok 1976, kdy bylo přijato rozhodnutí o změně kalibru zbraně na 

malorážku. K představení soutěže dlouhodobého rázu ve formě Světového poháru došlo 

spolu se zavedením kovových mechanických terčů v roce 1978. (5) 

Až do roku 1984 byl biatlon sportem výhradně pro muže, to se však změnilo 

pořádáním ženského Mistrovství světa v Chamonix v tomtéž roce. Od roku 1988 je 

biatlon paralympijským sportem. Juniorky se svého šampionátu dočkaly v roce 1989, na 

ZOH se pak ženský biatlon představil v Albertville 1992. (5) 

V následujících letech byly představeny další 4 disciplíny, a to závod družstev (u 

toho následně došlo ke změně formátu), stíhací závod, závod s hromadným startem a 

nejmladší disciplína supersprint. 
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3.4.2  Biatlonové disciplíny 

Jelikož se v praktické části práce zabývám výzkumem sledovanosti biatlonu a 

jedna z otázek má za cíl zjistit názor respondentů na jednotlivé biatlonové disciplíny, 

považuji za vhodné, zde pro lepší orientaci uvést alespoň jejich základní rozdělení a 

charakteristiku. 

• Sprint – nejčastější disciplína, trať pro muže měří 10 km, ženy 7,5 km, 

závodníci startují v intervalech po 30 sekundách a podstupují 2 střelecké 

položky (1+1, začínají vleže). Každý nepřesný výstřel pro závodníka 

znamená absolvování trestného kola o délce 150 m. 

• Stíhací závod – po sprintu druhá nejčastější disciplína, trať pro muže měří 

12,5 km, ženy 10 km, závodníci startují v intervalech na základě výsledků 

sprintu (pokud nedojde k úpravě rozestupů ředitelstvím závodu) a podstupují 

4 střelecké položky (2+2, začínají vleže). Každý nepřesný výstřel znamená 

stejně jako u sprintu absolvování trestného kola o délce 150 m. Do stíhacího 

závodu startuje pouze 60 nejlepších závodníků po sprintu. 

• Individuální závod – nejdelší a nejstarší disciplína, trať pro muže měří 20 

km, pro ženy 15 km, závodníci startují v intervalech po 30 sekundách a 

podstupují 4 střelecké položky (1+1+1+1, střídavě vleže a vestoje). Každý 

nepřesný výstřel znamená penalizaci ve formě přičtení jedné trestné minuty 

k výslednému času. 

• Závod s hromadným startem – nejmladší individuální disciplína, trať pro 

muže měří 15 km, ženy 12,5 km, jak už název napovídá, závodníci startují 

hromadně a stejně jako ve stíhacím závodě podstupují 4 střelecké položky 

(2+2, začínají vleže). Každý nepřesný výstřel znamená absolvování trestného 

kola o délce 150 m. Do závodu s hromadným startem startuje 25 nejlepších 

závodníků dle pořadí Světového poháru + 5 závodníků s největším počtem 

získaných bodů během aktuální zastávky. 

• Štafeta – štafetu tvoří 4 závodníci stejné národnosti, trať pro muže měří 30 

km (4x7,5 km), ženy 24 km (4x6 km), závodníci startují hromadně a každý 

ze závodníků podstupuje 2 střelecké položky (1+1, začínají vleže). Po 

absolvování okruhu závodník předává štafetu. Na rozdíl od individuálních 
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závodů zde nepřesný výstřel není automaticky penalizován, ale závodníci 

mají při každé střelbě k dispozici 3 náhradní náboje, které mohou ručně 

dobít. Pokud náboje vyčerpají, každý nesestřelený terč je penalizován 

formou absolvování trestného kola o délce 150 m. 

• Smíšená štafeta – štafetu tvoří 4 závodníci stejné národnosti, úsek pro muže 

měří 7,5 km, ženy 6 km, startuje se hromadně a první 2 úseky závodí ženy, 

následují je muži, zbylá pravidla jsou shodná se štafetou. 

• Smíšené dvojice – nejmladší disciplína, štafetu tvoří pouze 2 závodníci 

stejné národnosti, úsek pro muže měří 7,5 km, ženy 6 km, startuje se 

hromadně a začínají ženy, které absolvují 2 okruhy dlouhé 1,5 km, během 

kterých podstupují 2 střelecké položky (1+1, začínají vleže). Po druhé střelbě 

předává štafetu muži, kterého čeká stejný úkol. Následně jde do akce znovu 

žena a celou štafetu finišuje muž, který po poslední střelbě absolvuje ještě 

1,5 km dlouhý okruh. Střelecká pravidla jsou shodná se štafetou s tím 

rozdílem, že každý nesestřelený terč je penalizován formou absolvování 

trestného kola o délce 75 m. 

• Supersprint – disciplína známá pouze z exhibic, skládá se z kvalifikace a 

finále, v kvalifikaci trať pro muže i ženy měří shodně 2,4 km, závodníci 

startují v intervalech po 30 sekundách a podstupují 2 střelecké položky (1+1, 

začínají vleže). Nejlepších 30 závodníku poté postupuje do finále, kde 

startují hromadně, trať měří 4 km. Ve finále závodníci podstupují 4 střelecké 

položky (2+2, začínají vleže). Střelecká pravidla jsou shodná se štafetou 

s tím rozdílem, že každý nesestřelený terč znamená diskvalifikaci. (2) 

3.4.3  Biatlonové organizace 

V dnešní době zaštiťuje světový biatlon Mezinárodní biatlonová unie – IBU 

(International Biathlon Union) se sídlem v rakouském Salcburku. Tato mezinárodní 

sportovní organizace vznikla v roce 1993 separací od tehdejší Mezinárodní unie 

moderního pětiboje a v současnosti má 69 členů. Od jejího založení jí nepřetržitě vedl 

jako prezident bývalý norský reprezentant Anders Besseberg. Ten však na počátku roku 

2018, i s ohledem na ruský dopingový skandál, rezignoval. Nový prezident tak bude 

s největší pravděpodobností zvolen na počátku září během kongresu v chorvatské 
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Poreči. Hlavními marketingovými partnery IBU jsou BMW Group, Viessmann Group, 

DKB, Hörmann, Erdinger a Bauhaus. (4) 

V České republice je pak biatlonovou zastřešující organizací Český svaz 

biatlonu (ČSB). Ten vznikl stejně jako IBU v roce 1993 a v současnosti sdružuje 71 

klubů s celkovým počtem přibližně 1 700 aktivních členů. Jeho úřadujícím prezidentem 

je Mgr. Jiří Hamza. ČSB je členem IBU, Českého olympijského výboru a Sdružení 

sportovních svazů ČR. Generálním partnerem ČSB je stejně jako u IBU společnost 

Viessmann Group. Hlavními partnery jsou Hamé, EP ENERGY TRADING a PSG. 

Mediálními partnery jsou zpravodajský portál iDnes.cz a stanice Českého rozhlasu, 

ČRo 1 – Radiožurnál. (7) 

3.5  Marketing 

Mnozí lidé dle Kotlera (2013) často chápou samotný prodej jako nejdůležitější 

část marketingu, ve skutečnosti jde ale pouze o pomyslnou špičku ledovce. Marketing 

popisuje jako: „společenský proces, jehož prostřednictvím jednotlivci a skupiny 

získávají, co potřebují a chtějí cestou vytváření, nabízení a volné směny výrobků a 

služeb s ostatními.“ (14, s. 35) 

Drucker (2013) to pak popisuje následovně: „Můžeme předpokládat, že určitá 

potřeba prodeje bude existovat vždy. Cílem marketingu je však učinit prodej 

nadbytečným. Marketing se totiž snaží znát a chápat zákazníka natolik dobře, že 

navržený výrobek nebo služba mu budou vyhovovat, a prodají se tudíž samy. Výsledkem 

marketingu by ideálně měl být zákazník připravený koupit. Jediné, co by potom zbývalo, 

je učinit výrobek nebo službu dostupnými.“ (14, s. 35) 

3.6  Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum je podstatnou částí marketingu. Aby mohly firmy 

dlouhodobě a úspěšně uspokojovat přání a potřeby trhu či zákazníků, musí je především 

poznat. Dle McCarthyho (1995) je k tvorbě správné a účinné strategie nutné nejdříve 

získat potřebné informace. Nelze ale očekávat, že se k nim dané informace dostanou 

samy od sebe, případně že je vždy dostanou v požadovaném rozsahu. K zisku těchto 

cenných dat slouží právě marketingový výzkum. Kotler (2007) říká, že marketingový 

výzkum je: „funkce, jež propojuje spotřebitele, zákazníky a veřejnost s firmou pomocí 

informací, které jsou používány pro identifikaci a definici marketingových příležitostí a 
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problémů, vytváření, zlepšení a hodnocení marketingových aktivit, monitoring 

marketingového výkonu a lepší porozumění marketingovému procesu.“ (14, s. 406) 

Dle Kozla (2006) marketingový výzkum znamená: „systematický a cílevědomý 

proces směřující k opatření (shromáždění nebo nákupu) určitých konkrétních 

informací.“ (15, s. 58)  

Marketingové informace jako takové pak vymezuje následovně: „Jakákoliv 

data, která chybí a o kterých manažer předpokládá, že mu mohou pomoci při tvorbě 

rozhodnutí. Při vytváření marketingového informačního systému jsou podstatné ty 

informace, které přispívají k rychlé aktivizaci fáze zpětné vazby, tzn., které průběžně 

signalizují změny situace ve vnějším prostředí, trendy těchto změn, odchylky skutečného 

stavu od předpokládaného.“ (15, s. 58) 

Podle Přibové (1996) pak představuje: „shromažďování, zpracování a analýzu 

veškerých informací potřebných pro optimální fungování marketingu. Zahrnuje i 

výzkum trhu, ovšem pro daný konkrétní výrobek nebo službu.“ (23, s. 13) 

Marketingový výzkum členíme na primární a sekundární. Během primárního 

výzkumu dochází ke shromažďování dat pro specifický účel či výzkum. Výhodou 

primárních dat je především jejich aktuálnost a přesnost, nevýhodou pak možná časová 

a finanční náročnost. Naopak při sekundárním výzkumu dochází k následnému 

zpracování již dříve shromážděných dat za účelem primárního výzkumu. Tyto data pak 

mohou představovat např. statistické údaje či databáze. (Kozel, 2006) 

Dle charakteru získaných informací lze podle Foreta (2003) dělit výzkum na 

kvalitativní a kvantitativní. 

• Kvalitativní výzkum – snaží se porozumět příčinám a motivům lidského 

chování. Často se využívá k prvotnímu seznámení s problematikou a 

pracuje s malým souborem respondentů, proto nelze jeho výsledky 

vztáhnout na celou populaci. Mezi techniky kvalitativního výzkumu patří 

ohniskové skupiny, hloubková interview, projektivní skupiny nebo 

panelová šetření. 

• Kvantitativní výzkum – s využitím statistických metod zkoumá obsáhlý 

soubor respondentů s cílem vyjádřit reprezentativní vzorek. 

Zaznamenává názory či chování velkého počtu lidí za účelem zisku 
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reprezentativních výsledků. Tyto výsledky pak mohou být často následně 

aplikovány na celou populaci. Techniky kvantitativního výzkumu jsou 

osobní rozhovory, písemné dotazování, pozorování, experiment ale též 

obsahová analýza textů či jiných symbolických vyjádření.  

3.6.1  Proces marketingového výzkumu 

Každý marketingový výzkum se skládá z mnoha činností a je nutné při jeho 

realizaci dodržovat určitá pravidla. Jednotlivé logicky po sobě jdoucí kroky, které tvoří 

proces marketingového výzkumu. Tento proces je znázorněn na následujícím obrázku: 

Obrázek č. 1, zdroj: PŘIBOVÁ (1996) (16, s. 25) 

Určení cíle výzkumu 

Definování výzkumného problému 

Přínos výzkumu 

Zdroje dat 

Metody a techniky sběru dat 

Určení velikosti vzorku 

Sběr dat 

Zpracování a analýza dat 

Zpracování a prezentace 

závěrečné zprávy 
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3.6.1.1 Výzkumný problém 

Počátečním krokem každého výzkumu je správné stanovení výzkumného 

problému. Každý problém lze zkoumat z mnoha úhlů pohledu, proto je nutné vymezit 

cíle, kterých chceme dosáhnout. Počet cílů musí být přiměřený, jelikož příliš široké 

zacílení může přinést nadbytečnou časovou či finanční ztrátu. Zároveň by cíle měly 

přesně formulovat, co má být výzkumem zjištěno. V tomto ohledu se lze řídit dle 

starého českého přísloví, které praví: „Dobře definovaný cíl je napůl vyřešený 

problém.“ 

Dle Kozla (2006) v tomto ohledu existuje teoretický přístup známý jako princip 

ledovce. „Je všeobecně známo, že jen 10 % ledovce je vidět nad mořskou hladinou. 

Celých 90 % ledového masivu je schováno pod vodou, a proto již řada lodí ztroskotala, 

jelikož se orientovala podle malého kousku ledu nad hladinou, který z dálky na první 

pohled nevzbuzoval žádné obavy. V marketingovém výzkumu tento princip platí také a je 

významný především při hledání problémů a cílů výzkumu. Pokud se necháme zmást na 

první pohled jasnými příznaky problému, pomineme celou řadu významných aspektů, 

které nám budou chybět při definování cílů výzkumu.“ (15, s. 73) 

3.6.1.2  Zdroje dat 

Jak již bylo uvedeno výše, zdroje dat zpravidla členíme dle způsobu jejich zisku 

na primární a sekundární. 

Při sběru primárních dat probíhá shromažďování nových dat dle potřeb a 

specifik daného výzkumu. Takto shromážděná data bývají přesná a spolehlivá, ale jejich 

získání může být finančně a časové náročné. 

Sekundární data jsou již v minulosti shromážděná data, která byla navíc získána 

za jiným účelem, než je daný výzkumný problém. Dělíme je na interní a externí. Interní 

data vychází z vlastní evidence v rámci podniku, příkladem mohou být data technického 

nebo finančního rázu. Externí data pak pochází z vnějšího prostředí podniku a dělíme je 

dle zdroje na vládní, tiskové a obchodní. 

3.6.1.3  Techniky sběru dat 

Shromažďování primárních dat od respondentů může probíhat několika způsoby. 

Tyto způsoby nazýváme jako techniky sběru dat. Dle Kozla (2006) existují 3 základní 

techniky sběru dat, a to dotazování, pozorování a experiment. Ty lze nadále podrobněji 
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dělit, a to např. podle prostředí či kontaktu s respondentem, proto např. u experimentu 

rozlišujeme, zda je prováděn v laboratorních nebo přirozených podmínkách. 

3.6.1.4  Dotazování 

Dotazování patří mezi nejčastěji využívané techniky sběru dat. Dělíme ho podle 

stupně kontaktu s respondentem na osobní, elektronické, písemné a telefonické. K jisté 

formě kontaktu mezi tazatelem a respondentem dochází pak během osobního (přímý) a 

telefonického dotazování (hlasový kontakt). V průběhu písemného a elektronického 

dotazování je pak osoba tazatele zčásti zastoupena dotazníkem. Cíl všech forem 

dotazování je však stejný, a to prostřednictvím správně položených otázek získat a 

následně zaznamenat respondentovi odpovědi, které posléze slouží jako primární data 

pro daný výzkum. 

Výběr vhodného druhu dotazování podléhá mnoha faktorům. Mezi ně patří např. 

finanční rozpočet výzkumu, rozsah a povaha zjišťovaných informací, skupina 

respondentů nebo čas vymezený pro výzkum. Shrnutí jednotlivých technik dotazování 

spolu s jejich výhodami a nevýhodami nabízí následující tabulka: 

Tab. 1 Srovnání technik dotazování 

Hledisko Písemné Osobní Telefonické Elektronické 

Výše nákladů nízké vysoká střední nejnižší 

Náročnost nízká vysoká 
roste v závislosti na 

počtu rozhovorů 
nízká 

Míra návratnosti nízká vysoká dosti vysoká nízká 

Kontakt s resp. žádný úzký nepříliš úzký žádný 

Využití  omezené vysoké dosti vysoké vysoké 

Rychlost provedení střední střední vysoká vysoká 

Zdroj: PŘIBOVÁ (1996) (23, s.50), doplněno o elektronické dotazování 

Po zvážení všech kladů a záporů jsem pro svou práci zvolil techniku 

elektronického dotazování, která je v současné době velmi populární. Výhody této 

techniky ve svém díle popisuje např. Přibová (1996), a to následovně: „spojuje výhody 

písemného dotazování (respondent vidí před sebou dotazník), je nesmírně rychlé, levné 
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a urychluje zpracování dat, protože všechna data jsou již v elektronické formě.“ (23, s. 

50). Ač jde o práci z roku 1996, tedy z období počátků komercionalizace internetu, její 

shrnutí považuji za nadčasové a aktuální. Za další faktory, které vedly k nárůstu obliby 

elektronického dotazování, považuji vznik dnes již masově využívaných sociálních sítí 

spolu s vývojem nejrůznějších online nástrojů usnadňujících tvorbu dotazníku (vyplňto, 

survio, Google Docs aj.). Nevýhodou pak může být nízká návratnost nebo skutečnost, 

že ve většině případů autor výzkumu nemá žádný prostředek, díky kterému by si ověřil, 

zda dotazník opravdu vyplňuje osoba, za kterou se respondent vydává. Dále je nutné se 

zamyslet, jestli má cílová skupina výzkumu dostatečný přístup k internetu, případně 

zdali je ochotna poskytnout požadované informace elektronickou formou. 

Před spuštěním samotného dotazníku je pak vhodné, aby došlo k jeho otestování 

na malém vzorku respondentů, tzv. pilotáži. Ta slouží především k ověření 

srozumitelnosti a jasnosti jednotlivých otázek, případně má pomoci k odhalení a 

následnému odstranění jiných nedostatků ještě před spuštěním dotazníkového šetření. 

3.6.2  Dotazník 

Dotazník je výzkumný nástroj, jehož úkolem je získat a zaznamenat odpovědi 

respondentů. Jelikož je využívám v situacích, kdy nedochází k přímému kontaktu mezi 

výzkumným pracovníkem a respondentem, tedy v průběhu písemného a elektronického 

dotazování, je nutné, aby splňoval jistá kritéria. Těmi jsou především celková obsahová 

srozumitelnost spolu jednoznačností pokládaných otázek. Dále je nutné dbát na to, aby 

dotazník svým rozsahem nebo časovou náročností nepřekračoval stanovený výzkumný 

problém. Respondentův pocit je pro nás důležitý, jelikož zbytečně dlouhý a náročný 

dotazník by jej mohl od jeho vyplnění odradit. Aby dotazník přinášel požadované 

informace, je potřeba dbát na jeho kvalitní konstrukci. 

Otázky rozlišujeme podle formy, funkce a obsahu. 

3.6.2.1  Dělení dle formy 

Podle formy dělíme otázky na otevřené, uzavřené a polouzavřené. 

• Otevřené otázky – u těchto otázek nemá respondent předem určené 

možnosti odpovědi a může tedy odpovědět libovolně dle svého uvážení. 

Výhodou tohoto typu otázek je, že nám respondent může ke zkoumané 

problematice sdělit užitečné informace, jejichž existenci jsme třeba při 



28 

  

 

tvorbě dotazníku opomenuli. Navíc může být respondent formou 

svobodné odpovědi více motivován k vyjádření svého názoru. 

Nevýhodou této formy otázek může být jejich náročné zpracování a také 

fakt, že z pohledu výzkumného problému může respondent uvádět 

irelevantní informace.  

Podle Foreta (2003) se otevřené otázky dělí na následující typy: 

o Volné – respondent má naprostou svobodu odpovědi 

o Asociační – respondent má za úkol napsat první výraz, který ho 

napadne ve spojení s předloženými pojmy. 

o Dokončení tematického námětu – respondent má za úkol 

vymyslet k obrázku příběh. 

o Dokončení obrázku – nejčastěji respondent k obrázku doplňuje 

text. 

o Volné dokončení věty nebo povídky 

• Uzavřené otázky – nabízejí respondentovi výběr z uvedených možností. 

Výhodou je ve většině případů jejich časová nenáročnost, a to jak 

z pohledu odpovědi, tak i následného zpracování výsledků. Při 

nevhodném užití tohoto typu se však respondent může dostat do situace, 

kdy žádná z předložených možností pro něj není ta správná. 

Dle Malého (2004) uzavřené otázky dělíme podle počtu nabízených odpovědí na 

dichotomické (respondent má na výběr pouze 2 možnosti, např. ano – ne, muž – žena 

aj.), trichotomické (3 možnosti výběru, např. ano – ne – nevím) a polytomické (4 a více 

možností výběru). 

• Polouzavřené otázky – v podstatě jde o kombinaci uzavřené otázky spolu 

s možností „jiné“. 

3.6.2.2  Dělení dle funkce 

Podle funkce dělíme otázky na filtrační a kontrolní. Cílem filtračních otázek je 

rozdělit vzorek respondentů tak, abychom dále pracovali pouze se skupinou, která je 

předmětem našeho výzkumu. Pokud tedy provádím výzkum sledovanosti biatlonu u 

studentů UK FTVS, položím na úvod dotazníku otázku, zda je respondent studentem 
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FTVS. Jestliže odpoví kladně, pokračuje, v případě záporné odpovědi ve vyplňování 

dotazníku končí. Kontrolní otázky pak prověřují pravdivost předchozích odpovědí. 

3.6.2.3  Dělení dle obsahu 

Dle funkce dělíme otázky na přímé a nepřímé. Účel přímých otázek je 

jednoduchý, jelikož se jejich prostřednictvím rovnou tážeme na informace, které 

potřebujeme zjistit, ale zároveň smysl otázky není před respondentem skryt. Naopak je 

tomu u nepřímých otázek, kde respondent nezná reálný záměr. Nepřímých otázek se 

využívá především v kvalitativním výzkumu. 
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4  METODICKÁ ČÁST 

V této části práce popisuji vybrané metody, které budou použity při provedení 

marketingového výzkumu. 

4.1  Marketingový výzkum 

S ohledem na zkoumané téma považuji za vhodné uskutečnit celý proces 

marketingového výzkumu, tedy včetně realizace primárního výzkumu. Ke sběru 

primárních dat využiji metodu kvantitativního výzkumu. 

4.2  Metody marketingového výzkumu 

Za nejvhodnější metodu, která povede ke shromáždění relevantních dat o 

sledovanosti biatlonu u studentů UK FTVS, považuji dotazování, konkrétně jeho 

elektronickou formu. Tato forma dotazování umožňuje autorovi výzkumu oslovit velké 

množství respondentů během relativně krátkého časového úseku. Dále je vhodná také 

vzhledem k velmi nízkým nákladům na provedení výzkumu a následnému snadnému 

zpracování získaných dat. Za nevýhody lze považovat chybějící kontakt tazatele 

s respondentem nebo předpoklad nízké návratnosti dotazníku. 

4.3  Stanovení souboru respondentů 

Jelikož se jedná o výzkum sledovanosti u studentů UK FTVS, rozhodl jsem se 

pro soubor částečně ovlivněný výběrem. Tento soubor bude tvořen pouze skupinou 

studentů UK FTVS. Rozsah souboru respondentů jsem stanovil na minimální počet 75 

respondentů. 

4.4  Sběr dat 

Pro účely výzkumu jsem vytvořil vlastní dotazník, který byl poté nahrán na 

internetovou stránku www.vyplnto.cz. Následně byl odkaz na dotazník spolu s krátkým 

komentářem umístěn do facebookové skupiny s názvem „Asociace Studentů FTVS“. 

Jak lze již z názvu poznat, skupina sdružuje současné či bývalé studenty UK FTVS a 

jejím cílem je usnadňovat komunikaci mezi studenty. V současné době má skupina 

2 384 členů. 
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4.4.1  Sestavení dotazníku 

Před samotným sestavením dotazníku jsem si nejdříve stanovil seznam 

informací, které chci jeho prostřednictvím od respondentů získat. Zjišťované informace 

jsou: 

• socio-demografické údaje (pohlaví, věk a ne/student UK FTVS) 

• sledovanost biatlonu a její případná míra 

• nejpoužívanější média při získávání informací o biatlonu 

• sledovanost biatlonových závodů dle jednotlivých médií 

• sledovanost biatlonu v porovnání s ostatními zimními sporty 

• názor na jednotlivé biatlonové disciplíny 

• ochota platit za biatlonový obsah 

• zájem navštívit biatlonovou sportovní akci 

• znalost zahraničních a českých reprezentantů 

• znalost mezinárodní biatlonové scény 

4.4.2  Konstrukce jednotlivých otázek 

Na základě výše uvedených informací pak došlo k sestavení následujícího 

dotazníku: 

Otázky č. 1, 2, 3 a 4: jsou uzavřené a zjišťují socio-demografické údaje respondentů 

(zda jsou současným či bývalým studentem UK FTVS, pohlaví a věk) a jejich zájem 

(případně i jeho míru) o biatlon v průběhu biatlonové sezóny (v případě, že se 

respondent o biatlon nezajímá, nevyplňuje již zbylou část dotazníku). 

Otázka č. 5: Pokud sledujete biatlon, v kterých médiích? 

Tato otázka je polouzavřená, jelikož respondenti mají na výběr z několika 

nejvyužívanějších typů médií a zároveň mohou doplnit vlastní odpověď. Cílem otázky 

je zjistit, prostřednictvím kterých médií respondenti sledují biatlon. 

Otázka č. 6: Prostřednictvím kterých médií nejčastěji sledujete biatlonový závod? 
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Další polouzavřená otázka, která navazuje na předchozí otázku č. 5, s tím 

rozdílem, že cílem otázky je zjistit sledovanost samotných biatlonových závodů. 

Respondenti mohou vybrat až 4 zdroje z celkových 9 nabízených, prostřednictvím 

kterých nejčastěji závody sledují. V případě, že jim předložená nabídka odpovědí 

nevyhovuje, mohou také doplnit vlastní komentář. 

Otázka č. 7: Sledujete na sociálních sítích obsah s biatlonovou tématikou? 

V této polouzavřené otázce zjišťuji, zda respondenti na sociálních sítích sledují 

obsah s biatlonovou tématikou. V případě že tomu tak je, mohou respondenti volit 

z výběru 7 nejpoužívanějších sociálních sítí. 

Otázka č. 8: Seřaďte jednotlivé zimní sporty podle sledovanosti v období listopad-

březen (1 - nejsledovanější) 

Cílem této uzavřené otázky je zjistit, jak je na tom biatlon z pohledu 

sledovanosti v porovnání s ostatními mainstreamovými zimními sporty. Respondenti 

mají za úkol těchto 7 sportů seřadit.  

Otázka č. 9: Seřaďte uvedené faktory podle toho, jak moc jsou pro Vás při sledování 

biatlonového přenosu důležité (1 – nejvíce důležité) 

V deváté otázce respondentům předkládám 5 vybraných faktorů biatlonového 

televizního přenosu (grafické zpracování, komentář, množství reklam, studio, režie). 

Cílem této otázky je zjistit, jak moc jsou pro respondenta uvedené faktory při 

případném sledování biatlonového přenosu důležité. 

Otázka č. 10: Byli byste ochotni platit za televizní nebo internetový kanál s 

biatlonovým obsahem? 

Tato otázka je uzavřená a má za cíl zjistit případnou ochotu platit za kanál 

s biatlonovým obsahem. Respondent má na výběr z 3 možností (ano – ne – nevím). 

Otázka č. 11: Na škále 1-5 vyznačte Váš názor na jednotlivé biatlonové disciplíny (1 – 

nejatraktivnější, 5 nejméně atraktivní) 

Respondentům jsou v této otázce předloženy všechny biatlonové disciplíny 

známé z televizních obrazovek a jejich úkolem je každou z nich ohodnotit podle 

atraktivity. K otázce je připojen odkaz na stručný popis všech disciplín, v případě že by 
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respondent některou z uvedených disciplín neznal. Cílem je zjistit, které disciplíny jsou 

z pohledu respondentů nejzajímavější 

 

Otázka č. 12: Je pro Vás pohlaví závodníků faktorem ovlivňujícím Vaší sledovanost? 

V této uzavřené otázce zjišťuji, zda dle respondentů pohlaví závodníků ovlivňuje 

jejich sledovanost. 

Otázka č. 13: Jaké pohlaví u závodníků preferujete? 

Otázka je uzavřená a je určená pouze respondentům, kteří v předchozí otázce 

odpověděli kladně. Cílem je zjistit, jaké pohlaví u závodníků preferují. 

Otázky č. 14 a 15: Dokážete vyjmenovat alespoň 3 zahraniční biatlonisty/biatlonistky? 

Otevřené otázky, které mají za úkol zjistit znalost jednotlivých závodníků 

alespoň podle jména. Jedna z otázek je zaměřena na zahraniční reprezentanty, ta druhá 

pak na ty české. 

Otázka č. 16: Uveďte zemi, kterou považujete za tzv. biatlonovou velmoc. 

Další otevřená otázka, jejímž úkolem je zjistit míru znalosti současné biatlonové 

scény či její historie. 

Otázka č. 17: Navštívil/a jste, či máte v plánu navštívit biatlonovou sportovní akci? 

Poslední otázka dotazníku je uzavřená a jejím cílem je zjistit respondentovu 

ochotu či zájem navštívit biatlonovou sportovní akci. 

4.4.3  Pilotáž 

Před spuštěním výzkumu a distribucí dotazníku proběhla mezi 15 respondenty 

pilotáž, která měla za úkol otestovat jasnost a srozumitelnost jednotlivých otázek. Díky 

zpětné vazbě následně došlo k doplnění otázky č. 11 o odkaz na stručný popis 

jednotlivých disciplín. 
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5  PRAKTICKÁ ČÁST 

Jak jsem již předeslal v metodické části, data byla shromážděna prostřednictvím 

umístěného dotazníku na stránkách www.vyplnto.cz. Celkem se výzkumu zúčastnilo 93 

respondentů. Průměrná doba vyplnění dotazníku čítala 6 minut 11 sekund. 

5.1  Výsledky výzkumu 

Otázka č. 1: Jste současným či bývalým studentem/studentkou fakulty UK FTVS? 

Z celkového počtu 93 respondentů bylo hned 90 (96,77 %) z nich současnými či 

bývalými studenty UK FTVS. Zbylí 3 respondenti (3,23 %) neodpovídali požadavkům 

výzkumu, a proto z něj byli vyřazeni. 

Graf 1 Rozdělení respondentů podle kritéria studia na UK FTVS 

 

Zdroj: Beran (2018) 
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Otázka č. 2: Jaké je Vaše pohlaví? 

Soubor 90 studentů UK FTVS reprezentuje 49 mužů (54,44 %) a 41 žen (45,56 

%). 

Graf 2 Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: Beran (2018) 

Otázka č. 3: Do jaké věkové kategorie patříte? 

S ohledem na charakter skupiny respondentů jsem stanovil 6 věkových kategorií. 

Nejpočetněji zastoupenou věkovou kategorií byla dle očekávání skupina od 22 do 25 let 

se 42 respondenty (46,67 %). Druhou největší skupinou byli studenti od 18 do 21 let, 

kterých bylo 29 (32,22 %). Skupinu od 26 do 30 let pak tvořilo 17 respondentů (18,89 

%). 

Graf 3 Věk respondentů 

 

Zdroj: Beran (2018) 
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Otázka č. 4: Zajímáte se v průběhu sezóny o biatlon? Pokud ano, jak často? (biatlonová 

sezóna probíhá od konce listopadu do konce března) 

Dle výsledků výzkumu se o biatlon v průběhu sezóny zajímá přibližně 86 % 

dotázaných studentů (77), 41 % (37) respondentů pak svůj zájem hodnotí jako 

pravidelný, častý. Denně se jich o biatlon zajímá 8 % (7). Z výsledků výzkumu dále 

vyplývá, že celkový zájem o biatlon je u obou pohlaví podobný (90 % u mužů a 80 % u 

žen), nicméně výrazný rozdíl je v míře zájmu. Zatímco 57 % mužů se o biatlon zajímá 

pravidelně, u žen je to pouze 22 %. 

Graf 4 Zájem o biatlon 

Zdroj: Beran (2018) 

Tab. 2 Zájem o biatlon podle pohlaví 

 Pohlaví 

Míra zájmu Muž Žena 

Zájem celkem 90 % 80 % 

Ano, každý den 12 % 2 % 

Ano, často, pravidelně 57 % 22 % 

Ano, nepravidelně, občas 21 % 56 % 

Ne, o biatlon se nezajímám 10 % 20 % 

Zdroj: Beran (2018) 
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Otázka č. 5: Pokud sledujete biatlon, v kterých médiích? 

V této otázce měli respondenti na výběr z následujících typů médií: internet, 

rozhlas, tisk, televize, případně mohli doplnit vlastní odpověď, čehož však žádný 

z respondentů nevyužil. Dle výběru respondentům je nejvyužívanějším médiem ke 

sledování biatlonu televize (87 % - 67 respondentů) společně s internetem (83 % - 64). 

Nejméně využívaným médiem z nabízených je pak rozhlas, který využívá pouze 12 

respondentů (16 %). 

Graf 5 Sledovanost biatlonu podle typu média 

 

Zdroj: Beran (2018) 

Otázka č. 6: Prostřednictvím kterých médií nejčastěji sledujete biatlonový závod? 

V této otázce jsem respondentům předložil vybraná média, které považuji za 

vhodná ke sledování biatlonového závodu. Jejich úkolem bylo vybrat ta, která nejčastěji 

využívají. Respondenti mohli zvolit maximálně 4 odpovědi. Z výsledků výzkumu je 

patrné, že drtivá většina všech respondentů (94 %) nejčastěji využívá ke sledování 

biatlonových závodů služeb České televize. Toto zjištění ale není až takovým 

překvapením s ohledem na charakteristiku či rysy zkoumané skupiny. Dále tomu také 

napomáhá fakt, že Česká televize již několik let vysílá kompletní biatlonovou nabídku, 

která je navíc pro diváky lehce dostupná, ať už prostřednictvím webu či chytrého 

telefonu. Dalšími hojně využívanými médii ke sledování biatlonových závodů je 

samozřejmě internet (68 %) spolu se sociálními sítěmi (36 %). Více než 23 % 

respondentů pak využívá IBU datacenter, oficiální aplikaci IBU, která v reálném čase 

přináší nejrůznější informace a mezičasy přímo z trati. Mezi nejméně využívaná média 

pak patří placený Eurosport (8 %) a internetová televize Biathlonworld TV (3 %). 

Velice zajímavé je pak porovnání nejvyužívanějších médií mezi muži a ženami. 
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Největší rozdíl je např. u sázkových kanceláří (50 % muži oproti 9 % u žen) nebo 

datové aplikaci IBU datacenter, kterou žádná z žen neuvedla jako jedno ze 4 

nejvyužívanějších médií ke sledování. Oproti tomu 41 % mužů aplikaci využívá. 

Sociální sítě pak ke sledování průběhu závodu využívá 58 % žen, zatímco mužů pouze 

20 %. 

Graf 6 Sledovanost biatlonových závodů podle média 

 
Zdroj: Beran (2018) 

Tab. 3 Sledovanost biatlonových závodů podle média mezi muži a ženami 

 Pohlaví 

Médium Muž Žena 

ČT sport 98 % 88 % 

Internet 64 % 73 % 

Sociální sítě 20 % 58 % 

Sázkové kanceláře, 

livesport.cz aj. 
50 % 9 % 

IBU datacenter 41 % 0 % 

Textový online přenos 14 % 21 % 

Rozhlas 14 % 6 % 

Eurosport 14 % 0 % 

Biathlonworld TV 5 % 0 % 

Zdroj: Beran (2018) 
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Otázka č. 7: Sledujete na sociálních sítích obsah s biatlonovou tématikou? 

V této otázce jsem respondentům předložil 7 nejznámějších sociálních sítí, 

prostřednictvím kterých lze sledovat biatlonový obsah, ať už jde přímo o soukromé 

profily závodníků, nejrůznější fanouškovské stránky a skupiny nebo prezentaci 

jednotlivých svazů. Úkolem respondentů bylo vybrat sociální sítě, prostřednictvím 

kterých tento obsah sledují. Dále měli také možnost připsat neuvedenou sociální síť 

(toho však nikdo z nich nevyužil) nebo vyjádření negativního postoje, protože 

biatlonový obsah na sociálních sítích nesledují. Dle výsledků výzkumu je biatlonový 

obsah nejsledovanější na Facebooku, který uvedlo 44 respondentů (57 %). Následuje ho 

Instagram s 41 respondenty (53 %), 22 % pak respondentů biatlonový obsah na 

sociálních sítích vůbec nesleduje. Ženy dle výzkumu dávají přednost spíše Facebooku 

(61 % vs muži 55 %), muži pak Instagramu (57 % vs ženy 48 %). Zajímavostí je, že 

více mužů sleduje na sociálních sítích biatlonový obsah, avšak samotný biatlonový 

závod na sociálních sítích sledují spíše ženy.  

Tab. 4 Sledovanost biatlonového obsahu na sociálních sítích 

Sociální síť Facebook Instagram Ne, nesleduji Youtube Twitter 

Sledovanost 57 % 53 % 22 % 17 % 10 % 

Zdroj: Beran (2018) 

Graf 7 Sledovanost biatlonového obsahu na sociálních sítích mezi muži a ženami 

Zdroj: Beran (2018) 
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Otázka č. 8: Seřaďte jednotlivé zimní sporty podle sledovanosti v období listopad-

březen (1 - nejsledovanější) 

Cílem této otázky bylo zjistit, jak si mezi respondenty stojí biatlon v porovnání 

s ostatními zimními sporty z pohledu sledovanosti a zájmu v zimním období. 

Respondentům byl předložen abecedně seřazený seznam 7 zimních sportů (alpské 

lyžování, běh na lyžích, biatlon, lední hokej, rychlobruslení, skoky na lyžích, 

snowboarding) a jejich úkolem bylo tyto možnosti seřadit právě dle jejich sledovanosti 

či zájmu. Vzhledem k faktu, že hlavním cílem této otázky je především zjistit pozici 

biatlonu v porovnání s ostatními zimními sporty, není nutné, aby všichni respondenti 

sledovali každý z uvedených sportů. Proto za vhodný nástroj k vyhodnocení této otázky 

považuji srovnání na základě četnosti na první pozici. 

Tab. 5 Sledovanost zimních sportů 

Sport Četnost na první pozici 

lední hokej 44,2 % 

biatlon 33,8 % 

snowboarding 13 % 

alpské lyžování 7,8 % 

rychlobruslení 2,6 % 

běh na lyžích 1,3 % 

skoky na lyžích 1,3 % 

Zdroj: Beran (2018) 

Dle výsledků výzkumu je u respondentů z hlediska sledovanosti a zájmu biatlon 

na druhém místě se ziskem 33,8 % za nejsledovanějším hokejem (44,2 %). Jako třetí 

nejsledovanější zimní sport byl respondenty vybrán snowboarding s 13 %, jehož 

umístění mezi nejsledovanějšími sporty se dalo vzhledem ke zkoumané skupině 

očekávat. V současnosti jde totiž o velice rozšířený a populární sport především mezi 

mladými lidmi. Na chvostu se pak nachází běh na lyžích spolu se skoky na lyžích, které 

by za svůj nejsledovanější sport označilo pouze minimum respondentů. 

Po srovnání výsledků dle pohlaví respondentů lze konstatovat, že pro obě 

pohlavní je nejsledovanějším sportem lední hokej. U mužů zaujal první příčku ve 

sledovanosti v 52 % případech, u žen v 33 %. Zároveň lze říci, že více mužů (38,8 %) 

než žen (27,3 %) označilo biatlon jako svůj nejsledovanější sport. Stejný počet žen 

(27,3 %) pak označil snowboarding za svůj nejsledovanější sport. 
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Otázka č. 9: Seřaďte uvedené faktory podle toho, jak moc jsou pro Vás při sledování 

biatlonového přenosu důležité (1 – nejvíce důležité) 

V této otázce jsem respondentům předložil 5 vybraných faktorů či složek, které 

jsou součástí biatlonového televizního vysílání. Těmito faktory jsou grafické 

zpracování, komentář (emoce, odbornost), množství reklam, studio a režie. Úkolem 

respondentů bylo seřadit dostupně faktory dle toho, za jak moc důležité je při sledování 

biatlonového přenosu považují. Jednotlivé faktory byly úmyslně seřazeny podle 

abecedy, aby respondenti nebyli ovlivněni nabízeným pořadím. Cílem otázky byly 

zjistit, které z faktorů jsou pro biatlonové diváky nejdůležitější. Jako způsob pro 

vyjádření důležitosti jednotlivých faktorů jsem zvolil srovnání dle četnosti umístění na 

první pozici. 

Tab. 6 Faktory biatlonového televizního vysílání 

Faktor Četnost na první pozici 

komentář 35,1 % 

množství reklam 28,5 % 

grafické zpracování 18,2 % 

režie 10,4 % 

studio 7,8 % 

Zdroj: Beran (2018) 

Z uvedené tabulky vyplývá, že za nejdůležitější faktor biatlonového vysílání 

respondenti považují komentář (35,1 %). Dalším důležitým faktorem je pak pro diváky 

také množství reklam (28,5 %), které přenos provází. Naopak nejméně důležitým 

faktorem je dle výsledků výzkumu televizní studio, které na první příčku zařadilo pouze 

7,8 % respondentů. 

Tab. 7 Faktory biatlonového televizního vysílání - muži 

Faktor Četnost na první pozici 

množství reklam 34,1 % 

komentář 29,5 % 

režie 15,9 % 

grafické zpracování 13,6 % 

studio 6,8 % 

Zdroj: Beran (2018) 
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Pro muže je nejdůležitější faktorem biatlonového přenosu především množství 

reklam (34,1 %) spolu s komentářem (29,5 %). Za nejméně důležité pak muži považují 

studio (6,8 %). 

Tab. 8 Faktory biatlonového televizního vysílání - ženy 

Faktor Četnost na první pozici 

komentář 42,4 % 

grafické zpracování 24,3 % 

množství reklam 21,2 % 

závodní studio 9,1 % 

režie 3 % 

Zdroj: Beran (2018) 

Pro ženy je pak nejdůležitější komentář (42,4 %) spolu s grafickým zpracováním 

přenosu (24,3 %). Nejméně důležitým faktorem ženy zvolily režii samotného závodu (3 

%) 

Otázka č. 10: Byli byste ochotni platit za televizní nebo internetový kanál s 

biatlonovým obsahem? 

Dle výsledků výzkumu přibližně 60 % (46) respondentů není ochotno 

v současné době platit za kanál s biatlonovým obsahem, dalších 22 % (17) si pak není 

jistých. Pouze 18 % všech respondentů je ochotno za přístup platit, s tím že u mužů je 

ochota vyšší – 27 % oproti 6 % žen. 

Graf 8 Ochota respondentů platit za biatlonový obsah 

 

Zdroj: Beran (2018) 
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Otázka č. 11: Na škále 1-5 vyznačte Váš názor na jednotlivé biatlonové disciplíny (1 – 

nejatraktivnější, 5 nejméně atraktivní) 

V této otázce měli respondenti za úkol na škále 1-5 ohodnotit jednotlivé 

biatlonové disciplíny dle toho, za jak atraktivní je považují. Součástí dotazníku byl i 

odkaz na stručný popis biatlonových disciplín pro případ, že by respondent potřeboval 

pomoci. Průměrné hodnocení jednotlivých disciplín se nachází v následující tabulce. 

Tab. 9 Hodnocení biatlonových disciplín 

Disciplína Průměrné hodnocení 

Sprint 1,727 

Stíhací závod 1,39 

Individuální závod 2,39 

Závod s hromadným startem 1,688 

Štafeta 2,026 

Smíšená štafeta 1,961 

Smíšené dvojice 2,727 

Supersprint 2,623 

Zdroj: Beran (2018) 

Z průměrného hodnocení vyplývá, že respondenti za nejatraktivnější disciplínu 

považují stíhací závod (1,39). Na druhém místě se umístil závod s hromadným startem 

(1,688) následovaný sprintem (1,727). Naopak za nejméně atraktivní respondenti 

považují supersprint (2,623) spolu se závodem smíšených dvojic (2,727). 

Otázka č. 12: Je pro Vás pohlaví závodníků faktorem ovlivňujícím Vaši 

sledovanost? 

Touto otázkou jsem chtěl zjistit, zda je pro respondenty pohlaví závodníků 

faktorem, který by měl vliv na jejich sledovanost. U 81 % respondentů tomu tak není, 

ze zbylých 19 % respondentů má pohlaví závodníku určitý vliv na sledovanost 23 % 

mužů a 15 % žen. 
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Graf 9 Vliv pohlaví závodníků na sledovanost 

 

Zdroj: Beran (2018) 

Otázka č. 13: Jaké pohlaví u závodníků preferujete? 

Otázka navazující na předchozí otázku č. 12, zde se zbylých 19 % respondentů, 

pro které je pohlaví závodníků faktorem ovlivňující jejich sledovanost, ptám, jaké 

pohlaví závodníků při sledování biatlonu preferují. Pro 9 respondentů (60 %) jsou 

preferovaným pohlavím ženy, zbylých 6 (40 %) dává při sledování biatlonu přednost 

mužům. 

Graf 10 Preference pohlaví při sledování biatlonu 

 

Zdroj: Beran (2018) 

 

 

19,48%

80,52%

Ano

Ne

40,00%

60,00% Muži

Ženy



45 

  

 

Otázky č. 14: Dokážete vyjmenovat alespoň 3 zahraniční biatlonisty/biatlonistky? 

V této otázce zaměřené na znalost zahraničních biatlonistů uvedli respondenti 

227 jmen celkem 35 závodníků a závodnic. Známější byli mezi respondenty muži, 

jejichž jméno uvedli v 59 % (133) případů oproti 41 % žen (94). Jména uvedená 

respondenty reprezentují závodníky ze 14 zemí, největší zastoupení mezi zeměmi má 

Norsko s 56 (25 %) a Francie s 49 (22 %) závodníky. Na třetí příčce je Německo s 29 

(13 %) závodníky. Kompletní pořadí jednotlivých zemí znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 10 Známost závodníků podle zemí 

 Země Počet % 

1. Norsko 56 24,67 % 

2. Francie 49 21,59 % 

3. Německo 29 12,78 % 

4. Itálie 22 9,69 % 

5. Bělorusko 18 7,93 % 

6. Rusko 17 7,49 % 

7. Finsko, Slovensko 10 4,40 % 

8. Slovinsko 6 2,64 % 

9. Rakousko 4 1,76 % 

10. Švédsko, Ukrajina 2 0,88 % 

Zdroj: Beran (2018) 

Nejznámějším biatlonistou je mezi respondenty Francouz M. Fourcade, jehož 

jméno uvedlo 38 respondentů. Následuje ho Nor J. T. Boe, kterého zvolilo 26 

respondentů. Nejznámější ženou je pak Italka D. Wierer s 20 hlasy. Deset 

nejznámějších biatlonových jmen vybraných respondenty znázorňuje Tab. 11: 

Tab. 11 Nejznámější zahraniční závodníci 

 Jméno Počet % 

1. M. Fourcade 38 16,74 % 

2. J. T. Boe 26 11,45 % 

3. D. Wierer  20 8,81 % 

4. D. Domracheva 18 7,93 % 

5. A. Shipulin 17 7,49 % 

6. L. Dahlmeier 12 5,29 % 

7. O. E. Bjørndalen 11 4,84 % 

8. A. Kuzmina 10 4,40 % 

8. K. Mäkäräinen 10 4,40 % 

8. E. H. Svendsen 10 4,40 % 

Zdroj: Beran (2018) 
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Otázky č. 15: Dokážete vyjmenovat alespoň 3 české biatlonisty/biatlonistky? 

V otázce zaměřené na znalost domácích biatlonistů uvedli respondenti 237 jmen 

celkem 12 závodníků a závodnic. Známější byli mezi respondenty ženy, jejichž jméno 

uvedli v 54 % (128) případů oproti 46 % mužů (109). Kompletní pořadí jednotlivých 

závodníků viz. Tab. 12. Jako nejznámější českou biatlonistku zvolilo celkem 67 

respondentů (28,27 %) G. Koukalovou. Nejznámějším mužem je pak O. Moravec, 

kterého vybralo 45 respondentů (18,99 %). 

Tab. 12 Nejznámější čeští závodníci 

 Jméno Počet % 

1. G. Koukalová 67 28,27 % 

2. O. Moravec 45 18,99 % 

3. M. Krčmář 32 13,5 % 

4. V. Vítková 27 11,39 % 

5. M. Šlesingr 22 9,28 % 

6. E. Puskarčíková 15 6,33 % 

7. J. Soukup 9 3,8 % 

8. J. Jislová 8 3,38 % 

8. M. Davidová 8 3,38 % 

10. L. Charvátová 2 0,84 % 

11. J. Landová 1 0,42 % 

11. A. Václavík 1 0,42 % 

Zdroj: Beran (2018) 

Otázka č. 16: Uveďte zemi, kterou považujete za tzv. biatlonovou velmoc. 

Další z otázek zaměřených na znalost současné biatlonové scény či její historie. 

Na otázku odpovědělo celkem 77 respondentů a všichni dokázali uvést alespoň jednu 

zemi. Nejčastěji pak respondenti uvedli Norsko, které je dle 44 % (32) z nich 

biatlonovou velmocí. Druhou zemí v pořadí je Německo s 26 % (20) hlasy. Česká 

republika se společně s Francií umístila na třetí příčce, když obě země za biatlonovou 

velmoc označilo shodně 9 respondentů. 
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Tab. 13 Biatlonové velmoci 

 Země Počet 

1. Norsko 34 

2. Německo 20 

3. Francie 9 

3. Česká republika 9 

5. Itálie 3 

5. Rusko 3 

7. Finsko 1 

7. Švédsko 1 

Zdroj: Beran (2018) 

Otázka č. 17: Navštívil/a jste, či máte v plánu navštívit biatlonovou sportovní akci? 

Cílem této otázky bylo zjistit, jak vysoký je u respondentů zájem o návštěvu 

některé z biatlonových akcí. Více než polovina dotazovaných uvedla, že již v minulosti 

biatlonovou akci navštívili (14 %) nebo to alespoň mají v plánu (40 %). Zbylých 46 % 

respondentů pak ještě žádnou z biatlonových akcí nenavštívilo a ani to neplánují. 

Z pohledu pohlaví je pak větší zájem jednoznačně mezi muži. Zatímco přibližně 73 % 

z nich biatlonovou akci navštívilo (18 %) nebo to alespoň plánuje (55 %), hned 70 % 

dotazovaných žen nikdy biatlonovou akci nenavštívilo a ani to neplánují. 

Graf 10 Zájem o návštěvu biatlonové sportovní akce 

Zdroj: Beran (2018) 
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Tab. 14 zájem o návštěvu biatlonové sportovní akce podle pohlaví 

 Ano, navštívil/a Ne, ale mám to v plánu Ne a nemám to v plánu 

Muži 18 % 55 % 27 % 

Ženy 9 % 21 % 70 % 

Zdroj: Beran (2018) 
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6  DISKUZE 

V této kapitole se budu zpětně věnovat zrealizovanému marketingového 

výzkumu a jeho metodám. Sběr dat probíhal od 21. července 2018 do 10. srpna 2018 

prostřednictvím metody elektronického dotazování. Výzkumu se zúčastnilo celkem 93 

respondentů. Ačkoli počet respondentů a množství získaných informací stačilo ke 

splnění cílů bakalářské práce, šlo dle mého názoru z daného tématu během olympijské 

sezóny vytěžit více. Lze předpokládat, že pokud by výzkum probíhal v zimním období, 

oslovil by pravděpodobně více lidí a získané informace by byly spolehlivější či 

aktuálnější. Zpětně tedy považuji termín samotného výzkumu za poněkud nešťastně 

zvolený. Vzhledem ke zkoumanému souboru bylo již před začátkem výzkumu jasné, že 

výsledky nebude možně zobecnit na celou populaci. To ukázal i samotný výzkum, 

kterého se nakonec zúčastnilo 78 % respondentů do 25 let. Získaná data proto dle mého 

názoru sice vhodně reprezentují právě tuto věkovou kategorii, avšak mě trochu mrzí, že 

jsem se nezaměřil na širší vzorek respondentů.  

 Jelikož jsem k výzkumu nepřebral či nevyužil žádný z již sestavených a 

otestovaných dotazníků zabývajících se danou problematikou, považuji právě 

konstrukci vlastního dotazníku za nejtěžší část celého výzkumu. Z důvodu, aby dotazník 

zjišťoval opravdu relevantní a důležité informace vztahující se k výzkumnému 

problému, bylo žádoucí před jeho samotným sestavením nejdříve připravit seznam 

informací, které má přinést. Když se zpětně nad výzkumem zamýšlím, pokládám si 

otázku, zda a jak moc tuto část ovlivnil můj osobní vztah k biatlonu. Sám sebe považuji 

za fanouška s celkem nadprůměrným přehledem a bohatými znalostmi, tudíž jsem 

v tomto ohledu mohl občas právě při tvorbě dotazníku povědomě klást vysoké nároky 

týkající se znalosti biatlonu také na respondenty. Příkladem může být otázka č. 11 

zaměřená na atraktivitu jednotlivých disciplín. Nejhůře hodnoceným skončil supersprint 

spolu se závodem smíšených dvojic, tudíž jde dle většiny respondentů o nejméně 

atraktivní biatlonové disciplíny. Přitom tento fakt víceméně popírá jejich existenci, 

jelikož jde o relativně nově vzniklé disciplíny s exhibičním charakterem a cílem 

především pobavit diváky. Nízké hodnocení těchto disciplín ze strany respondentů si lze 

vykládat i tak, že respondenti, vzhledem k nízké frekvenci těchto disciplín v průběhu SP 

a naprosté absenci na akcích typu ZOH nebo MS, s nimi jednoduše nemají zkušenost.  
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Je škoda, že jsem v poslední době nenarazil na žádný jiný výzkum zabývající se 

sledovaností biatlonu, případně sledovanosti biatlonů mezi studenty. Bylo by určitě 

zajímavé zjištění, zda existuje a jaká je korelace mezi studiem na FTVS UK a zájmem 

sledovat sport.  
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7  ZÁVĚR 

V závěru práce poskytnu souhrnný pohled na výsledky zpracovaného 

marketingového výzkumu. Dále se pokusím okomentovat a objasnit zajímavá zjištění, 

k jejichž příčinám poskytnu také vlastní názor. 

Přibližně od roku 2013 v České republice probíhá víceméně nepřetržitě 

biatlonová mánie a tento sport se v posledních letech těší čím dál větší popularitě, proto 

není žádným překvapením, že se o něj nějakým způsobem zajímá 86 % respondentů. Je 

však otázkou, jak se bude sledovanost a zájem o biatlon vyvíjet v následujících letech, 

jelikož si dovolím tvrdit, že růst v poslední době byl z velké části způsoben správným 

načasováním a počtem úspěchů české reprezentace. Momentálně však vše nasvědčuje 

tomu, že český tým přišel o svou nejúspěšnější závodnici a velkou mediální tvář 

Gabrielu Koukalovou, i proto si tedy myslím, že může být v budoucnosti těžké udržet 

zájem o biatlon na současné úrovni. 

Mezi nejpoužívanější média ke sledování biatlonu patří pak televize 

s internetem, což je vzhledem k dostupnosti obsahu a biatlonovému pokrytí v těchto 

médiích během posledních pár let logické. Obě média k tomu využívá více než 80 % 

všech respondentů. Pro Českou televizi je dobrou zprávou, že drtivá většina 

dotazovaných - 94 % využívá ke sledování biatlonových závodů jejích služeb. Tento 

výsledek byl lehce očekávatelný, vzhledem k tomu, že zkoumanou skupinou jsou 

studenti a Česká televize nabízí zdarma kompletní biatlonový program, ke kterému 

navíc umožňuje přístup prostřednictvím internetu či chytrého telefonu. Zajímavější jsou 

pak zjištění týkající se sledovanosti závodů v médiích dle pohlaví. Podle výsledků 

výzkumu až 50 % mužů sleduje biatlon prostřednictvím sázkových kanceláří. U žen je 

to pak pouze 9 %, což si lze vysvětlit obecně vyšším zájmem mužů o sport a jejich 

sklonům k hazardu. Dle informací nejrůznějších výzkumů ženy tvoří pouze 10 % 

klientely sázkových kanceláří. Na to navazuje také sledovanost prostřednictvím 

oficiální stránky IBU datacenter, která v reálném čase přináší množství informací a 

statistik vhodných k analýze daného závodu. Tyto informace lze pak využít právě 

k sázení. Za další důležitý důvod, proč je právě IBU datacenter muži tak hodně 

využíván (40 % mužů vs 0 % žen), považuji fakt, že tato stránka přenáší dané informace 

pravidelně o několik vteřin rychleji než klasický televizní přenos. Navíc umožňuje 
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detailně sledovat každého závodníka, zatímco u televizního přenosu je divák závislý na 

režii závodu. 

Na sociálních sítích pak sleduje biatlonový obsah přibližně 78 % respondentů. 

Není žádným překvapením, že nejvíce respondentů k tomu využívá velice populární 

Facebook (57 %) a Instagram (53 %). V posledních letech se stává práce se sociálními 

sítěmi čím dál tím více důležitou, proto jde z pohledu rozvoje a růstu biatlonu 

jednoznačně o pozitivní zjištění. 

V porovnání s ostatními zimními sporty si biatlon z pohledu sledovanosti vede 

velice dobře. Jako nejsledovanější sport v zimním období ho zvolilo přibližně 34 % 

respondentů, což znamená, že zaostává pouze za ledním hokejem, který získal 44,2 %. I 

druhé místo lze však považovat za velký úspěch, zvlášť pokud vezmeme v úvahu 

úspěchy naší reprezentace v ledním hokeji a jeho historii a tradici v České republice. 

Jako třetí v pořadí se pak umístil snowboarding, který za svůj nejsledovanější zimní 

sport označilo 13 % respondentů. Za nejméně sledované zimní sporty pak respondenti 

označili ty tradiční, tedy běh na lyžích a skoky na lyžích.  

Za nejdůležitější faktory biatlonového televizního vysílání respondenti považují 

komentář, který jich na prvním místě zvolilo 35 %. Druhým nejdůležitějším faktorem je 

pro diváky množství reklam (28 %). Ženy pak při sledování televizního přenosu často 

zajímá jeho grafické provedení. Zajímavým poznatkem je, že minimum respondentů 

považuju za důležité televizní studio. Z tohoto pohledu pak dává smysl zařazení 

televizního studia do přenosu především v rámci velkých akcí typu MS nebo domácí 

zastávka SP v Novém Městě na Moravě. 

Dle výsledků výzkumu je pouze 18 % dotazovaných ochotno v současné době 

platit za televizní nebo internetový kanál s biatlonovým obsahem. Za hlavní příčinu této 

neochoty považuji fakt, že Česká televize vlastní kompletní práva na veškerý biatlon až 

do roku 2022, takže respondenti momentálně nemají příliš mnoho důvodů k hledání 

alternativ. Navíc vzhledem k vysoké úrovni biatlonových přenosů z produkce České 

televize a dostupnému internetovému archivu je pro případné placené služby 

s biatlonovým obsahem velice těžké nalézt přidanou hodnotu, která by diváky oslovila. 

Z biatlonových disciplín je mezi respondenty nejpopulárnější stíhací závod 

s průměrnou známkou 1,39. Následuje ho závod s hromadným startem (1,688) a sprint 

(1,727). Oblíbenost těchto disciplín je dle mého názoru způsobena jejich dynamikou, 
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rychlostí a vysokou variací. Do stíhacího závodu závodníci startují dle časových 

rozestupů ze sprintu, což je ve většině případů maximálně několik vteřin. Závodníci se 

pak v průběhu závodu sjíždí a často bojují bok po boku. Nezřídka kdy se o vítězi 

rozhoduje během poslední střelecké položky. Stejně by šel charakterizovat i průběh 

závodu s hromadným startem. Mírným překvapením bylo převážně negativní hodnocení 

supersprintu (2,623) a závodu smíšených dvojic (2,727), jelikož obě disciplíny byly 

zavedeny jako exhibiční formát, který měl posloužit ke zpestření SP. 

Pozitivně vnímám fakt, že respondenti v průběhu výzkumu prokázali vysokou 

úroveň znalosti biatlonu. Naprostá většina respondentů na otázku, zda dokáží 

vyjmenovat alespoň 3 zahraniční závodníky, poskytla relevantní odpověď. Celkem 

respondenti uvedli jména 35 závodníků a závodnic ze 14 zemí. Nejvíce pak uváděli 

jména závodníků z Norska, Francie a Německa, tedy biatlonových velmocí s velkým 

zastoupením. Nejznámějším biatlonistou byl pak Francouz M. Fourcade, kterého uvedlo 

17 % respondentů. Následoval ho Nor J.T. Boe se zhruba 11 %. Vysoké povědomí a 

znalost těchto závodníků mezi respondenty však není žádným překvapením, jelikož jde 

v současné době o nejúspěšnější závodníky a tváře celého sportu. Dle výsledků 

výzkumu je nejznámější ženou Italka D. Wierer, kterou uvedlo 9 % respondentů. Ta 

není tak sportovně úspěšná jako její soupeřky L. Dahlmeier (5 %) nebo D. Domracheva 

(8 %), ale její časté jmenování respondenty si lze vysvětlit tím, že je na biatlonové 

poměry velice aktivní na sociálních sítích a umí oslovit fanoušky. Stejnou znalost 

respondenti prokázali také v případě českých závodníků, když během 237 odpovědí 

uvedli jména celkem 12 českých závodníků. Nejznámější postavou českého biatlonu 

stále zůstává G. Koukalová, jejíž jméno uvedlo 28 % všech respondentů. A to i přesto, 

že vinou zranění a ztráty motivace do biatlonové sezóny 2017/2018 vůbec nezasáhla. 

Nicméně pořád jde o nejúspěšnější ženu v historii českého biatlonu, navíc se její jméno 

i během závodní pauzy objevovalo v médiích více než by bylo zdrávo. Nejznámějším 

mužem je O. Moravec, kterého uvedlo 19 % respondentů. 

Zájem o návštěvu biatlonové sportovní akce je pak dle výzkumu výrazně vyšší 

mezi muži, kdy 73 % z nich již nějakou takovou akci navštívilo nebo to případně 

plánuje. U žen je to pak pouze 30 %. 
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Příloha 1: Dotazník 

Vážený uživateli, rád bych Vás požádal o vyplnění tohoto dotazníku, jehož vyplnění 

Vám zabere maximálně několik minut. Získaná data mi pomohou ve zpracování 

bakalářské práce zabývající se sledovaností biatlonu u studentů FTVS UK. Dotazník je 

anonymní a z něj získané údaje budou použity pouze pro účely této bakalářské práce. 

Otázka 1: Jste současným či bývalým studentem/studentkou fakulty UK FTVS? 

a) Ano 

b) Ne 

Otázka 2: Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Muž 

b) Žena 

Otázka 3: Do jaké věkové kategorie patříte? 

a) 18-21 let 

b) 22-25 let 

c) 26-30 let 

d) 31-35 let 

e) 36-40 let 

f) 41 a více let 

Otázka 4: Zajímáte se v průběhu sezóny o biatlon? Pokud ano, jak často? (biatlonová 

sezóna probíhá od konce listopadu do konce března) 

a) Ano, každý den 

b) Ano, často, pravidelně 

c) Ano, nepravidelně, občas 

d) Ne, o biatlon se nezajímám 

Otázka 5: Pokud sledujete biatlon, v kterých médiích? 

a) Internet 

b) Rozhlas 
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c) Tisk 

d) TV 

e) Vlastní odpověď: ......................... 

Otázka 6: Prostřednictvím kterých médií nejčastěji sledujete biatlonový závod? 

a) Biathlonworld TV 

b) IBU datacenter 

c) Internet 

d) Eurosport (komerční placená TV) 

e) Online výsledkové portály (weby sázkových kanceláří, livesport aj.) 

f) Rozhlas 

g) Sociální sítě 

h) Textový online přenos 

i) ČT sport (veřejnoprávní TV) 

j) Vlastní odpověď: ......................... 

Otázka 7: Sledujete na sociálních sítích obsah s biatlonovou tématikou? 

a) Facebook 

b) Google+ 

c) Instagram 

d) Reddit 

e) Snapchat 

f) Twitter 

g) Youtube 

h) Ne, nesleduji 

i) Vlastní odpověď: ......................... 
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Otázka 8: Seřaďte jednotlivé zimní sporty podle sledovanosti v období listopad-březen 

(1 - nejsledovanější): 

a) Alpské lyžování 

b) Běh na lyžích 

c) Biatlon 

d) Lední hokej 

e) Rychlobruslení 

f) Skoky na lyžích 

g) Snowboarding 

Otázka 9: Seřaďte uvedené faktory podle toho, jak moc jsou pro Vás při sledování 

biatlonového přenosu důležité (1 – nejvíce důležité): 

a) Grafické zpracování 

b) Komentář (odbornost, emoce) 

c) Množství reklam 

d) Režie 

e) Studio 

Otázka 10: Byli byste ochotni platit za televizní nebo internetový kanál s biatlonovým 

obsahem? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

Otázka 11: Na škále 1-5 vyznačte Váš názor na jednotlivé biatlonové disciplíny (1 – 

nejatraktivnější, 5 nejméně atraktivní): 

a) Sprint 

b) Stíhací závod 

c) Individuální závod 

d) Závod s hromadným startem 



63 

  

 

e) Štafeta 

f) Smíšená štafeta 

g) Smíšené dvojice 

h) Supersprint 

Otázka 12: Je pro Vás pohlaví závodníků faktorem ovlivňujícím Vaší sledovanost? 

a) Ano 

b) Ne 

Otázka 13: Jaké pohlaví u závodníků preferujete? 

a) Muži 

b) Ženy 

Otázka 14: Dokážete vyjmenovat alespoň 3 zahraniční biatlonisty/biatlonistky? 

                   .................................................. 

Otázka 15: Dokážete vyjmenovat alespoň 3 české biatlonisty/biatlonistky? 

                   .................................................. 

Otázka 16: Uveďte zemi, kterou považujete za tzv. biatlonovou velmoc: 

                   .................................................. 

Otázka 17: Navštívil/a jste, či máte v plánu navštívit biatlonovou sportovní akci? 

a) Ano, navštívil/a 

b) Ne, ale mám to v plánu 

c) Ne a nemám to v plánu 

Děkuji! 

 

 

 

 

 


