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ABSTRAKT  

Název:   Motivace firem ke sponzoringu ledního hokeje v České republice  

Cíle:  Hlavním cílem této práce je pomocí marketingového výzkumu zjistit, co 

motivuje firmy v prostředí ledního hokeje k tomu, aby klubům 

poskytovaly své finanční prostředky. Následně pak formulovat doporučení 

pro vedení jednotlivých klubů, která by jim měla pomoci k dosažení vetší 

atraktivnosti v očích sponzorů.  

Metody:  Pro získání potřebných dat se výzkum skládá jak z kvantitativní, tak 

kvalitativní části. Byla tedy využita kombinace dvou základních metod,  

a to elektronického dotazování a hloubkového interview. 

Výsledky z elektronického dotazování popisují zkoumanou skutečnost 

pomocí proměnných (znaků), které lze vyjádřit čísly. Ta vznikala 

škálováním samotnými respondenty. Výsledky jsou pak zpracovány 

pomocí statistických metod a následně uspořádány do tabulek a grafů.  

Pro získání dat méně závislých na názorech a schopnostech respondentů  

a k prohloubení zjištěných výsledků proběhlo i hloubkové interview, 

jakožto rozhovor pomocí návodu. Pro interpretaci výsledků bylo 

vytvořeno vývojové schéma.  

Výsledky:  Výzkumem bylo zjištěno poměrně široké spektrum informací z oblasti 

sponzoringu. Mezi nejdůležitější patří, že firmy provozují sponzoring  

u ledního hokeje z důvodu jeho popularity a s ní spojené divácké 

návštěvnosti. Naopak v případě prokázání dopingu, korupce či 

nevěrohodného nakládání s penězi by zpravidla ukončovaly spolupráci. 

Hlavním cílem jejich podpory hokejových klubů je zvýšení povědomí  

o názvu podniku pomocí reklamy, kterou firmám kluby poskytnou jako 

protislužbu.  

Klíčová slova: marketingový výzkum, hokejový klub, partnerství, protislužby, reklama  

  



ABSTRACT  

Title: Motivation of companies for sponsoring ice hockey in the Czech Republic 

Objectives: The main goal of this work is to find out by marketing research what 

motivates companies in the ice hockey environment to provide their funds 

to clubs. Then formulate recommendations for club managers to help them 

achieve greater attractiveness in the eyes of sponsors. 

Methods:  To obtain the necessary data, the research consisted of both quantitative 

and qualitative parts. Thus, a combination of two basic methods was used, 

namely electronic polling and in-depth interview.  

The results of the electronic poll describe the examined facts by means of 

variables (characters) that can be expressed by numbers. Those were 

created with scaling by the respondents themselves. The results are then 

processed using statistical methods and arranged in tables and graphs. 

To gain data less dependent on the opinions and abilities of the 

respondents, and to deepen the findings, an in-depth interview was 

conducted as an interview with the instructions. A development scheme 

was created to interpret the results. 

Results:  Research has revealed a relatively broad spectrum of information about 

sponsorship. The most important thing is that companies run ice hockey 

sponsorship because of its popularity and its audience attendance. 

Conversely, in the case of demonstrating doping, corruption or unreliable 

money handling, they would usually end up cooperating. The main reason 

for their support of hockey clubs is to raise awareness of the company´s 

name by advertising that clubs provide to companies as a counter-service.   

Keywords:  marketing research, hockey club, partnership, quid pro quo, advertising 
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1 ÚVOD  

 
Každým dnem nás hromadné sdělovací prostředky zásobují stále novými 

informacemi z oblasti sportu, ať už se jedná o výsledky a nejrůznější statistiky či o nově 

podepsané hráčské kontrakty a přestupy. Často se k nám dostávají dokonce informace  

o hráčských platech, které se u nejpopulárnějších sportů v současné době šplhají do 

astronomických výšin a obyčejný smrtelník si takové částky ani nedokáže představit. 

Sport je zkrátka fenomén, se kterým se většina z nás potkává dnes a denně, je součástí 

dnešní kultury a výrazně tak ovlivňuje životní styl současné globální společnosti, ale je  

i politicky důležitou veličinou.  

Tím, že jsou různé formy sportu dostupné téměř každému na této planetě a dokáže 

tak spojovat lidi z celého světa, jeho popularita neustále vzrůstá. To logicky vede i k růstu 

jeho finančních potřeb a sport se tak stává velkým byznysem. O tom svědčí i ony závratné 

sumy, které se ve sportu v současné době objevují. Jak je vůbec možné, že nejlepší 

fotbaloví hráči přestupují do jiných klubů za částky přesahující miliardy korun? Je 

spravedlivé, aby hokejisté vydělávali hraním ledního hokeje stamilióny korun ročně?  

Dle mého názoru, z důvodu takto vysokých nároků je problémem číslo jedna 

současného sportovního managementu právě získávání finančních prostředků nutných 

pro úspěšný a zdárný chod sportovní organizace. Existuje řada možností, jak může 

sportovní organizace finanční prostředky získat. Mezi nejdůležitější příjmy klubů se řadí 

zejména příjmy od fanoušků ze vstupného, příjmy z prodeje vysílacích práv či 

merchandisingu (upomínkových předmětů), dále dotace od státu zprostředkované svazem 

apod. Nicméně jednou z neodmyslitelných součástí financování sportovního klubu je  

v současné době jeho reklamní využití a s tím související sponzoring. Jakožto aktivního 

sportovce a studenta sportovního managementu mě právě toto téma velice zajímá a chtěl 

jsem nahlédnout pod pokličku tomu, jak taková spolupráce vlastně funguje. Zároveň jsem 

chtěl mou bakalářskou prací poskytnout sportovním organizacím nějaký podklad, který 

by jim mohl být prospěšný a určitým způsobem pomoci. Tyto skutečnosti mě vedly  

k výběru tohoto tématu.  

Protože jsem aktivním hráčem ledního hokeje, práce je zaměřena na oblast 

sponzoringu hokejových klubů v České republice. Lední hokej je hra, která se řadí mezi 

nejrychlejší kolektivní hry na světě a společně s fotbalem se jedná o nejpopulárnější sport 

v naší republice, a to nejen díky divácké atraktivnosti, ale také díky velkým 



10 
 

mezinárodním úspěchům českých, případně československých hokejistů v celé naší 

hokejové historii. Díky těmto úspěchům, kvalitním domácím soutěžím a kvalitě 

jednotlivých hráčů, se Česká republika může hrdě řadit mezi světovou hokejovou elitu. 

Dle této popularity a sledovanosti lze usoudit, že naše společnost pro hokej vytváří 

kvalitní zázemí a ten má tak prostor se nadále vyvíjet, což může být pro potenciální 

sponzory rozhodující.  

Z pohledu sponzoringu je nejvýznamnější soutěží Tipsport extraliga, tedy nejvyšší 

soutěž ledního hokeje v naší republice. Již z jejího názvu je patrné, jak velkou roli 

sponzoring hraje. Dokonce i jméno soutěže se odvozuje podle generálního sponzora.  

V současné době je extraliga složena ze 14 mužstev a vítěz má každoročně možnost 

účastnit se mezinárodních soutěží, jakými jsou Liga mistrů nebo Spengler Cup, což její 

atraktivitu v očích sponzorů ještě zvyšuje. Tato profesionální klubová soutěž je v České 

republice nejkvalitnější svoji sportovní úrovní, čemuž samozřejmě odpovídá ekonomická 

stránka a finanční možnosti jednotlivých klubů.  

 Sponzoring v ní tvoří bezesporu nejzásadnější příjem jednotlivých organizací  

a je tedy jedním z klíčových finančních pramenů hokejových klubů. Osobně ho vnímám 

jako oboustranně výhodnou dohodu, neboť nejenže klub, jako sponzorovaný, získává 

finanční i nefinanční prostředky pro provozování své činnosti, ale i podnik, jakožto 

sponzor, se snaží touto cestou plnit celou řadu různých vlastních cílů a záměrů. Právě 

těmto cílům a záměrům se bude práce podrobněji věnovat, protože dle mého názoru je 

pro klub naprosto nezbytné je znát, aby mohlo dojít k jejich naplnění a s tím 

souvisejícímu uspokojení sponzora a zajištění potřebných finančních prostředků.  

Tato práce je rozdělena do několika kapitol a zahrnuje dvě stěžejní části. První 

část má za úkol tematicky utřídit a analyzovat odbornou literaturu, která s tématem této 

práce souvisí. Obsahuje teoretická východiska, jako jsou například pojmy motivace či 

marketingová komunikace, z níž detailněji jsou popsány zejména reklama a sponzoring. 

Druhou částí je již popis samotného marketingového výzkumu, který byl v rámci této 

práce proveden, a to včetně detailně popsané metodologie i analýzy a interpretace 

získaných výsledků. Přínos výzkumu by měl spočívat především ve formulaci 

doporučení, kterými by se dle mého názoru a zpracovaných výsledků měli hokejové 

kluby řídit při shánění finančních prostředků pro své fungování. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 MOTIVACE  

Tato bakalářská práce má za úkol zjistit, co motivuje jednotlivé společnosti 

k tomu, aby se rozhodly sponzorovat hokejový klub, jinými slovy, co je k tomu vede  

a proč vlastně sponzoring provozují. Vysvětlit, proč se lidé (v tomto případě sportovní 

manažeři či marketingoví pracovníci) chovají tak, jak se chovají, vždy bylo a bude jedním 

z nejdůležitějších úkolů psychologie. 

Jeden z aspektů tohoto „proč“ se podle Nakonečného (2011) vztahuje k otázce 

cíle tohoto chování, k jeho psychologickým důvodům. Odpověď co bylo cílem daného 

chování či jaký mělo chování smysl, dává motivace chování.  

 Problematika motivace chování patří k nejsložitějším, ale také nejzávažnějším 

úkolům psychologie, a její úspěšná aplikace na kterýkoli obor lidské činnosti je bez 

poznatků o motivaci nemožná. Tento fenomén nás provází celým životem, poněvadž bez 

existence motivace by naše chování a jednání nemělo žádný smysl. Nicméně pojmu 

motivace není v psychologii přisuzován zcela jednotný obsah a jeho intepretace je tedy 

různá. 

Jak uvádí Provazník (1997), termín motivace je odvozen z latinského slova 

„moveo“, které znamená „hýbám“. Motivace je tedy obecně vykládána jako jakási "hybná 

síla" chování. Sám Provazník (1997, str. 115.) na tento překlad navazuje a definuje 

motivaci jako „soubor činitelů, představujících vnitřní hnací síly činnosti člověka.“  

Nakonečný (2011) předkládá podobnou definici, která říká, že pojem motivace 

označuje různé psychologické faktory, ať už vědomé či nevědomé, jenž předurčují 

člověka k uskutečnění určitých akcí nebo k zaměření na určité cíle. Stejný autor dále 

uvádí, že C. F. Graumann (1969) vymezil motivaci prostě jako „to“ v nás i kolem nás, co 

nás žene a nutí chovat se daným způsobem, a ne jinak.  

Abychom si dokázali představit, co je myšleno výše uvedeným slovem „to“, je 

nezbytné také vymezit pojem motiv. Dle Nakonečného (2009, str. 177) motiv vyjadřuje 

„obsah uspokojení, které vede k redukci původního motivačního stavu, potřeby, nebo, 

z poněkud jiného úhlu pohledu, motiv vyjadřuje psychologický důvod chování.“ Pro tuto 

práci je tedy určující, že v psychologii může být motiv buď důvod, smysl či příčina 

určitého chování, nebo element či cíl motivace. Hledání a hodnocení těchto motivů, které 

vedou k provozování sponzoringu, se bude mimo jiné tato práce věnovat.    
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2.2 SPONZORING JAKO SOUČÁST MARKETINGOVÝCH AKTIVIT V OBLASTI 

SPORTU 

Než začneme s rozborem samotného pojmu sponzoring, je nutné si nejprve 

představit, kam tento pojem vlastně spadá. Protože tato bakalářská práce se zabývá jednou 

z oblastí marketingové činnosti sportovního klubu, je nezbytné si uvědomit, co to vlastně 

marketing je, znát jeho specifika v oblasti sportu a zejména si představit principy  

a nástroje marketingové komunikace. 

Význam a uplatňování marketingu ve sportu je v posledních letech zcela evidentní 

a jeho projevy jsou stále výraznější. Marketing má obecně pro sport několik pozitivních 

dopadů, z nichž pro tuto práci nejdůležitější je jeho schopnost získávat a generovat 

finanční zdroje, které umožňují rozvoj neziskových aktivit a chod celé sportovní 

organizace. Na druhou stranu, tato skutečnost může mít i vliv negativní, a to v tom 

smyslu, že finance určují a ovlivňují, co má sport dělat a zároveň marketing vede ke 

gigantománii sportu, kdy smluvní vázanost na sponzory omezuje svobodnou volbu, např. 

při výběru nářadí a náčiní nebo v osobnostních právech sportovce. (Čáslavová, 2009) 

Čáslavová (2009) také předkládá základní strategii marketingu ve sportu, kterou 

je marketingový mix. Tato strategie kombinuje obecné nástroje, které dle Kotlera (2007) 

firma používá k tomu, aby dosáhla svých marketingových cílů na cílovém trhu. Označuje 

je jako tzv. 4P, a sice: produkt (product), místo (place), cenu (prize) a propagaci 

(promotion). Kombinace těchto nástrojů musí být vyvážená a promyšlená a tento autor 

přiřazuje ke každému nástroji konkrétní zákaznický užitek, který jim nástroj přináší. Pro 

účely této práce je však stěžejní nástroj poslední, kterým je propagace, ze které plyne 

užitek v podobě komunikace se zákazníkem. Díky jednotlivým nástrojům můžeme 

rozlišit různé podsystémy marketingového mixu, z nichž pro tuto práci zásadní je mix 

komunikační, kterému se bude podrobněji věnovat další kapitola.  

Při hledání informací z oblasti sponzoringu jsem několikrát narazil na skutečnost, 

že sponzorování sportu se často považuje za synonymum k samotnému pojmu sportovní 

marketing. Dle Bedřicha (2007) se ale jedná pouze o nesprávné komunikativní použití na 

úrovni sportu. Autor vysvětluje, že pojem sportovní marketing je používán nejen pro 

sponzoring, ale i merchandising, licence a propůjčení sportovních přenosových práv. 

Dodatečně zahrnuje i podporu jednotlivých sportovců, klubů, svazů a také sportovních 

akcí. 
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Dle Čáslavové (2009) ve sportu obecně existují dvě dílčí koncepce marketingu. 

Ten má buď povahu reklamy, nebo právě povahu sponzorování. 

a) Marketing jako sponzorování 

V tomto pojetí mají sportovní organizace snahu vypracovávat nabídku výkonů 

činnosti pro sponzory, vytvořit cenovou hladinu těchto nabídek, promýšlet prostředí 

svých sportovních událostí, během nichž se obvykle nabídky prezentují, dále určit 

základní komunikační kanály, kterými bude sponzorování prezentováno a v neposlední 

řadě vše zabezpečit kvalitními sponzorskými smlouvami.  

b) Marketing jako sportovní reklama  

Ve sportovním prostředí je reklama jednoznačně nejpoužívanější formou 

marketingové komunikace. Pojem sportovní reklama se vztahuje k reklamě, která 

využívá specifických médií komunikace, jenž lze najít výhradně v oblasti sportu. Mezi 

tyto média patří např. dresy a výstroj sportovců, sportovní nářadí a náčiní, startovní čísla, 

mantinely (reklamní pásy), výsledkové tabule a ukazatele.  (Čáslavová, 2009) 

Sponzorství a reklama mají řadu společného a tyto dva pojmy jsou mezi sebou 

velmi úzce provázány. Donedávna byl dokonce sponzoring ve sportu nazýván právě 

sportovní reklamou. Hlavním rozdílem je však dle Kotlera (2007) v tom, jak fungují. 

Zatímco reklama má za úkol přimět příjemce sdělení k nějaké akci, zejména nákupu 

zboží, sponzoring zpravidla pouze spojuje značku s hodnotami sponzorovaného subjektu.  

Přestože tak, jak ho chápeme dnes, zatím nemá v České republice dlouhou tradici, jeho 

obrovský rozmach v poslední době se zasloužil o to, že v současnosti je sponzoring 

jedním z hlavních prostředků pro získání potřebných finančních zdrojů pro fungování 

hokejových klubů téměř na všech úrovních. 

Dle mého názoru je v současné době image českého hokeje mezi sportovními 

fanoušky na velmi dobré úrovni, možná dokonce i na lepší, než je tomu u fotbalu. 

Vzhledem k tomu představuje hokej velmi dobré podmínky pro realizaci a rozvoj 

sponzorství i sportovní reklamy v České republice. 

2.3 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE  

Každý z nás, ať jsme zákazníci nebo podnikatelé a manažeři, je ze všech stran 

vystaven působení reklamy. Využíváme různých podpor prodeje, oslovují nás prodejci  

a dealeři, navštěvujeme výstavy a veletrhy, vyhledáváme a kupujeme zboží známých či 

méně známých značek. Marketingová komunikace je zkrátka jedním z nejviditelnějších 

nástrojů marketingového mixu s rostoucím dopadem na společnost i podnikání.  



14 
 

Jak již bylo uvedeno, v marketingu se s ní setkáváme v podobě čtvrtého „P“ 

představujícího propagaci (angl. promotion), případně je v této souvislosti nazývána 

komunikačním mixem. (Foret, 2011)  

Pelsmacker, Geuensová a Bergh (2003) upřesňují, že všechny tři výše uvedené 

pojmy – marketingová komunikace, propagace a komunikační mix, jsou chápána jako 

synonyma, a jedná se o veškeré relevantní komunikace s trhem, jejichž hlavní funkcí je 

informovat spotřebitele. Foret (2011) pokládá marketingovou komunikaci za 

interdisciplinární záležitost. Vedle základů ekonomie, zejména obchodu a marketingu, 

totiž využívá také poznatků z psychologie, sociologie či chování zákazníka.  

Součástí marketingové komunikace jsou osobní i neosobní formy komunikace. 

Obnáší tedy všechny nástroje, jejichž prostřednictvím firma komunikuje s cílovými 

skupinami, aby podpořila výrobky nebo image firmy jako takové. Autoři se téměř vždy 

shodují na pěti z nich, které můžeme vidět na následujícím schématu. 

 

 

Obrázek 1 - Možné formy marketingové komunikace 

Zdroj: Vlastní úprava dle Jakubíková, 2013, s. 301 

 

Pelsmacker, Geuens a Bergh, (2003) k těmto pěti přidávají další nástroje a uvádí 

jich hned devět následujících:  
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 Výstavy a veletrhy 

 Osobní prodej 

 Interaktivní marketing  

Marketingová komunikace by měla být něčím víc než jen využíváním těchto 

nástrojů. Každá forma komunikačního mixu má  totiž svá specifika, které ji mohou 

zvýhodňovat při sdělování různých druhů zpráv různým cílovým skupinám. V praxi by 

tedy mělo docházet k jejich vzájemné kombinaci s ohledem na stanovené cíle a na 

konkrétní cílový segment trhu. Takové propojení jednotlivých nástrojů marketingové 

komunikace by mělo vést k dosažení maximálních, navzájem se znásobujících  

a posilujících synergických efektů. (Foret, 2011) 

2.4 SPONZORING JAKO NÁSTROJ REKLAMY VE SPORTU 

Je zřejmé, že v prostředí sportu není možné využít všech těchto výše uvedených 

nástrojů a nás zajímá především sponzorování. Bedřich (2007) zastává názor, že 

sponzorské angažmá bývá v některých oblastech zajímavé až tehdy, když jsou k dispozici 

jisté mediální prostředky k prezentaci „společné práce“. Dle vztahu konkrétní firmy nebo 

jejího produktu ke sponzorované sportovní události rozlišuje čtyři stupně sportovní 

blízkosti.  

 Produkty 1. stupně   

Sem autor řadí takové sportovní zboží, které je bezprostředně používáno, 

spotřebováváno nebo nasazováno při sportovním výkonu. Sponzory jsou v tomto případě 

zpravidla výrobci sportovního vybavení a oblečení. V oblasti hokeje má obvykle každý 

tým smlouvu s jednou nebo dvěma firmami, vyrábějícími hokejovou výstroj a výzbroj od 

bruslí až po hokejky.  

 Produkty 2. stupně 

Zde se jedná o zboží, které je sportu blízké, ale není pro sportovní výkon 

bezprostředně nutné. Přesto je během výkonu používáno nebo konzumováno, a to buď 

během tréninku či před nebo po závodech. Patří sem např. tréninkové přístroje nebo 

speciální sportovní výživa.  

 Produkty 3. stupně 

Sportu vzdálené zboží, které má k němu pouze nepřímý vztah. Dle autora je 

chybějící spojení se sportem nahrazováno společnými image-komponenty a pro 

představu uvádí příklad vztahu automobilky BMW k exkluzivním golfovým turnajům. 
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 Produkty 4. stupně 

Do posledního stupně patří sportovně cizí zboží, které nemá bezprostřední ani 

nepřímý vztah ke sportu. Jak dokazuje i výzkum v druhé části této práce, v současné době 

se právě takové produkty u sportu objevují velice často a jedná se např. o firmy z oblasti 

stavebnictví, automobilového průmyslu nebo kosmetiky.  

Dále Bedřich (2007) rozvíjí, že z uvedených nástrojů marketingové komunikace 

se v oblasti sportu, v rámci kompletních sponzorských dohod, uplatňují zejména tři 

klasické formy komunikativní politiky, kterými jsou reklama, public relations a podpora 

prodeje. Těmi se budou podrobněji věnovat následující podkapitoly.  

2.4.1 Reklama 

Ve sportovním odvětví je jednoznačně nejpoužívanější formou marketingové 

komunikace reklama, proto se ji budeme věnovat podrobněji. Reklama je jedním  

z nejstarších, nejviditelnějších a nejdůležitějších nástrojů komunikačního mixu, jehož 

firmy užívají k přesvědčování potenciálních zákazníků. Jejím hlavním cílem je posílení 

prodeje zboží či služeb firmy. To dokazuje fakt, že již na konci devatenáctého století ji 

německý filozof J. H. Wehle definoval jako placenou chválu a jarmareční nátlak na 

kupujícího. (Foret, 2011)  

Jedna z mnoha současných definic reklamy je od Čáslavové (2009, str. 168): 

„Reklama je placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého 

subjektu (firmy, instituce nebo jiné organizace) prostřednictvím komunikačních médií.“ 

Mezi obecná a nejčastější média, kterých reklama využívá, patří zejména televize, 

rozhlas, internet a denní tisk a časopisy. V oblasti tělesné výchovy a sportu jsou pro 

reklamu využívána specifická média komunikace. 

Existuje obrovská škála forem reklamy, způsobů jejího použití i cílů, kterých má 

dosáhnout. Reklamní cíle jsou dle Kotlera (2007) specifickým komunikačním úkolem, 

který musí směřovat k cílové skupině v průběhu určitého času. Základní cíle reklamy 

(některé zdroje hovoří o funkcích) autor vymezuje následovně: 

 Informativní, kdy reklama slouží k informování spotřebitelů o novém produktu na 

trhu, jeho vlastnostech, funkci či nové ceně. Účelem této reklamy je vyvolat 

poptávku, což Foret (2011) nazývá pull-strategií.  

 Přesvědčovací reklama se používá, když dochází ke zvýšení konkurenčního tlaku  

a má tedy za úkol zapůsobit na zákazníka tak, aby si zakoupil právě „náš“ produkt. 

Dle Foreta (2011) je tedy využíváno tzv. push-strategie a někdy tato reklama 
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přechází do reklamy srovnávací, která přímo porovnává konkrétní produkt s jinými 

produkty.  

 Připomínací má za úkol udržet v povědomí zákazníků náš produkt i naši značku. 

Např. u sezonního zboží se využívá před nastávající sezonou.  

Podle Foreta (2006) však existují i další funkce reklamy, mezi něž patří například 

funkce prestižní (mít reklama v určitém médiu), či alibistická (vykázat zahraničnímu 

partnerovi, jak a kolik se věnuje na "marketing"). 

V předchozím textu již bylo interpretováno, že „pojem sportovní reklama je 

vztahován k reklamě, která využívá specifických médií komunikace z oblasti sportu.“ 

(Čáslavová, 2009, str. 168)  

Stejná autorka tedy reklamu ve sportu rozděluje podle využití komunikačních 

médií do následujících druhů: 

 reklama na dresech a sportovních oděvech; 

 reklama na startovních číslech; 

 reklama na mantinelu; 

 reklama na sportovním nářadí a náčiní; 

 reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích; 

 reklama na reklamních panelech a transparentech na sportovištích. 

V hokejovém prostředí se vyskytují především reklamy na dresech, mantinelech, 

sportovním nářadí a náčiní a na výsledkových tabulích. Proto se o nich zmíním 

konkrétněji: 

Reklama na dresech a sportovních oděvech 

V tomto případě se na dresu či sportovním oblečení vyskytuje většinou text nebo 

motiv (název produktu, firmy, její logo). Na diváka působí u různých sportů různě dlouho 

v závislosti na délce sportovní události. Účinnost a úspěšnost reklamy je tím větší, čím 

více diváků ji vidí. To znamená, že je zvyšována přímým televizním přenosem sportovní 

akce, jejím záznamem, poskytováním interview hráči i pomocí fotografií v novinách  

a časopisech. Hlavní cílem tohoto typu reklamy zvýšení stupně seznámení potenciálního 

zákazníka s produktem, firmou nebo její akcí. (Čáslavová, 2009) 

Pro příklad bych uvedl nedávno navázanou spolupráci mezi týmem HC Sparta 

Praha a firmou Billa. Logo firmy se na dresech vyskytuje přímo na hrudi společně se 

znakem, a jeho žlutá barva je díky kontrastu s rudými a bílými dresy velmi výrazná. 

Přestože vzhledově na mě reklama příliš pozitivně nepůsobí, dle mého názoru má takové 
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umístění, tvar a barva velmi výrazný dosah, a to i díky často negativním reakcím fanoušků 

a rozsáhlým diskuzím na sociálních sítích.  

Reklama na mantinelu 

Dle Čáslavové (2009), tato reklama plní stejnou funkci jako předchozí typ. 

Znázorňuje jí text nebo motiv na mantinelu či reklamním pásu. Ten může být jak trvalý 

(jedna reklama), tak proměnlivý (více reklam), a to v případě existence otočných 

reklamních panelů. Účinnost reklamy se opět zvyšuje s jejím přenesením do sdělovacích 

prostředků. Z tohoto důvodu je v ledním hokeji podstatně dražší reklama na mantinelu za 

brankou, protože se toto místo objevuje v televizi téměř každý hrací den, a to díky tomu, 

že sestřihy ze zápasů vysílané ve sportovních zprávách ukazují především góly z utkání, 

a tedy zobrazují nejvíce právě okolí branky. 

V případě moderních stadionů, např. u klubu Bílí Tygři Liberec, je možné zmínit 

také video pás, kde je reklama pohyblivá s různými efekty a také se zvukovým 

doprovodem.  

Reklama na sportovním nářadí a náčiní 

Hlavní funkce i účinnost reklamy je opět totožná s předešlými druhy sportovní 

reklamy. Zvyšuje stupeň seznámení potenciálního zákazníka se sportovní značkou, 

produktem či firmou. Úspešnost v tomto případě může záviset i na osobnosti sportovce, 

který daný produkt prezentuje. (Čáslavová, 2009)  

V ledním hokeji je tento druh nejčastěji realizován pomocí reklamy na helmách, 

kalhotách, vyrážečce či betonech brankáře, ale také na ledové ploše, kde se cena opět 

odvíjí od četnosti záběrů televizní kamerou. Nejdražší je reklama v kruzích pro 

vhazování, protože právě tam se kamera během utkání často zastaví a zabírá tak reklamu 

poměrně dlouhou dobu. Prostřední, nejvíce výrazný kruh, je však zpravidla vymezen pro 

hlavního partnera Extraligy či logo týmu.   

Reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích 

Ta plní funkce taktéž přesvědčovací nebo upomínací. Dříve byla v souvislosti 

s hokejem spojována s reklamou na časomírách, kde se zpravidla objevovala značka 

výrobce časomíry. V současné době je reprezentována reklamou na video-kostce nad 

ledem, která může být spojována se zvukovým doprovodem, což zvyšuje účinnost 

reklamy. Tento druh je ale určen především jako prezentace pro přímé účastníky (diváky) 

sportovního utkání a nelze jej moc spojovat s televizním přenosem, což je velkou 

nevýhodou. 
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Sportovní reklamou jako součástí sponzoringu se zabývá i Bedřich (2007), který 

má na mysli následující formy: 

 „použití titulu oficiální sponzor na inzerátech, plakátech, v televizním vysílání, aniž 

by byl reklamovaný prostředek blíže představen; 

 použití sportovního angažmá ve formě osvědčení špičkovými sportovci nebo 

sportovními týmy; 

 použití sportovního angažmá na cílenou skupinovou kampaň, tedy k oslovení určité 

vytipované skupiny, současně s běžnou reklamou.“ 

Jak již bylo několikrát naznačeno, sportovní reklama zasahuje hlavní okruh 

diváků nepřímo, zejména prostřednictvím televizních přenosů sportovních akcí. Úloha 

sportovní reklamy spočívá především stupňování známosti a popularity produktu, firmy, 

loga a připomínání již známých výrobků. Ačkoliv rychle zasáhne vysoký počet osob, je 

neosobní, jednosměrná a finančně náročná. Výše uvedená specifická média sportovní 

reklamy mají také nižší informačním obsah, proto se využívá i dalších komunikativních 

nástrojů.  

2.4.2 Podpora prodeje  

Foret (2011) uvádí, že dle některých autorů přestává mít reklama v rozpočtu na 

marketingovou komunikaci dominantní roli a přebírá ji právě podpora prodeje, na kterou 

se v současnosti údajně vyčleňují až dvě třetiny z tohoto rozpočtu. Tak vysoký podíl není 

dán jen častou frekvencí používání podpory prodeje v praxi, ale především samotnou 

nákladností tohoto nástroje. Vždyť v principu dle autora nejde o nic jiného než o záměrné 

obdarovávání obchodních partnerů, prodejců či zákazníků.  

Podporu prodeje je možné definovat jako soubor veškerých pobídek, které mají 

za cíl stimulovat okamžitý nákup. Využívá krátkodobých, ale účinných podnětů 

zaměřených na stimulaci a urychlení prodeje a odbytu. Zatímco tedy reklama nabízí 

důvod ke koupi, podpora prodeje poskytuje podnět. (Karlíček a kol., 2016) 

Podpora prodeje se může obsahovat širokou škálu různých nástrojů, které Kotler 

a Keller (2013) rozdělují na nástroje podpory spotřebitelů, mezi které patří např. 

vzorky, kupony, nabídky na vrácení peněz, slevy, prémie, odměny, vyzkoušení zdarma 

atd.; podpory prodejních kanálů, což jsou slevy či zboží zdarma; a podpory firem  

a prodejních sil, jako jsou veletrhy, kongresy, soutěže pro prodejní zástupce a reklamní 

předměty. (Kotler, Keller, 2013) 
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Nástroje podpory se liší svými konkrétními cíli. Dle Karlíčka a kol. (2016) je však 

vždy primárním cílem vyvolání určitého chování cílové skupiny. Jak již bylo řečeno, 

nejčastěji je stimulován samotný nákup propagovaných produktů či jejich vyzkoušení 

spotřebiteli. Jiným cílem může být povzbuzení obchodních zástupců k větší prodejní 

aktivitě nebo motivace distribučních mezičlánků k lepší propagaci daného produktu svým 

zákazníkům.  

Pro lepší představu, jak je tento nástroj využíván v oblasti sportu, zde je několik 

příkladů od Bedřicha (2007). Dle něj by akční nabídka pro spotřebitele mohla vypadat 

takto:  

 „vypsání ceny orientované na spotřebitele pod záštitou podporovaného sportovce; 

 soutěže pro spotřebitele s pozváním na sponzorovanou akci (utkání – mistrovské, 

pohárové apod.) pro vítěze; 

 soutěže s možností výhry sportovní aktivity nebo tréninku společně s mužstvem; 

 VIP vstupenky na sponzorovanou sportovní akci (např. s přístupem do zákulisí, na 

raut); 

 autogramiáda předních sportovců v místě prodeje.“  

2.4.3 Public relations 

Pojem public relations, zkráceně PR, je do češtiny překládán jako práce 

s veřejností, což zcela vystihuje jeho podstatu. Význam tohoto nástroje neustále vzrůstá, 

což je dle Karlíčka a kol. (2016) dáno tím, jak rostou nároky zákazníků i ostatních 

zainteresovaných osob, jenž požadují, aby s nimi firmy vedly dialog o různých aspektech 

svého působení. V moderním řízení je tedy nezbytné nejen znát veřejné mínění, ale i ho 

ovlivňovat právě cestou vztahů s veřejností. Stejní autoři dále shrnují, že prostřednictvím 

PR firma cíleně a dlouhodobě prezentuje své záměry, informuje o svých cílech  

a výsledcích a snaží se přispívat k dobrému jménu organizace.  

Bedřich (2007) navazuje a uvádí, že v tomto marketingově důležitém principu jde 

zejména o vytváření dobré pověsti, pochopení, vnímání, důvěryhodnosti a souladu. Dle 

něj by tak měla být firemní činnost v rámci práce s veřejností nepřetržitá a dobře 

plánovaná, což povede ke vzájemnému porozumění mezi organizacemi a veřejností. Pro 

oblast sportu opět uvádí několik příkladů:  

 „představení sponzoringu na tiskových konferencích, ve sdělovacích prostředcích, 

v klubovém časopise; 
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 pozvání vlivných nebo známých osob z obce nebo regionu vytvářejících veřejné 

mínění na sponzorovanou sportovní akci s odpovídající péčí a pohoštěním; 

 tiskový servis v rámci velké sportovní akce s péčí a ochotou poskytnutí informací 

tisku o právě probíhajícím sportu, zajištění sportovců pro interview.“  

2.5 POJEM SPONZORING 

Konečně se dostáváme k samotnému pojmu a tématu této práce, čímž je 

sponzoring jako takový. Dle mého názoru je na něj možno nahlížet ze dvou úhlů pohledu. 

Jak je z předchozí kapitoly patrné, z pohledu firmy je sponzoring považován za jeden 

z několika nástrojů komunikačního mixu, který má nezastupitelnou roli právě v oblasti 

sportu. Druhý úhel pohledu je tedy z očí sportovních organizací, pro které, jak již bylo 

také řečeno, představuje zcela zásadní složku jejich příjmů. Je obecně dané, že i když obě 

zúčastněné strany, nazývané partnery, přistupují ke sponzoringu z jiných důvodů, jedná 

se o oboustranně výhodnou spolupráci. Tato kapitola se věnuje jeho detailní 

charakteristice a zejména aplikaci na oblast sportu. 

2.5.1 Definice sponzoringu    

Hned ze začátku je nezbytné zdůraznit, že ačkoliv lidé pod tento pojem často 

zahrnují i zisk finančních zdrojů v podobě daru či mecenášství, nemělo by tomu tak být, 

poněvadž se nejedná o totéž a mezi těmito pojmy jsou zásadní rozdíly. 

Mecenášství znamená podporu sportu, kultury nebo vědy a to bez očekávaných 

protislužeb. Lze konstatovat, že se jedná o jednostranný akt, kdy jsou poskytovány 

peněžní nebo jiné prostředky a to z důvodu vlastního zájmu o danou konkrétní oblast. 

Oproti mecenášské podpoře, dar je zpravidla jednorázový akt, kdy dárce bezplatně  

a dobrovolně obdarovává někoho jiného. Od mecenášství se liší tím, že musí být 

podepsána darovací smlouva a dárce nemusí vždy mít trvalý vztah ke sportu. (Bedřich, 

2007)  

Ve srovnání s těmito dvěma formami zisku financí, dnešní sponzorování dle 

Čáslavové (2009, str. 191) ve světě sportu představuje „komunikační a marketingový 

nástroj, který spočívá v jasném vymezení a kompenzaci výkonů sponzora a protivýkonů 

sponzorovaného.“ 

Abychom se konečně dostali k objasnění toho, co to sponzoring vlastně je, 

uvedeme konkrétní definice od několika autorů, které byly vybrány tak, aby dohromady 

vyjadřovaly vše podstatné, co sponzoring zahrnuje.  
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„Sponzorství můžeme definovat jako investování peněz nebo jiných vkladů do 

aktivit, jež otevírají přístup ke komerčně využitelnému potenciálu, spojeného s danou 

aktivitou. Firmy podporují své zájmy a značky tím, že je spojují s určitými významnými 

událostmi nebo aktivitami. Je to nástroj tematické komunikace, kdy sponzor pomáhá 

sponzorovanému uskutečnit jeho projekt a sponzorovaný pomáhá sponzorovi naplnit jeho 

komunikační cíle.“ (Pelsmacker, Geuens a Bergh, 2003, str. 327) 

Jinými slovy se tedy jedná o „vzájemný obchod mezi sponzorem  

a sponzorovaným, ve kterém hlavní roli hraje služba a protislužba. Sponzor je ten, který 

za své peněžní a věcné prostředky očekává od sponzorovaného určité protislužby. 

Sponzorovaný předpokládá za svou činnost od sponzora finanční nebo materiálové 

protislužby, které mu slouží k lepšímu plnění úkolu v kulturní nebo sportovní sféře.“ 

(Foret, 2006, str. 296) 

Mullin, Hardy a Sutten (2000) předložili tuto definici: „Termín sponzorování se 

využívá k získání práv přičleněných nebo přímo spojovaných s produktem nebo akcí 

s cílem získat užitek z tohoto spojení. Sponzor pak používá tento vztah k dosažení svých 

propagačních cílů nebo k podpoře širších marketingových cílů. Práva získaná z tohoto 

vztahu mohou zahrnovat maloobchodní příležitosti, koupi práva na užití jména ve 

vysílacích časech nebo programu hospitality.“ (Čáslavová, 2009, str. 190)  

Tato definice byla vybrána proto, že se již dotýká skutečností, které firmy ke 

sponzoringu vedou, neboli toho, co ho vlastně zapříčiňuje.  

2.5.2 Příčiny a cíle sponzoringu  

Z předchozího texu vyplývá a Čáslavová (2009) to také potvrzuje, že 

v současnosti jsou na ústupu altruistické důvody propůjčování finančních prostředků  

a naopak na významu nabývají záměry propagační a ekonomické. Autorka ve své 

publikaci uvádí následující marketingové a komunikační cíle, které již částečně aplikuje 

na oblast sportu. Těchto cílů chtějí firmy sponzorováním dosáhnout a ty tak podmiňují 

jeho vznik:  

 aktualizace image značky; 

 zvyšování stupně známosti značky/firmy; 

 zvyšování stupně známosti jako partnera určitého sportu; 

 zvýšení sympatií ke značce; 

 posílení obchodních kontaktů mezi firmami prostřednictvím nabídek „hospitality“; 
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 posílení jednotlivých komponent image určitého sportu všeobecně a speciálně ve 

spojení s určitým sportovním klubem event. svazem.   

Novotný a kol. (2011) se v několika z předcházejících shodují, ve své publikaci 

příčiny sponzorství vymezuje takto: 

 zvýšení povědomí veřejnosti o výrobku, názvu podniku, nebo službě; 

 za pomoci sportu podporovat identifikaci sponzora; 

 zlepšit místní znalost o sponzorovi; 

 vytvářet dobré jméno ve společnosti, mezi zaměstnanci; 

 osobní preference vedení podniků.   

Foret (2006) na tyto příčiny navazuje uvedením výhod, které dle něj sponzoring 

má. Výhody uvádí následující:  

 oslovení zákazníka se uskutečňuje v uvolněné atmosféře a atraktivním prostředí, 

proto jsou často sponzorovány akce volného času; 

 sponzorské aktivity mají velice selektivní dosah, tj. lze oslovit s velkou přesností 

cílové skupiny; 

 dochází k multiplikačním efektům díky televizním přenosům či fotografiím v tisku ze 

sponzorovaných akcí; 

 je pravděpodobný transfer image ze sponzorovaného na výrobek a sponzora; 

 pomocí sponzoringu lze obejít zákazy v reklamě a lépe čelit prudkému růstu cen za 

reklamu v médiích; 

 umožňuje lepší průnik na mezinárodní trhy. 

2.5.3 Oblasti sponzoringu  

Obecně se sponzoring nemusí vztahovat pouze ke sportovnímu prostředí. 

Představuje totiž významný specifický prostředek k získání potřebných financí 

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

společenského života. (Čáslavová, 2009)  

Seznam možných objektů sponzorování je téměř nekonečný a firmy sponzorují 

prakticky cokoli od místních dětských sportovních klubů přes muzikálová turné až po 

jednotlivé profesionální sportovce. Protože dle Jakubíkové (2013) může sponzoring 

propagovat značku firmy nebo produkt na místech, ve kterých se soustředí významná část 

cílového publika, rozlišuje podle těchto míst a cílových skupin sponzoring sportovní, 

kulturní a sociální, jak můžeme vidět na následujícím obrázku.  
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Obrázek 2 - Oblasti sponzoringu 

Zdroj: Jakubíková, 2013, s. 319 

 

Na sponzorství jsou každoročně vynakládány obrovské finanční částky. Ve 

Spojených státech se jedná o zhruba devět miliard dolarů a pro ilustraci a představu je 

níže zobrazeno rozdělení oblastí a poměr, v jakém tyto prostředky tečou. Jedná se opět  

o trh ve Spojených státech amerických, a to v roce 2004. Z grafu je patrné, že do sport 

putuje téměř 70% všech sponzorských peněz.  
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Obrázek 3 - Rozložení marketingových výdajů na sponzorství v USA 

Zdroj: Clow, Baack, 2008, s. 365   

2.5.4 Sportovní sponzoring a jeho historie  

Z přechozí kapitoly vyplývá, že sponzoři si s oblibou jako prostředek pro dosažení 

svých marketingových cílů vybírají zejména právě sport. Ten za to vděčí své vysoké 

popularitě po celém světe a obrovskému zájmu o nejrůznější sportovní akce, které 

přitahují velké publikum. To tvoří nejen návštěvníci samotné akce, ale i zpravidla 

mnohem větší počet televizních diváků. Populární sportovci tak mohou být velice 

efektivními mluvčími různých produktů, fanoušci k nim totiž často vzhlíží jako k ikonám 

a jejich chováním se často inspirují. 

Foret (2006) sponzoring ve sportu chápe jako partnerský vztah mezi 

hospodářskou sférou a sportem, avšak uvádí, že historicky nejstarší formou je sponzoring 

kulturní, který se vyvinul z mecenášství.  

Tento pojem pochází z latiny a je odvozen od jména Gaius Cilnius Maecenas, což 

byl v 1. století př.n.l. bohatý římský občan, který proslul jako příznivec a podporovatel 

kultury. Vycházel z toho, že patronát (sponzoring, mecenášství) je v zásadě altruistickou 

aktivitou, která se provádí bez očekávání navrácení investice v jakékoli jiné podobě, než 

je pocit z vykonaného dobra. (Foret, 2006)  
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Počátky této aktivity u sportu je možné pozorovat ve starověkém Řecku, kde byli 

vítězové olympijských her oslavováni a z toho důvodu odměňováni různými čestnými 

dary, ať už občanstvím či doživotním zabezpečením v rámci městského státu. To mělo 

sloužit zejména k usnadnění přípravy do dalších let a prezentaci daného „sponzora“, 

jakožto bohatého a vlivného člověka.  (Johnová, Vaněčková, Heřmanová, 2014) 

Obecně sportovní marketing, kterým se často ne zcela správně rozumí jen 

sponzorování sportu a sportovní reklama, se začal výrazněji prosazovat až od začátku  

70. let 20. století. Průkopníkem v této oblasti byla německá fotbalová Bundesliga, ve 

které se poprvé objevil nápis Jägermeister na dresech klubu Eintracht Braunschweig již 

v roce 1973. Postoj tehdejší sportovní asociace k reklamě na hráčích byl 

nekompromisní: „Reklama na lidech je nemorální a sportovně neetická, živé reklamní 

sloupy škodí pohledu na sport a jeho společensko-politické pozici, svádí ke korupci  

a úplatkům.“ (Stiftung Deutsche Sporthilfe, 1974) Přesto však od té doby zaznamenal 

sportovní marketing ve světě obrovský boom. (Bedřich, 2007) 

Dle Novotného (2000) se o sponzorství jako takovém v naší republice začalo 

mluvit až někdy po pádu komunistického režimu, avšak pro náš sport to nebyla žádná 

novinka. Autor tvrdí, že sponzoring existoval po celých 40 let a probíhal přes finanční 

zdroje velkých podniků. Podniky totiž podporovaly vrcholové sportovce tím, že je 

zaměstnaly, aniž by ve skutečnosti museli sportovci pracovat. Hovoří se o tzv. skrytém 

profesionalismem, který můžeme považovat za jistou formu sponzoringu. (Novotný, 

2000) 

2.5.5 Formy sponzoringu ve sportu 

Rozhodne-li se firma pro sponzorování ve sportu, má několik možností výběru, 

jak ho uskutečnit. Čáslavová (2009) představuje následující základní formy sponzorování 

ve sportu, jejichž popisu se věnuje i Foret (2006):  

 Sponzorování jednotlivce  

Tato forma je rozšířena především ve vrcholovém sportu, kdy sportovec dostává 

často nejen finanční podporu, ale i materiální pomoc v podobě sportovního vybavení, 

oblečení či třeba automobilu. Osobnost sportovce za to pro firmu představuje záruku 

kvality a úspěchu výrobku či služby.  

Firmě z toho plyne právo smět provádět reklamu jeho prostřednictvím a to 

například vyobrazením sportovce na svých produktech. Sportovní výkon figuruje jen jako 

měřítko pro vyplácenou finanční odměnu a může být i důvodem k ukončení takové 
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spolupráce. Pokud se trvale sníží výkony sportovce, je ve sponzorské smlouvě 

definováno, zda má firma právo na předčasné vypovězení smlouvy. (Bedřich, 2007)  

Bedřich (2007) dále uvádí možnost, že s mnohými profesionálními sportovci jsou 

uzavírány i tzv. smlouvy propagační. Tou se sportovec nosit výhradně produkty 

společnosti, se kterou kontrakt uzavřel. Taková spolupráce má okamžitý účinek na 

širokou veřejnost, která se chce ztotožnit s firmami svého idolu. 

 Sponzorování týmů  

Forma využívaná i v masovém sportu. Jedná se kolektivní sporty, kdy sponzor 

poskytuje nejčastěji finance, sportovní vybavení, ubytovací či dopravní služby  

a sponzorovaný tým oplácí především umístěním reklamy na svých dresech.  

 Sponzorování akcí 

V současnosti jedna z nejvíce využívaných forem, protože stoupají možnosti 

nabídek pro sponzora. Během sportovní akce se vyskytuje obrovské množství reklamních 

ploch a velmi časté je i spojení názvu akce se jménem firmy. Ta hradí náklady spojené 

s uspořádáním dané akce.   

 Sponzorování klubů 

Jelikož klub disponuje jednotlivými sportovci, sportovním areálem, jednotlivými 

družstvy a pořádá i sportovní akce, poskytuje tato forma nejširší možnosti z hlediska 

poskytování činností, které lze sponzorům nabídnout. Rozmanitost se tedy projevuje 

nejen v nabídce sportovních, ale i mimosportovních protivýkonů, v diferenciaci a hloubce 

nabízených produktů.  

 Sponzorování ligových soutěží   

Velké firmy mohou také využít možnost stát se partnerem celé ligové soutěže.  

U nás tato možnost figuruje především ve fotbale a právě ledním hokeji, kdy firmy 

představující partnery mají možnost přenesení svého jména do názvu soutěže a následné 

prezentace na všech stadionech, často i dresech, klubů hrajících danou soutěž. To má pak 

rozsáhlé dopady jak na divácích na stadionech, tak na fanoušky sledující televizní přenosy 

i na veřejnost sledující masmédia.  

Foret (2006) ještě doplňuje jednu formu, kterou je sponzorování sportovních 

institucí – svazů, spolků, a která má podobné dopady jako u sponzorování jednotlivých 

klubů. Vyskytují se zde rozmanité možnosti nabídek pro sponzory, které jsou vázány na 

činnost sportovní instituce.  
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Karlíček a kol. (2016) uvádí ještě další formu, a to venue naming rights (práva na 

pojmenování areálu) čili sponzoring areálu. Nejznámějším projektem tohoto typu u nás 

je O2 Arena (dříve Sazka Arena) a také ČEZ arény v řadě měst České republiky.  

2.5.6 Typy sponzoringu 

Další možné dělení sportovních sponzorů na několik typů uvádí Foret (2006), a to 

dle ceny, rozsahu a úrovně nabízených výkonů na:  

 Exkluzivní sponzorství, spojené s titulem „generální sponzor“, kdy firma za 

vysokou cenu přejímá všechny navržené protivýkony; 

 Hlavní sponzorství, v rámci kterého firma přejímá nejdražší a nejatraktivnější 

protivýkony, vedlejší partneři si poté rozdělují zbylé, méně atraktivní reklamní 

možnosti; 

 Kooperační sponzorství, ve kterém jsou protivýkony rozloženy na velký počet 

různých firem a jejich smlouvy je možné upravit na různé doby platnosti.  

Novotný (2010) uvádí vlastní typy, které se výše uvedeným velice podobají. Podle 

podílu na objemu příspěvku rozlišuje taktéž tři typy sponzorů: 

 Titulární sponzor, kdy dochází k přímému spojení firmy s názvem sportovní 

aktivity; 

  Spolusponzor, který koexistuje s několika dalšími firmami, které mají podobná 

práva za podobnou cenu; 

 Sponzor dodavatel, což je firma, která místo peněz poskytuje určité hotové 

výrobky, ať už se jedná o sportovní oblečení, vybavení a náčiní nebo například 

doplňky stravy.  

Takové dělení je někdy nazýváno také jako generální partnerství, oficiální 

partnerství, a premium (popř. mediální) partnerství. 

Při popisu jednotlivých typů sponzorství je možné zajít ještě dále, neboť Novotný 

(2010) rozlišuje další skupiny sponzorů:  

 sponzor je se sportem těsně spojen prostřednictvím svého sortimentu; 

 sponzor nemá bezprostřední vztah ke sportu a využívá ho jen jako komunikační 

nástroj. 

Z posledních dvou kapitol vyplývá, že sponzorování ve sportu může nabývat 

různých podob a forem, které se dělí podle několika kritérií. Firma si z nich následně 

vybírá dle svých potřeb, a zejména rozpočtu.  
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2.5.7 Fáze sponzoringu 

Aby byl sponzoring efektivní a splňoval všechny výše vytyčené cíle, musí být 

stejně jako všechny marketingové strategie důkladně promyšlen. Aby se tak stalo, 

Bedřich (2007) doporučuje postupovat v následujících krocích:  

1) Plánování a koncepce  

Do tohoto kroku autor zahrnuje vytvoření sponzorského plánu, neboli do 

budoucna orientovaného projektu, jehož úkolem je spojit sponzorské cíle, strategie  

a opatření v jednu ucelenou koncepci. Tvorba sponzorského plánu začíná důkladnou 

analýzou současné situace a prognózou vývoje všech důležitých faktorů pro podnikání.  

Nezbytné je samozřejmě promyslet i použití jednotlivých nástrojů komunikace. 

Například u sportovní reklamy autor nabádá, že reklamní zpráva musí nějakým způsobem 

zaujmout a to i z ohledem na to, že divák vnímá v první řadě sportovní zážitek oproti 

sportovnímu dění. Ten, kdo reklamu připravuje, musí promyslet jak ji realizovat, 

např. jak často by měla reklama cílovou skupinu zasáhnout apod.  

2) Organizace a realizace 

Jako další fázi autor uvádí již samotnou realizaci, která musí být kvalitně vedena 

a organizována. Jako u každé lidské činnosti, tak i úspěch sponzorské koncepce závisí na 

kvalitě a důslednosti celkového provedení. Z toho důvodu se v poslední době uplatňuje 

pozice projektového managementu, který může zahrnovat i odborného manažera 

zaměřujícího se přímo na sponzoring. Ten má pak za úkol koordinovat všechny 

probíhající činnosti související se sponzorováním, a zároveň i všechny zúčastněné 

spolupracovníky. Na druhou stranu má firma i možnost pověřit kompletní realizací 

sponzorských aktivit specializovanou agenturu. V tomto případě však autor důrazně 

doporučuje detailně zvážit, zda by se to finančně a časově vyplatilo, protože takové 

agentury si zpravidla účtují 10-15 % z celkové částky na sponzoring vynaložené.  

V případě, že se dokáže vše pečlivě připravit, realizovat potřebné přípravy  

a upoutat adekvátního sponzora, dochází k podpisu samotné sponzorské smlouvy mezi 

firmou a sportovní organizací. Ta má dle Čáslavové (2009) určitou obsahovou i formální 

strukturu a náležitosti. Pro příklad autorka uvádí následující obsahové části, které náleží 

sponzorské smlouvě na sportovní akci:  

 název a účel, 

 majitele práv,  

 podpis výkonů akce, 



30 
 

 druh sponzorování (titul oficiální sponzor, titul hlavní sponzor, dílčí sponzor),  

 katalog reklamních možností (reklama na pásu, vlaječky; reklama na sportovním 

oděvu, dresu; plakáty, programové sešity, vstupenky),  

 sestavení celkového balíčku reklamních možností, 

 regulace využívání jména spolku pro vlastní reklamní opatření sponzora, 

 řízení exkluzivních akcí v hlavním sponzorování,  

 počet, druh a reklamní možnosti dílčích sponzorů,  

 stanovení odměn,  

 doba platnosti smlouvy. 

Po podpisu smlouvu již následuje plnění předepsaných dohod a závazků oběma 

stranami.  

3) Kontrola a revize  

Jelikož jsou na sponzoring vynakládány obrovské částky, firmy očekávají, že se 

jim jeho provozování vyplatí a dosáhnou svých cílů. Proto bývá pravidlem po realizaci 

sponzorské činnosti posoudit efektivnost zúročení na něj vynaložených nákladů. Bedřich 

(2007) tvrdí, že pro takovou kontrolu se využívají nejrůznější metody a představuje 

následující:  

 Měření reklamní účinnosti 

Zda a jak dobře si diváci vzpomínají na dané formy reklamy v souvislosti se 

sportovním zážitkem, lze zjistit jak u přímých diváků na stadionu, tak i u nepřímých, kteří 

mají sportovní událost zprostředkovanou masmédii.  

U diváků přímo na stadionech je možné provést kontrolu dotazováním ihned po 

skončení sportovní akce, u uživatelů médií je uplatňován systém Day-After-Recalls, 

neboli tzv. vzpomínky den poté, který probíhá přes telefonní rozhovory a opět dochází k 

vyhodnocání hloubky vzpomínek a tím i kvalitu dané reklamy.  

 Měření stupně známosti 

Pokud firma využívá několika reklamních opatření najednou, je skoro nemožné 

jednoznačné určit, který nástroj reklamy se podílí na rozvoji stupně známosti nejvíce. 

Pokud je však sportovní reklama po určitou dobu používána jako jediný 

komunikační nástroj a dochází ke zvyšování stupně známosti firmy, značky či produktu, 

může na ni být nahlíženo jako na úspěšnou. (Bedřich, 2007)  
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 Analýza a změna image  

Dle Bedřicha (2007) zde stejně jako u měření stupně známosti platí nutnost 

vyloučit současný účinek různých reklamních nástrojů. Uvádí ale, že pokud jsou jasně 

definovány image komponenty, je možné získat potřebné výsledky i dotazováním. 

Závěrem nabádá, že při budování marketingové strategie by se mělo předem počítat 

s velkými finančními i časovými nároky, které průzkum trhu bezpochyby má, aby bylo 

možné provést optimální kontrolu účinku reklamy. 

Je zřejmé, že pokud byl celý projekt neúspěšný, měl by být daný program stažen, 

popř. přezkoumán. 

2.5.8 Nabídka pro sponzora ze strany sportovního klubu 

Aby se mohl klub pokoušet o oslovení a získání nových partnerů a jejich 

finančních prostředků, musí nejprve vytvořit nabídku výkonů sponzorovaného pro 

sponzora. Takovou nabídku nazýváme sponzorským balíčkem. „Pod tímto pojmem se 

skrývá právě návrh protivýkonů, které je sportovní manažer schopen ze strany své 

organizace (spolku, klubu atd.) bezprostředně nabídnout a to jak na jeho celkové 

sponzorování, tak event. na sponzorování sportovní akce či sportovního družstva.“ 

(Čáslavová, 2009, str. 204) Takový balíček je pak písemně dokumentován a vždy 

dokládán určitou cenou.  

Následné vyjednávání se sponzorem však bývá individuální a sportovní 

organizace a firmy hledají společný kompromis v závislosti na požadované délce 

spolupráce, ceně, resp. částce, kterou firma organizaci poskytne, a atraktivnosti daného 

klubu či organizace. Při sestavování nabídky pro sponzora je taktéž důležité postupovat 

individuálně v závislosti na zjištěných informacích o dané firmě. Čáslavová (2009) by do 

nabídky obecně zahrnula následující produkty: 

a) Sportovní produkty, kterými sportovní klubu disponuje. Sem patří:  

 Využití výkonů sportovního týmu či jednotlivých hráčů. Jak již bylo uvedeno, ti 

mohou sloužit při propagační činnosti firmy nebo jako nositelé reklamy na 

dresech či oblečení 

 Nabídka různých cvičení kondičního charakteru, například formou členství 

vesportovním spolku 

 Využití sportovního prostoru klubu zaměstnanci firmy, která ho sponzoruje 
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  Sportovní akce pořádané klubem, od mistrovství, přeboru až po mládežnické 

soutěže, které lze využít pro propagaci sponzora  

 Speciální akce, jako jsou různé přednášky a semináře pro sponzory s odbornou 

tělovýchovnou témtikou.  

b) Reklamní produkty  

Reklamní produkty jsou nejčastějším protivýkonem sportovní organizace pro 

sponzora a již byly výše popsány jednotlivé typy reklam, které jsou ve sportu k mání. 

Kromě dalších, drobných propagačních prostředků, kterými jsou vstupenky, vlaječky či 

inzertní stánky, je také možné umístit v zařízeních a sportovištích dané sportovní 

organizace klasické reklamní prostředky, jako plakáty, reklamní tabule nebo letáky. 

c) Společenská činnost až po cílené programy V.I.P. a programy „hospitality“  

Výhodnou spolupráci se sponzorem je, když ho klub získá k účasti ve svých 

společenských činnostech. To mohou být například oslavy a výročí činnosti klubu, 

přednostní pronájem lóží, business seatů či parkovacích prostor, dále účast na 

významných akcích sezony atd. Pokud se totiž sponzor účastní takovýchto akcí, stává se 

spolupráce hlubší a trvalejší. Klub má také v závislosti na svých možnostech šanci 

nabídnout tzv. programy hospitality. Pro představu co takový program zahrnuje je 

v přílohách přiložena aktuální nabídka klubu HC Sparta Praha.  

d) Image sportu a sportovního klubu 

Sem řadíme nabídku abstraktních produktů, pod čímž si lze představit tradici, 

modernost atraktivitu pro všechny věkové skupiny, rozsáhlost působení na populaci či 

zdravotní přínos. Na tuto oblast se dle mého názoru velmi zaměřuje klub HC Sparta 

Praha. Ten při své komunikaci s okolím velmi spoléhá na svou dlouholetou a bohatou 

historii, cílí na mladé fanoušky pomocí různých speciálních utkání věnovaných dětem, 

ale zaměřuje se právě i na zdravotní přínos pro komunitu, a to pomocí projektu 

„Sparťanská krev“. To je charitativní projekt na podporu dárcovství krve, do kterého se 

tradičně zapojují současní i bývalí hráči Sparty, zaměstnanci klubu, sparťanští fanoušci  

a to inspiruje i širokou veřejnost. 

Čáslavová (2009) také uvádí, že je možné nabídku pro sponzory připravit i formou 

nabídkových listů reklam. Ty jsou u nás vytvářeny a prezentovány především 

fotbalovými a hokejovými kluby. Autorka uvádí několik bodů, které by měl takový list 

deálně zahrnovat:  

 dopis marketingového manažera, který zahrnuje oslovení partnerů, hodnocení 

vstupu do nové sezóny, úspěchy apod.; 
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 fakta k posouzení účinnosti reklam, což obsahuje prezentaci klubu v masmédiích 

s předpokládaným časovým či množstevním rozsahem, údaje o divácích, 

návštěvnosti utkání a kapacitě stadionu, ale i významné turnaje, kterých se tým 

účastní; 

 nabídka reklamních ploch včetně jejich grafického zachycení či fotografie; 

 ceník jednotlivých ploch; 

 nabídka k další spolupráci v oblasti PR a VIP klubech.  
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY  

 

Osobním cílem při výběru tématu práce bylo udělat něco, co by mohlo být 

prospěšné pro hokejové kluby v jakémkoli oboru jejich činnosti. Inspiroval mne výzkum, 

který v oblasti sportovního sponzoringu provedlo oddělení sportovního managementu na 

UK FTVS, v čele s doc. Ing. Evou Čáslavovou, CSc., v roce 2000. Nakonec byla tedy 

zvolena oblast sponzoringu spojená se získáváním finančních zdrojů, k čemuž by mohla 

tato práce částečně pomoci.  

3.1 CÍLE PRÁCE  

Jak již z názvu vyplývá, hlavním cílem této práce a jejího výzkumu je zjistit, jaké 

jsou motivy určitých firem, které je vedou k tomu, aby své finanční prostředky 

investovaly do sportu, konkrétně do klubů ledního hokeje z české nejvyšší soutěže. 

Zároveň je dotazník, pomocí kterého výzkum probíhal, koncipován tak, aby přinesl  

i obecné informace z prostředí sponzoringu ledního hokeje v naší nejvyšší soutěži. Mezi 

tyto informace patří: jaké firmy sponzoring nejčastěji provozují, do jakých sportovních 

odvětví kromě hokeje směřují své prostředky či jakou formu sponzorování nejčastěji volí.  

Data získaná výzkumem následně slouží jako zdroj informací k sestavení 

doporučení pro hokejové kluby. Tato doporučení se týkají konkrétních hodnot a faktorů, 

které by měly kluby splňovat a které jim pomohou k dosažení větší atraktivity v očích 

sponzorů. Čím více z těchto hodnot a faktorů dokáže hokejový klub naplnit, tím více 

potenciálních sponzorů zaujme, a tím snáze tak získá nezbytné finanční prostředky.  

3.2 DÍLČÍ ÚKOLY  

Stanovených cílů by mělo být dosaženo následujícími vytyčenými úkoly:  

 Provedení marketingového výzkumu ve firmách sponzorujících přední hokejové 

kluby z české nejvyšší soutěže. Tento úkol zahrnuje několik následujících kroků: 

konstrukce dotazníku, vyhledání partnerů jednotlivých klubů, rozeslání dotazníku 

zástupcům těchto firem, analýza výsledků, provedení hloubkového interview pro 

ověření a prohloubení zjištěných výsledků.  

 Formulace doporučení pro hokejové kluby, jenž by mohla být prospěšná pro získání 

nových, nebo udržení stávajících partnerů.   
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3.3 HYPOTÉZA  

Jako hypotéza pro tento výzkum bylo stanoveno tvrzení, že nejdůležitějším 

faktorem, určujícím zájem sponzorů, je sportovní úspěch klubu. Samozřejmě téma 

sportovního úspěchu je diskutabilní, protože každý klub může za úspěch považovat něco 

jiného, dle svých individuálních kvalit a možností. Proto byl „sportovní úspěch klubu“ 

pro tento výzkum definován jako umístění do čtvrtého místa v konečném pořadí soutěže, 

tzn. dosažení semifinále. 
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4 METODIKA VÝZKUMU  

 

Dle Solomona, Marshalla a Stuarta (2006) není marketingový výzkum 

jednorázovou záležitostí, jíž se manažeři věnují „pouze ze zvědavosti“, nýbrž se jedná  

o proces sběru, analýzy a interpretace dat s cílem zvýšit efektivitu marketingu. Tento 

proces by se měl opakovat pravidelně v určitých intervalech a v ideálním případě se jedná 

o sérii kroků, díky nimž se marketingoví odborníci poučí o aktuální situaci na trhu. 

Při provádění tohoto výzkumu bylo postupováno v posloupnosti následujících 

kroků, sestavených podle Příbové (1996):  

1. Určení cíle výzkumu, přínos výzkumu 

2. Zdroje dat  

3. Metody a techniky sběru dat  

4. Určení velikosti vzorku  

5. Sběr dat  

6. Zpracování a analýza dat  

7. Zpracování a prezentace závěrečné zprávy   

4.1 URČENÍ CÍLE VÝZKUMU, PŘÍNOS VÝZKUMU  

Je patrné, že dle Příbové (1996) proces marketingového výzkumu logicky začíná 

formulací cíle výzkumu a definováním výzkumného problému, neboť jak autorka tvrdí, 

dobře definovaný problém je napůl vyřešený problém. Kotler a Keller (2013) zase 

nabádají, aby zadání výzkumu nebylo určeno příliš široce, nebo naopak příliš úzce. Tvrdí, 

že problém této fáze spočívá v pochopení jádra věci při domluvě mezi zadavatelem  

a pracovníkem výzkumu. Pro tento výzkum se jedná o tutéž osobu, proto jsou konkrétní 

cíle definovány jednoznačně v předchozí kapitole.  

4.2 ZDROJE DAT 

Následuje fáze rozhodnutí o zdrojích dat. Během procesu výzkumu je možné 

sbírat sekundární data, primární data nebo oboje. Výzkumníci své pátrání obvykle 

začínají analýzou široké řady snadno dostupných sekundárních dat. To jsou již existující 

data, která byla shromážděna k jinému účelu, než je současně řešený projekt. (Kotler  

a Keller, 2013) Dle Foreta (2013) však takto získané informace často bývají zastaralé, 

neúplné či nepřesné a postihují jiné stránky problému, než jaké bychom potřebovali. 
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Pokud potřebná data nejsou dostupná či vůbec neexistují, je nezbytné přistoupit ke sběru 

dat primárních. Právě z tohoto důvodu bylo v tomto konkrétním výzkumu nezbytné 

taková data vytvořit. Čáslavová (2009) o primárních datech říká, že jsou shromažďována 

nově, podle potřeb řešeného výzkumného projektu. Jejich pořízení bývá nákladné, časově 

náročné a vyžaduje dobrou přípravu, aby výsledky splnily očekávání.  

Foret (2003) uvádí, že s ohledem na použitá data můžeme odlišit dva základní 

typy výzkumu. První typ je prováděn „v terénu“, tzv. field research, a vychází 

z primárních údajů. Tahal (2017) takový výzkum nazývá výzkumem primárním, a právě 

takový proběhl pro účely této práce. Druhým typem je výzkum „od stolu“, tzv. desk 

research, jinak nazýván výzkumem sekundárním. Foret (2003) dále rozvádí, že primární 

marketingový výzkum prováděný v terénu, ze kterého získáváme primární údaje, dělíme 

na kvantitativní a kvalitativní. Toto rozdělení vychází z metod, které jsou pro sběr dat 

použity.  

4.3 METODY A TECHNIKY SBĚRU DAT 

K získání potřebných a relevantních dat pro tento výzkum byla využita kombinace 

kvantitativní a kvalitativní metody marketingového výzkumu. Data, která 

shromažďujeme v terénu, je však možné sbírat různými technikami, mezi které Příbová 

(1996) řadí dotazování, pozorování a experimentování. Jako metoda kvantitativní bylo 

pro tento výzkum zvoleno dotazování, a to konkrétně elektronické, kdy dotazník se zasílal 

elektronickou poštou. Z metod kvalitativních bylo použito hloubkové interview.  

4.3.1 Elektronické dotazování  

Příbová (1996) definuje dotazování jednoduše jako pokládání otázek 

dotazovaným (respondentům), z jejichž odpovědí řešitel projektu získává žádoucí 

primární údaje. Podle kontaktu s dotazovaným se rozlišují jednotlivé techniky dotazování 

a to osobní, telefonické, písemné a elektronické. Vždy však dotazování probíhá na 

základě dotazníku.  

Kotler a Keller (2013) tvrdí, že díky své flexibilitě je dotazník zdaleka 

nejpoužívanějším nástrojem pro sběr primárních dat a celý proces tvorby dotazníku lze 

rozdělit do několika následujících etap, definovaných Příbovou (1996), dle kterých bylo 

v tomto případě postupováno:  

1. Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést.  

2. Určení způsobu dotazování.  
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3. Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr.   

4. Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace.   

5. Konstrukce celého dotazníku.   

6. Pilotáž.  

Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést 

Před samotnou konstrukcí dotazníku vyvstala nejprve otázka, co všechno je 

žádoucí se dotazníkem dozvědět. Jak již bylo řečeno, hlavním záměrem je, aby dotazník 

odpověděl na otázku, proč firmy sponzoring provozují a co ho ovlivňuje. Jelikož ale bylo 

určeno, že dotazník nemá přinést pouze informace týkající se samotné motivace ke 

sponzorování, nýbrž i doplňující informace o celkovém prostředí sponzoringu 

hokejových klubů u nás, byly podle toho vytvořeny čtyři následující okruhy otázek.  

I. Sportovní odvětví 

II. Charakter sponzoringu 

III. Faktory působící na sponzorování 

IV. Informace o firmě 

První okruh má odpovědět na otázky, zda se firmy věnují jen lednímu hokeji či 

více sportovním odvětvím, a zda zůstávají daným odvětvím věrni. Zde jsou nejčastěji 

použity jednoduché, polouzavřené otázky. Ty jsou specifické tím, že respondent je sice 

povinen vybrat nějakou z nabízených předepsaných možností, zároveň má ale možnost 

dopsat odpověď vlastními slovy. Použity byly i otázky otevřené, ve kterých je po 

respondentovi požadováno napsat odpověď vlastními slovy, neboli umožnují volnou 

tvoru odpovědi. (Kotler a Keller, 2013)  

Dále se dotazník věnuje charakteru sponzoringu, proto byly umístěny další dvě 

jasné, uzavřené otázky, ve kterých bylo nutno zvolit konkrétní odpověď.  

Stěžejní pro tento výzkum je okruh třetí, který se zabývá hlavním tématem a cílem 

této práce, a sice zjistit, jakou mají firmy motivaci ke sponzoringu klubů ledního hokeje. 

Okruh zkoumá jednotlivé záměry a cíle, proč firmy sponzoring provozují, ale i faktory, 

které ho ovlivňují. Při konstrukci otázek v tomto okruhu byl využit postup, kdy složité, 

neměřitelné koncepty jsou přetvářeny na měřitelné znaky, známý pod pojmem 

operacionalizace. Foret (2011, str. 112) jej definuje jako „rozložení problému a vymezení 

vlastností, které chceme na jednotkách souboru zjišťovat, zkoumat.“ 

V případě této práce je vnímán jako tento složitý, neměřitelný koncept právě 

pojem "motivace", a to proto, že motivaci zkrátka nelze vyjádřit žádným měřitelným 

znakem. Již víme, že motivace je jakási hybná síla chování, vyjadřuje, proč chce vlastně 
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sponzoring firma provozovat. Dle mého názoru v sobě tento pojem zahrnuje následující 

části: firemní cíle (kterých chtějí firmy sponzoringem dosáhnout), důvody pro podporu 

hokeje (proč upřednostňují hokej před jinými sporty), protislužby (které za vynaložené 

prostředky očekávají), ale na motivaci mají vliv i různé faktory, ať už pozitivní, či 

negativní. 

Aby mohlo být v závěru zjištěno a porovnáno, co mají tyto firmy společného  

a o jaké firmy se vlastně jedná, vznikl poslední okruh s jednoduchými otázkami, kde jsou 

zjišťovány konkrétní informace o jednotlivých firmách. 

Určení způsobu dotazování 

Elektronické dotazování je kvantitativní metoda, která byla zvolena pro její 

vysokou návratnost, vysokou rychlost provedení a levné a hlavně rychlé zpracování dat, 

neboť všechna výsledná data jsou již v elektronické podobě. Dalším důvodem pro použití 

techniky dotazování byla možnost použití škálování, které slouží k převedení 

neměřitelných znaků na znaky měřitelné, čehož bylo v tomto výzkumu využito u několika 

otázek. Škála je forma otázky, která po respondentovi vyžaduje, aby zařadil zkoumaný 

problém na určitém kontinuu. Kontinuum chápeme jako např. postoje, názory, spotřební 

chování apod., a může být vyjádřeno verbálně, graficky nebo jako v případě dotazníku 

v této práci - číselně. (Příbová, 1996)  

Tahal (2017) uvádí i nevýhody elektronického dotazování, kterými může být 

nejistota, zda respondenti odpovídají upřímně, či fakt, že při elektronickém dotazování 

nedochází k osobnímu kontaktu s respondenty a není tak zcela jasné, kdo opravdu 

dotazník vyplňuje a zda otázkám respondenti rozumí. Proto byl výzkum doplněn  

i o metodu kvalitativní, aby došlo k ověření a prohloubení výsledků z kvantitativní části.  

Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr 

Cílovou skupinou elektronického dotazování byli zástupci firem sponzorujících 

hokejové kluby z české nejvyšší soutěže, a to v sezoně 2016/17. Z osobních důvodů byly 

vybráni sponzoři týmů HC Sparta Praha a Bílí Tygři Liberec. Aby výzkum zahrnoval  

i kluby z Moravy, byly dále vybrány kluby HC PSG Zlín a HC Kometa Brno. Zároveň se 

jedná o úspěšné kluby s velkou tradicí a fanouškovskou základnou, což může napovědět, 

že si ve svých marketingových činnostech počínají velmi dobře. Všichni partneři daných 

klubů jsou uvedeni na jejich internetových stránkách.  

Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace 

Při tvorbě některých otázek a zejména při hledání konkrétních možností odpovědí, 

které jsou v otázkách respondentům nabízeny, bylo přihlédnuto k již existujícímu 
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dotazníku, který na podobné téma vytvořila pro svou bakalářskou práci v roce 2009 Mgr. 

Michaela Hrabětová. Tu však zajímaly především cíle, kterých chtějí firmy pomocí 

sponzoringu ve sportu dosáhnout. To bylo učiněno z důvodu možnosti následného 

porovnání zjištěných výsledků, ke kterému lze přistoupit například v navazující 

diplomové práci.  

Konstrukce celého dotazníku 

Dotazník byl vytvořen přes internetovou stránku vyplnto.cz a obsahuje 21 otázek. 

Využití této služby je bezplatné, nicméně před registrací bylo nutné vyplnit zhruba  

5 cizích, veřejných dotazníků.  

Pilotáž 

Dotazník byl určen pro stovky různých lidí, z nichž každý odlišným způsobem 

vnímá a reaguje. Pro ověření správnosti, srozumitelnosti a vhodnosti formulace otázek 

byla proto nejprve provedena pilotáž, kterou Tahal (2017) před odesláním dotazníku 

doporučuje provést bez výjimky vždy. Ta proběhla předložením dotazníku třem 

zástupcům firem, věnujících se sponzoringu ve sportu, i když ne přímo výše uvedených 

klubů. Pilotáží byly zjištěny chyby v otázkách číslo 12 a 14. U dvanácté otázky se jednalo 

o špatné přiřazení známek, a z toho důvodu by byly odpovědi obráceně, než by bývalo 

bylo myšleno. Také nám bylo sděleno, že by se u této otázky hodilo doplnit možnost 

„sociální aspekt“. Další problém nastal v otázce číslo 14, kdy uvedené odpovědi chybělo 

slovo. Následně byly všechny chyby opraveny a dotazník rozeslán cílové skupině 

respondentů. 

4.3.2 Hloubkové interview  

Hloubkové interview je kvalitativní metoda, kdy tazatel a dotazovaný probírají 

dané téma velice do hloubky, výzkumník pak dostává podrobný popis zkoumaných 

informací a vhled do tématu. Tato metoda dává možnost porozumět respondentovo 

osobním zkušenostem. Dotazovaným by proto měl být odborník, který je schopný 

poskytnout přesné a důvěryhodné informace, a za normálních okolností je to metoda 

velice nákladná, protože dotazovaný odborník za něj obvykle dostává honorář. 

(Čáslavová, 2009)  

Při kvalitativní formě výzkumu, tedy hloubkovém interview, byly otázky 

postaveny podle dotazníku v kvantitativní části, aby doplnily a prohloubily získaná data. 

Bylo využito metody rozhovoru pomocí návodu, kdy návod k rozhovoru dle Hendla 

(2008) představuje seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci interview probrat. 
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4.4 URČENÍ VELIKOSTI VZORKU  

Součástí procesu výzkumu je rozhodnutí o počtu dotazovaných osob a způsobu 

jejich výběru. Výběrový vzorek dle Kotlera (2002) musí reprezentovat složení 

respondentů v určité skupině, která je v centru zájmu našeho výzkumu. Důležité je znát 

skupinu respondentů, ze které bude vzorek vybrán, tzv. základní soubor. Dále jaký postup 

použít pro zařazení respondentů do vzorku a také jaká bude výsledná velikost vzorku 

(rozsah výběrového souboru). 

Elektronické dotazování 

Příbová (1996) tvrdí, že v přístupu k určování velikosti vzorku se střetávají 

rozdílné zájmy. Z pohledu ekonomického je žádoucí mít vzorek co nejmenší, protože sběr 

dat bývá nákladnou položkou v rozpočtu na výzkumný projekt. Z výzkumného pohledu 

však logicky dochází ke zcela opačným tendencím.  

Výhodou je, že v případě tohoto výzkumu nemuselo být přihlíženo k nákladové 

stránce. Díky tomu mohli být do vzorku dosazeni všichni nositelé dané informace, což 

znamená, že dotazník byl odeslán všem firmám, které bylo možné na internetových 

stránkách klubů dohledat. Přitom bylo postupováno tzv. kvótním výběrem, který Přibová 

(1996) popisuje jako nenáhodný, záměrný postup podle určitých znaků, které musí každý 

respondent splňovat. Tímto znakem bylo v tomto případě pouze sponzorování jednoho 

z vybraných klubů, a to jakoukoliv formou.  

Hloubkové interview  

Pro hloubkové interview byl cílovým objektem zvolen spolumajitel firmy Austis 

a.s., pan Karel Janda. Jeho společnost byla založena v roce 1990 ryze českým soukromým 

kapitálem, a obsah činností, které společnost provozuje je zaměřena do čtyř oblastí: vývoj 

a výroba vlastních značek stavební chemie a stavebních hmot, stavební činnost, správa 

nemovitostí a prodej stavebních hmot.  

Firma je od roku 2007 stříbrným partnerem hokejového klubu HC Sparta Praha, 

ale v prostředí sponzoringu ledního hokeje se pohybuje od začátku své existence.   
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4.5 SBĚR DAT  

Elektronické dotazování  

Celkem bylo odesláno 370 žádostí na vyplnění dotazníku, z čehož se vrátilo  

73 kompletně vyplněných. Snahou bylo dohledat kontakty na konkrétní osoby, jako jsou 

zástupci marketingových oddělení či finanční ředitelé, přesto se některé emaily vrátily 

jako nedoručené. Návratnost se tedy pohybuje okolo 20,9 %. Do vyhodnocení výzkumu 

byly použity pouze kompletně vyplněné dotazníky, 7 nekompletně vyplněných dotazníků 

bylo vyřazeno.  

Hloubkové interview  

Přes osobní kontakty byla s dotazovaným sjednána osobní schůzka a provedeno 

hloubkové interview. Schůzka proběhla 16. května 2017 v jeho kanceláři v Praze, 

Karlíně, a trvala téměř 40 minut. Honorář pro dotazovaného se tomto případě podařilo 

nahradit malým darem v podobě lahve červeného vína.  

Se souhlasem respondenta byl z průběhu rozhovoru pořízen audio záznam pro 

lepší následnou analýzu výsledků. Taktéž bylo respondentem svoleno k uveřejnění jeho 

jména i jména firmy. 

4.6 ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT 

Elektronické dotazování  

Získaná data z výzkumu by neměla prakticky žádnou hodnotu, pokud by nedošlo 

k jejich pečlivé a detailní interpretaci a následnému zpřístupnění.  

Prvním krokem před samotným zpracováním byla kontrola správnosti vyplněných 

dotazníků. Aby vynikly charakteristické rysy a zákonitosti analyzovaného souboru a aby 

se údaje staly přehlednějšími, bylo třeba je utřídit. Pro přehlednost zjištěných výsledků 

tedy následovalo zaznamenání do tabulek, případně grafů. Pokud byl sledován na 

statistických jednotkách pouze jeden kvantitativní statistický znak, provedlo se třídění 

tak, že se uspořádaly údaje o sledovaném znaku do rostoucí posloupnosti a ke každé 

variantě znaku byly přiřazeny počty příslušných statistických jednotek, které nazýváme 

četnosti. Chceme-li mezi sebou porovnávat různá rozdělení četností lišící se svým 

rozsahem a dospět také se snazší interpretaci výsledků, je vhodné převést absolutní 

četnosti na relativní četnosti, což je podíl jednotlivých absolutních četností k celkovému 

rozsahu souboru. (Hendl, 2008)  
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Příbová (1996) však zastává názor, že uspořádání výsledků do tabulek rozdělení 

četností a grafické postupy však dříve či později pro hlubší analýzu souvislostí přestanou 

postačovat. 

Z toho důvodu označuje první stupeň zpracování výsledků jako deskriptivní 

statistiku, která zahrnuje výpočet základních statistických charakteristik, které uceleně  

a koncentrovaně vypovídají o určitých kvantitativních vlastnostech dat a umožnují 

přehledným způsobem jejich popis. V tomto výzkumu bylo u složitějších a zároveň 

nejvýznamnějších otázek použito následujících:  

 Průměr – v našem případě aritmetický, je průměr všech hodnot ve statistickém 

souboru. Vypočítá se tak, že sečteme všechny hodnoty a vydělíme je počtem hodnot 

v souboru.  

 Modus –  hodnota, která se v daném statistickém souboru vyskytuje nejčastěji, 

neboli je to hodnota znaku s největší relativní četností. Představuje jakousi typickou 

hodnotu sledovaného souboru.  

 Medián – jedná se o prostřední hodnotu, neboli dělí řadu vzestupně seřazených 

výsledků na dvě stejně početné poloviny. Pro zjištění mediánu stačí hodnoty 

určitého souboru seřadit podle velikosti a najít hodnotu, která se nalézá uprostřed 

seznamu.  

 Šikmost – veličina, která určuje, jakým směrem je proměnná asymetricky 

rozložena. Rozlišujeme šikmost kladnou (pravostrannou), kdy se většina získaných 

hodnot nachází pod průměrem a šikmost zápornou (levostrannou), kdy se většina 

hodnot nachází naopak nad průměrem. Míru této asymetričnosti rozložení pak 

určuje koeficient šikmosti.  

 Špičatost – udává, jak se v rozložení četností vyskytují velmi vysoké a velmi nízké 

hodnoty. I tuto míru lze udat pomocí koeficientu.  

 Směrodatná odchylka – určuje, jak moc jsou hodnoty rozptýleny či odchýleny od 

průměru hodnot. (Hendl, 2008)  

 

Hloubkové interview 

K přípravě dat pro analyzování bylo využito metody doslovné transkripce 

audiozáznamu. Hendl (2008) popisuje transkripci jako proces převodu mluveného 

projevu z interview do psané podoby. Při transkripci byl upraven dialekt a některé chyby 

ve větné skladbě.  
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K analýze a rozboru dat byla využita tzv. zakotvená teorie, jejímiž autory jsou  

B. Glaser a A. Strauss (1967). Nejdůležitějšími kroky této metody analýzy dat jsou 

kódování a psaní poznámek. Kódování je definováno jako „přiřazování klíčových slov či 

symbolů k částem textu, tak, aby byla umožněna snadnější a rychlejší práce s těmito 

částmi.“ (Miovský, 2006, str. 219) Jinými slovy, kódováním převádíme odpovědi do 

podoby použitelné počítačovém zpracování údajů.  

Nejdříve bylo provedeno otevřené kódování, při kterém se pojmům a částem 

rozhovoru přiřazovaly vyšší, abstraktnější pojmenování a vytvořily se tak základní 

kategorie. Poté bylo provedeno axiální kódování, při němž se uspořádaly pojmy, které 

byly získány, a hledaly se mezi nimi souvislosti a vazby.  

Posledním krokem byla integrace výsledků. K jejich znázornění slouží vývojové 

schéma. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 VÝSLEDKY ELEKTRONICKÉHO DOTAZOVÁNÍ 

Použitý dotazník obsahuje celkem 21 otázek rozdělených do několika okruhů 

podle toho, jaký druh informací mají jednotlivé otázky přinést.  

Jak již bylo řečeno, u všech otázek jsou pro větší přehlednost zjištěné údaje 

zaznamenány do tabulek, u některých eventuálně do grafů, které poskytují rychlejší  

a přehlednější představu o charakteristických rysech analyzovaných jevů.  

5.1.1 Okruh I:  Sportovní odvětví  

1. Která sportovní odvětví podporujete nebo jste někdy podporovali? Pokud jich je 

více, uveďte všechny.  

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou 

vlastní. 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Lední hokej 73 29,45% 

Fotbal 41 16,54% 

Golf 20 8,06% 

Basketbal 17 6,85% 

Motorismus 17 6,85% 

Cyklistika 15 6,05% 

Volejbal 13 5,24% 

Tenis 11 4,44% 

Florbal 8 3,23% 

Atletika 7 2,82% 

Házená 5 2,02% 

Bojové sporty 5 2,02% 

Běžecké nebo sjezdové 

lyžování 

3 1,21% 

Badminton 2 0,81% 

Nohejbal 2 0,81% 

Korfbal 1 0,4% 

Turistické oddíly 1 0,4% 

Dětské sportovní akce 1 0,4% 
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Koloběžky, plachtění, a 

primárně cestovatele a 

horolezectví 

1 0,4% 

Vodní slalom  1 0,4% 

Požární sport  1 0,4% 

Futsal 1 0,4% 

Rugby  1 0,4% 

Sportovní střelba 1 0,4% 

                 Tabulka 1 - Podporované sportovní odvětví (zdroj: vlastní zpracování)  

Jelikož cílovou skupinou tohoto výzkumu byli sponzoři hokejových klubů, podle 

předpokladu lední hokej zvolili všichni respondenti. Dalším nejvíce podporovaným 

sportem se stal fotbal, což se také dalo očekávat. Na třetím místě se umístil golf. To je 

podle mého názoru překvapivé, protože se jedná o individuální sport a možnost propagace 

firmy není taková, jako u sportu kolektivních. U golfu je však nesporná výhoda možnost 

kontaktu se zajímavými lidmi a potenciálními obchodními partnery, protože se stále 

uvažuje o golfu jako o sportu pro vyšší vrstvy.  

Respondenty z tohoto výzkumu nejčastěji podporovaná sportovní odvětví jsou 

zachycena v následujícím grafu, kde položka „ostatní“ sdružuje ta odvětví, která byla 

v odpovědích zastoupena méně než třikrát.  

 Graf 1 - Nejčastěji podporovaná sportovní odvětví (zdroj: vlastní zpracování) 
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Následující doplňující tabulka znázorňuje, kolik sportovních odvětví firmy 

podporují najednou. Dvě, tři nebo pět odvětví podporuje 49 dotázaných respondentů. 

Tyto počty odvětví byly nejvíce zastoupeny v odpovědích. 

 

Odpověď Absolutní četnost 

Jedno odvětví 8 

Dvě odvětví 20 

Tři odvětví 15 

Čtyři odvětví 8 

Pět odvětví 14 

Šest a více odvětví 8 

Tabulka 2 - Množství sportovních odvětví (zdroj: vlastní zpracování) 

86,36% velkých firem (250 a více zaměstnanců) sponzoruje více než 3 odvětví  

a 64,5% malých podniků (1-49 zaměstnanců) sponzoruje maximálně dvě sportovní 

odvětví. 

2. Uvažujete v budoucnosti o podpoře jiného sportovního odvětví? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další 

otázky (Ano → otázka č. 3, Ne → otázka č. 4). 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Ne  49 67,12% 

Ano 24 32,88% 

           Tabulka 3 - Podpora jiného odvětví (zdroj: vlastní zpracování)                     

Z odpovědí je patrné, že firmy, které v současnosti již podporují více než jedno 

odvětví nebo firmy malé, o dalším rozšiřování většinou zatím neuvažují. 67,12% firem 

nyní neuvažuje o rozšíření sponzorství do jiných odvětví, než je lední hokej.  

3. Pokud ano, o kterém? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Florbal 3 12,5% 

Tenis 3 12,5% 

Záleží na nabídce 3 12,5% 

Basketbal 2 8,33% 
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Divácky atraktivní sport 1 4,17% 

Lední hokej 1 4,17% 

Golf 1 4,17% 

Neurčeno 10 41,67% 

Tabulka 4 - Odvětví, které chtějí firmy podporovat v budoucnu (zdroj: vlastní zpracování) 

Největší zájem o sponzoring do budoucna mají respondenti u florbalu a tenisu. 

Florbal je sport, který se v Evropě těší stále větší popularitě, dokonce se jedná o jeho 

zařazení do programu Olympijských her, a firmy ho tak vidí do budoucna jako vhodnou, 

v současné době ještě ne tak finančně nákladnou možnost zviditelnit se. 

Zdá se, že někteří z respondentů, kteří do budoucna uvažují o další podpoře sportu, 

nepřikládají až takovou váhu tomu, o jaký sport půjde. Jedná se dokonce o více než 40% 

z nich. Zdůrazňují však, že bude záležet na konkrétní nabídce, což může být dobrou 

zprávou i pro méně populární sporty. Ty však musí být schopni sponzorovi nabídnout 

dostačující protihodnoty, i když například nedosahují takové divácké atraktivnosti či 

mediální pozornosti.  

Zajímavá odpověď přišla od jednoho z respondentů, která potvrzuje předešlá 

slova. „Nemáme konkrétní plán. U nás sponzoring vždy plánujeme podle poměru 

cena/výkon, čili nikdy nebudeme sponzorovat např. fotbal či atletiku. Nemáme velké 

zdroje na sponzoring, takže se tomu musíme přizpůsobit.“ 

          Graf 2 - Odvětví, o jejichž podpoře firmy uvažují (zdroj: vlastní zpracování) 
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4. Podporovala Vaše firma v minulosti sportovní odvětví, od kterého jste se 

rozhodli odejít?  

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další 

otázky (Ano → otázka č. 5, Ne → otázka č. 6). 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Ne 48 65,75% 

Ano 25 34,25% 

                         Tabulka 5 - Zanechání podpory (zdroj: vlastní zpracování) 

34,25% firem již pravděpodobně mají se sponzoringem nějakého odvětví špatné 

zkušenosti a rozhodly se od něj upustit. 65,75% respondentů prozatím neupustilo od 

sponzoringu daného sportovního odvětví. 

5. Pokud ano, jaké a proč? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Fotbal 5 20% 

Lední hokej 3 12% 

Golf 2 8% 

Motorsport 2 8% 

Cyklistika 1 4% 

Lyžování   1 4% 

Aerobik 1 4% 

Triatlon 1 4% 

Plachtění 1 4% 

Badminton 1 4% 

Taneční studio 1 4% 

Nespecifikováno 6 24% 

                         Tabulka 6 - Opuštěná sportovní odvětví (zdroj: vlastní zpracování) 

Nejvíce sponzorů zanechalo spolupráci s fotbalovými kluby. Nejčastěji 

uvedenými důvody ukončení spolupráce ve fotbalu je nedůstojné prostředí díky FAČRu, 

skandálům s úplatky atd. Na tomto stanovisku se shodli 3 z 5 respondentů. Co se týká 

upuštění od podpory hokeje, jeden z respondentů uvedl tento důvod: „Letošní rok jsme 

ukončili dlouholetou spolupráci s hokejovým klubem HC Sparta Praha. Důvod, proč jsme 
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spolupráci ukončili je ten, že se chceme věnovat jiným aktivitám, např. golfu. Dalším 

důvodem je, že HCS uzavřela spolupráci s konkurencí a mezi hlavní partnery nyní patří 

Auto Louda. Povědomí o značce Auto Brejla je podle našeho názoru na dobré úrovni. Na 

hokejová utkání chodí stále stejná skupina osob, takže nám prezentace vozů v hale 

nepřinášelo to, co jsme očekávali.“ 

Dalším důvodem, proč se firmy rozhodly z nějakého odvětví odejít je, že více 

sportovních podpor menšího charakteru zaměřily na jednu či dvě hlavní oblasti, jakou je 

v České republice právě lední hokej.  

Častou odpovědí bylo i „snižování rozpočtu“, přičemž marketing bývá oblastí, ve 

které se tento fakt projeví nejdříve.  

        Graf 3 - Opuštěná sportovní odvětví (zdroj: vlastní zpracování) 

6. Myslíte si, že se některá sportovní odvětví obejdou bez sponzora? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další 

otázky (Ano → otázka č. 7, Ne → otázka č. 8). 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Ne 60 82,19% 

Ano 13 17,81% 

                         Tabulka 7 - Existence sportů bez sponzora (zdroj: vlastní zpracování) 

Převážná většina, přesněji 82,19% respondentů si myslí, že neexistuje odvětví, 

které by se obešlo bez jakéhokoliv sponzora. 
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7. Pokud ano, která? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Šachy 4 30,77% 

Stolní tenis 2 15,4% 

Atletika 1 7,69% 

Gymnastika 1 7,69% 

Fotbal 1 7,69% 

Korfbal 1 7,69% 

Maraton 1 7,69% 

Poker 1 7,69% 

Bowling 1 7,69% 

                      Tabulka 8 - Sporty, které se obejdou bez sponzorů (zdroj: vlastní zpracování) 

V předchozí otázce odpovědělo 13 respondentů, že existují odvětví, ve kterých 

nemusí figurovat žádný sponzor. 30,77% z nich zmínilo jako tento sport šachy, u kterých 

je však velmi diskutabilní, zda se jedná opravdu o sport, či pouze společenskou hru. 

Tato práce se zabývá vrcholovým, profesionálním sportem, ve kterém je dle mého 

názoru vždy třeba alespoň minimální finanční podpory, ať už na krytí základního 

vybavení či cestovného. Tyto finance v naprosté většině plynou právě od sponzorů,  

a proto uvedení některých sportů, které by se dle respondentů bez sponzorů obešly, může 

pocházet z nesprávné formulace otázky č. 6.  Pravděpodobně bylo vhodné doplnění  

a otázka by mohla lépe vypadat takto: „Myslíte si, že některá sportovní odvětví se ve 

vrcholovém/profesionálem sportu obejdou bez sponzora?“  
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              Graf 4 - Která odvětví se obejdou bez sponzora? (zdroj: vlastní zpracování) 

5.1.2 Okruh II: Charakter sponzoringu 

8. Jakou formu sponzoringu uplatňujete? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Sponzoring sportovních klubů 40 54,79% 

Sponzoring sportovních týmů 12 16,44% 

Sponzoring ligové soutěže 10 13,7% 

Sponzoring sportovních akcí 6 8,22% 

Sponzoring jednotlivců 5 6,85% 

             Tabulka 9 - Forma sponzoringu (zdroj: vlastní zpracování) 

Podle předpokladu, respondenty tohoto dotazníku je nejčastěji využíván 

sponzoring sportovních klubů. Konkrétně 40 z nich zvolilo tuto možnost, 12 zvolilo  

i sponzoring sportovních týmů a 10 z nich je sponzorem ligových soutěží.  
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Při analýze výsledků však opět vystává skutečnost, že otázka mohla být opět lépe 

položena. Je zřejmé, že z dotazovaných firem by měla každá sponzorovat sportovní klub, 

či alespoň tým. Jak ale můžeme vidět, objevují se i jiné odpovědi, a to pravděpodobně 

z toho důvodu, že respondent mohl zvolit pouze jednu odpověď. Přitom se samozřejmě 

může firma zaměřit na více forem sponzoringu, a tak by bylo vhodnější ponechat na 

odpověď více možností. V tomto případě tedy pravděpodobně volili možnost, která je 

jejich primární a nejdůležitější formou. 

  Graf 5 - Uplatňovaná forma sponzoringu (zdroj: vlastní zpracování) 

 

9. Jaký podíl na celkovém klubovém objemu příspěvků ze sponzoringu zaujímáte? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Spolusponzor 40 54,79% 

Sponzor dodavatel 22 30,14% 

Titulní sponzor 11 15,07% 

                        Tabulka 10 - Typ sponzoringu (zdroj: vlastní zpracování) 

54,79% respondentů figurují jako spolusponzoři. To znamená, že klub má 

zpravidla několik dalších sponzorů, kteří mají podobná práva za podobnou cenu. Velké 

zastoupení mají také sponzoři dodavatelé, kteří místo peněz dodávají určité hotové 

výrobky. Z našich respondentů to byly například doplňky stravy. Nejmenší část 

respondentů jsou pochopitelně titulní sponzoři.  
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                   Graf 6 - Typy sponzoringu (zdroj: vlastní zpracování) 

5.1.3 Okruh III: Faktory působící na sponzorování  

10. Oznámkujte následující pozitivní faktory podle toho, jaký mají pro Vás vliv na 

spolupráci se sportovním odvětvím. (1 - nejvýznamnější, 2 - významný, 3 - méně 

významný, 4 - nejméně významný) 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.  

Odpovědi Průměr Modus Medián Šikmost 
Špičatos

t 

Směrodatná 

odchylka 

Popularita 

sportovního odvětví 
1,63014 1 1 1,26821 1,20357 0,80251 

Divácká návštěvnost 1,94521 2 2 0,75758 -0,21507 0,91995 

Sportovní úspěchy 

klubu (1.-4. místo)  
2,49315 2 2 0,07107 -0,86047 0,93813 

Četnost televizních 

přenosů 
2,36986 3 3 -0,02772 -1,20807 1,02712 

Mediální pozornost 2,00000 2 2 0,47402 -0,66325 0,89136 

Osobnost sportovce/ 

sportovců 
2,21918 2 2 0,31392 -0,83592 0,95439 

Oblíbenost 

sportovního odvětví ve 

vašem regionu 

1,71233 1 2 1,14187 0,72836 0,85174 

Vlastní zájem 2,27397 2 2 0,40529 -1,12560 1,08867 

 Tabulka 11 – Pozitivní vlivy na spolupráci (zdroj: vlastní zpracování) 
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Tato otázka je pro celý výzkum naprosto zásadní, proto je její interpretace 

podrobnější a je rozebírána do větších detailů. Otázka zjišťuje, jaké faktory mají největší 

pozitivní vliv na spolupráci se sportovním odvětvím.  

Jak je vidět na následujícím grafu č. 7, největší vliv z pohledu průměru má 

popularita sportovního odvětví, oblíbenost sportovního odvětví v regionu a divácká 

sledovanost. Největší hodnotu směrodatné odchylky, tudíž nejvíce odchýlené hodnoty od 

průměru má vlastní zájem a poté četnost televizních přenosů. Velká směrodatná odchylka 

signalizuje velké vzájemné odlišnosti v názorech jednotlivých respondentů.  

 

          Graf 7 - Průměrné hodnoty pozitivních vlivů (zdroj: vlastní zpracování)  
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Graf 8 - Počet odpovědí u jednotlivých faktorů (zdroj: vlastní zpracování) 

Podle počtu jednotlivých odpovědí (absolutní četnosti), zobrazených výše na 

grafu č. 8, se většina sponzorů shoduje, že nejvýznamnější tři faktory jsou pro ně 

popularita sportovního odvětví, která dostala hlasů jako „nejvýznamnější“ faktor úplně 

nejvíce, dále oblíbenost sportu v regionu, ve kterém firma působí, a třetím 

nejvýznamnějším je divácká návštěvnost. 

Dle odpovědí se jako významné celkově pro sponzory jeví téměř všechny faktory, 

kromě četnosti televizních přenosů. Z toho důvodu byl tento faktor pro další porovnávání 

vyřazen, stejně jako tři faktory nejvýznamnější uvedené výše. Zbývající faktory, které 

mají podobnou hodnotu významnosti pro sponzora, jsou dále porovnány i pomocí 

regresních přímek. Tyto přímky jsou ovlivněné volbami sponzorů a znázorněné níže na 

grafu č. 9. Ukazuje se, že významné jsou pro sponzory faktory v tomto pořadí: 

 Mediální pozornost 

 Osobnost sportovce 

 Vlastní zájem 

 Sportovní úspěch 

Zároveň můžeme podle regresní přímky vidět, že sportovní úspěch je pro 

sponzory faktor, který vnímají velmi rozdílně. 
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Graf 9 - Regresní přímky obecně významných faktorů (zdroj: vlastní zpracování) 

Jako méně významné faktory označili sponzoři nejčastěji četnost televizních 

přenosů a sportovní úspěch. Ovšem když tyto faktory opět porovnáme pomocí regresních 

přímek, ukáže se, že ne všichni sponzoři tyto faktory za méně významné skutečně 

považují. 

 

Graf 10 - Regresní přímky obecně méně významných faktorů (zdroj: vlastní zpracování) 

Jako nevýznamné určují sponzoři následující faktory, které byly opět porovnány 

regresními přímkami, tedy vlivem ostatních respondentů.  
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 sportovní úspěchy budou nejvíce nevýznamným faktorem, ovšem spojnice trendu 

říká, že ne všichni sponzoři se na tomto shodnou 

 četnost televizních přenosů bude druhým nejvíce nevýznamným faktorem pro 

sponzory 

 vlastní zájem bude třetí  

 osobnost sportovce bude faktorem čtvrtým od konce mezi nevýznamnými 

Podle grafů tedy můžeme tvrdit, že nejvýznamnějšími faktory jsou popularita 

sportovního odvětví, popularita sportovního odvětví v regionu, divácká návštěvnost  

a mediální pozornost. 

Mezi významné faktory můžeme zařadit osobnost sportovce a vlastní zájmy. 

Méně významné faktory nemůžeme s jistotou určit neboť četnosti televizních 

přenosů a sportovních úspěchům přikládají někteří sponzoři i větší význam, ve svých 

názorech se tedy různí. 

Žádný z těchto faktorů není pro sponzory výrazně nevýznamným. 

11. Oznámkujte následující negativní faktory podle toho, jaký by měly vliv na 

spolupráci s daným sportovním odvětvím. (1 - určitě by odradil, 2 - spíše by odradil, 

3 - nevím, 4 - spíše by neodradil, 5 - určitě by neodradil) 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, 

respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále. 

Odpovědi Průměr Modus Medián Šikmost Špičatost 
Směrodatná 

odchylka 

Doping 1,65753 1 1 1,95251 3,09329 1,12529 

Korupce 1,50685 1 1 2,45774 5,59923 1,02199 

Sportovní neúspěch 3,54795 4 4 -0,60312 -0,53680 1,21679 

Nízká popularita 2,72603 3 3 0,12587 -0,54962 1,03712 

Rozhodnutí vedení 

firmy 
1,90411 1 1 1,19604 0,86013 1,12462 

Nevěrohodné 

nakládání s penězi 
1,54795 1 1 2,13121 4,30976 0,99369 

Nevhodné chování 

sportovce 
2,13699 1 2 0,87534 0,28492 1,11423 

 Tabulka 12 - Vlivy na ukončení spolupráce (zdroj: vlastní zpracování) 

Respondenti by dle výsledků průměrných hodnot, zanesených níže v grafu č. 11, 

nejpravděpodobněji ukončovali spolupráci se sportovním odvětvím v případě dopingu, 

korupce a nevěrohodného nakládání s penězi. Tyto vlivy převážně hodnotili známkou 
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číslo 1, "určitě by odradil". Ve srovnání s ostatními má korupce z těchto tří faktorů 

nejvyšší stupeň koncentrace středových hodnot. Důvod, který by spíše neodradil od 

sponzoringu je sportovní neúspěch, což potvrzuje výsledky z předchozí otázky, kde měl 

sportovní úspěch sice široký rozptyl odpovědí, avšak celkově vyšel spíše jako faktor, 

kterému nepřikládají firmy takovou pozornost jako faktorům jiným.  

 

 

                Graf 11 - Průměrné hodnoty negativních vlivů (zdroj: vlastní zpracování) 

U faktoru „nevhodné chování sportovce“ by se dalo se říci, že tento důvod, 

vedoucí k ukončení spolupráce, může souviset s otázkou číslo 8, kdy ze 73 respondentů 

jich uplatňuje pouze 5 sponzoring jednotlivců. Z toho vyplývá, že firmy sponzorující 

kluby nebo týmy nemusí klást tak velkou pozornost na chování sportovce tolik jako firmy, 

které sponzorují jen jednu konkrétní osobu.  

 

   Graf 12 - Počet odpovědí u jednotlivých faktorů (zdroj: vlastní zpracování) 
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Z grafu počtu jednotlivých odpovědí je patrné, že sponzoři se téměř shodují, že by 

je určitě odradil doping, korupce a nevěrohodné nakládání s penězi. Dalším důvodem by 

mohlo být rozhodnutí vedení firmy. 

Nevhodné chování sportovce by sponzory spíše odradilo. 

Nejvíce nejednoznačné jsou důvody sportovního neúspěchu a nízké popularity,  

u nichž nemají všichni sponzoři podobný názor nebo neví, zda by to byl možný důvod 

k ukončení spolupráce. To je dobře vidět na grafu č. 13. Dokazuje to i koeficient 

špičatosti, který je u obou důvodů záporný, takže se ukazuje rovnoměrnější rozdělení 

počtu odpovědí. 

 

 

           Graf 13 - Porovnání sportovního neúspěchu a nízké popularity (zdroj: vlastní zpracování) 

Koeficient šikmosti je záporný u sportovního neúspěchu, takže více naměřených 

hodnot se bude nacházet vpravo od průměru. To jinými slovy znamená, že u důvodu 

sportovního neúspěchu se respondenti přiklání spíše k možnosti, že nemá vliv na odrazení 

od spolupráce.  U důvodu nízké popularity tomu bude přesně naopak a větší množství 

hodnot se bude nacházet vlevo od průměru, koeficient šikmosti je totiž kladný. 

Sponzory by tedy nízká popularita spíše odradila. Naopak sportovní neúspěch by 

spíše nebyl důvodem k ukončení spolupráce. 
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12. Oznámkujte jakou roli, pro Vás jako sponzora, hrají následující cíle, kterých 

chcete dosáhnout? (1 - hraje velkou roli, 2 - spíše hraje roli, 3 - nevím, 4 - spíše 

nehraje roli, 5 - nehraje žádnou roli) 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, 

respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále. 

Odpovědi Průměr Modus Medián Šikmost Špičatost 
Směrodatná 

odchylka 

Zvýšit povědomí veřejnosti 

o výrobku nebo službě 
1,98630 1 2 0,95895 0,02104 1,15264 

Zvýšit povědomí o názvu 

podniku 
1,76712 1 1 1,37360 1,45286 1,01388 

Pomocí sportu podporovat 

identifikaci firmy 
2,09589 2 2 0,54971 0,00655 0,92402 

Zlepšit místní znalost o 

firmě 
2,01370 1 2 0,87561 -0,04253 1,09160 

Vytvářet dobré jméno ve 

společnosti, mezi 

zaměstnanci 

2,20548 2 2 0,72146 -0,08606 1,09743 

Kontaktní spojení se 

zákazníky, obchodníky, 

partnery 

2,00000 1 2 0,95190 0,19814 1,07270 

Vytvoření tzv. good will 2,15068 2 2 1,01994 0,69363 1,08124 

Využití sportu pro vlastní 

komunikační cíle 
2,47945 2 2 0,59829 -0,33226 1,17169 

Motivace spolupracovníků 2,76712 2 3 0,22612 -0,87049 1,21092 

Sociální aspekty  2,45455 2 2 0,24133 -1,00016 1,10894 

 Tabulka 13 - Cíle, jakých chtějí firmy dosáhnout (zdroj: vlastní zpracování) 

Tato otázka se zaměřila na cíle firem. Dle průměru odpovědí vychází, že hlavním 

cílem je zvýšit povědomí o názvu podniku. Nejčastěji respondenti u této možnosti volili 

známku 1, tedy že tento cíl hraje velkou roli. Naopak malou roli mají pro respondenty 

cíle motivovat spolupracovníky, využít sport pro vlastní komunikační cíle a sociální 

aspekty. 
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Graf 14 - Průměrná hodnota cílů (zdroj: vlastní zpracování)                  

13. Oznámkujte následující důvody pro Vaši podporu právě ledního hokeje. (1 - 

nejvýznamnější, 2 - významný, 3 - méně významný, 4 - nejméně významný) 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.  

Odpovědi Průměr Modus Medián Šikmost Špičatost 
Směrodatná 

odchylka 

Popularita ledního 

hokeje 
1,49315 1 1 1,33114 1,50100 0,68493 

Divácká návštěvnost 1,71233 1 2 0,73917 -0,55423 0,80204 

Sportovní úspěchy 2,08219 2 2 0,40226 -0,07453 0,77200 

Četnost televizních 

přenosů 
2,39726 3 2 -0,01104 -1,06580 0,98953 

Mediální pozornost 1,98630 2 2 0,57714 -0,54834 0,91402 

Osobnost sportovce 2,41096 2 2 0,03649 -0,71818 0,88883 

Osobní preference 

vedení podniku 
1,98630 1 2 0,69624 -0,45516 0,95793 

Získání práce pro 

firmu 
2,61644 4 3 -0,12702 -1,44860 1,15427 

Tabulka 14 - Důvody sponzoringu hokeje (zdroj: vlastní zpracování) 
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Hlavním důvodem pro sponzoring ledního hokeje je jeho popularita a divácká 

návštěvnost. Nejmenší rozptýlení od průměrné hodnoty má taktéž právě popularita 

ledního hokeje, což znamená, že respondenti volili převážně známky 1 a 2. 

 

                Graf 15 - Průměrné známky důvodů podpory (zdroj: vlastní zpracování) 

14. Oznámkujte následující protislužby, které preferujete za sponzorské aktivity 

Vaší firmy. (1 - nejpreferovanější, 2 - více preferovaná, 3 - preferovaná, 4 - méně 

preferovaná, 5 - nejméně preferovaná) 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, 

respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále. 

Odpovědi Průměr Modus Medián Šikmost Špičatost 
Směrodatná 

odchylka 

Sportovní reklama 1,84932 1 1 1,26460 0,81767 1,11860 

Uveřejnění loga firmy v 

klubových novinách 

nebo programu utkání 

2,05479 1 2 0,57129 -0,72671 1,07130 

Uveřejnění loga na 

oficiálních stránkách 
1,91781 1 2 0,93529 0,03519 1,03041 

Zmínění jména firmy 

při sportovním utkání 
1,93151 1 2 1,04493 0,41398 1,06409 

V.I.P. servis  2,38356 1 2 0,63318 -0,73632 1,30992 

Tabulka 15 - Preferované protislužby (zdroj: vlastní zpracování) 
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Z výzkumu vyplynulo, že jako protislužba za finanční podporu je nejvíce 

upřednostňována sportovní reklama, která známku 1 dostala od respondentů ze všech 

odpovědí nejčastěji. Každá z nabídnutých odpovědí má pozitivní vychýlenou křivku 

šikmosti doleva. Rozdíl mezi hodnotami rozptýlenými od průměrných hodnot je u všech 

odpovědí podobný. Nejvyšší odchýlení má odpověď V.I.P. servis, jejíž průměrná hodnota 

je taktéž nejvyšší.  

 

Graf 16 - Průměrné známky očekávaných protislužeb (zdroj: vlastní zpracování) 

15. Používáte vedle sponzoringu i formy daru? 

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”. 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 48 65,75% 

Ne 25 34,25% 

           Tabulka 16 - Forma daru (zdroj: vlastní zpracování) 

Kromě samotného sponzoringu existuje také možnost darování. Odlišnosti 

těchto dvou praktik byly popsány v teoretické části. Této možnosti využívá 48 

respondentů, tedy přes 65% dotázaných.  
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16. Využíváte možnost odpočtu daru od základu daně?  

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”. 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 48 65,75% 

Ne 25 34,25% 

           Tabulka 17 - Odpočet od daně (zdroj: vlastní zpracování) 

V této otázce jsou odpovědi totožné s otázkou předešlou, z čehož plyne, že firmy, 

které dary poskytují, zároveň využívají možnosti odpočtu těchto darů od základu daně. 

Snad si tedy i uvědomují rozdíly těchto dvou forem podpory.  

5.1.4 Okruh IV: Informace o firmě 

17. Je vaše společnost česká nebo ze zahraničí? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Česká 61 83,56% 

Zahraniční 12 16,44% 

                            Tabulka 18 - Původ firmy (zdroj: vlastní zpracování) 

Většina respondentů jsou zástupci českých firem. Abychom byli přesní, jedná se 

o 83,56% respondentů. V menšině jsou zde firmy zahraniční, jenž vyplnilo dotazník 12  

a tím zaujímají 16,44%. Avšak i z tohoto čísla je patrné, že český hokej je atraktivní i pro 

zahraniční společnosti, které navazují s kluby spolupráci. To může být způsobeno tím, že 

se například snaží rozšířit pole své působnosti do naší republiky a jsou si dobře vědomi, 

jak je lední hokej u nás populární. Proto si jako nástroj vybírají právě spolupráci  

s předními českými kluby.  

18. Kolik lidí Vaše firma zaměstnává? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

1 – 49 31 42,47% 

50 – 249 20 27,4% 

250 a více 22 30,14% 

            Tabulka 19 - Velikost firmy (zdroj: vlastní zpracování) 
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Největší zastoupení mají tzv. malé podniky do 49 zaměstnanců, a to 42,47 %. U 

nich je spolupráce s hokejovými kluby často zásadní a jedinou formou propagace. 

Podobné zastoupení, okolo 30 %, mají podniky střední do 250 zaměstnanců a velké, které 

zaměstnávají 250 a více pracovníků.   

19. Jakou právní formu má Vaše firma? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy. 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

s.r.o. 41 56,16% 

a.s. 26 35,62% 

Příspěvková organizace 2 2,74% 

Komora 2 2,74% 

OSVČ 1 1,37% 

Evropská společnost  1 1,37% 

           Tabulka 20 - Právní forma (zdroj: vlastní zpracování) 

Z tabulky vyplývá, že z právních forem převládají dvě odpovědi, které v součtu 

zaujímají více než 90%. 41 respondentů odpovědělo, že jejich právní forma firmy je s.r.o. 

a 26 firem je a.s.  Vyskytly se však i jiné právní formy, které nejsou u pojmu sponzoringu 

až tak běžné.  

20. Jaký je rozsah působnosti Vaší firmy? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Mezinárodní  39 53,42% 

Národní 18 24,66% 

Regionální 15 20,55% 

Obecní 1 1,37% 

          Tabulka 21 - Působnost firmy (zdroj: vlastní zpracování) 

Cílem otázky č. 20 bylo zjistit, jak daleká je působnost jednotlivých firem. 

Nejvyšší zastoupení mají firmy s mezinárodní působností (53,42%), které zpravidla 

disponují větším kapitálem a mohou si tak logicky dovolit vynaložit více prostředků na 

vlastní propagaci. Se zastoupením necelých 25% jsou firmy národní, a firmy regionální 

s počtem odpovědí 15 zaujímají 20,55%. Jedna firma má pouze obecní rozsah působnosti, 
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pročež si myslíme, že spolupráce s místním sportovním klubem je naprosto ideální 

způsob, jak firmu zviditelnit v blízkém okolí.   

21. V jakém oboru Vaše firma podniká? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy. 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Stavebnictví 14 19,18% 

Automobilový průmysl 10 13,7% 

Logistika 4 5,48% 

Strojírenství 4 5,48% 

Polygrafický průmysl 3 4,11% 

Reklama 3 4,11% 

Potravinářský průmysl 2 2,74% 

Advokacie 2 2,74% 

Energetika 2 2,74% 

Jiné 27 39,72% 

         Tabulka 22 - Obor podnikání (zdroj: vlastní zpracování) 

Obor podnikání měl velice široký rozptyl, bylo zde zastoupeno více než  

30 různých oborů. Převládaly však obory stavebnictví a automobilový průmysl, které 

měly v součtu více než 30ti % zastoupení. Za zmínku také stojí, že 27 respondentů 

napsalo svou vlastní odpověď. Těmi byly např. kurzové sázky, nanotechnologie, 

pojišťovnictví, investiční poradenství nebo kosmetické služby. Je překvapivé, že ani 

jeden z respondentů nebyla firma působící ve sportovním odvětví, jako např. ve výrobě 

sportovního vybavení nebo oblečení. 

5.2 VÝSLEDKY HLOUBKOVÉHO INTERVIEW 

Následující kapitola popisuje, jak byla vyhodnocena kvalitativní část výzkumu, 

tedy hloubkové interview. Podmínky, za kterých rozhovor vznikl, byly popsány výše 

v kapitole metodika. 

Po rozboru a zakódování hloubkového rozhovoru bylo, i s pomocí poznámek, 

které byly pořizovány v průběhu celého vyhodnocování dotazníku, sestaveno následující 

vývojové schéma, podle něhož se sponzor rozhoduje, zda bude spolupracovat 

s hokejovým klubem. 
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Podle pana Jandy si z pozice sponzora můžeme vybrat, jestli budeme podporovat 

vrcholový sport nebo sport dětí a mládeže.  

Jestliže vybereme variantu, kdy budeme podporovat sport dětí a mládeže, budeme 

jako sponzor brát v úvahu osobní sympatie s námi podporovaným týmem (nebo jeho 

manažerem, trenérem, apod.). Poskytneme tedy jako sponzor materiální podporu – 

nejčastěji v podobě dresů, pohárů pro vítěze, atd. Na tyto věci, jejichž výrobu 

financujeme, si umístíme název, logo nebo jiný symbol naší firmy, čímž si zajistíme 

vizibilitu naší firmy a spojení jména naší firmy s podporou sportu dětí a mládeže. Tuto 

variantu podpory sportu a ledního hokeje mládeže realizujeme formou sponzorské 

smlouvy nebo daru, jehož hodnotu si poté můžeme odečíst od základu daně. 

Vybereme-li si jako sponzor variantu, kdy budeme sponzorovat hokejový klub, 

který hraje nejvyšší českou hokejovou ligu, budeme budoucí možnou spolupráci formou 

sponzoringu zvažovat a posuzovat podle daného schématu, ve kterém nás jako sponzora 

ovlivňuje více faktorů. 

Faktory, nacházející se nad osou, která vede ke smlouvě o sponzoringu, jsou 

faktory, při jejichž nedodržování má sponzor důvod, proč s hokejovým klubem nadále 

nespolupracovat. Faktory, které jsou umístěné pod čarou, jsou takové, podle kterých se 

sponzor rozhoduje, ale nejsou to zásadní faktory k ukončení nebo nenavázání spolupráce. 

Není nutné tedy všechny tyto faktory jako sportovní klub splnit. Ovšem přítomnost 

většiny nebo všech těchto faktorů vysoce zvyšuje šance k uzavření sponzorské smlouvy. 

Nutno podotknout, že ne každý z těchto faktorů můžeme jako hokejový klub (nebo jeho 

zástupce) přímo ovlivnit. 

Po uzavření sponzorské smlouvy, která obsahuje povinnosti pro obě smluvní 

strany, sponzor očekává plnění podmínek. Později se sponzor rozhoduje o další 

spolupráci právě podle těchto faktorů a podle toho, jestli je hokejový klub dokáže či 

nedokáže naplnit, nebo dokonce zda se klubu podaří splnit tyto podmínky nad očekávání. 

Jestliže dojde k většinovému naplnění těchto faktorů, sponzor se poté může rozhodnout 

dále spolupracovat s hokejovým klubem a mimo jiné rozšiřují svou smlouvu  

o mimosmluvní výhody pro obě strany (např. formou barteru). Na druhé straně, je-li 

sponzor nespokojen s více než jedním z těchto faktorů, může to vést k ukončení 

spolupráce ze strany sponzora.  

Celý proces se tak může opakovat a hokejový klub má možnost tyto faktory 

ovlivňovat a zlepšovat podmínky pro sponzora. 



69 
 

Obrázek 4 - Vývojové schéma rozhodování sponzora pro spolupráci s ledním hokeje  

(zdroj: vlastní zpracování) 
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Motivace firmy AUSTIS ke sponzoringu extraligového klubu ledního hokeje jsou 

tedy následující: 

 Skrze popularitu sportu a mediální zájem o něj propagovat svou firmu, její název, 

smysl a činnost, produkt. 

 Spojit jméno své firmy, se sportem, o který mají osoby ve vedení firmy osobní 

zájem. 

 Spolupráce s hokejovým klubem, v jehož vysokém managementu pracují lidé, se 

kterými mají osoby z vedení firmy přátelský vztah nebo k nim chovají sympatie.  

 Tyto osobní vztahy a sympatie pak hrají roli před uzavřením smlouvy o sponzoringu, 

jestliže sponzor nedůvěřuje plně financování sportu a obává se nepřehledného 

nakládání s penězi. 

 Firma chce své jméno spojovat zejména s kluby, které hrají nejvyšší hokejovou 

soutěž. 

 Firma chce sponzorovat lední hokej kvůli dodržování fair-play a nemyslí si, že se 

v hokeji objevuje jednání, které by tyto zásady porušovalo. 

 Firma očekává dobrou propagaci své značky. 

 Firma ráda využívá možnosti VIP služeb a výhod, které jim klub nabízí. 

 Firma ráda využívá možnost setkat se s ostatními sponzory klubu na akci ve VIP 

prostorech, které mohou zároveň využívat k vedení neformálního obchodního 

jednání. 

Jestliže jsou firmy spokojené, vyhledávají dlouhodobou spolupráci a váží si jí. 
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6 DISKUSE  

Při realizaci tohoto marketingového výzkumu byly použity dvě základní metody. 

Metoda kvantitativní byla prováděna formou elektronického dotazování z důvodu, že se 

výzkumu účastnily firmy, které působí po celé republice i v zahraničí a tento způsob 

dotazování byl tedy nejlepší možností. Šetření probíhalo v období 15. 4. 2017 – 5. 5. 2017 

a bylo osloveno 370 firem sponzorujících hokejové celky HC Sparta Praha, Bílí Tygři 

Liberec, HC PSG Zlín a HC Kometa Brno. Ze všech odeslaných dotazníků vrátilo  

73 vyplněných. Návratnost byla 20,9%, a vzhledem k pracovnímu vytížení a závislosti 

na ochotě zaměstnanců jsem s tímto číslem velice spokojen.  

Kvalitativní metodu byla provedena pomocí hloubkového interview, 

uskutečněného 16. 5. 2017 se spolumajitelem firmy Austis, sponzorující hokejový klub 

HC Sparta Praha, panem Karlem Jandou. Hloubkové interview trvalo cca 40 minut  

a odpovědi pana Jandy byly zaznamenávány pomocí audio nahrávky. Při rozhovoru byly 

převážně probírány do hloubky otázky z dotazníku.  

Za zamyšlení stoji také reliabilita a validita výzkumu. Reliabilita udává 

spolehlivost dotazníku a říká, zda pomocí opakovaného měření dosáhneme stejného 

výsledku. Validita udává, zda se dotazník zaměřuje na téma, které bylo vytyčeno. Aby 

byl dotazník validní, byla nejprve provedena pilotáž, které se zúčastnily tři firmy. 

Význam všech otázek respondenti pochopili tak, jak bylo zamýšleno. Došlo však 

k upozornění na drobné chyby, které vznikly spíše nepozorností, a to u otázek číslo 12  

a 14, kdy bylo doporučeno přidání další možné odpovědi, opravení chyby týkající se 

popisu známek a doplnění chybějícího slova v jedné z odpovědí.  

Před výzkumem jsme se s vedoucím práce shodli na faktu a stanovili tak hypotézu, 

že nejdůležitějším faktorem určujícím zájem sponzorů, je sportovní úspěch klubu. Po 

analýze výsledků však můžeme tvrdit, že tuto hypotézu se podařilo vyvrátit a sportovní 

úspěch se mezi zásadní faktory při rozhodování firem neřadí. Většina ostatních výsledků 

však dopadla podle očekávání a v některých případech bylo žádoucí se dozvědět i něco 

nad rámec tohoto výzkumu, jako u otázky číslo 1, při které mě zajímalo, jaká další 

sportovní odvětví firmy sponzorují či sponzorovali. Při této otázce bylo získáno 248 

různých odpovědí, což vedlo k tomu zjistit, kolik sportovních odvětví sponzorují nebo 

sponzorovaly firmy naráz. Poté byla tato otázka porovnána s otázkou číslo 18, u které 

jsem chtěl zjistit, zda má vliv velikost firmy na tom, kolik sportovních odvětví podporují. 

Podle předpokladů podporují firmy, které mají více než 250 zaměstnanců, často více než 
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tři odvětví zároveň a malé firmy (1-49 zaměstnanců) podporují převážně jedno nebo dvě 

odvětví.  

Dle mého názoru mohlo dojít k ovlivnění výsledku v otázce číslo 11 - 

„Oznámkujte následující negativní faktory podle toho, jaký by měly vliv na spolupráci  

s daným sportovním odvětvím.“ u odpovědi „nevhodné chování sportovce“, protože 

dotazník vyplnilo pouze 5 respondentů, kteří se zaměřují na sponzoring jednotlivce.  

Z toho důvodu pro firmy sponzorující kluby, týmy, soutěže atd. není nevhodné chování 

sportovce až tak zásadním faktorem pro případné ukončení spolupráce. Zatímco firmy 

sponzorující jednotlivce pochopitelně kladou velký důraz na reprezentativní chování 

sportovce. Ze stejného důvodu může být ovlivněna otázka číslo 13 „Oznámkujte 

následující důvody pro Vaši podporu ledního hokeje“.  

Za zmínku stojí také zajímavá odlišnost výsledků dosažených z kvantitativní  

a kvalitativní části výzkumu. Zatímco u jedenácté otázky v dotazníku respondenti 

nejčastěji volili doping a korupci jako faktory, které by určitě odradily od sponzoringu 

klubu, naopak pan Janda uvedl v rozhovoru, že tyto faktory nevnímá tak zásadně.  

O ukončení sponzoringu by přemýšlel v momentě, že by došlo k nevhodné prezentaci 

značky a loga, výměně majitelů, s nimiž uzavřela jeho firma smlouvu a v momentě 

zásadního sportovního neúspěchu, jako je sestoupení do druhé ligy. Tato poslední 

skutečnost by alespoň z části potvrzovala stanovenou hypotézu, z čehož je patrné, jak 

mohou být názory na ovlivňování sponzorské spolupráce individuální.  
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7 ZÁVĚR  

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jaké jsou motivační faktory určitých firem 

k tomu, aby své finanční prostředky investovaly do klubů ledního hokeje. Pro splnění 

tohoto cíle bylo zapotřebí se seznámit se základními teoretickými poznatky potřebné pro 

zpracování práce. Poté byl vytvořen dotazník, který byl následně rozeslán zástupcům 

sponzorských firem, a taktéž bylo provedeno hloubkové interview. Na základě získaných 

informací došlo k formulaci následujících doporučení, která mohou sloužit hokejovým 

klubům pro získání nových, nebo udržení stávajících partnerů:  

 Pokuste se oslovovat firmy s velkým rozsahem působnosti a s větším finančním 

kapitálem, nebo naopak čistě regionální firmy působící ve Vašem okolí; 

 Snažte se vyvarovat korupci v klubu a dopingu u svých hráčů; 

 Zabývejte se popularizací svého klubu v regionu, snažte se přilákat co nejvíce 

fanoušků a zaujmout širokou veřejnost; 

 Zjistěte klubu mediální pozornost; 

 Nabízejte dostatek reklamního využití partnerům, aby mohlo docházet ke zvýšení 

podvědomí o názvu firmy; 

 Nabízejte sponzorům výhody a V.I.P. služby na nejvyšší úrovni a s co nejvyšším 

komfortem, snažte se je neustále zlepšovat a zdokonalovat;  

 Dodržujte zásady fair-play; 

 Dbejte na dobré a přátelské vztahy s partnery; 

 Vnímejte sponzoring jako obchodní partnerství dvou rovnocenných stran; 

 Pokud se klubu nedaří po sportovní stránce, při komunikaci s firmami se tím 

nezatěžujte, pro většinu firem to totiž nehraje zásadní roli, a snažte se zaměřit 

pozornost na jiné přednosti, které můžete nabídnout. 

Největší zastoupení mezi respondenty mají malé firmy s počtem zaměstnanců  

1 – 49. Nejčastější právní forma je s.r.o. s mezinárodní působností a podnikáním v oboru 

stavebnictví. Nejčastěji respondenti využívají formu sponzoringu sportovních klubů v 

pozici spolusponzora. Téměř jedna polovina všech respondentů sponzoruje dvě nebo tři 

sportovní odvětví. Většina z nich momentálně neuvažuje o dalším rozšíření a podpoře 

jiných odvětví a taktéž nemají špatné zkušenosti se sponzoringem určitého odvětví, že by 

kvůli tomu museli od spolupráce odstoupit. V každém případě se však najdou výjimky.  

Úplným závěrem je třeba zdůraznit, že tato práce rozhodně není detailní  

a vyčerpávající analýzou prostředí sponzoringu v našich podmínkách, ale dle mého 
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názoru je dostačující pro vytvoření základní představy o tom, jak u nás sponzoring 

funguje, jeho smyslu, cílech a možnostech. Taková analýza by totiž zdaleka přesahovala 

rozsah jedné bakalářské práce, dokonce i rozsah jedné publikace. Možná se o to alespoň 

z části pokusím ve své diplomové práci, kde by mě zajímala analýza i z pohledu financí, 

např. o jaké částky za jaké protislužby se vlastně jedná.  

Práce neslouží ani jako hotový recept, jak získat sponzora. Takové, ještě 

donedávna velmi oblíbené přesné vzory, které krok po kroku určují jak v takových 

situacích postupovat, jsou již nyní pasé. V prostředí sponzoringu je totiž stěžejní se 

dokázat neustále přizpůsobovat, a to jak potřebám a požadavkům jednotlivých firem, tak 

i okolí a společnosti, ve které sportovní organizace působí. Vyjednávání s potenciálními 

partnery by mělo vždy být pečlivě připravené, individuální a mělo by vycházet z přesných 

a aktuálních informací. 
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Příloha 2 - Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Martin Matějček, jsem studentem sportovního managementu na fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a dovoluji si Vás kontaktovat touto cestou 

s žádostí o pomoc při výzkumu k mé bakalářské práci.    

Vybráni jste byli na základě sponzorování extraligového hokejového klubu. Dotazník se 

týká právě tohoto tématu a celý výzkum má za úkol zjistit, jaká je motivace firem ke 

sponzoringu hokejových klubů v České republice. Věřím, že pokud budete ochotni 

dotazník vyplnit, poskytnete tak kvalitní a užitečné informace, které budu moci v 

bakalářské práci využít. Dotazník se skládá z 21 otázek a zabere Vám přibližně 10 

minut. Konkrétní pokyny, jak správně dotazník vyplnit, naleznete po rozkliknutí 

samotného dotazníku hned na první stránce, případně přímo u jednotlivých otázek.  

Ještě bych Vás rádi upozornil, že dotazník je anonymní a nehrozí tak žádné zneužití 

Vašich soukromých údajů. 

 Závěrem bych rád dodal, že si Vaší pomoci velmi cením, a že pokud byste měli zájem o 

výsledky dotazníku, stačí mě zpětně kontaktovat na tuto emailovou adresu a rád Vám 

vše zašlu.  

Ještě jednou velice děkuji za Váš čas a ochotu. 

S pozdravem,  

Martin Matějček    



 

1. Která sportovní odvětví podporujete nebo jste dříve podporovali? Pokud jich 

je více, uveďte všechny. 

Zvolte alespoň jednu možnost nebo dopište vlastní, maximálně 13 možností. 

a) Atletika 

b) Basketbal 

c) Bojové sporty 

d) Cyklistika 

e) Florbal 

f) Fotbal 

g) Golf 

h) Házená 

i) Lední hokej 

j) Tenis 

k) Motorismus 

l) Volejbal 

m) Vlastní odpověď: ………… 

2. Uvažujete v budoucnosti o podpoře jiného sportovního odvětví? 

a) Ano 

b) Ne 

3. Pokud ano, o jakém? 

Vlastní odpověď: ………… 

4. Podporovala Vaše firma v minulosti sportovní odvětví, od kterého jste se 

rozhodli odejít? 

a) Ano 

b) Ne 

5. Pokud ano, které a proč? 

Vlastní odpověď: …………  

6. Myslíte, že se některá sportovní odvětví obejdou bez sponzora?  

a) Ano 

b) Ne 

7. Pokud ano, která? 

Vlastní odpověď: …………  

8. Jakou formu sponzoringu uplatňujete? 

a) Sponzoring ligové soutěže 

b) Sponzoring sportovních klubů 

c) Sponzoring sportovních akcí 

d) Sponzoring sportovních týmů 

e) Sponzoring jednotlivých sportovců 

9. Jaký podíl na celkovém objemu příspěvků ze sponzoringu zaujímáte? 

a) Sponzor dodavatel 



 

b) Spolusponzor 

c) Titulní sponzor 

10. Oznámkujte následující pozitivní faktory podle toho, jaký mají pro Vás vliv na 

spolupráci se sportovním odvětvím. (1 - nejvýznamnější, 2 - významný, 3 - 

méně významný, 4 - nejméně významný) 

Tyto faktory oznámkujte podle důležitosti známkami 1 – 4, kdy 1 je nejvýznamnější, 

2 významný, 3 méně významný a 4 je nejméně významný. U každé podotázky prosím 

zvolte jednu odpověď v rozpětí 1-4: 

a) Popularita sportovního odvětví:    1.........2.........3.........4 

b) Divácká návštěvnost:      1.........2.........3.........4 

c) Sportovní úspěchy na mezinárodní scéně:   1.........2.........3.........4 

d) Četnost televizních přenosů:     1.........2.........3.........4 

e) Mediální pozornost:      1.........2.........3.........4 

f) Osobnost sportovce/sportovců:    1.........2.........3.........4 

g) Oblíbenost sportovního odvětví ve vašem regionu:  1.........2.........3.........4 

h) Osobní zainteresovanost, vlastní zájem:   1.........2.........3.........4 

11. Oznámkujte následující negativní faktory podle toho, jaký by měly vliv na 

spolupráci s daným sportovním odvětvím. (1 - určitě by odradil, 2 - spíše by 

odradil, 3 - nevím, 4 - spíše by neodradil, 5 - určitě by neodradil) 

Tyto důvody oznámkujte podle důležitosti známkami 1 – 5, kdy 1 znamená, určitě by 

odradil, 2 spíše by odradil, 3 nevím, 4 spíše by neodradil a 5 znamená, určitě by 

neodradil. U každé podotázky prosím zvolte jednu odpověď v rozpětí 1-5: 

a) Doping:      1.........2.........3.........4.........5 

b) Korupce:      1.........2.........3.........4.........5 

c) Sportovní neúspěch:     1.........2.........3.........4.........5 

d) Nízká popularita:     1.........2.........3.........4.........5 

e) Rozhodnutí vedení firmy:    1.........2.........3.........4.........5 

f) Nevěrohodné nakládání s penězi:   1.........2.........3.........4.........5 

g) Nevhodné chování sportovce:   1.........2.........3.........4.........5 

12. Oznámkujte jakou roli, pro Vás jako sponzora, hrají následující cíle, kterých 

chcete dosáhnout? (1 - hraje velkou roli, 2 - spíše hraje roli, 3 - nevím, 4 - spíše 

nehraje roli, 5 - nehraje žádnou roli) 



 

Tyto důvody oznámkujte podle důležitosti známkami 1 – 5, kdy 1 znamená, hraje velkou 

roli, 2 spíše hraje roli, 3 nevím, 4 spíše nehraje žádnou roli a 5 znamená, nehraje 

žádnou roli. U každé podotázky prosím zvolte jednu odpověď v rozpětí 1-5: 

a) Zvýšit povědomí veřejnosti o výrobku nebo službě firmy: 

1.........2.........3.........4.........5 

b) Zvýšit povědomí o názvu podniku:    

1.........2.........3.........4.........5 

c) Pomocí sportu podporovat identifikaci firmy:  

1.........2.........3.........4.........5 

d) Zlepšit místní znalost o firmě:    

1.........2.........3.........4.........5 

e) Vytvářet dobré jméno ve společnosti, mezi zaměstnanci: 

1.........2.........3.........4.........5 

f) Kontaktní spojení se zákazníky, obchodníky, partnery: 

1.........2.........3.........4.........5 

g) Vytvoření tzv. good will :    

1.........2.........3.........4.........5 

h) Využití sportu pro vlastní komunikační cíle:  

1.........2.........3.........4.........5 

i) Motivace spolupracovníků:     

1.........2.........3.........4.........5 

j) Sociální aspekty:      

1.........2.........3.........4.........5 

13. Oznámkujte následující důvody pro Vaši podporu ledního hokeje. (1 - 

nejvýznamnější, 2 - významný, 3 - méně významný, 4 - nejméně významný) 

Tyto důvody oznámkujte podle důležitosti známkami 1 – 4, kdy 1 je nejvýznamnější, 2 

významný, 3 méně významný a 4 – nejméně významný. U každé podotázky prosím zvolte 

jednu odpověď v rozpětí 1-4: 

a) Popularita ledního hokeje:    1.........2.........3.........4 

b) Divácká návštěvnost:     1.........2.........3.........4 

c) Sportovní úspěchy klubu:    1.........2.........3.........4 

d) Četnost televizních přenosů:    1.........2.........3.........4 

e) Mediální pozornost:     1.........2.........3.........4 

f) Osobnost sportovce:     1.........2.........3.........4 



 

g) Osobní preference vedení podniku:   1.........2.........3.........4 

h) Získání práce pro firmu:    1.........2.........3.........4 

14. Oznámkujte následující protislužby, které preferujete za sponzorské aktivity 

Vaší firmy. (1 - nejpreferovanější, 2 - více preferovaná, 3 - preferovaná, 4 - 

méně preferovaná, 5 - nejméně preferovaná) 

Oznámkujte známkami 1 – 5, kdy 1 je nejpreferovanější, 2 více preferovaná, 3 

preferovaná, 4 méně preferovaná a 5 je nejméně preferovaná. U každé podotázky 

prosím zvolte jednu odpověď v rozpětí 1-5: 

a) Sportovní reklama      

1.........2.........3.........4.........5 

b) Uveřejnění loga firmy na klubových novinách nebo programu 

1.........2.........3.........4.........5 

c) Uveřejnění loga na oficiálních stránkách   

1.........2.........3.........4.........5 

d) Zmínění jména firmy při sportovním utkání   

1.........2.........3.........4.........5 

e) V.I.P. service       

1.........2.........3.........4.........5 

15. Používáte vedle sponzoringu i formy daru? 

a) Ano 

b) Ne 

16. Využíváte možnost odpočtu daru od základu daně? 

a) Ano 

b) Ne 

17. Je vaše společnost česká nebo ze zahraničí? 

a) Česká 

b) Zahraniční 

18. Kolik lidí Vaše firma zaměstnává? 

a) 1 – 49  

b) 50 – 249  

c) 250 – a více 

19. Jakou právní formu má Vaše firma? 

a) v.o.s. 

b) s.r.o. 



 

c) a.s. 

d) Vlastní odpověď: ………… 

20. Jaký je rozsah působnosti Vaší firmy? 

a) Obecní 

b) Regionální 

c) Národní 

d) Mezinárodní 

21. V jakém oboru Vaše firma podniká? 

a) Reklama 

b) Automobilový průmysl 

c) Kurzové sázky 

d) Stavebnictví 

e) Restaurační zařízení 

f) Média 

g) Logistika 

h) Potravinářský průmysl 

i) Vlastní odpověď: …………  

  



 

Příloha 3 - Rozhovor s p. Jandou, spolumajitelem firmy Austis a.s. 

Vnímáte sponzoring spíše jako podporu sportovního klub nebo jako formu obchodu mezi 

dvěma firmami? 

Spíše jako podporu sportovního klubu, ale hlavně je to prezentace naší firmy, respektive 

naší obchodní značky, což je ten hlavní moment, proč sponzorujeme. Je to v televizi, 

chodí tam hodně lidí a my už sponzorujeme několik let a prezentujeme tak naši značku a 

snažíme se ji tak zviditelnit. Také se na sportovních utkáních setkáváme se spoustou lidí 

z jiných stavebních firem, podniků, takže můžeme využít sportovní událost k pracovnímu 

jednání a řešení obchodních záležitostí. Takže sponzoring, ale řešíme zde i pracovní 

záležitosti.   

Myslíte si, že dříve braly sportovní kluby jinak sponzoring než je tomu dnes? 

Určitě. Je to zásadní věc. Dříve bylo více peněz na sponzoring nebo jinou podporu. 

V současné situaci peníze prostě nejsou. Největší vůle šetřit pak je na mzdách, což 

vždycky nejde. Hned potom je to právě reklama a marketing. 

Jak začala vaše spolupráce s HC Sparta Praha? Byli jste osloveni s nabídkou vy nebo 

jste oslovili je s nabídkou? 

Partnerství začalo spíše na základě osobních vztahů. Jako spolumajitel společnosti Austis, 

která funguje již od devadesátých let v této oblasti partnerství se sportem. Také mě 

samotného baví hokej, sám si ho občas zahraju, i když ne úplně dobře. Takže jsme dříve 

měli podobná partnerství s pražskými kluby, například se Slavií dříve, později i se 

Spartou, kde je to hlavně o osobních vztazích, respektive tím, že já sám se znám osobně 

s panem Břízou, který se k nám chová seriózně po celá léta naší spolupráce. Dává nám 

nějaké bonusy a vstupenky pro zaměstnance na různé hokejové zápasy a dá se říct, že se 

o nás starají nad rámec toho, že bychom tam měli pouze reklamy. 

Jak dlouho už spolupracujete s HC Sparta Praha? 

Takových asi uufffff… od té doby co vyhrála Sparta poslední titul, to bylo tuším v roce 

2007, takže tak 10 let. 

Říkal jste, že jste podporovali HC Slavia Praha dříve. Podporujete v současnosti ještě 

nějaký jiný sportovní klub? 



 

Ne. Na Slavii tam to byla zase záležitost osobních vztahů, ale byly to léta kolem roku 

1995, kdy jsem se znal osobně s panem Růžičkou a dalšími lidmi, kteří tam v té době 

začínali. Takže jsme se dohodli takovou nenásilnou formou i s ohledem na naši značku 

Eternal, což je taková nosná značka naší výroby nátěrových hmot. V té době jsme hledali 

možnosti reklamy a v té době to byla jedna z mnoha možností ve sportu. Dnes bych řekl, 

že v oblasti sportu v Praze je Sparta už jediná ke sponzoringu zajímavá.  

Dříve jsme se prezentovali i v automobilovém průmyslu, ale i jinde. Například, když 

nějací obchodní partneři (firma působí celorepublikově) měli sportovní akci třeba 

v Ostravě, tak jsme je také podpořili, protože jsme tak prezentovali naši značku. 

V současné době vzhledem k řekněme ekonomickým problémům, které máme a i ostatní 

střední firmy je mají s odbytem, se mzdami, politikou státu, která nepomáhá podnikání, 

takže musíme šetřit a jedna z oblastí, kde se prostě šetřit dá nebo je tam možnost 

marketing a reklama. Takže dnes bych řekl, co se týká objemů, tak Sparta dělá tak 90% - 

95% našeho sponzoringu. 

Takže v současné době podporujete pouze Spartu nebo i jiné kluby. Nebo například jiné 

sportovní události? 

Mimořádně. V minulém roce jsme například podporovali žáky ze střední školy, kteří se 

účastnili mezinárodního fotbalového turnaje. Takže jsme jim nechali vyrobit dresy, 

s naším logem firmy a značkou Eternal. Ale to není nijak velká částka. 

Učinili jste tak na základě osobní známosti nebo hráli roli i jiné faktory? 

Pouze na základě známosti. Dá se říct, že v dnešní době, kdy dostávám denně mnoho 

oslovení a žádostí o sponzoring nebo podporu, tak bych řekl, že bych všechny peníze 

utratil jen za to, že bych někomu pomáhal. Takže v dnešní době je to pouze na základě 

zkušeností, osobních kontaktech a vyhodnocení si, jestli ta prezentace značky bude mít 

nějaký efekt. 

Uvažujete do budoucna o rozšíření vaší reklamy? 

Neuvažujeme! To by se musela zásadně změnit situace na trhu v oblasti, kterou děláme a 

vzhledem té politické a jiné situaci, která tady je, tak vůbec si nedovedu představit, že 

bychom něco rozšiřovali. 

Když odbočíme od vaší firmy, myslíte si, že jsou dnes nějaká sportovní odvětví, která se 

obejdou bez sponzora? 



 

Já si myslím, že asi skoro žádná ani ty individuální sporty. Dnes je všechno tak drahé, že 

ten sponzoring začíná už rodiči od mládí. Protože ty děti se bez rodičů nedostanou na 

trénink, nebudou mít základní vybavení. Samozřejmě, že jsou sporty, které jsou dnes 

oblíbené a i vcelku podporované. Třeba hokejbal, kde kluk potřebuje trenky, triko a 

hokejku a může běhat, kdežto třeba hokej je náročný a další sporty, kde to vybavení stojí 

peníze. Já si myslím, že bez sponzoringu se těžko něco dá zvládnout. Navíc v té oblasti 

sportu se dějí poslední dobou věci, jaké se dějí teď ve fotbale. Takže ty dotace a 

sponzoring jsou složité záležitosti, že já si myslím, že bez sponzoringu, nedá se tomu říct 

sponzoring, ale bez podpory se žádný sport neobejde. 

Když se budeme bavit o vaší spolupráci s HC Sparta Praha. Oni vám poskytují reklamní 

prostor, VIP služby a výhody pro zaměstnance. Co jim za tyto výhody poskytujete vy? 

Jedná se pouze o finanční protihodnotu? 

Spolupráce je postavena na tom, že máme základní smlouvu, která zní jako smlouva o 

reklamním plnění, kde to máme z velké části postavené především na prezentaci značky 

Eternal. Sparta nám umožňuje si vybrat místa, která jsou v televizi viditelná, pro diváky 

viditelná a je to v podstatě několik oblastí jak na mantinelu, tak na světelných panelech. 

Míst a možností je hodně a dá se říct, že tím jak dlouho na Spartě působíme, tak máme 

jedny z nejlepších míst a ten efekt se těžko počítá, spíše to nejde, ale odezvy tam jsou. 

Pak je samozřejmě další věc, že se může využít tzv. barteru, takže když dělají nějakou 

rekonstrukci, tak my jim dáváme barvy nebo materiály nebo poskytneme pomoc v rámci 

smlouvy. Ale třeba když se dělají koncerty, tak dáváme nebo jsme dávali naše 

zaměstnance k dispozici, kteří o víkendech nebo v nočních hodinách pomáhali s pracemi. 

Takže hlavní věc je finanční podpora nebo víceméně plnění reklamní smlouvy a v druhé 

věci jsou nějaké bartery. 

Když budeme porovnávat. Sparta vám nabízí reklamu nebo VIP služby. Kvůli kterému 

z těchto dvou faktorů spíše sponzorujete? 

Hlavním důvodem je reklama. Pak je to také o těch osobních vztazích, kdy nám je 

umožněno setkávat se se všemi partnery, kteří působí na Spartě. Je tam spousta partnerů 

v oblasti stavebnictví. Stavební firmy, prostě spousta věcí, které nás zajímají, a máme 

možnost se tam s těmi firmami setkávat. Víceméně obchodní jednání nevedeme 

v kanceláři, ale můžeme ho vést na hokeji. Takže to jsou takové hlavní dva momenty. 

Samozřejmě třetí je, že při těch hokejových zápasech, ale také kulturních událostech 



 

konaných v O2 aréně, třeba koncertech, tak máme možnost se jich zúčastnit nebo nám 

nějakým způsobem vycházejí vstříc, co se týče vstupenek na tyto akce. 

To jsou tři hlavní atributy, proč to děláme, ale hlavním je prezentace. 

Jaký je nejdůležitější faktor, proč jste si vybrali sponzorovat lední hokej a ne fotbal 

například? 

Protože mě hokej baví. A když mluvíme o fotbale, tak ten nemám rád, nelíbí se mi, jak 

často se tam válí na zemi. Takže proto je to hokej a navíc je to o těch osobních vazbách. 

Také nevím, jestli je to náhoda, ale měl jsem možnost na hokeji a na Spartě potkat lidi, 

se kterými je příjemné se bavit a můžeme si i nějak vzájemně pomoct. 

Změnili se nějak vaše cíle v průběhu dlouhé spolupráce s HC Sparta Praha nebo je váš 

cíl víceméně stejný pořád? 

Cíle se nezměnily, je to v zásadě pořád z hlavní části prezentace té značky, prezentace 

firmy a mít možnost navázat nové obchodní kontakty. Co se změnilo, si myslím, je to, že 

většina firem naší velikosti má problémy způsobené mnoha důvody. Drahé mzdy a 

odvody, které platíme. Změnilo se tedy hlavně to, že musíme šetřit a jedna z oblastí, na 

které se nejvíc šetří tak je reklama a marketing. 

Jaké důvody by mohly mít vliv na ukončení spolupráce se sponzorovaným? 

Tak samozřejmě na prvním místě je to, že by nám špatně prezentovali značku a logo. Teď 

myslím tím, že se mění podmínky. Třeba Sparta hraje v O2 aréně, což je v naší republice 

nejlepší multifunkční stadion a moc pěkný. To znamená, že tam už můžete vzít na jednání 

kohokoliv. Ta prezentace se zlepšila a ta léta. Když ještě před pěti lety byla Sparta 

v Holešovické aréně, která je 70 let stará, tak samozřejmě prezentace nebo možnost 

jednání pro naše partnery byla menší. Ale nedokážu si představit, že by nás Sparta 

prezentovala špatně. Druhá možnost je, že se vymění majitelé Sparty, což se víceméně 

teď stalo asi dvakrát a je možně, že tam přijdou lidé, se kterými se já nedomluvím, takže 

to je další důvod. Třetím důvodem je, že spadnou do nižší ligy. A posledním důvodem je, 

že nebude fungovat naše činnost, abychom měli na to sponzorovat. 

A kdyby se objevil například případ s dopingem nebo korupcí? 

Takhle, já vůbec v hokeji o korupci a dopingu nevím, je něco jiného co si myslím o 

některých rozhodčích, ale o dopingu a korupci nic nevím. Pokud by se takový případ 



 

objevil, tak samozřejmě je to otázka, jestli je to individuální selhání nebo kolektivní. Když 

vedení té firmy, já tomu říkám firma, to podporuje, a víceméně to samo dělá, tak je to 

velký rozdíl. To by samozřejmě k nějakému jednání vedlo.  

Myslíte si, že je situace v hokeji podobná situaci ve fotbale? S ohledem na nedávnou 

aféru. 

Já si myslím, že ne. Ve fotbale se točí mnohonásobně víc peněz. To bych řekl, že je nějaký 

zdroj problémů. Za druhé do fotbalu jde mnohem více dotací. Fotbal je mnohem 

přitažlivější pro televizní stanice, pro reklamní partnery. Bývávala v Česku 

mnohonásobně větší návštěvnost na fotbale, než na hokeji což se v posledních letech 

srovnává, ale myslím si, že hokej je kontaktní tvrdý sport, kdežto fotbal je takový no… 

Hlavně nerozumím tomu, že někdo má kopat penaltu, dá gól a díky tomu jeho tým 

vyhraje. Po zápase pak zjistí, že kdyby měli video a koukli se na něj, tak by to viděli, že 

někdo udělal chybu. A zdá se mi, že to vůbec neřeší, ani mezinárodně. To jsou věci, které 

by se podle mě dali vyřešit, aby to bylo víc fair-play a to si myslím, že je v hokeji víc. Je 

to pro mě jednoduché srovnání. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že Sparta se dostala 

minulý rok do finále Ligy mistrů, což je obrovský úspěch. To kdyby se podařilo fotbalové 

Spartě, tak vydělá sto miliónů a ještě by to bylo prezentováno ve všech novinách. Tady 

vyšly tři články o hokejistech, takže já si myslím, že takhle to je no. 

Používáte vedle sponzoringu i dary? 

Tak jestli se dá říct darů. Nechali jsme vyrobit třeba poháry pro turnaj dětí nebo při 

příležitosti mezinárodního dne dětí, když se konají nějaké soutěže, tak tam dary také 

dáváme. Ale jsou to spíše nepeněžní dary – pozornosti, ceny, poháry nebo takové 

drobnosti. Takže ano, ale není to žádný velký rozsah. 

Využíváte také možnosti odpočtu daru od základu daně? 

Samozřejmě. To bych řek l, že je jedna z hlavních věcí. Teď neznám přesně tu formu 

nebo to znění, ale je to asi nějaká darovací smlouva, ale vím, že to funguje, máme na to 

ekonomické oddělení, které má připravené nějaké řekněme formuláře nebo vzory jak se 

to dělá. Takže bych řekl, že to je jedna z důležitých věcí, jak se ty věci dají odečítat. 

 

 


