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Abstrakt 

 

Název:    Komunikace s fanoušky AC Sparta Praha 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je popsat a analyzovat současnou komunikaci 

klubu AC Sparta Praha se svými fanoušky, odhalit nedostatky a podat 

návrhy na zlepšení 

 

Metody:  V této práci byla použita metoda analýzy dostupných dokumentů, dále pak 

byly v práci provedeny polostrukturované rozhovory a také metoda 

ohniskové skupiny. 

 

Výsledky: Při analýze dat bylo zjištěno, že komunikace klubu s fanoušky není 

využívána zcela správně a byly odhaleny určité nedostatky. V důsledku 

těchto nedostatků byly podány návrhy na zlepšení komunikace s fanoušky. 

 

Klíčová slova: fotbal, fanoušci, public relations, marketingová komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:          Communication with fans of AC Sparta Praha 

 

Objectives: Main objective of this thesis is analyze communication of  club AC Sparta 

Praha with fans, reveal shortcomings and make suggestions for 

improvement 

 

Methods:  In this thesis were used methods of analyze of documents, halfstructured 

interviews and focal group 

 

Results:  When analyzing the data, it was found that club communication with fans 

was not used properly and some shortcomings were revealed. As a result 

of these deficiencies, proposals have been made to improve 

communication with the fans. 

 

Keywords: football, fans, public relations, marketing communication 
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1 ÚVOD 

 Fotbal je jedním z nejoblíbenějších sportů moderní doby. Mnoho diváků tento 

sport se zájmem sleduje. I já se o tento sport zajímám a často navštěvuji utkání české 

nejvyšší soutěže.  Několikrát jsem byl na fotbale i za hranicemi České republiky a mohl 

si tak prohlédnout různé přístupy klubů ke svým fanouškům i k fotbalu jako takovému. 

 V dnešní době je pro kluby velmi důležité komunikovat se svými fanoušky. K 

této komunikaci využívají marketingový komunikační mix, kterým jsem se v této práci 

zabýval. Lidé si dnes mohou vybírat mezi velkým množství sportů a aktivit, kterým se 

budou věnovat. Fotbalové kluby tudíž musí o své fanoušky bojovat nejen, mezi sebou, 

ale i s ostatními sporty. Marketingová komunikace klubu by tedy měl být nastavena tak, 

aby dokázala fanoušky na utkání klubu dostat. K tomu je zapotřebí vhodného využití 

marketingového mixu. Tato činnost klubů, také slouží k budování dobrého vztahu s 

fanoušky, který je pro každý klub velmi důležitý. 

 Jako téma této bakalářské práce jsem si zvolil komunikaci klubu AC Sparta 

Praha se svými fanoušky. Klub z pražské Letné v poslední době nezažívá úspěšné časy. 

Fanoušci Sparty jsou zvyklý na to, že klub pravidelně vyhrával trofeje a účastnil se Ligy 

mistrů. V poslední době však fanoušci musí vzít za vděk pozicemi zaručující předkola 

Evropské ligy. Tato situace se fanouškům vůbec nezamlouvá. O to víc se klub musí 

soustředit na marketingovou komunikaci a přinášet fanouškům stále více zlepšení, aby 

dokázal udržet dobré vztahy a dokázal fanoušky přilákat na stadion. 

 Ve 21. století také nastal velký rozvoj moderních technologií a internetu. Kluby 

se tak musí naučit s těmito nástroji pracovat a začít je využívat stále ve větší míře, než 

tomu bylo doposud. V práci jsem se zaměřil na fenomén poslední doby, jímž jsou 

sociální sítě a snažil jsem se komunikaci klubu na této sociální síti podrobněji přiblížit. 

 Marketingová komunikace Sparty patří k jedné z nejlepších v České republice, 

avšak měla by se neustále vyvíjet. Klub by měl v této komunikaci využívat nové věci a 

držet tak svoji marketingovou komunikaci na této úrovni. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 Cílem této bakalářské práce je popsat a analyzovat komunikaci klubu AC Sparta 

Praha se svými fanoušky.Na základě těchto činností by mělo dojít k odhalení určitých 

nedostatků. Dalším cílem je pak vypracovat návrhy na zlepšení komunikace klubu se 

svými fanoušky a odstranění nedostatků. 

 Úkoly této práce jsou: 

• Objasnění teoretických pojmů a základních východisek 

• Představení klubu AC Sparta Praha 

• Analýza dostupných dokumentů a textů vztahujících se ke komunikaci klubu 

AC Sparta Praha se svým fanoušky 

• Příprava a operacionalizace rozhovorů 

• Provedení rozhovorů s fanoušky 

• Analýza nástrojů komunikace 

• Podání návrhů na zlepšení  



12 

 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

3. 1 Komunikace 

 Slovo komunikace má více významů. Můžeme jím vyjádřit například výměnu 

informací, dorozumívání se atd. Nejčastějším způsobem takové komunikace bývá lidská 

řeč, nebo písmo. Komunikaci lze dělit na tři základní oblasti: 

1. Verbální komunikace - komunikace prostřednictvím slov a písmen 

2. Neverbální komunikace - komunikace například prostřednictvím mimiky 

3. Vizuální komunikace - komunikace prostřednictvím vizuálních prostředků 

 Lešek (2008) popsal komunikaci, jako přenos určitého sdělení od původce k 

příjemci. Podle Kohoutka (2009) pojem komunikace označuje jako složitý jev, který 

nelze vidět jen jako výměnu určitých informací, ale musí se na něj nahlížet v širších 

souvislostech sociální interakce. Dle Vybírala (2000) je základní funkcí komunikace: 

informovat, instruovat, přesvědčit a pobavit. 

 Komunikaci tak lze shrnout jako sociální jev, který se vyskytuje mezi 

odesílatelem a příjemcem a lze ho vytvářet prostřednictvím písma, slov, gest, nebo 

pomocí vizuálních prostředků. Komunikace je velice důležitou součástí každodenního 

života. 

 Komunikovat, však kromě lidských bytostí, musí i firmy. Dle Jakubíkové (2013) 

se za komunikaci, kterou firma vysílá do okolí považuje vše co dělá, co nedělá a co by 

měla dělat. Firma také komunikuje prostřednictvím všech složek marketingového mixu. 

 Dle De Pelsmackera, Geuens a Van den Bergha (2003) představuje komunikace 

firmy celkový postoj firmy ke komunikačním aktivitám prováděným všemi částmi 

firmy a jejím cílem je udržovat a budovat vztahy mezi jejími strategickými cíli, 

identitou a image. 

 Firemní komunikaci, tak lze označit jako jev, který vzniká při činnosti firmy a 

může být veřejností vnímán pozitivně i negativně. I činnosti, které by měla firma dělat a 

nedělá je, lze tedy považovat za komunikaci firmy směrem k veřejnosti.  
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3. 2 Marketingová komunikace 

 Kotler a Keller (2013, s. 516) ve své publikaci zmiňují, že"marketingová 

komunikace je prostředkem, kterým se firmy snaží informovat, přesvědčovat a 

upozorňovat spotřebitele - přímo či nepřímo - o výrobcích a jejích značkách. Je 

prostředkem, s jehož pomocí může společnost vyvolat dialog a navázat se spotřebiteli 

vztahy." 

 Marketingovou komunikaci lze podle Kotlera a Kellera (2013) dělit na: 

1. Komunikaci tematickou - sdělit něco o produktu, značce 

2. Komunikaci zaměřenou na image - zlepšení vztahů s cílovou skupinou a posílení 

povědomí o značce 

Dále lze dělit marketingovou komunikaci na: 

1. Podlinkovou - zaměřenou na aktivity 

2. Nadlinkovou - reklama v mědiích 

 Dle Jakubíkové (2013) marketingová komunikace obsahuje všechny typy 

komunikace, kterými se firma snaží ovlivnit vědomosti, postoje a chování zákazníka 

týkající se produktů nabízených firmou na trhu. Podstatou je přesné definování 

předpokládaného trhu, jenž má zásadní vliv na to, co, komu, kdy a kde a jakým 

způsobem se má sdělit. 

 Hesková (2001) popisuje hlavní prvky marketingové komunikace jako 

schopnost zprostředkování informací a obsahový význam, který má za cíl usměrňovat 

mínění, postoje, očekávání a způsob chování spotřebitelů v souladu s cíly podniku. 

 Marketingová komunikace dle Mullina, Hardyho a Suttona (2007) komunikuje 

data a informace týkající se produktu, ceny a místa, které jsou součástí 4P a také se 

snaží produkt umístit do zákazníkovi mysli. 

 Prostřednictvím marketingové komunikace lze ovlivňovat veřejnost a 

podněcovat ji k nákupu a užití daného produktu, nebo služby. Dále však lze také 

prostřednictvím marketingové komunikace budovat dobré jméno firmy v očích 

veřejnosti. Zjednodušeně lze říci, že správně zvolenou marketingovou komunikací 

mohou firmy ovlivňovat názory veřejnosti. 
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 Každá skupina lidí v populaci však smýšlí jinak a tak je potřeba definovat si 

cílovou skupinu, kterou chce firma oslovit. Dále si musí firma stanovit jakým způsobem 

bude danou skupinu oslovovat. Firma musí zvolenou cílovou skupinu oslovit jazykem, 

který ji bude nejbližší. 

 Mezi cílové skupiny marketingové komunikace řadíme: 

• uživatele produktu 

• stávající kupující 

• potenciální kupující 

• iniciátory nákupu 

• rozhodovatele při nákupu 

• ovlivňovatele nákupu 

 Důležitou součástí tvorby marketingové komunikace je také pochopení 

komunikačního procesu, který je pro vytváření marketingové komunikace klíčový a 

jenž byl popsán v předchozí kapitole. Tento proces popisuje obrázek č. 1. 

Obrázek č. 1: Komunikační proces 

 

 

Zdroj: managementmania.com/cs/zakladni-model-socialni-komunikace 
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3. 3 Marketingový komunikační mix a strategie 

 Marketingový komunikační mix je jednou ze složek marketingového mixu a je 

zcela zaměřen na komunikaci. Dle Jakubíkové (2013) je cílem komunikačního mixu 

seznámit cílovou skupinu s daným produktem a přimět ji ke koupi tohoto produktu. 

 Cíle marketingové komunikace je možné podrobněji rozdělit podle De 

Pelsmackera a kol. (2003) do tří kategorií: 

1. cíle předmětné - obsazení cílové skupiny nejefektivnějším způsobem 

2. cíle profesní - podmínky pro efektivní komunikaci 

3. cíle efektivnosti - správné nasměrování akce 

 Cílem většiny marketingových komunikačních strategií je podnítit trvalý prodej 

a růst tržního podílu. 

 Kotler s Kellerem (2013) do marketingového komunikačního mixu zařazují 8 

prvků, k nimž patří: 

• reklama 

• podpora prodeje 

• události a zážitky 

• public relations 

• direct marketing 

• interaktivní marketing 

• ústní šíření 

• osobní prodej 

 K tomu aby bylo dosaženo některého z cílů je potřeba využívat vhodné 

kombinace všech prvků komunikačního mixu. Tyto kombinace poskytují lepší 

výsledky, než jednotlivé prvky odděleně. 

 K seznámení cílové skupiny s daným produktem a podnícení této skupiny ke 

koupi daného produktu je tedy klíčové vhodně kombinovat prvky, které byly uvedeny. 

 Důležitým krokem při tvorbě marketingové strategie je podle Jakubíkové (2013) 

volba marketingové cesty, pomocí níž bude firma oslovovat zákazníky. Tato cesta je 

klíčová protože určuje způsob komunikace s cílovou skupinou. V podstatě lze volit dvě 

formy marketingové komunikace, nebo jejich kombinaci (viz obrázek 2). 
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Obrázek č. 2: Možné formy marketingové komunikace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Jakubíkové (2005) 
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3. 3. 1 Reklama 

 Jakubíková (2013, s.308) uvádí, že "reklama je jednou z hlavních součástí 

marketingového mixu. Zahrnuje použití placených médií ke sdělení informací o 

produktu s cílem informovat, přesvědčit nebo připomenout." 

 Žák (1999) uvádí, že reklama je forma neosobní komunikace mezi firmou a 

zákazníkem a  je prováděna pomocí různých prostředků. 

 Reklamu lze šířit pomocí následujících médií: 

• Noviny 

• Časopisy 

• Rozhlas 

• Televize 

• Internet 

• Venkovní reklama (billboardy, poutače) 

 Reklama tak představuje neosobní komunikaci prostřednictvím různých médií, 

která má zákazníky informovat o nabízeném produktu a přimět je k jeho koupi. 

Stávající zákazníky má motivovat k opakované koupi produktu. 

 Výhodou reklamy je fakt, že oslovuje široké publikum geograficky rozptýlených 

zákazníků. Nevýhodou je, že je to jednosměrný způsob komunikace směrem od firmy k 

zákazníkovi a je značně nákladný. 

 Podle Dibb a kol. (2006) spočívá účel reklamy v následujících principech: 

• Propagování firmy, organizace nebo produktu 

• Podpora primární a selektivní poptávky 

• kompenzování reklamy konkurentů 

• pomoc prodejnímu personálu 

• zvýšení užívání produktu 

• připomenutí a zdůraznění produktu 

• snížení výkyvů odbytu 
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 Speciálním odvětvím v reklamě je reklama sportovní. Čáslavová (2009) uvádí 

tyto druhy sportovní reklamy: 

• Reklama na dresech a sportovních oděvech 

• Reklama na sportovních číslech 

• Reklama na mantinelu 

• Reklama na sportovním nářadí a náčiní 

• Reklama na výsledkových tabulí a ukazatelích 

 Všechny uvedené druhy reklamy mají své výhody i nevýhody. Hlavním 

měřítkem je cena, dále pak visibilita, doba půsebení na diváka atd. 

 Blakey (2011) popisuje sportovní reklamu, jako snadno dostupnou formu 

propagace ve sportu a uvádí, že je snadné skrze ní předávat krátké informace. Sportovní 

reklama tak má za úkol upozornit zákazníka na daný produkt, nebo značku, 

prostřednictvím krátkých sdělení, která se užívají na specifických místech sportovního 

prostředí. 

 

3. 3. 2 Podpora prodeje 

 Kotler a Armstrong (2001, s. 590) uvádí, že "podpora prodeje zahrnuje soubor 

různých motivačních nástrojů převážně krátkodobého charakteru, vytvářených pro 

stimulování rychlejších, nebo větších nákupů určitých produktů zákazníky, nebo 

obchodníky." 

 De Pelsmacker, Geuens a Van den Bergh (2003) popisují podporu prodeje jako 

postup, snažící se o krátkodobé zvýšení prodeje. Tato komunikační akce by měla na 

základě krátkodobých výhod zajistit dodatečné prodeje u stávajících zákazníků a 

podpořit získání nových zákazníků. 

 Podpora prodeje má okamžitý účinek na zákazníka. Působí na něj okamžitě a 

nutí ho dělat rychlá rozhodnutí. Podpora prodeje se snaží hlavně o zvýšení obratu. Toho 

lze dosáhnout dočasným snížením ceny, nabídkou objemnějších balení, získáváním 

nových zákazníků, nebo odměňováním zákazníků stávajících. 

 Mezi nejčastěji užívané metody podpory prodeje patří kupony, vzorky zdarma, 

dárky, refundace, cenově výhodná balení atd. Ve sportu se pak jedná o metody 
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zlevňování vstupenek, výhodných balíčků vstupenek, pořádání různých akcí a soutěží, 

nebo různé slevy a akce při koupi permanentky. Typickým příkladem je například 

vytvoření limitované edice fanouškovských šál, kterými budou odměněni v případě 

zakoupení permanentní vstupenky. 

3. 3. 3 Osobní prodej 

 Jakubíková (2013, s.320) definuje osobní prodej jako "osobní kontakt prodejce 

se zákazníkem, jehož cílem je úspěšné ukončení prodejní transakce."  

 Dále se dle Jakubíkové (2013) k cílům osobního prodeje řadí hlavně vyhledávání 

zákazníků, komunikace s nimi, prodej produktů, shromažďování informací atd. Osobní 

prodej může být uskutečňován pomocí přímého kontaktu se zákazníkem tzv. "face to 

face", dále pak po telefonu, nebo osobní korespondencí. 

 De Pelsmacker, Geuens a Van den Bergh (2003) popisují osobní prodej jako 

dvoustrannou komunikaci, která má za úkol předvádět, informovat, budovat a udržovat 

vztahy. 

 Kotler a Armstrong (1991) říkají, že existuje mnoho stylů osobního prodeje, z 

nichž některé jsou v souladu s marketingovým konceptem a jiné nikoliv. 

 Důležitým aspektem osobního prodeje je vzbudit v zákazníkovi důvěru. Zde jsou 

tak kladeny velké nároky na prodejce, aby na zákazníka působil důvěryhodně. Tento typ 

prodeje se proto používá převážně u luxusních a drahých produktů. U provádění 

velkých transakcí je totiž důvěra zákazníka klíčová. Prodejce by tak měl ovládat alespoň 

základní prvky psychologie a vhodně je uplatňovat při interakci se zákazníkem. 

 V rámci osobního prodeje tak jde hlavně o interakci se stávajícím, nebo 

potenciálním zákazníkem, poskytnout mu informace o nabízeném produktu a přesvědčit 

jej ke koupi, což je hlavním cílem tohoto komunikačního nástroje. Důležitou součástí 

osobního prodeje je být ve správný čas, se správným zbožím a správným způsobem u 

správného zákazníka. 
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3. 3. 4 Public relations 

 Harlow (1976, s. 36) se jako první pokusil definovat public relations jako  

"specifickou funkci managementu, která pomáhá založit a udržovat oboustrannou 

komunikaci, porozumění, přijetí a spolupráci mezi organizací a jejími publiky. Zahrnuje 

řízení problémů, či témat, umožňuje managementu, aby byl informován o veřejném 

mínění a mohl mu odpovídat, předvídat změnu a efektivně využívat změn, které 

předpovídají změny trendů. K tomu PR využívá výzkumů a etických komunikačních 

technik jako svých základních nástrojů." 

 Dle Harlowa profese PR odborníka v praxi znamená: 

• Specializovaný soubor znalostí, dovedností a metod 

• Funkce managementu, který má na starosti vztahy mezi dvěma či více 

organizacemi, nebo publiky 

• PR aktivity se vztahují k celé řadě organizací, například jsou to vztahy s vládou 

s byznysem se vzdělávacími organizacemi, finančnictvím a podobně 

• PR praktici jsou si vědomi toho, že ovlivňují veřejné mínění poskytují 

poradenství a komunikují nejrůznějšími prostředky 

 I přesto, že je tvrzení Harlowa velice nadčasové, prostředky pro komunikaci, ale 

i vztahy a hierarchie ve veřejném sektoru se změnili s nástupem a rozšířením nové, 

digitální komunikace. Přibylo tak komunikačních kanálů a narovnaly se vztahy, kde byl 

jednoznačně dominantní určitý zdroj komunikace. Americká asociace pro PR (2011) 

vydala zcela novou definici: "PR je proces strategické komunikace, který vytváří 

oboustranně výhodné vztahy mezi organizacemi a jejími publiky". (In: Hejlová, 2015, s. 

96) 

 Dle Hejlové (2015) je hlavním cílem Public relations vytváření důvěry mezi 

organizací a veřejností. Tohoto cíle se dosahuje pomocí dílčích cílů (viz obrázek č. 3), 

kterými jsou: 

• Informovat 

• Ovlivňovat a přesvědčovat 

• Vytvářet dlouhodobé vztahy 

• Přispívat k dobrému jménu organizace 
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Obrázek č. 3: Cíle PR 

 

Zdroj: Hejlová (2015, s.98) 

 Firma tak prostřednictvím public relations musí vytvářet důvěru mezi ní a 

zákazníkem, která je důležitou součástí uskutečnění obchodu. Dále by si pak firma měla 

budovat před veřejností dobrou pověst a celkově vytvářet dobré vztahy se všemi 

dosavadními i potenciálními zákazníky. 

 Kotler (2007), uvádí že PR dokáže zaujmout velké množství zákazníků, kteří se 

vyhýbají reklamám a osobním prodejcům, protože se k nim sdělení dostane v rámci 

zpráv, o které má spotřebitel zájem, nikoliv pouze jako sdělení orientované na 

uskutečnění prodeje. Zákazníka tedy podněcuje k tomu, aby toto sdělení vnímal. 

 Podle Hejlové (2015) existuje v PR několik kategorizací. Jako základní, však 

vidí rozdělení na interní a externí komunikaci. Interní komunikace probíhá uvnitř firmy, 

mezi zaměstnanci. Externí komunikace na rozdíl od interní probíhá mezi firmou a 

veřejností (cílovými skupinami). Do této kategorie lze zařadit investory, místní 

obyvatele, média, odbornou veřejnost, širokou veřejnost atd. (viz obrázek 4.). K šíření, 

budování a rozvíjení dobrého jména společnosti firma využívá nástroje public relations. 
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Hejlová (2015) řadí mezi PR nástroje: 

• Media relations - tisková zpráva, tisková konference 

• Eventy - výstavy, veletrhy, otevírání obchodů 

• Digitální komunikaci - správa sociálních sítí, webů atd. 

• Sponzoring - finanční, nebo hmotná podpora 

• Krizovou komunikaci 

• Endorsement - doporučení celebrit, expertů 

 Dle Hejlové (2015) slouží nástroje, které se v PR používají,  k implementaci 

komunikační strategie do praxe. Jako důležité vidí efektivní využití všech nástrojů PR, 

například efektivní sbírání peněz od dárců a sponzorů, efektivní eventy, využívání 

sociálních sítí a webových stránek. 

Obrázek č. 4: Rozdělení PR ve vztahu k cílovým skupinám 

 

Zdroj: Hejlová (2015, s.115) 
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 Z obrázku č. 4 je patrné že public relations obsahují velké množství kategorií. V 

práci však byla zcela vynechána interní část public relations, neboť tou se tato práce 

nezabývá. Práce byla zaměřena na externí komunikaci a zvláště pak na komunikaci se 

širokou veřejností, jelikož fanoušci klubu AC Sparta Praha do kategorie široké 

veřejnosti spadají. 

3. 3. 5 Sponzoring 

 Čáslavová (2009) se ve své publikaci zmiňuje, že sponzorování představuje 

významný, specifický prostředek k získání dostatečných finančních zdrojů. 

Sponzorování přes řadu dočasných problémů prochází, ve vztahu ke sportu, 

dynamickým vývojem. 

 Čáslavová (2009) dále uvádí, že firmy si prostřednictvím sponzorování plní své 

komunikační a marketingové cíle. Jde zejména o: 

• zvyšování stupně známosti firmy 

• zvyšování stupně známosti jako partnera určité akce, sportu atd. 

• zvýšení sympatií ke značce 

• aktualizace image značky 

• posílení obchodních kontaktů mezi firmami 

 Sponzoring se tak stává příležitostí pro firmy, jak se mohou prostřednictvím 

sportovních akcí zviditelnit a budovat si své jméno směrem k veřejnosti podporou 

sportu. Sponzorované subjekty si naopak pomocí tohoto nástroje zajišťují finanční 

prostředky. 

3. 4 Online komunikace 

3. 4. 1 Internet a sociální sítě 

 S rozvojem internetu se firmám otevřel zcela nový komunikační kanál. Internet 

by se dal jednoduše definovat jako globální propojení všech počítačových sítí. Většina 

civilizace si dnes už neumí život bez připojení k internetu představit a zvláště pak v 

rozvinutých ekonomikách je připojení k internetu téměř nutností. Marketingová 

komunikace na internetu se tak stala důležitou součástí. Dle webu 

internetworldstats.com bylo k 31. 12. 2017 k internetu připojeno 54,4% populace. Velké 

zastoupení v počtu uživatelů internetu má severní Amerika, kde se počet připojených 
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lidí pohybuje na 95% a také Evropa, kde je toto číslo 85%. Naopak v Afrických a 

Asijských zemích je počet lidí připojených k internetu značně nižší.  

 S rozvojem internetu nastal i velký rozvoj v oblasti sociálních sítí. Sociální síť 

popsal Scott (2008) jako nástroj PR, který umožňuje veřejně stanovovat témata a také 

ovlivňovat názory a tím i budovat image. Tento autor také dále upozorňuje, že uživatelé 

sociálních sítí jsou ochotni veřejně sdílet názory a komentovat aktuální dění. Mezi 

výhody komunikace na sociálních sítích také patří rychlost sdílení informací. 

 Boyd a Ellison (2007) popisují sociální sítě jako webovou službu, která 

poskytuje jednotlivcům možnost vytvoření, alespoň částečně veřejného profilu. Sociální 

síť je tvořena souborem dílčí uživatelů, kteří spolu sdílí zájmy. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že firmy by měly svou komunikaci soustředit 

zejména na internet a zvláště pak na sociální sítě, kde je správné využití těchto 

komunikačních kanálů může mnohem rychleji dostat do kontaktu s cílovou skupinou a 

firma tak může mnohem rychleji reagovat na aktuální dění a šířit své vlastní názory. 

 

3. 4. 2 Druhy sociálních sítí 

 V práci byly zvoleny, vzhledem k požadovanému rozsahu 3 hlavní sociální sítě, 

které byly rozebrány. Těmito sítěmi jsou Facebook, Twitter a Youtube. 

3. 4. 2. 1 Facebook 

 Facebook je nejvyužívanější sociální sítí jak v celosvětovém tak i v tuzemském 

měřítku. K 31. 3. 2018 měl Facebook podle vlastních statistik 2,2 miliardy aktivních 

uživatelů. 

 Základní myšlenkou Facebooku je spojovat se s lidmi pomocí uvedení do 

"přátelství", či označení dané stránky tlačítkem "líbí se mi" čímž se uživatel stává jejím 

fanouškem. Tímto počinem se uživateli zobrazují příspěvky označené stránky na hlavní 

straně. 

 Firmy si na Facebooku mohou vytvářet svoje profily, pomocí nichž mohou sdílet 

informace se svými fanoušky. Prostřednictvím Facebooku lze sdílet videa, fotografie, 

texty, události a další sdělení. Firma tak může být s fanoušky v neustálém kontaktu. 

Velkou výhodou této sociální sítě je rychlost komunikace, kdy se příspěvek uživatelům 
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okamžitě zobrazí na jejich hlavní straně a mohou ho tak okamžitě vnímat, reagovat na 

něj a komentovat ho, popřípadě jej sdílet mezi další uživatele. 

 Firmy na Facebooku také musí volit vhodné marketingové strategie, které si 

vyhodnotí jako nejlepší v rámci své cílové skupiny a také v rámci svých možností. Na 

Facebooku lze v rámci marketingu dle Janči (2009) vhodně využívat: 

• Guerilla marketing a stealth marketing - umožňují dosahovat velkých výsledků, 

ale snaží se o co nejnižší náklady. Právě z důvodu minimalizace nákladů je 

Facebook vhodným nástrojem pro aplikaci této strategie. Tato strategie se snaží 

být extravagantní a šokovat a pokud má dostatečný virální potenciál tak má 

velký předpoklad zasáhnout právě díky sociálním sítím široké spektrum 

populace. 

• Branding - Představuje kombinaci loga, názvu a celkově příběhu značky. 

Představuje to jak se chce daná značka prezentovat. Facebook je proto skvělým 

nástrojem, protože když se uživatel stane fanouškem dané stránky, může mu být 

kromě informací podsouván i emocionální podtext.  

• Presence marketing - základem presence marketingu je zvyšování povědomí o 

značce. Facebook je pro tuto činnost vhodným nástroje právě díky vysokému 

počtu uživatelů a možnosti sdílet s nimi informace. 

• Virální marketing - by měl být kombinací reklamního sdělení a dostatečné 

atraktivity, čímž bude zajištěno jeho další šíření. Facebook velice zrychluje 

šíření takovýchto forem marketingu a díky němu je tak umožněno zasáhnout 

širší spektrum lidí, rychleji a efektivněji. 

• Loyalthy marketing - slouží k identifikaci a zajišťování dat o nejlepších 

zákaznících a prohlubování vztahu s nimi, k čemuž má Facebook podobně jako 

u předchozích forem marketingu dobré předpoklady. 

 Z předchozího seznamu vyplývá, že firmám pomocí sociální sítě Facebook 

naskýtá velké množství marketingových příležitostí. Firmy musí vhodně volit, nebo 

kombinovat uvedené styly marketingu, aby oslovili co nejširší veřejnost. I když se 

marketingová komunikace začala, od založení této sociální sítě, na Facebook hojně 

přesouvat, tak převládá názor, že potenciál Facebooku není ještě zdaleka naplněn a v 



26 

 

budoucnu budou firmy tuto sociální síť pro komunikaci s veřejností využívat v ještě 

větším měřítku, než je tomu doposud. 

3. 4. 2. 2 Twitter 

 Twitter je sociální síť, která umožňuje uživatelům předávat a číst krátké 

příspěvky o maximální délce 140 znaků. Tyto příspěvky se nazývají "tweety". Pokud 

chce uživatel dostávat nové "tweety" musí dát "sledovat daného uživatele. To může být 

osoba či organizace. 

 Twitter měl koncem roku 2017 dle serveru statista.com celosvětově 360 milionů 

uživatelů, což je značný rozdíl oproti sociální síti Facebook. Nejvíce rozšířená je tato 

sociální síť, dle zmíněného serveru, v USA a Japonsku. V Evropských zemích zatím 

tato sociální síť není tak rozšířena jako její konkurent Facebook. V České republice je, 

dle spekulací, na Twitteru zaregistrovaných zhruba 400 tisíc uživatelů (přesné 

informace bohužel není možné dohledat, protože Twitter nezveřejňuje statistiky pro 

místní trh). Nicméně tato sociální síť má velký potenciál a počet jejích uživatelů 

neustále narůstá. 

 V rámci této sítě je možné zaměřit se na dané cílové skupiny a uplatňovat stejné 

marketingové strategie jako v případě Facebooku. Ovšem cílení na uživatele a šíření 

informací není tak sofistikované jako na Facebooku. Stále je zde však velký potenciál v 

podobně retweetnutí příspěvků uživatelem, na kterého byla zpráva zacílena a šíření tak 

mezi další uživatele s podobnými zájmy. 

3. 4. 2. 3 Youtube 

 Síť Youtube představuje videoserver, který je celosvětově velice oblíbený. Na 

této síti se vyskytují videa, které je možno si zadarmo přehrát. Videa jsou jak od 

profesionálních tvůrců, tak i od těch amatérských. Tento server má podle statistik 

celosvětově kolem 1,5 miliardy uživatelů. Statistice podle serveru statista.com vévodí 

USA, následované Brazílií a Ruskem.  

 V Česku navštíví, podle výzkumu společnosti Median z roku 2015, Youtube 

průměrně 4,6 milionu uživatelů, kteří si přehrají cca miliardu videí a stráví na něm v 

průměru 56 minut týdně. Pomocí zveřejňování videí na Youtube se společnost otevírá 
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možnost jak zasáhnout cílovou skupinu zábavnou formu a na rozdíl od psané formy 

přidat emocionální podtext. 

 Tato sociální síť je také úzce provázána s Facebookem a Twitterem, uživatelé se 

často mohou setkávat se sdílením videí z Youtube právě na těchto sociálních sítích. 

3. 5 Metodologie 

 Nedílnou součástí této práce je metodologie. Zvláště pak kvalitativní rozhovory 

a také ohnisková skupina, které byly v této práci použity. 

3. 5. 1 Kvalitativní rozhovor 

 Hendl (2005) označuje kvalitativní rozhovor jako umění a vědu zároveň, 

vyžadující dovednost, citlivost, koncentraci a interpesonální porozumění. Uvádí také, že 

je potřeba učinit řadu rozhodnutí ohledně obsahu otázek, jejich formy a pořadí. Nutností 

je dle autora také prolomení psychických bariér na začátku rozhovoru a zajištění audio 

záznamu. 

3. 5. 1. 1 Strukturovaný rozhovor 

 Hendl (2005) ve své publikaci uvadí, že strukturovaný rozhovor je soubor 

otázek, které jsou seřazené a respondenti na ně mají odpovědět. Tento typ rozhovoru je 

vhodné použít pokud je potřeba minimalizovat variaci otázek. Nevýhoda tohoto 

rozhovoru ovšem spočívá v tom, že nebere v úvahu individuální rozdíly a okolnosti. 

3. 5. 1. 2 Nestrukturovaný rozhovor 

 Podle Hendla (2005) spočívá nestrukturovaný rozhovor v náhodném generování 

otázek v přirozeném průběhu rozhovoru. Tento rozhovor zohledňuje individuální 

rozdíly a situace. Otázky mohou být přizpůsobeny, aby se dosáhlo maximální hloubky 

komunikace a využilo se prostředí a situace. Nevýhodou těchto rozhovorů je, že jsou 

časově náročné na zpracování získaných dat a také kladou vysoké nároky na tazatele 

vést takový rozhovor. 

3. 5. 1. 3Polostrukturovaný rozhovor  

 Tento typ rozhovoru spočívá v kombinaci obou předešlých rozhovorů, tedy 

strukturovaného a nestrukturovaného rozhovoru. V praxi má tazatel předem připravené 
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otázky, na které se bude chtít dotazovat. Ty však může během rozhovoru dále 

upravovat, doplňovat atd. 

3. 5. 2 Ohnisková skupina 

 Miovský (2006) ve své publikaci popisuje výhody a nevýhody ohniskových 

skupin. Jako výhody zde uvádí, že lze získat najednou velké množství údajů. Dále pak 

jako výhody uvádí fakt, že osoby se mohou ve skupinové diskuzi cítit lépe než při 

osobním rozhovoru a mohou se tak vyhnout stresu, který může osobní rozhovor 

představovat. Nutno podotknout, že osoby se mohou také vzájemně doplňovat a 

ovlivňovat svoje názory v návaznosti na názory ostatních členů skupiny. Jako nevýhody 

Miovský (2006) uvádí, že tento typ výzkumu klade velký nárok na moderátora a také je 

zde velký nárok na organizaci.  

 Skupinová diskuze tak s sebou nese klady i zápory. Účastníci této diskuze 

mohou rozvíjet, měnit a ovlivňovat své názory. Na druhou stranu je důležité, aby se ji 

účastnili všichni členové. Problémem může být, že někteří jedinci mohou v diskuzi 

dominovat a jiní se naopak k problematice nevyjadřovat vůbec. V takovém to případě je 

důležité, aby moderátor dokázal podněcovat všechny členy diskuze k aktivnímu 

zapojení se do diskuze. 

 Podle Morgana (2001) se dají ohniskové skupiny dělit na: 

• Nestrukturované - není dopředu vytvořena struktura, kterou by se průběh 

diskuze řídil 

• Strukturované - tématické okruhy a jejich pořadí jsou předem pevně stanoveny 

• Polostrukturované - jsou dopředu připraveny okruhy otázek, avšak přesné znění 

ani pořadí není závazné. 
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4 METODIKA 

 V této práci byly použita metoda analýzy dostupných dokumentů, dále pak 

polostrukturované rozhovory s diváky a také metoda ohniskové skupiny. 

4. 1 Analýza dostupných dokumentů 

 V práci byla použita analýza sekundárních dat, klubového webu, oficiálních 

profilů klubu na sociálních sítích a dalších dokumentů týkajících se komunikace klubu s 

fanoušky. 

4. 2 Rozhovor s diváky 

 V rámci této bakalářské práce byly provedeny rozhovory s fanoušky klubu AC 

Sparta Praha. Tyto rozhovory byly polostrukturované, aby bylo možné pokládat různé 

podotázky a hlouběji tak proniknout do této problematiky. Rozhovory sloužily ke 

zjištění vnímání marketingové komunikace Sparty jejími fanoušky a zvláště pak 

komunikace na sociálních sítích. Rozhovory byly vedené v neformální atmosféře, trvaly 

přibližně 45 minut a byly zaznamenávány na diktafon a přepsány do písemné podoby. 

Všichni respondenti byli informování o tom, že získaná data v rámci rozhovorů budou 

zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě, budou využita pro výzkum v 

rámci bakalářské práce na UK FTVS a ochráněna před jiným užitím. 

4. 2. 1 Schéma rozhovoru 

1. Jak dlouho jste fanouškem Sparty a co vás k tomu přivedlo? 

2. Jak často navštěvujete domácí zápasy klubu popřípadě jakou část stadionu? 

3. Jezdíte i na venkovní zápasy? ( a jak často?) 

4. Odkud se nejčastěji dozvídáte o dění v klubu? 

5. Jste "fanouškem (sledujícím)" oficiálních klubových stránek na Facebooku, 

Youtube, Twitteru? a jak hodnotíte komunikaci klubu na těchto sociálních 

sítích? 

6. Využíváte další komunikační prostředky klubu? (oficiální web, magazín Sparta 

do toho!) 

7. Zaznamenal/a jste komunikační kampaň My jsme Sparta? Jak takovou aktivitu 

klubu směrem k fanouškům vnímáte?  

8. Co byste vylepšil v komunikaci klubu s fanoušky? 
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4. 3 Ohnisková skupina 

 Ohnisková skupina byla sestavena z respondentů, se kterými byly vytvořeny 

rozhovory týkající se vnímání marketingové komunikace Sparty. V rámci těchto 

rozhovorů fanoušci podávali vlastní podněty na zlepšení marketingové komunikace 

klubu. Z uvedených návrhů na zlepšení byly po analýze komunikačních nástrojů Sparty 

vytvořeny body, které by mohla Sparta v marketingové komunikaci zlepšit. Tyto body 

pak byly prezentovány účastníkům ohniskové skupiny, kteří je měli zhodnotit, 

popřípadě navrhnout jejich úpravu. 

 Důležitým bodem ohniskové skupiny bylo motivovat všechny účastníky k 

aktivní diskuzi. Tento bod byl splněn, jelikož všichni účastníci se aktivně zapojovali do 

diskuze a snažili se zhodnotit prezentované návrhy na zlepšení komunikace. Účastníci 

diskuze také různě doplňovali a upravovali návrhy, které jim byli předneseny. Výsledné 

návrhy byli uvedeny v části Návrhy na zlepšení. 

 Diskuze v ohniskové skupině probíhala v neformální atmosféře a trvala přibližně 

90 minut. 

 Všichni respondenti byli informování o tom, že získaná data v rámci ohniskové 

skupiny budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě, budou využita 

pro výzkum v rámci bakalářské práce na UK FTVS a ochráněna před jiným užitím.  
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5 ANALÝZA KLUBU 

5. 1 Základní informace o AC Sparta Praha 

5. 1. 1 Historie klubu AC Sparta Praha 

 Klub AC Sparta Praha vznikl 16. Listopadu 1893, tehdy ještě pod názvem 

Athletic club Královské Vinohrady a název AC Sparta vznikl až v roce 1894. Hráči 

klubu zpočátku nastupovali v černých dresech s bílým "S" na prsou. Až v roce 1905 

přivezl jeden ze zakladatelů klubu ze své návštěvy Londýna rudé dresy, které klubu 

věnoval. Od té doby se rudý dres stal nedílnou součástí klubu. 

 Na začátku 20. století v tuzemsku dominovala Slavia, ovšem Sparta začala stavět 

silný tým, kdy do mužstva přivedla hráče jako V. Piláta a K. Peška a následně v roce 

1912 vyhrála první mistrovství Českého fotbalového svazu. Během první světové války 

byla většina hráčů klubu povolána do armády, ovšem po skončení války se v klubu sešla 

řada skvělých hráčů a klub si v této době vysloužil označení "Železná Sparta". V této 

době byla Sparta spolu s Barcelonou a Norimberkem považována za nejlepší klub v 

Evropě. Oba tyto kluby dokonce dokázala v roce 1922, během neoficiálního turnaje o 

mistra Evropy, porazit. V první ligové sezoně v roce 1925 skončila Sparta na druhém 

místě. O rok později už však soutěž vyhrála. V roce 1927 pak Sparta dominovala i ve 

Středoevropském poháru, kdy hned jeho první ročník dokázala vyhrát. 

 Od založení České profesionální soutěže skončila Sparta do roku 1940 vždy 

nejhůře druhá, ovšem v sezoně 1940/41 přišla na klub krize. V této sezoně klub uhrál až 

4. místo a o rok později se dokonce podařilo zachránit první ligu až v posledním kole. V 

následující sezoně už tým znovu bojoval na vyšších místech a skončil druhý a sezonu 

1943/44 opět vyhrál. V 50. letech v Československu vznikly další silné kluby. Sparta v 

této době ustoupila do pozadí a na konci této dekády opět bojovala o záchranu v první 

lize. Krize pokračovala i v  začátku 60. let, ovšem potom do klubu přišel trenér V. Ježek 

a klub z krize dostal. Klub si v těchto letech zahrál, díky dvěma titulům, Pohár vítězů 

poháru v němž dvakrát došel až do čtvrtfinále. V 70. letech přišla na klub opět krize a ta 

vyvrcholila zatím jediným sestupem do druhé ligy. V této době se však klubu opět 

dařilo v evropských pohárech, kde dokázal postoupit až do semifinále Poháru vítězů 

poháru. V 80. letech se do klubu vrátil trenér Ježek a s týmem do konce této dekády 
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vybojoval 5 titulů. Dominance Sparty pokračovala i v 90. letech kdy získala celkem 8 

titulů a dařilo se jí i v evropských pohárech. V první dekádě 21. století klub získal 5 

titulů. V první polovině se také dařilo v evropských pohárech, kdy klub 2x postoupil ze 

základní skupiny ligy mistrů. V sezoně 2005/06 si pak Sparta naposled zahrála základní 

skupinu Ligy mistrů. Po titulu v roce 2010 sparta vyhrála ligu až v roce 2014 a od té 

doby v lize nezvítězila. S touto situací jsou fanoušci, podle ohlasů na různých webech, 

velmi nespokojeni. 

 Historie klubu je i přesto velmi bohatá a čítá mnoho úspěchů na České i 

mezinárodní scéně. Sparta celkem získala 36 titulů v České, nebo Československé 

nejvyšší soutěži. Pravidelně také nastupuje v evropských soutěžích. Fanoušci tak mohou 

být na historii klubu hrdí. 

5. 1. 2 Vedení AC Sparta Praha 

 Vlastníkem klubu AC Sparta Praha je v současné době společnost J&T 

CreditInvesment, a.s. Akcionáři jsou skupina J&T, která vlastní 60% akcií a Daniel 

Křetínský, který vlastní 40% akcií. Daniel Křetínský je zároveň předsedou klubu. 

Společně s ním je v představenstvu klubu dalších 5 členů. Těmito členy jsou D. 

Svoboda, A. Kotalík, M. Králová, M. Viktorin, J Cejpková.  

 Dozorčí rada klubu je tvořena dalšími pěti členy jimiž jsou D. Palcr, J Fráňová, 

P. Beneš, M. Spurný, J. Myslivcová. 

 Vedení klubu dlouhodobě stanovuje ty nejvyšší sportovní cíle, jimiž jsou zisk 

mistrovského titulu a postup do základní skupiny Ligy mistrů. První z uvedených cílů se 

v poslední době plnit nedaří, jelikož Sparta, v poslední dekádě, získala mistrovský titul 

pouze v roce 2014. V sezoně 2017/2018 se klub rozhodl výrazně posílit a do mužstva 

přivedl několik zahraničních posil. Výsledkem však bylo až páté místo, což je nejhorší 

výsledek od sezony 2005/2006, kdy Sparta skončila rovněž na pátém místě. Druhý z 

uvedených cílů se nedaří plnit dlouhodobě. Sparta startovala v základní skupině 

naposled v roce 2005/2006. Od té doby základní skupinu Ligy mistrů nehrála ani 

jednou. Tým většinou vypadl v předkole této soutěže. 
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5. 1. 3 Návštěvnost na domácích zápasech 

 Sparta hraje své domácí zápasy na stadionu Generali arena na pražské Letné. 

Tento stadion je v provozu od roku 1917. V roce 1994 stadion prošel celkovou 

modernizací. Aktuálně má stadion všechna místa k sezení a jeho kapacita činí 18 887 

diváků. Před sezonou 2009/10 se zvýšil komfort pro fanoušky odstraněním bariér kolem 

hřiště, nainstalováním dvou velkoplošných obrazovek a přidáním vytápění na tzv. 

"protilehlou tribunu". 

 V sezoně 2017/18 dosáhla Sparta, dle statistik serveru fortunaliga.cz, průměrné 

návštěvnosti na domácích zápasech 11 288 diváků, což je zhruba 60% kapacity 

stadionu. Nejvíce fanoušků přišlo na zápas proti FC Viktoria Plzeň a to celkem 17 134. 

Druhým zápasem s nejvyšší návštěvností bylo derby s SK Slavia Praha, kdy bylo v 

hledišti 17 039 diváků. Na rizikové zápasy, jako je například derby, a na zápasy 

evropských pohárů bývá kapacita stadionu z bezpečnostních důvodů zpravidla 

omezena. Sparta se na vrcholu statistik domácí návštěvnosti drží pravidelně. V 

minulých sezonách bylo pravidlem, že Sparta měla nejvyšší návštěvnost v lize. Ovšem 

v posledních sezonách se o prvenství začala dělit s FC Viktoria Plzeň a SK Slavia 

Praha. Tabulka č. 1 ukazuje průměrnou návštěvnost na domácích zápasech Sparty za 

posledních 10 sezon a také skutečnost, že od sezony 2013/14 neskončila Sparta v 

průměrné návštěvnosti na prvním místě. 
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Tabulka č. 1: Průměrná návštěvnost na domácích zápasech Sparty za poslední 10 

sezon 

Sezona Průměrná návštěvnost Umístění v pr. návštěvnosti 

2017/2018 11 288 2. 

2016/2017 10 014 3. 

2015/2016 9 759 2. 

2014/2015 9 344 2. 

2013/2014 11 340 1. 

2012/2013 10 137 1. 

2011/2012 10 322 1. 

2010/2011 8 665 1. 

2009/2010 10 766 1. 

2008/2009 8 642 2. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě https://www.fortunaliga.cz/statistiky-lidri?unit=7 

 

 Z tabulky je patrné, že průměrné návštěvy na domácích zápasech mají kolísavou 

tendenci. Největší průměrná návštěvnost v posledních deseti sezonách byla v sezoně 

2013/2014. V této sezoně také klub získal svůj poslední titul, což jistě návštěvnost na 

domácích zápasech ovlivnilo. V následující sezoně, kdy se klubu tolik nedařilo, totiž 

přišel propad v průměrné návštěvnosti o téměř 2 000 diváků. V předcházející ligové 

sezoně chodilo průměrně na stadion o více než 1 000 diváků méně. Předchozí titul 

získala Sparta v sezoně 2009/2010 a opět je zde vidět skutečnost, že průměrná 

návštěvnost byla o více než 2 000 diváků vyšší, než v sezoně předchozí a následující. 

Výkyvy v návštěvnosti domácích zápasů zobrazuje graf č. 1. 
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Graf č.1: Průměrná návštěvnost na domácích utkáních 

.

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě https://www.fortunaliga.cz/statistiky-lidri?unit=7 

 

 Z grafu č. 1. a tabulky č. 1. je patrné, že návštěvnost na domácích zápasech v 

dané sezoně ovlivňuje především to, jestli se klubu výsledkově daří, nebo ne. V 

sezonách kdy se Spartě podařilo vyhrát titul byla návštěvnost zpravidla vyšší, než v 

sezonách ostatních. V grafu a tabulce lze však najít jednu výjimku a tou je sezona 

2017/2018. V této sezoně klub skončil až na pátém místě, přesto byla průměrná 

návštěvnost na domácích zápasech 11 288 diváků. Návštěvnost v této sezoně tak mohla 

ovlivnit skutečnost, že klub před sezonou přivedl velké množství drahých, zahraničních 

posil a fanoušci byli na tyto hráče "zvědaví". Další teorií je, že klub zvolil správnou 
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komunikační strategii vůči fanouškům a dokázal je přimět k návštěvě stadionu i přes 

špatné výsledky. 

 

5. 2 Analýza komunikace klubu AC Sparta Praha s fanoušky 

5. 2. 1 Reklama 

 AC Sparta Praha využívá širokou škálu reklamy. Je to hlavně z důvodu, aby 

reklama dosáhla až ke správnému cílovému přijemci. Z rozhovorů uskutečněných v 

diplomové práci Fanty (2016) vyplývá, že Sparta k reklamě využívá tištěná media, 

rozhlas, TV a také sociální sítě. 

 Z rozhovorů provedených Fantou (2016) také vyplývá, že ohledně tištěné 

reklamy Sparta spolupracuje se společností MAFRA, která spravuje Mladou frontu 

Dnes. V té Sparta cílila především na pražské fanoušky. Dále pak klub spolupracuje se 

společností CNC, která vydává deník Sport a Blesk, tady už je reklama zacílena 

celorepublikově. Za druh tištěné reklamy se dá také považovat klubový magazín Sparta 

do toho!, který je v prodeji na stadionu a v jeho okolí před každým domácím zápasem a 

slouží jako reklama pro sledování aktuálního dění v klubu. 

 V televizní reklamě spolupracuje Sparta s hudební stanicí Óčko. V minulosti 

mohli fanoušci několikrát vidět Sparťanský reklamní spot na této stanici, nebo 

pozvánku na další domácí utkání Sparty. V rozhlasové reklamě Sparta spolupracuje s 

radiem Impuls, Evropou 2 a ExpresFM. V rádiu se objevují především pozvánky na 

další domácí utkání Sparty, které diváky informují o tom, kdy se které utkání koná a 

výzvu, aby přišly svůj klub podpořit. 

 Jako nejvýznamnější kanál pro reklamu však Sparta bere sociální sítě a zvláště 

pak Facebook. Na Facebooku Sparta disponuje vysokým počtem fanoušků a tato 

sociální síť jí umožňuje být se všemi z nich v neustálém kontaktu. Na této sociální síti 

může Sparta prostřednictvím videí obrázků, nebo textů informovat diváky o 

nadcházejícím zápase, informovat je o dění v klubu, různých akcích atp. 

 Naopak Sparta velmi zřídka využívá venkovní reklamu jako například 

billboardy. Názor Sparty je takový, že tento reklamní prostředek není pro klub 

zajímavý. K tomuto názoru jistě přispívá i stále více se rozšiřující digitalizace a online 
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komunikační kanály. V populaci se však ještě stále najdou lidé, kteří i přes postupující 

digitalizaci a rozšiřování online komunikačních kanálů dávají přednost tomuto druhu 

reklamy. Tato skutečnost vyplývá i z provedených rozhovorů s fanoušky. 

5. 2. 2 Podpora prodeje 

 Podporu prodeje Sparta začala využívat především v posledních letech. Díky 

tomuto nástroji se daří dostávat diváky i na zápasy s méně atraktivními soupeři. Sparta v 

tomto případě zvolila variantu různých balíčků vstupenek. V praxi tento systém funguje 

tak, že Spartu čeká například zápas s Plzní. Klub tedy vytvoří balíček vstupenek na 

zápas s Plzní a k těmto vstupenkám přidá vstupenky na dvě následující utkání s méně 

atraktivními soupeři. Tento balíček jde do prodeje přednostně a pokud fanoušci chtějí 

zápas s Plzní navštívit a zajistit si na tomto prestižním zápase místo, tak jsou nuceni si 

balíček koupit. Vzhledem k tomu, že si zakoupili vstupenky i na další dvě utkání, které 

by za normálních okolností nenavštívili, tak jsou přece jen motivováni navštívit i tato 

utkání. Tato metoda je dobrým nástrojem ke zvyšování návštěvnosti na méně 

atraktivních utkáních. 

 Tyto balíčky mají však i lehce odlišné varianty. Při poslední účasti v základní 

skupině Evropské ligy Sparta nabízela balíček vstupenek na všechny domácí zápasy za 

zvýhodněnou cenu a k němu přidávala ještě šálu z limitované edice vztahující se k 

těmto zápasům. Fanoušek tak byl, pokud chtěl tuto speciální šálu vlastnit, nucen balíček 

zakoupit. 

 Sparta využívá podporu prodeje i v rámci prodeje permanentních vstupenek. 

Fanoušek při koupi permanentních vstupenek získává volný vstup na všechna domácí 

utkání Fortuna ligy a zápasů MOL Cupu, volný vstup na předkola evropských pohárů, 

rezervace svého místa a sleva na utkání evropských pohárů a slevu 10% v oficiálním 

fanshopu.  

 Pro každý klub je velmi důležité přimět své fanoušky ke koupi permanentní 

vstupenky, jelikož vlastnictví této vstupenky motivuje fanoušky k návštěvě co 

největšího počtu zápasů. Sparta tedy svou pozornost zaměřuje hlavně na prodej 

permanentních vstupenek a snaží se fanoušky motivovat ke koupi právě těchto 

vstupenek. Počet vlastníků permanentních vstupenek rok od roku narůstá. Bývalý 
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marketingový ředitel Tomáš Křivda v rozhovoru pro oficiální klubový web uvedl, že za 

posledních 12 let se počet vlastníků permanentních vstupenek více než ztrojnásobil. 

5. 2. 3 Public relations 

 Pojem public relations lze přeložit jako vztahy s veřejností. V tomto směru se 

Sparta snaží pořádat pravidelné autogramiády a setkání fanoušků s hráči. Setkání s hráči 

mají ve svých benefitech garantované vlastníci zlatých permanentek. 

 Jako nástroj public relations lze také označit klubový magazín Sparta do toho!, 

který je zaměřen na rozhovory s hráči, trenéry, obsahuje informace o mládežnických 

výběrech Sparty a také informace o nadcházejícím soupeři. Magazín se prodává před 

každým domácím zápasem, přímo před stadionem Sparty, v zákaznickém centru a nebo 

přímo na stadionu. Z provedených rozhovorů vyplývá, že mezi fanoušky je o tento 

magazín zájem. Magazín je, na rozdíl například od slávistického magazínu, zpoplatněn 

a stojí zpravidla 30 korun v rámci ligových zápasů a 20 korun v rámci evropských 

pohárů. Na základě toho, zde vzniká otázka, zda by nebylo vhodné magazín, v rámci 

zkvalitnění public relations, poskytovat fanouškům na stadionu zdarma. 

 Jako další nástroj public relations lze uvést klubový web, který byl před sezonou 

2018/2019 předělán do nové podoby. Web nyní vypadá moderněji, avšak stále je velice 

přehledný a fanoušci zde mohou najít všechny požadované informace o klubu.  

 Sparta se také snaží vztahy s fanoušky budovat prostřednictvím komunikační 

kampaně My jsme Sparta, která má za úkol sblížit fanoušky, vedení a hráče a dát jim 

pocit, že oni tvoří Spartu. Jak vyplynulo z provedených rozhovorů tato kampaň je 

fanoušky vnímána velmi dobře. Tento projekt byl detailněji rozebrán v samostatné 

kapitole.  

5. 2. 4 Osobní prodej 

 Osobní prodej Sparta využívá při prodeji magazínu Sparta do toho! Fanoušci 

jsou při návštěvě domácího stadionu aktivně oslovování hosteskami s nabídkou koupě 

tohoto časopisu a to jak přímo na stadionu, tak i v jeho bezprostředním okolí. 

 Jinak Sparta osobní prodej při komunikaci s fanoušky nevyužívá. Vyskytuje se 

zde možnost aktivního oslovování potenciálních zákazníků při nabídce permanentek a 
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vstupenek na domácí zápasy, ovšem tento postup by mohl být velmi časově náročný a 

nákladný a jeho úspěch není zaručen. 

 Sparta by také mohla osobní prodej uplatnit v případě jednání s potenciálními 

sponzory. Tímto tématem se však tako práce nezabývá, a proto nebylo dále rozebráno. 

5. 2. 5 Sponzoring 

 Sponzorování akcí fotbalovými kluby je velmi specifické téma. Ve většině 

případů jsou to právě fotbalové kluby, které potřebují shánět sponzory a zajistit si tak 

prostředky pro provoz stadionu a fungování všech týmů.  

 Ovšem i fotbalové kluby se stávají sponzory některých akcí. Většinou se jedná o 

akce, které jsou zaměřené na fotbal, jako například sponzorování mládežnických 

turnajů. Dalším druhem sponzorovaných akcí jsou sportovní akce, které nejsou 

zaměřené na fotbal, ale jsou většinou pořádané pro fanoušky. 

 AC Sparta Praha v roce 2017 vytvořila a sponzorovala akci Letenská míle. Tato 

akce vznikla ke 100 letému výročí stadionu. Jednalo se o běh na tříkilometrové trati, 

který se odehrával na stadionu Sparty. Trasa závodu vedla přes útroby stadion, tribuny a 

také přes hrací plochu. Sparta tak netradiční formou odkryla účastníkům tyto části svého 

stadionu. Tohoto běhu se zúčastnilo více než 500 účastníků. Sparta také sponzoruje 

každoročně fotbalový turnaj, kterého se účastní její fankluby. 

5. 2. 6 Komunikační kampaň My jsme Sparta 

 Vznik této komunikační kampaně se datuje do roku 2009, kdy dostala Sparta od 

firmy Nike, která pro ni vyrábí dresy,  nabídku vyšít něco na vnitřní stranu dresu. Sparta 

se rozhodla nechat na vnitřní stranu dresu, blízko srdci, nechat vyšít nápis "My jsme 

Sparta". Postupem času se tato věta stala hlavním bodem komunikační kampaně.  

 Tato komunikační kampaň má za úkol sjednotit fanoušky, hráče a vedení a dát 

jim pocit, že oni všichni tvoří Spartu. Klub tuto kampaň odstartoval v roce 2012 a 

vytvořil k ní internetovou stránku www.myjsmesparta.cz na kterou umístil manifest, 

pod který se mohli fanoušci podepsat. Slova manifestu pod který se fanoušci 

podepisovali zní: 
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"Jsme naplněný stadion. Jsme nezastavitelný chorál. 

Jsme ulice naplněné sparťanstvím. 

Domácnosti ověnčené tituly, vitríny plné trofejí. 

Jsme modrá, žlutá, červená. Jsme rudý dres. 

Jsme vášeň, láska, věrnost. Jsme srdce našeho klubu. 

Jsme jeho duše, jeho tvář, jeho symbol. 

Jsme to, čím nás potřebuje mít. Jsme energie, jsme podpora. 

90 minut, 24 hodin denně. Jsme na trávníku i v ochozech. 

V kancelářích i ve školách, na běžícím pásu i v zadních řadách kina. 

Jsme desítky sezon fotbalu a odhodlání. 

Jsme rok 1893. Jsme minulost která inspiruje, jsme současnost, která burcuje, jsme 

budoucnost, která zavazuje. 

Jsme jeden i tisíce, jsme radost po gólu, jsme legendární číslo na dresu. Jsme hrdost. 

Nikdy se neschováme, nikdy nepodlehneme. 

Jsme vidět, jsme slyšet. Jsme dvanáctým hráčem. 

Jsme tu když se daří a zůstáváme, když se chybuje. Jsme ti kdo věří ve Spartu. 

My jsme Sparta." 

 

 Tento manifest odkazuje na to, že Sparta je velmi slavným klubem a může se 

pyšnit bohatou historií. Dále odkazuje na tradice Sparty, a to klubové barvy a rudé 

dresy. V další části sděluje fanouškům, že oni tvoří Spartu a ukazuje jejich rozmanitost. 

Manifest také říká, že sparťanští fanoušci by měli být na svůj klub po právu hrdí. Tento 

slogan převyprávěl známý herec David Novotný, který je také fanouškem Sparty a jeho 

citace tak může být považována za autentickou. Klub také tento manifest značnou dobu 

prezentoval při svých domácích zápasech na velkoplošných obrazovkách a to vždy před 

začátkem zápasu a také o poločasové přestávce. 
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  Dílčím cílem této kampaně také bylo zjistit, kolik fanoušků Sparta vlastně 

oslovuje, jelikož má příznivce po celé republice a někteří z nich se aktivně neprojevují. 

Online forma jim tak dala možnost se k tomuto projektu vyjádřit. Klub také prvním 3 

tisícům fanoušků, podepsaným pod manifest, zveřejnil jméno na stadionu a tím opět 

posílil vztah mezi nimi, klubem a stadionem. 

 Jak vyplynulo z provedených rozhovorů, příznivci Sparty tuto kampaň hodnotí 

velmi pozitivně. Fanoušci kampaň oceňovali především proto, že se snaží spojovat 

vedení, hráče a fanoušky a také, že jim dává pocit, že oni jsou jedním z hlavních důvodů 

proč je Sparta tak slavným klubem. Tyto úkoly byli pro tuto kampaň stěžejní. Kampaň 

tedy zcela plní svůj účel. 

 Z provedených rozhovorů vznikl návrh na zlepšení v této komunikační kampani. 

Sparta se totiž může pyšnit velkým množstvím skvělých hráčů, kteří v minulosti prošli 

jejím dresem a fanoušky jsou vnímány velmi pozitivně. Sparta by mohla využít těchto 

bývalých hráčů a pomocí nich prezentovat hrdost, úspěchy, tradici a "sparťanské srdce". 

Inspirovat by se mohla u klubu HC Sparta Praha, který v minulosti podobnou 

komunikační kampaň vedl. 

 V rámci projektu My jsme Sparta také bylo vlastníkům permanentních 

vstupenek vylepováno jejich jméno na zakoupené místo. Od toho však Sparta před 

sezónou 2017/2018 z neznámých důvodů upustila. Pro fanoušky tato drobnost však byla 

oblíbeným benefitem. 
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5. 3. Analýza online komunikace klubu AC Sparta Praha s fanoušky 

5. 3. 1 Komunikace na Facebooku 

 AC Sparta Praha má na svém facebookovém profilu aktuálně 266 tisíc fanoušků. 

To je z českých fotbalových klubů zdaleka nejvíce. Na druhém místě se s velkým 

odstupem nachází Viktoria Plzeň, jejíž oficiální profil označilo jako "to se mi líbí"       

98 tisíc fanoušků. Na počty fanoušků oficiálních facebookových stránek daného klubu 

odkazuje graf č. 2, který zobrazuje kluby účastnící se nejvyšší české soutěže v sezoně 

2018/2019. 

Graf č. 2: Počet fanoušků oficiálního facebookového profilu účastníků Fortuna ligy 

2018/2019 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Z grafu č. 2 je patrné, že Sparta v počtu fanoušků oficiálního facebookového 

profilu dominuje. Před druhou Plzní má o 168 tisíc fanoušků více. V grafu je také patrná 

velká nevyrovnanost. První 4 kluby mají přes 90 tisíc fanoušků, ovšem klub, který se 

umístil na pátém místě jich má pouze 22 tisíc. Nevyrovnanost se pak ještě mnohem více 

projeví, vezmeme-li v potaz rozdíl mezi týmem který se umístil na prvním místě a tím, 

který se umístil na posledním místě. Rozdíl v počtu fanoušků mezi první Spartou a 

poslední Příbramí je totiž 261 tisíc fanoušků. 

 Sparta tak může, z českých klubů, na Facebooku oslovovat nejvíce osob. Jak 

vyplynulo z rozhovorů uskutečněných Fantou (2016), tak marketingové oddělení Sparty 

si je této skutečnosti velmi dobře vědomo a považuje svůj oficiální profil na Facebooku 

za klíčový  komunikační nástroj. 

 Sparta na svém profilu sdílí většinou odkazy na oficiální klubový web. Dále pak 

Sparta sdílí fotografie s odlišnou tématikou. Na první pohled je jasné, že se klub snaží i 

písemné příspěvky formátovat jako fotografie. Na fanoušky tak může působit i 

pocitově, jelikož texty může převádět do různých zabarvení a přidat k nim například 

různé obrázky. 

  Komunikace se také mění v závislosti na tom, v které části se aktuálně fotbalová 

sezóna nachází. Příspěvky se liší, pokud se jedná o přípravu na novou sezónu. V tomto 

období se Sparta, kromě přípravných zápasů a tréninků na různých soustředěních, 

věnuje i představování nových posil a prodeji permanentních vstupenek na novou 

sezónu. V období, kdy se hrají mistrovská utkání se Sparta snaží před utkáním 

informovat o nadcházejícím soupeři a pozvat diváky na stadion. Po skončení zápasu 

naopak na Facebooku sdílí různé statistiky a rozhovory s hráči a celkově se věnuje 

proběhnuvšímu utkání. V týdnu mezi utkáními se pak věnuje informacím o zraněných 

hráčích, tréninkům, mládežnickým výběrům atd. Na tuto skutečnost také poukazuje graf 

č. 3 z něhož je patrné jak se témata komunikace Sparty směrem k fanouškům na sociální 

síti Facebook mění v závislosti na rozložení zápasů v daném týdnu. V grafu č. 3 bylo 

zanalyzováno období z konce sezóny 2017/2018 a to konkrétně období od 10. Května 

do 19. Května. Sparta v tomto období odehrála 2 zápasy a to 11. Května a 19. Května. 
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Graf č. 3: Zaměření témat příspěvků na oficiální facebookovém profilu v období 

od 10. Května do 19. Května. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Z grafu č. 3 je patrné, že v den zápasu se komunikace klubu věnuje jen tomuto 

tématu. Klub ve svých příspěvcích zveřejňoval sestavu, informace o průběhu utkání a 

pozápasové rozhovory.  Toto téma bylo také komunikováno den před utkání v rámci 

různých pozvánek a představení soupeřů. Den po utkání se komunikace klubu také 

zápasem zaobírala a na Facebooku byly sdíleny různé rozhovory s hráči týkající se 

daného utkání a videa ze zápasu. V týdnu mezi utkáními se pak příspěvky většinou 

týkaly jiných témat a to mládežnických výběrů, informací o zraněních, videí a fotek z 

tréninků, nebo také rozlučce Davida Lafaty. S blížícím se utkáním pak opět přicházela 

na řadu komunikace týkající se zápasu a to opět v podobě pozvánky na utkání a 

představení soupeře. V den zápasu se komunikace opět týkala pouze daného utkání. 
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 Jak vyplynulo z provedených rozhovorů, tak respondenti, kteří se jich zúčastnili, 

se nejvíce informací o klubu dozvídají právě z facebookového profilu Sparty. 

Respondenti oceňují to, že Sparta zde umisťuje odkazy na články z oficiálního webu, 

což znamená, že když se jim nějaký článek podle názvu zalíbí, otevřou si odkaz na 

oficiální web.  

5. 3. 2 Komunikace na Twitteru 

 Klub AC Sparta Praha má twitterový účet založený od Prosince 2009. Aktuálně 

má na této sociální síti 32 tisíc sledujících a do Srpna 2018 přidala přes 20 tisíc 

příspěvků. Sparta  má na Twitteru, podobně jako na Facebooku, mezi českými kluby 

nejvíce sledujících. Její rival Slavia má 19,5 tisíc sledujících a Viktoria Plzeň má 18,5 

tisíc sledujících. Této statistice se podrobněji věnuje graf č. 4, který ukazuje počet 

fanoušků (sledujících) na sociální síti Twitter.  

Graf č. 4: Počet fanoušků oficiálního twitterového profilu účastníků Fortuna ligy 

2018/2019 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Z grafu lze vyčíst, že Sparta, z českých klubů, opět oslovuje největší publikum. 

Mezi ní a druhou Slavií je rozdíl 12,5 tisíce fanoušků. Ovšem z grafu je také patrné, že 

na Twitteru se vyskytuje mnohem méně uživatelů, než na sociální síti Facebook. V 

porovnání s Facebookem má Sparta na Twitteru o 234 tisíc fanoušků méně. Z 

provedených rozhovorů také vyplynulo, že účet na Twitteru mají pouze dva 

respondenti, zatímco účet na Facebooku mělo šest ze sedmi respondentů. Tato sociální 

síť není zatím v České republice tolik využívána. Naopak v USA a Japonsku je její 

popularita velmi výrazná. 

 Komunikace Sparty na Twitteru je velmi podobná s komunikací na Facebooku. 

Sparta zde sdílí odkazy na články vyskytující se na její oficiálním webu, fotografie i 

videa. Komunikace se také odvíjí od toho zda se jedná o den ve kterém se hraje utkání, 

či nikoliv. 

 Sparta na Twitter během utkání vkládá, pomocí krátkých sdělení, aktuální 

informace o dění na hřišti. Jinak mají příspěvky totožnou formu jako ty vkládané na 

Facebook. Sparta tak vždy vloží totožný příspěvek na Facebook i na Twitter a 

komunikace na těchto dvou sociálních sítích není nijak odlišena. Fanouškům tedy stačí 

pokud navštěvují pouze jednu z těchto sociálních sítí a nejsou nijak motivováni sledovat 

oficiální profil na obou těchto sociálních sítích. 

 Tato sociální síť, přes svůj značný potenciál, zatím není zcela dobře využívána. 

Je si toho vědomé i marketingové oddělení Sparty, které upřednostňuje komunikaci na 

Facebooku, kde oslovuje mnohem větší publikum a nemá zatím důvod tuto svoji 

strategii měnit. S dalším rozvojem sociálních sítí, Twitter možná získá větší popularitu a 

potom by této příležitosti Sparta mohla využít odlišením komunikace na obou 

sociálních sítích. Tímto krokem by nutila fanoušky, aby sledovali obě její sociální sítě. 

V současné době by se jí ale tento krok nevyplatil. 
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5. 3. 2 Komunikace na Youtube 

 Sociální síť Youtube slouží ke vkládání a přehrávání videí. AC Sparta Praha má 

na této sociální síti 40,8 tisíc odběratelů a k 10. 8. 2018 na své kanálu zveřejnila 1 722 

videí. Z českých klubů je to opět nejvíce, což ukazuje i graf č. 5, který zobrazuje počet 

odběratelů oficiálního Youtube kanálu účastníků české nejvyšší soutěže v sezóně 

2018/2019. 

Graf č. 5: Počet odběratelů oficiálního Youtube kanálu účastníků Fortuna ligy 

2018/2019 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Z grafu č. 5 je patrné, že Sparta prostřednictví Youtube oslovuje opět největší 

část fanoušků. Z grafu jsou také patrné velké rozdíly. Rozdíl mezi Spartou a Viktorií 

Plzeň, která se umístila na druhém místě, je více než 23 tisíc fanoušků. To znamená, že 

Sparta na této sociální síti oslovuje téměř 2,5x více fanoušků než Plzeň. Nutno však 

podotknout, že Sparta sdílí odkazy na všechna nová videa na svém oficiálním 

facebookovém a twitterovém profilu. Fanoušek tedy nemusí mít označeno odebírání 

videí na Youtube a i přesto je vždy informován o novém videu, které Sparta vytvoří. V 

tomto případě však musí být fanouškem oficiálního profilu alespoň na Twitteru, nebo 

Facebooku. 

 Sparta na sociální síti Youtube poskytuje, prostřednictvím videí, svým 

fanouškům informace o nadcházejícím soupeři, ve kterých se vyskytují i informace o 

současných zraněních, případně trestech atp. Videa jsou také doplněna komentáři 

trenérů k nadcházejícímu duelu a jejich zhodnocení soupeře.  

 Sparta dále nahrává pozápasová videa. Po zápase je na Youtube kanál nahrán 

sestřih zápasu se všemi zajímavými událostmi. Dále jsou nahrávány videa obsahující 

rozhovory s některými vybranými hráči, popřípadě s trenéry. Tato videa se týkají 

především zápasů, hráči v nich komentují situace které se v zápase udály, a celkově 

skončený zápas rozebírají. Dále Sparta většinou, ale ne vždy, zveřejňuje sestřih z 

pozápasové tiskové konference, do kterého vybírá nejzajímavější témata. 

 Mimo zápasové dny se Sparta soustředí na jiná témata, kterými jsou například 

představení nových posil, rozhovory s trenéry juniorských týmů, odkazování na různé 

akce. Na konci sezony 2017/2018 se Sparta v období mezi zápasy velmi věnovala 

blížící se rozlučce Tomáše Rosického, kdy vytvářela různá videa s momenty z 

Rosického kariéry. Klub se také ve velké míře věnoval blížícímu se poslednímu zápasu 

kapitána Davida Lafaty, kdy klub na Youtube umisťoval videa s rozhovory týkající se 

Lafatovi kariéry. 

 Sparta se ve svých videích téměř nevěnuje juniorským výběrům. Na jejím 

Youtube kanálu není například ani zmínka o proběhnuvších zápasech juniorky ani 

dorosteneckých výběrů. Přitom Sparta často v propagačních videích odkazuje právě na 

výběr U19 a U21 se slovy, že v těchto klubech hraje mnoho budoucích hvězd. 
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 Fanoušky jsou, jak vyplynulo z rozhovorů, velmi dobře vnímána videa točená 

Go Pro kamerou, které je vtáhne do děje a dá jim pocit, že jsou přímo v dění mezi 

samotnými hráči týmu. Sparta těchto videí nahrála na svůj Youtube kanál celkem 14 a 

tato videa měla různou tématiku. Jednalo se o videa ze soustředění, z tréninků pohledem 

brankáře, nebo z oslav titulu. V praxi tato videa vypadají tak, že jeden z hráčů dostane 

kameru a tu si připevní na čelo. Fanoušci pak tedy vidí pohledem hráče. Sparta ovšem v 

poslední době od těchto videí upustila a nová videa točená Go Pro kamerou nevydává. 

Poslední takové video vydala Sparta na začátku roku 2017. Pro fanoušky se jedná o 

určité zklamání jelikož tato videa byla velmi oblíbená, což ukazuje, kromě zmíněných 

rozhovorů, i sledovanost, kdy poslední video mělo přes 87 tisíc zhlédnutí.  

 Sparta také v minulé sezóně začala točit videa s názve "Pocemkamdeš" tato 

videa jsou tvořena různými záběry z tréninků a doplněna různými zvukovými efekty. 

Mají za úkol hlavně pobavit a proto jsou tvořena zábavnou formou. Tato vide jsou také 

velmi oblíbená, jelikož jejich sledovanost se pohybuje mezi 35 a 50 tisíci zhlédnutími. 
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6 ZHODNOCENÍ KOMUNIKACE S FANOUŠKY 

 Komunikace klubu AC Sparta Praha byla hodnocena na základě analyzovaných 

informací, provedených rozhovorů s fanoušky a také na základě vlastních názorů. 

6. 1. Komunikační nástroje 

 Komunikační nástroje klubu v této práci představují reklama, public relations, 

podpora prodeje, osobní prodej a sponzoring. 

6. 1. 1 Reklama 

 Jak vyplynulo z analytické části této práce, tak Sparta využívá několik druhů 

reklamy. Prvním druhem reklamy je reklama tištěná, kde Sparta spolupracuje s deníkem 

Sport a Mladou frontou Dnes. Dle výzkumu společnosti Mediaguru patřily tyto dva 

deníky v roce 2017 k nejčtenějším v České republice. Mladá fronta se podle průzkumu 

umístila na druhém místě, Deník Sport na třetím místě. Spolupráce s těmito dvěma 

deníky se tak jeví velmi dobře, protože reklama v těchto denicích se dostane k velkému 

počtu obyvatelstva. Pozitivně také hodnotím fakt, že Mladá fronta Dnes je deník 

zaměřený na všeobecná témata a nekupují si jej jen sportovní fanoušci. 

 Dalším druhem reklamy je televizní a rozhlasová reklama. V rámci televizní 

reklamy Sparta spolupracuje s televizí Óčko. Na této stanici je tak možné vidět 

pozvánky na další zápasy a v minulosti zde mohli fanoušci vidět i reklamy týkající se 

manifestu My jsme Sparta. Reklamu na jedné televizní stanici hodnotím jako 

dostačující. Rozhlasovou reklamu Spartě obstarává Evropa 2, ExpresFM a radio Impuls. 

V rádiích se objevují pozvánky na nadcházející zápasy a většinou se zde objevuje i 

výzva pro fanoušky, aby tato utkání přišli navštívit. Rozložení reklamy v radiu na 3 

stanice hodnotím velmi pozitivně, jelikož Evropa 2 je stanice zaměřená spíše na mladší 

generaci. Radio Impuls je naopak stanicí, kterou více poslouchá starší generace. 

ExpresFM je pražské rádio, kde je největší počet potenciálních návštěvníků domácích 

utkání. 

 Nejdůležitějším druhem reklamy je pro klub online reklama a zvláště pak 

reklama na sociální síti Facebook, kde má Sparta zdaleka nejvíce fanoušků mezi 

českými kluby. Klub tedy cílí reklamu zejména na tuto síť. Ve velké míře se zde 
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objevují pozvánky na zápasy informace o prodeji vstupenek, permanentních vstupenek 

a speciálních akcích. 

 Sparta naopak nevyužívá venkovní reklamu, kterou představují například 

billboardy. Naopak ostatní pražské týmy tento druh reklamy využívají, jelikož je to pro 

ně stále zajímavý komunikační prostředek. Sparta by měla využití billboardů zvážit. 

6. 1. 2 Podpora prodeje 

 Sparta aplikuje podporu prodeje u zápasů s méně atraktivními soupeři. 

Vstupenky na tyto zápasy dává Sparta do balíčků se vstupenkami na zápasy proti 

atraktivním soupeřům. Tento druh podpory prodeje je velmi zajímavý, protože by klub 

pomocí nich mohl zvyšovat návštěvnost na domácích zápasech s méně atraktivními 

soupeři. 

 Sparta dále využívá podporu prodeje při účasti v evropských pohárech. V tomto 

případě aplikuje podobné metody týkající se balíčků na více utkání. Tyto metody byly 

popsány v analytické části. 

 Pro každý klub jsou velmi důležitou skupinou vlastníci permanentních 

vstupenek. Klub by se tak měl snažit dosáhnout co největšího počtu prodeje těchto 

vstupenek. Proto by se vyššího prodeje permanentních vstupenek mělo dosahovat i 

pomocí podpory prodeje. Sparta v rámci prodeje permanentních vstupenek využívá 

různých benefitů, které byly popsány v teoretické části. Mezi hlavní důvody pro koupi 

permanentní vstupenky řadím levnější vstupné na zápasy, a také předkupní právo na 

vstupenky na evropské poháry. Ostatní benefity neřadím mezi stěžejní důvody pro 

koupi permanentní vstupenky. Myslím si také, že v oblasti podpory prodeje 

permanentních vstupenek by Sparta měla podniknout určité kroky. 

6. 1. 3 Public relations 

 Sparta se v rámci public relations snaží pořádat autogramiády a setkání s hráči. 

Tato setkání jsou pro fanoušky velmi důležité, neboť mají možnost mluvit se svými 

idoly a dostat jejich autogram. V dřívějších sezonách Sparta pořádala autogramiády 

přímo na stadionu během poločasové přestávky. Tyto autogramiády se většinou konaly 

na rodinné tribuně a podepisovat se přišli hráči, kteří zrovna nemohli zasáhnout do 
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utkání. Od těchto autogramiád však klub z neznámých důvodů odstoupil. Pro fanoušky 

to je jistě škoda, protože ztratily jednu z možností se se svými idoly setkat. 

 Mezi public relations se řadí i klubový magazín. Jak vyplynulo z rozhovorů s 

fanoušky tak tento magazín je vnímán celkem pozitivně. Fanoušci, kteří si jej kupují, 

oceňují zejména rozhovory s hráči, dále také pozitivně hodnotí informace o příštím 

soupeři, které si mohou přečíst před výkopem, nebo o poločasové přestávce, jelikož 

magazín není moc obsáhlý. Jako nevýhoda tohoto magazínu se jeví fakt, že magazín je 

zpoplatněn a to částkou 30 korun na zápasy Fortuna ligy a částkou 20 korun na 

evropské poháry. Tyto sumy nejsou pro fanoušky nikterak vysoké, přesto si myslím, že 

některé fanoušky to od koupi tohoto magazínu odradí. Klub SK Slavia Praha svůj 

klubový magazín poskytuje na domácích zápasech zdarma. Jako další nedostatek se 

jeví, že magazín Sparta do toho! není zdarma poskytován ani vlastníkům permanentních 

vstupenek. 

 Další části public relations Sparty je klubový web. Tento web dostal v roce 2018 

novou podobu, ovšem stále je velmi přehledný. Z rozhovorů s fanoušky je patrné, že 

nejvíce informací čerpají právě z oficiálního webu. Odkazy na články vyskytující se na 

oficiálním webu jsou fanouškům sdíleny na sociální síti Facebook a Twitter. Fanoušci 

také často uváděli, že se na články na oficiální webu dostávají právě přes tyto odkazy. 

 Public relations hodnotím velmi pozitivně, přesto by v této oblasti dalo dále 

pracovat na větším počtu setkání fanoušků s hráči. Pro fanoušky jsou tato setkání 

stěžejní, jelikož mají možnost hráče poznat i v jiné roli, než pouze na hřišti. 

6. 1. 4 Osobní prodej 

 Osobní prodej  Sparta využívá pouze při prodeji Sparta do toho, kdy jsou 

fanoušci aktivně oslovováni hosteskami s nabídkou tohoto časopisu. Jinak Sparta tento 

typ komunikačního nástroje nevyužívá. Nemyslím si ani, že by Sparta tento nástroj, do 

budoucna, měla začít využívat ať už při prodeji vstupenek na jednotlivá utkání, tak při 

prodeji permanentních vstupenek.  
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6. 1. 5 Sponzoring 

 Sparta využívá sponzoring v rámci svých vlastních akcí. Každoročně pořádá 

fotbalový turnaj pro své fankluby a v loňském roce také pořádala běh Letenská míle, 

kterého se zúčastnilo 500 účastníků. Sponzorování sportovních akcí fotbalovými kluby 

je hodně specifické. Proto si myslím, že občasné pořádání zajímavých sportovních akcí 

jako Letenská míle je zcela dostačující. 

6. 2 Komunikační kampaň My jsme Sparta 

 Komunikační kampaň My jsme Sparta měla při svém vzniku jasný úkol a to 

spojovat fanoušky, vedení a hráče a vnuknout jim myšlenku, že oni všichni dohromady 

tvoří Spartu. Při vytvoření této kampaně byl sepsán manifest, který byl blíže popsán v 

analytické části. Pod tento manifest se fanoušci mohli na stránkách 

www.myjsmesparta.cz podepsat a třem tisícům prvním podepsaným bylo slíbeno, že 

klub jejich jméno umístí na stadionu Sparty. Tato myšlenka se fanouškům Sparty velmi 

zalíbila, jak vyplývá z provedených rozhovorů. 

 Klub také v rámci této komunikační kampaně vylepil jména vlastníků 

permanentních vstupenek na jejich místo. Tím jim dal najevo, že toto místo patří jenom 

jim. Mezi fanoušky tato drobnost vzbudila velmi pozitivní reakce. Sparta však od tohoto 

kroku odstoupila a před sezonou 2017/2018 jména vlastníků permanentních vstupenek 

ze sedadel sundala. Tento krok mohla Sparta udělat z důvodu blížícího se nařízení 

Evropské unie o ochraně osobních údajů. Toto nařízení by šlo jistě nějakým vhodným 

způsobem obejít. Fanoušci by při koupi permanentní vstupenky mohli udělovat souhlas 

se zveřejněním jména na svém sedadle. Jak vyplynulo z provedených rozhovorů a 

následně z ohniskové skupiny, tak by pro fanoušky nebyl žádný větší problém souhlas 

udělit. Fanoušci by naopak byli rádi, pokud by se jména na jejich sedadlech opět 

objevila.  

 Z rozhovorů a ohniskové skupiny vyplynulo, že by si fanoušci v této 

komunikační kampani představovali větší využití bývalých slavných hráčů, kteří za 

Spartu hráli. Sparta bohužel se svými bývalými hráči téměř nespolupracuje a v oblasti 

komunikace s fanoušky je nevyužívá. Využití těchto bývalých hráčů by však mohlo vést 

k navázání lepších vztahů s fanoušky. Tato strategie se jeví jako vhodná zvláště v 

poslední době, kdy se klubu příliš nedaří.  
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6. 3. Online komunikace 

 Online komunikace klubu AC Sparta Praha je v práci představována třemi 

sociálními sítěmi. Těmito sítěmi byly zvoleny Facebook, Twitter, Youtube. 

6. 3. 1 Facebook 

 Sparta má na sociální síti Facebook 266 tisíc fanoušků. To je suverénně nejvíce 

ze všech českých, prvoligových klubů. Spartě se tak naskýtá skvělá příležitost šířit mezi 

své fanoušky to, co jim v danou chvíli potřebuje sdělit. Velkou výhodou této sítě je, že 

fanoušci se mohou k jednotlivým tématům vyjadřovat prostřednictvím komentářů a 

Sparta tak okamžitě dostává zpětnou vazbu. Sparta také mění druhy příspěvků na 

Facebooku s blížícím se zápasem. 

 Z rozhovorů s fanoušky vyplynulo, že ze všech komunikačních kanálů nejvíce 

yyužívají právě tento. Fanoušci v rozhovorech často uváděli, že nejvíce informací o 

klubu se dozvídají právě z oficiálního facebookového profilu. Sparťanští příznivci také 

uváděli, že navštěvují odkazy na oficiální web, které jsou na profilu Sparty sdíleny.  

 Dobrým krokem je také značná provázanost online komunikačních kanálů 

Sparty, kdy jsou na Facebooku sdíleny odkazy na sociální síť Youtube a na již zmíněný 

klubový web. Klub tak může informace mezi fanoušky lépe šířit. Ti totiž nejsou nuceni 

pravidelně navštěvovat oficiální web, ale stačí jim být fanouškem oficiálního profilu 

Sparty na Facebooku. 

 Komunikace klubu na této sociální síti je velmi dobrá a i fanoušci ji tak v 

rozhovorech vnímali. Klub poskytuje fanouškům informace k zápasům, odkazy na 

oficiální web, fotografie z tréninků a ze zápasů a spoustu dalších druhů příspěvků. 

Fanoušci jsou s touto komunikací spokojeni. 
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6. 3. 2 Twitter 

 Komunikace klubu na Twitteru, stejně jako na Facebooku, slouží primárně k 

poskytování informací a novinek fanouškům. Příspěvky na Twitteru nejsou nijak 

odlišeny od těch, které se vyskytují na Facebooku a uživatelé se z nich tudíž dozví ty 

samé informace. 

 Oproti Facebooku se však na Twitteru v průběhu zápasů Sparty objevují krátké 

příspěvky informující o aktuálním dění na hřišti. 

 Z rozhovorů vyplynulo, že z oslovených fanoušků Twitter vlastnili pouze dva z 

nich. Celkově má Sparta na této sociální síti mnohem méně fanoušků, než na 

Facebooku. Zdá se, že značný potenciál této sítě nebyl, v České republice, dosud 

naplněn. Klubu by se tak nevyplatilo tuto komunikaci odlišovat od té na Facebooku. 

6. 3. 3 Youtube 

 Síť Youtube je oblíbenou sociální sítí. Od ostatních sociálních sítí uvedených v 

této bakalářské práci se odlišuje tím, že zde klub komunikuje s fanoušky 

prostřednictvím videí. Sparta kromě klasických předzápasových videí a videí  

obsahující rozhovory s hráči i trenéry, zveřejňuje i některá netradiční videa, která jsou v 

porovnání s ostatními českými kluby velmi originální.  

 Mezi oblíbená videa se řadí videa točená GoPro kamerou. Tato videa byla mezi 

fanoušky velmi oblíbená proto, že jim dávala možnost nahlédnout do zákulisí klubu. 

Sparta však bohužel již déle než rok žádné z těchto videí nenatočila. 

 Komunikace Sparty na Youtube se však dá hodnotit celkem pozitivně, jelikož 

fanouškům poskytuje všechny potřebné informace. Někteří z nich také uvádějí, že mají 

raději, pokud jsou rozhovory s hráči a informace o nadcházejícím soupeři ve formě 

videí. 
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7 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

7. 1 Komunikační nástroje 

7. 1. 1 Reklama 

 Sparta využívá 3 typy reklamy a to tiskovou, televizní a rozhlasovou. V tiskové 

reklamě spolupracuje s nejčtenějšími deníky, které jsou zaměřené na sport i na ostatní 

témata, což dává Spartě možnost oslovovat široké publikum. V rozhlasové reklamě 

spolupracuje se třemi rozhlasovými stanicemi, různého zaměření. Klub tak i v rámci 

rozhlasu může oslovit širokou skupinu posluchačů. Reklama na jedné televizní stanici je 

dostačující. 

 Klub bohužel nevyužívá prezentaci v podobě venkovní reklamy. S rozhovorů s 

fanoušky a následně z ohniskové skupiny vyplynulo, že by fanoušci takovouto reklamu 

ocenili. Jako jeden z důvodů bylo fanoušky uvedeno, že tuto formu reklamy využívá 

jejich hlavní rival Slavia. Fanoušci v ohniskové skupině zmiňovali, že je pro ně 

nepříjemné vidět v Praze pouze billboardy se slávistickými hráči a vadilo jim, že jejich 

klub tuto formu prezentace nemá. 

7. 1. 2 Podpora prodeje 

 Pro Spartu jsou velmi důležití vlastníci permanentních vstupenek. Nabízí jim 

celou řadu benefitů a možností. Přesto se fanoušci ve skupinové diskuzi shodli, že 

benefity pro majitele permanentních vstupenek jsou velmi tristní. Jako důležitý důvod 

pro koupi permanentní vstupenky uváděli jistotu svého místa na stadionu. Fanouškům 

bylo navrhnuto, zda by je ke koupi permanentní vstupenky více motivovalo, kdyby jim 

klub ke koupi permanentní vstupenky poskytl repliku domácího dresu pro nadcházející 

sezonu. Všem účastníkům se tento nápad velice zamlouval, ale uznávali, že by to pro 

klub mohlo představovat velkou ekonomickou zátěž. Fanoušci se tedy shodli na tom, že 

by vhodným benefitem při koupi permanentní vstupenky bylo, kdyby obdrželi 

limitovanou edici fanouškovské šály. Klub by tak měl podpořit prodej permanentních 

vstupenek tímto způsobem, zvláště pak v období, kdy se mu výsledkově příliš nedaří. 

Pro sezonu 2018/2019 by mohl například pro vlastníky permanentních vstupenek 

vytvořit šálu se 125ti letým výročím klubu. 
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7. 1. 3 Public relations 

 Pro public relations jsou klíčová setkání fanoušků s hráči. Sparta se snaží tyto 

setkání pravidelně pořádat ať už v rámci besed, nebo autogramiád. Sparta by takováto 

setkání měla pořádat co nejčastěji. Také by se měli obnovit poločasové autogramiády 

hráčů, kteří nemohou k utkání nastoupit. Fanoušci by tak měli možnost získat podpis od 

svého idolu a vidět jej z blízka. Pro fanoušky by tak mohlo i toto být další motivací k 

návštěvě stadionu. 

 Oficiální klubový web se fanouškům Sparty zamlouvá a jak vyplynulo z 

rozhovorů, většina z nich se dozvídá o informace o klubu právě z těchto stránek. Proto 

není potřeba v tomto ohledu cokoliv měnit. 

 Klubový magazín je fanoušky vnímán v celku pozitivně. Pro některé z nich je 

důležitým doplňkem domácích zápasů. Fanouškům v ohniskové skupině byl představen 

návrh na poskytování tohoto magazínu zdarma, ovšem všichni fanoušci uvedli, že pro 

ně není suma 30 korun nijak limitující a nerozhoduje o tom zda si magazín koupí, nebo 

nekoupí. Public relations Sparty tak hodnotím velmi pozitivně. 

7. 1. 4 Osobní prodej 

 Osobní prodej není mezi Spartou a fanoušky využíván s výjimkou nabídky 

magazínu Sparta do toho! Jsem toho názoru, že je to správné. Osobní prodej by Spartě 

nepřinesl velká pozitiva. Fanoušky by také mohlo osobní oslovování s nabídkou koupě 

vstupenek obtěžovat. Osobní prodej by tak mohl vztahy s klubem a fanoušky zhoršit. 

7. 1. 5 Sponzoring 

 Jak již bylo v práci zmíněno, tak Sparta sponzoruje akce, které sama pořádá. V 

roce 2017 to byla akce Sparťanská míle a dlouhodobě to jsou turnaje fanclubů Sparty. 

Dle mého názoru je sponzoring ve Spartě nastavený správně, neboť jedním z hlavních 

úkolů fotbalových klubů je shánět sponzory pro svoji činnost. Sparta pomocí 

sponzoringu a pořádání těchto akcí dává fanouškům něco navíc a buduje tím dobré 

vztahy. 
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7. 2 Komunikační kampaň My jsme Sparta 

 Komunikační kampaň My jsme Sparta je velice povedenou komunikační 

kampaň. Fanoušci tuto kampaň v rozhovorech velmi oceňovali. Líbí se jí především 

hlavní úkol této kampaně a to spojovat je, hráče a vedení. Příznivce ovšem mrzí, že 

Sparta v manifestu odkazuje na bohatou historii, ale vůbec nevyužívá k propagaci své 

bývalé vynikající hráče. V rámci ohniskové skupiny byl fanouškům představen návrh 

využití těchto hráčů právě v této komunikační kampani. Fanoušci byli tímto nápadem 

nadšeni. 

 Sparta by tak měla v rámci komunikační kampaně My jsme Sparta více využívat 

svých bývalých hráčů, kteří by mohli odkazovat na tradiční Sparťanské hodnoty, které 

představují. Také by mohli odkazovat na bohatou minulost Sparty. Fanoušci v diskuzi 

nejčastěji zmiňovali, že by si v této komunikaci dokázali představit Horsta Siegla, který 

představuje úspěchy z přelomu osmdesátých a devadesátých let. Dále fanoušci uváděli 

Tomáše Řepku, který se vždy prezentoval velkou bojovností a to divákům imponuje. 

Dalším zmíněným hráčem, vhodným pro tento typ komunikace, byl Jiří Novotný, který 

získal se Spartou nejvíce titulů. 

 Jako vhodný prostředek pro tuto komunikaci se jeví venkovní reklama, 

konkrétně billboardy. Sparta by tak mohla vytvořit vizualizaci pro billboardy s jedním 

ze zmíněných hráčů a připojit k tomu slogan odkazující na famózní historii, slogan by 

měl být doplněný o slova My jsme Sparta. Tento návrh se v diskuzi fanouškům velmi 

líbil a všichni účastníci jej hodnotili pozitivně. 

 Sparta by měla také opět vylepit jména vlastníků permanentních vstupenek na 

jejich sedadla. Fanoušci se v diskuzi jednoznačně vyslovili pro opětovné vylepení 

těchto jmenovek. Problémem by mohlo být nové nařízení Evropské unie o ochraně 

osobních údajů. Ovšem souhlas se zveřejněním jména na sedadle by mohl být umístěn 

do evidenční karty, kterou musí každý fanoušek, jenž si chce zakoupit permanentní 

vstupenku, vyplnit. V případě, že by fanoušek nechtěl mít své jméno vylepené na 

sedadle, nezaškrtl by tuto možnost v evidenční kartě. Fanouškům však tato drobnost 

dodává pocit mnohem větší propojenosti se stadionem a s klubem. 
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7. 3 Online komunikace 

7. 3. 1 Facebook 

 Spartě není v komunikaci na Facebooku co vytknout. Klub zde sdílí odkazy na 

svůj web, kde se fanoušci mohou dozvědět plno zajímavých informací. Dále zde 

poskytuje odkazy na svůj Youtube kanál, kde fanoušci mohou vidět různé druhy videí. 

Klub také sdílí různé fotky, statistiky atd. Fanoušci dostávají dostatek informací o 

klubu. To vyplynulo i z provedených rozhovorů, kdy fanoušci, kteří vlastní účet na 

Facebooku, uváděli, že pro získávání informací o klubu využívají právě tuto síť. 

 Sparta musí i nadále věnovat této sociální síti velkou pozornost, protože zde má 

širokou fanouškovskou základnu, která je mnohem větší, než u ostatních českých 

fotbalových klubů. Spartě se tak naskýtá pro komunikaci s fanoušky na tomto webu 

velký potenciál. 

7. 3. 2 Twitter 

 Komunikace Sparty na Twitteru je velmi podobná s komunikací na Facebooku. 

Sparta v průběhu zápasu na Twitter přidává krátká sdělení prezentující aktuální dění na 

hřišti. V ostatních případech jsou příspěvky totožné s těmi na sociální síti Facebook. 

Sparta na Twitter dává totožné odkazy, fotografie, informace, atd. jako na Facebook. 

 Komunikace Sparty na této sociální síti se však dá hodnotit kladně, neboť 

Twitter není v České republice velmi využívanou sítí. Klubu se tak nevyplatí tuto 

komunikaci odlišovat a proto se tato strategie jeví jako správná. 

7. 3. 3 Youtube 

 Sparta na Youtube podobně jako na předchozích dvou sociálních sítích oslovuje, 

z českých klubů, nejvíce fanoušků. Těm nabízí řadu různě zaměřených videí. Velmi 

dobře hodnotím videa která mají za úkol představení soupeřů a rozhovory s hráči. 

Fanoušci tak mají možnost vybrat si buď písemnou formu, nebo video formu. 

 Velmi populární jsou videa, která Sparta točila na Go Pro kameru. Jak vyplynulo 

z rozhovorů s fanoušky, tak tato videa jsou jimi hodnocena velmi pozitivně, jelikož jsou 

netradiční a většina z nich také dovoluje fanouškům nahlédnout do zákulisí. Sparta by 

měla jednoznačně v točení těchto videí pokračovat, jelikož žádný jiný český klub tato 

videa neprodukuje a Sparta je těmito videi velmi originální. 
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 Fanouškům v ohniskové skupině byl prezentován návrh na natáčení různých 

"challenge" videí po vzoru velkých evropských klubů, jako například Manchesteru City. 

Tato videa spočívají v tom, že jsou vybráni například tři hráči a ty spolu soutěží v 

některé dovednostní disciplíně, například kdo z nich trefí vícekrát břevno branky. Tato 

videa jsou točená zábavnou formou a na oficiálním Youtube kanálu Manchesteru City 

mají vysokou sledovanost. Fanouškům v ohniskové skupině se návrh líbil a většina by 

byla pro to, aby Sparta začala natáčet také tyto typy videí. Jako hlavní důvod 

respondenti uvádějí, že by se jim velmi líbilo pokud by mohli své oblíbené hráče vidět v 

nějaké odlehčené formě soutěží. Tato videa by také podpořila již zmíněnou originalitu 

sparťanských videí mezi českými fotbalovými kluby. 
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8 DISKUZE 

 V této části práce bych se chtěl soustředit na porovnání výsledků s teoretickou 

částí  této práce. Dále bych se pak chtěl věnovat tomu, proč byla do této práce zvoleny 

kvalitativní metody, na rozdíl od kvantitativních. 

 Z teoretické části práce vyplývá, že firmy by měli využívat všech částí 

komunikačního mixu a vhodně je kombinovat. Sparta těchto částí využívá, s výjimkou 

osobního prodeje, který klub ve vztahu k fanouškům téměř nevyužívá. Ostatní části 

marketingového komunikačního mixu však Sparta využívá. 

 Sparta využívá 3 druhy reklamy. Těmito druhy jsou tisková reklama, televizní 

reklama a rozhlasová reklama. V tiskové reklamě spolupracuje s nejčtenějšími deníky, v 

rozhlasové reklamě naopak spolupracuje se stanicemi, zaměřenými na mladou a starší 

generaci a také s  jednou pražskou stanicí, kde je počet potenciálních návštěvníků 

zápasů nejvyšší. Tato média se dle Jakubíkové (2013) využívají hlavně za účelem 

informovat, připomenout, nebo přesvědčit. Sparta tak má, díky využití zmíněných druhů 

reklamy, možnost informovat, připomenout se, nebo přesvědčit velké množství 

fanoušků z různých sociálních sfér a různých věkových kategorií. Reklama Sparty je dle 

mého názoru cílena velmi dobře. 

 Jak uvádí Stoldt, Dittmore a Branvold (2006) tak u public relations je důležité 

zejména vytvořit a následně budovat vztahy s veřejností. Sparta se o to snaží 

prostřednictvím různých autogramiád a setkání s hráči. K budování vztahů také využívá 

oficiální web na kterém poskytuje fanouškům spoustu informací o klubu. Dále Sparta 

využívá také magazín Sparta do toho!, který fanouškům poskytuje na svých domácích 

zápasech. Sparta také vztahy se svými fanoušky buduje prostřednictvím dlouhodobé 

komunikační kampaně My jsme Sparta. Této kampani jsem v práci věnoval 

samostatnou kapitolu, jelikož zastávám názor, že se jedná o stěžejní projekt v 

marketingové komunikaci Sparty. Klub v této komunikační kampani velmi často 

odkazuje na svou historii, která byla popsána i v analýze klubu, ovšem nespolupracuje s 

žádným ze svých slavných bývalých hráčů. Využití těchto bývalých hráčů jsem uvedl v 

návrzích na zlepšení komunikace klubu s fanoušky. Jako vhodná forma pro tuto 

komunikaci se jeví využití venkovní reklamy, zvláště pak billboardů. Klub v rámci PR 
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využívá také sociální sítě, na kterých, jak vyplynulo z analytické části, oslovuje ze 

všech českých klubů nejvíce fanoušků. 

 Jako důležitý prvek jsem také hodnotil podporu prodeje, jenž má za úkol zvýšení 

prodeje. Podporu prodeje by Sparta měla využít zejména v prodeji permanentních 

vstupenek, jelikož vlastníci permanentních vstupenek jsou pro kluby velice důležití. 

 Sociální sítě jsou v dnešní době velmi důležitou součástí komunikace s 

fanoušky. V této komunikaci dochází k rychlému přesunu do online prostředí a tak je 

velmi důležité tyto sítě v rámci komunikace s fanoušky využívat. Jak totiž vyplynulo z 

teoretické části, tak na internetu je aktivní ohromné množství lidí. V této práci jsem se 

proto na sociální sítě zaměřil podrobněji než na ostatní součásti komunikačního mixu. 

 Naopak nemyslím si, že by Sparta měla více využívat osobní prodej, jelikož 

využití tohoto prodeje by mohlo vztahy s fanoušky spíše zhoršit, protože není jasné jak 

by na tento typ prodeje reagovali. 

 Z provedených rozhovorů se potvrdilo, že nejoblíbenější sociální síti je 

Facebook, fanoušci také pravidelně navštěvují Youtube, ovšem potvrdilo se, že sociální 

síť Twitter není v České republice prozatím tolik oblíbenou sítí. V práci se objevili 

pouze tři sociální sítě, i přesto že Sparta vlastní oficiální účet na více sociálních sítích. 

Tyto 3 sociální sítě jsem zvolil jako nejdůležitější pro komunikaci klubu s fanoušky. 

Druhým důvodem bylo dodržení rozsahu této bakalářské práce. 

 V metodice této bakalářské práce jsem se rozhodl provést kvalitativní, 

polostrukturované rozhovory. Tyto rozhovory byly provedeny se sedmi fanoušky, které 

jsem volil podle dostupnosti. 

 Rozhovory s fanoušky jsem zaměřil hlavně na sociální sítě a na komunikační 

kampaň My jsme Sparta, kterou jak už jsem zmínil považuji v komunikaci klubu za 

klíčovou a myslím si že její potenciál není ještě zdaleka vyčerpán. V práci nebyly 

provedeny rozhovory s nikým z marketingového, nebo PR oddělení Sparty. V práci 

jsem proto použil sekundární data. 

 Na základě provedených rozhovorů a analytické části této práce vyplynuli při 

zhodnocení marketingové komunikace Sparty návrhy na zlepšení. Ty byly prezentovány 

ohniskové skupině, kde měli fanoušci za úkol tyto návrhy zhodnotit. Jsem toho názoru, 
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že diskuze ohledně návrhů na zlepšení marketingové komunikace byla vhodným 

ověřením toho, jak by fanoušci tyto změny přijali. V případě kladného hodnocení 

návrhů, byli tyto návrhy uvedeny v této práci jako návrhy na zlepšení komunikace 

klubu s fanoušky. 

 V práci jsem tedy upřednostnil kvalitativní metody před kvantitativními. Myslím 

si, že získání kvalitativních informací bylo, i přes nepříliš velký počet rozhovorů, více 

přínosné, než by bylo získání kvantitativních informací. Z kvalitativních rozhovorů se 

mi podařilo získat více detailních informací, se kterými jsem mohl dále pracovat. 

Prezentaci výsledků v ohniskové skupině hodnotím také velmi pozitivně, jelikož 

skupina mohla návrhy komentovat a upravovat. 

 V rámci komunikace Sparty s fanoušky by také bylo dobré uvést komunikaci s 

problémovými příznivci klubu. Toto téma si však, dle mého názoru, žádá samostatnou 

studii a proto jsem ho do této práce nezařadil.  
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9 ZÁVĚR 

 Cílem práce bylo navrhnout zlepšení marketingové komunikace klubu AC 

Sparta Praha se svými fanoušky tak, aby mezi fanoušky docházelo ke spokojenosti. 

 Při analýze komunikace klubu s fanoušky byly objeveny nedostatky, které byly 

v práci zmíněny a byly podány návrhy na zlepšení, aby docházelo k co nejefektivnější 

komunikaci klubu s fanoušky. 

 Analýza a návrhy se zabývali jednotlivými nástroji komunikačního mixu, 

kterými jsou reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej a sponzoring. 

Zvlášť byla pak v práci analyzována komunikační kampaň My jsme Sparta a také 

komunikace klubu na třech vybraných sociálních sítích. 

 Reklamu jsem v podání Sparty hodnotil velmi pozitivně. Klub spolupracuje s 

největšími tiskovými a rozhlasovými společnostmi, takže může pokrýt oblast Prahy, ale 

i zbytek republiky. V reklamě jsem neshledal žádné nedostatky a nebyli tedy v této 

oblasti podány žádné návrhy na zlepšení. 

 V rámci podpory prodeje nedostatky zjištěny byli. Jak vyplynulo z analytické 

části, tak návštěvnost na domácích zápasech Sparty, i přes velikost klubu, není nejvyšší. 

Klub by se tak měl soustředit na vlastníky permanentních vstupenek, jimž by měl 

poskytovat více benefitů. Ty jsem zmínil v návrzích na zlepšení. 

 PR klubu je na dobré úrovni. Proto jsem v této oblasti navrhl pokračovat ve 

stávajících aktivitách a případně obnovit autogramiády na domácích zápasech. 

 Osobní prodej klub v komunikaci s fanoušky téměř nevyužívá. Proto nebyl tento 

typ komunikace nijak podrobněji rozebírán. Jako specifická forma komunikace byl 

zmíněn sponzoring, jenž Sparta uplatňuje při pořádání některých akcí, v nichž by měla i 

nadále pokračovat. 

 Samostatnou kapitolu jsem v práci věnoval komunikační kampani My jsme 

Sparta. Tato komunikační kampaň je na velmi dobré úrovni. Stále má velký potenciál, 

proto jsem podal některé návrhy, které by mohla Sparta využít pro ještě větší 

zefektivnění této kampaně. Také jsem navrhl obnovit vylepování jmen vlastníků 

permanentních vstupenek na jejich místa. Důvody a bližší popis byly uvedeny v 

návrzích na zlepšení. 
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 Samostatně jsem pak také popsal sociální sítě Sparty. Zvolil jsem 3 sociální sítě, 

které považuji za stěžejní. Zvolenými sítěmi byli Facebook, Twitter a Youtube. Sparta 

má mezi českými, fotbalovými kluby na všech třech sítích nejvíce fanoušků. Má tak 

skvělou příležitost šířit mezi ně to, co zrovna potřebuje. Komunikace Sparty na těchto 

sociálních sítích patří mezi ty nejlepší v Česku. Komunikace na Facebooku a Twitteru 

obsahuje vše, co by měla. Některé typy videí na Youtube se vyznačovali, v rámci 

českého prostředí, originalitou. Navrhl jsem proto pokračovat v natáčení originálních 

videí, které fanoušky zaujmou a podal jsem konkrétní návrhy, jak by mohla další videa 

na kanálu Youtube vypadat. 

 Všechna navržená zlepšení jsou v možnostech klubu a pokud klub tato zlepšení 

realizuje, tak by mělo dojít k nárůstu spokojenosti stávajících fanoušků a k možnému 

získání fanoušků nových. 
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Příloha č. 1: Rozhovor s panem AA: 

1. Jak dlouho jste fanouškem Sparty a co vás k tomu přivedlo? 

"Spartě fandím už od mala. Kdysi mě na ni přivedl můj otec, který je také 

velikým Sparťanem. Pamatuji si, že mě tehdy velice oslovila hra Horsta Siegla a 

další legend, kteří tehdy za Spartu hráli." 

 

2. Jak často navštěvujete domácí zápasy klubu popřípadě jakou část stadionu? 

"Na Spartu chodím pravidelně. Jsem již přes 10 let vlastníkem permanentní 

vstupenky. Každý rok permanentku obměňuji a chodím do sektoru H27, což je 

sektor za brankou vedle domácího kotle." 

 

3. Jezdíte i na venkovní zápasy? ( a jak často?) 

"Na venkovní zápasy jezdím minimálně. Párkrát jsem byl na derby v Edenu a 

také na Dukle. V evropských pohárech jsem byl na venkovních zápasech v 

Gelsenkirchenu a také v Liverpoolu, což byly skvělé zážitky." 

 

4. Odkud se nejčastěji dozvídáte o dění v klubu? 

"O dění v klubu se nejčastěji dozvídám z facebookového profilu klubu. Také 

pravidelně odebírám deník Sport, ve kterém se Spartě velmi často věnují. 

 

5. Jste "fanouškem (sledujícím)" oficiálních klubových stránek na Facebooku, 

Youtube, Twitteru? a jak hodnotíte komunikaci klubu na těchto sociálních 

sítích? 

"Jsem fanouškem oficiálního facebookového profilu Sparty. Komunikaci na této 

sociální síti hodnotím kladně, protože se zde objevují jak informace k zápasům, 

tak také informace o týmů, různé fotografie z tréninků atp. Videa z Youtube 

kanálu Sparty také pravidelně odebírám. Tento kanál hodnotím velice kladně. 

Kvalita videí má dle mého názoru vzestupnou tendenci.Velmi mě baví videa 

natáčená Go Pro kamerou.Účet na Twitteru bohužel nevlastním 

. 
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6. Využíváte další komunikační prostředky klubu? (oficiální web, magazín Sparta 

do toho!) 

"Oficiální web nevyužívám téměř vůbec, neboť si myslím že veškeré informace o 

klubu jsou dostupné na Facebooku. Magazín Sparta do toho! si nekupuji. Podle 

mého názoru nepřináší žádné zajímavé informace, které by nebyli dostupné 

zdarma na internetu" 

.  

7. Zaznamenal/a jste komunikační kampaň My jsme Sparta? Jak takovou aktivitu 

klubu směrem k fanouškům vnímáte?  

"Ano a velmi si ji vážím. Co si pamatuji tak zhruba před rokem 2009 byla 

atmosféra na Spartě velmi mrzutá a fanoušci nebyli úplně jednotní. Přijde mi, že 

tento projekt dokázal fanoušky alespoň částečně semknout a poskytnout jim 

sounáležitost s klubem. Sparta tím ukazuje, že jsou pro ni fanoušci velmi 

důležití" 

. 

8. Co byste vylepšil v komunikaci klubu s fanoušky? 

"Uvítal bych více videí na Sparťanském kanálu například z treninků a nebo 

třeba ze šatny a útrob stadionu. Člověk pak má pocit, že je součástí týmu". 
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Příloha č. 2: Rozhovor s panem AB: 

1. Jak dlouho jste fanouškem Sparty a co vás k tomu přivedlo? 

"Spartě fandím už od mala a přivedl mě k tomu můj otec, který mě na Spartu 

poprvé vzal zhruba před 10ti lety." 

 

2. Jak často navštěvujete domácí zápasy klubu popřípadě jakou část stadionu? 

"Jsem společně s mým otcem vlastníkem permanentní vstupenky, což znamená, 

že v sezoně navštívím drtivou většinu domácích zápasů. Samozřejmě, že někdy to 

časově nevyjde, ale řekl bych že v sezoně vynechám maximálně 1- 2 domácí 

zápasy. Dříve jsme měli permanentku na rodinnou tribunu, ovšem poslední 3 

roky již chodíme na protilehlou tribunu" 

. 

3. Jezdíte i na venkovní zápasy? ( a jak často?) 

Byl jsem na zápasech Evropské ligy v Londýně a také v Gelsenkirchenu. Jinak v 

domácí soutěži jsem byl v minulé sezoně v Mladé Boleslavi, kam je to z Prahy 

autem blízko. Jinak venkovní zápasy nenavštěvuji a to ani ty pražské, jako je 

například derby". 

 

4. Odkud se nejčastěji dozvídáte o dění v klubu? 

"O dění v klubu se nejčastěji dozvídám z Facebooku, kde trávím bohužel hodně 

času.Sparta zde sdílí veškeré odkazy ze svého oficiálního webu a videa z 

Youtube, takže ke všem těmto zdrojům se dostanu přes Facebook." 

 

5. Jste "fanouškem (sledujícím)" oficiálních klubových stránek na Facebooku, 

Youtube, Twitteru? a jak hodnotíte komunikaci klubu na těchto sociálních 

sítích? 

"Ano, Spartu sleduji (odebírám) na všech zmíněných sociálních sítích. Na 

Facebooku a na Twitteru hodnotím komunikaci pozitivně, jelikož dostanu 

veškeré informace o zraněních sestavě a tak podobně. Co mě ovšem v poslední 

době trochu zklamalo je kanál Youtube. Když ho porovná například s kanálem 

Manchesteru City, jehož jsem také fanouškem, tak mi zde chybí více videí z 

tréninků, různá vtipná videa s hráči, které je ukazují i v jiném světle. Hodně se 
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mi také líbila videa točená na Go Pro kameru, ale v poslední době žádná nová 

videa nepřibývají, což mě mrzí." 

 

6. Využíváte další komunikační prostředky klubu? (oficiální web, magazín Sparta 

do toho!) 

"Oficiální web využívám, když mě zaujme nějaký odkaz na článek sdílený na 

Facebooku. Magazín si občas na zápase koupím, ale jen když je tam rozhovor s 

některým mým oblíbeným hráčem. Myslím že magazín si koupím zhruba 5x v 

sezoně." 

 

7. Zaznamenal/a jste komunikační kampaň My jsme Sparta? Jak takovou aktivitu 

klubu směrem k fanouškům vnímáte?   

"Ano zaznamenal a myslím, že má velký přínos. Já jako fanoušek cítím 

sounáležitost s klubem." 

 

8. Co byste vylepšil v komunikaci klubu s fanoušky? 

"Myslím, že komunikace s fanoušky je na české poměry kvalitní. Sparta by si 

možná měla vzít trochu příklad z velkých evropských klubů a točit videa která 

fanoušky více vtáhnou." 
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 Příloha č. 3: Rozhovor s paní AC: 

1. Jak dlouho jste fanouškem Sparty a co vás k tomu přivedlo? 

"Na Spartu jsem začala chodit pravidelně se svým manželem zhruba před pěti 

lety. Klubu však fandím od dětství a přivedl mě k tomu můj otec. Poprvé jsem 

byla na Spartě s ním když mi bylo 13 let." 

 

2. Jak často navštěvujete domácí zápasy klubu popřípadě jakou část stadionu? 

"Za sezonu navštívím, i s evropskými poháry, zhruba 10 domácích zápasů. 

Nejraději zápasy sleduji z protilehlé tribuny, takže se vždy snažíme sehnat lístky 

tam." 

 

3. Jezdíte i na venkovní zápasy? ( a jak často?) 

"Párkrát jsem byla na derby v Edenu a také na zápasech s Bohemians a Duklou. 

Mimo  Prahu na zápasy nejezdím" 

 

4. Odkud se nejčastěji dozvídáte o dění v klubu? 

"O dění v klubu se nejčastěji dozvídám z oficiálního webu. Vyhovuje mi to v tom, 

že zde jsou informace seriozní a dozvím se co potřebuji, bez zbytečných 

spekulací." 

 

5. Jste "fanouškem (sledujícím)" oficiálních klubových stránek na Facebooku, 

Youtube, Twitteru? a jak hodnotíte komunikaci klubu na těchto sociálních 

sítích? 

"Bohužel Spartu na těchto sociálních sítích nesleduji, takže nemohu úroveň 

komunikace posoudit. Na sociální síti Twitter ani nevlastním účet." 

 

6. Využíváte další komunikační prostředky klubu? (oficiální web, magazín Sparta 

do toho!) 

"Oficiální web využívám často. Magazín Sparta do toho! si pořizuji při každé 

návštěvě stadionu, díky skvělým rozhovorům s hráči. Navíc mám raději spíše 

tištěnou než digitální podobu." 
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7. Zaznamenal/a jste komunikační kampaň My jsme Sparta? Jak takovou aktivitu 

klubu směrem k fanouškům vnímáte? 

"Samozřejmě. Hodně se mi líbilo když Sparta přidala jména fanoušků na zeď na 

stadionu. V tu chvíli mají fanoušci opravdu pocit, že jsme jedna velká rodina" 

 

8. Co byste vylepšil v komunikaci klubu s fanoušky? 

"Velice se mi líbilo, když měli vlastníci permanentek v minulých sezonách na 

svých sedačkách vylepená jména. V té době jsem dokonce uvažovala o koupi 

pemanentky, protože fanouškům takovéto drobnosti musí dávat pocit že oni jsou 

součástí Sparty a že klub by bez nich nebyl tou Spartou"  
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Příloha č. 4: Rozhovor s panem AD: 

 

1. Jak dlouho jste fanouškem Sparty a co vás k tomu přivedlo? 

"Na Spartu jsem začal chodit jako teenager na střední škole. V té době mě k 

tomu přivedli kamarádi, kteří mě vzali s sebou na zápas a já jsem si Spartu 

zamiloval." 

 

2. Jak často navštěvujete domácí zápasy klubu popřípadě jakou část stadionu? 

"Chodím na každý zápas. Nejčastěji chodím do kotle, ale v poslední době občas 

zajdu na tribunu mezi sedící fanoušky. 

 

3. Jezdíte i na venkovní zápasy? ( a jak často?) 

"Ano, venkovní zápasy klubu se snažím navštěvovat co nejčastěji. V minulé 

sezoně jsem nebyl na dvou venkovních zápasech" 

 

4. Odkud se nejčastěji dozvídáte o dění v klubu? 

"Sleduji stránky klubu na Facebooku a také oficiální web. Myslím, že Sparta 

všechny své články na Facebooku sdílí, čili když mě nějaký článek osloví tak si 

ho otevřu a přečtu." 

 

5. Jste "fanouškem (sledujícím)" oficiálních klubových stránek na Facebooku, 

Youtube, Twitteru? a jak hodnotíte komunikaci klubu na těchto sociálních 

sítích? 

"Facebook sleduji pravidelně. Líbí se mi, že Sparta zde občas nechává 

nahlédnout do zákulisí. To samé na Youtube. Celkově mám radši videa než 

psané články, takže jsem rád, že klub umisťuje na Youtube jak zajímavá videa z 

treninků atp., tak i video rozhovory s hráči.Účet na Twitteru nevlastním." 
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6. Využíváte další komunikační prostředky klubu? (oficiální web, magazín Sparta 

do toho!) 

"Jak už jsem zmínil tak oficiální web sleduji často, hlavně díky sdíleným 

článkům. Magazín Sparta do toho! si taky před domácími zápasy pravidelně 

kupuji." 

 

7. Zaznamenal/a jste komunikační kampaň My jsme Sparta? Jak takovou aktivitu 

klubu směrem k fanouškům vnímáte?  

"Ano tato komunikační kampaň mě zpětně velmi oslovila, i když jsem byl 

zpočátku velmi skeptický. Přišlo mi, že klub nemůže rozumět tomu co si fanoušci 

myslí, ale postupek času si myslím, že to trefili přesně. Dali fanouškům pocit, že 

Letná jim patří a oni tvoří Spartu. Za to patří Spartě palec nahoru." 

 

8. Co byste vylepšil v komunikaci klubu s fanoušky? 

"Napadají mě dvě věci. První věcí je, že bych uvítal kdyby se Sparta také 

zaměřila ve svých článcích a videích na Youtube na mládežnické výběry U21 a 

U19. Fanoušky by jistě rádi viděli zajímavě zpracovaná videa z treninků našich 

budoucích hvězd. Druhá věc co mi v marketingové komunikaci Sparty chybí je 

větší zapojení sparťanských legend. Takovýto klub s velice bohatou historií by 

mohl využít hráče jako byli Siegl, J. Berger, Řepka, Chovanec, Blažek a další. 

Tito hráči totiž symbolizují to pravé sparťanství" 
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Příloha č. 5: Rozhovor s panem AE: 

1. Jak dlouho jste fanouškem Sparty a co vás k tomu přivedlo? 

"Fanouškem Sparty jsem již přes 50 let. V době kdy jsem klubu začal fandit 

Sparta dominovala a mě se líbilo ji sledovat. Je to zvláštní, protože můj otec byl 

fanoušek Bohemians a nebyl z toho nadšený, že se zajímám o Spartu." 

 

2. Jak často navštěvujete domácí zápasy klubu popřípadě jakou část stadionu? 

"Domácí zápas navštívím tak jednou měsíčně. V mém věku už návštěvu ovlivňuje 

hodně faktorů. Čas, zdraví, práce a přece jenom i počasí." 

 

3. Jezdíte i na venkovní zápasy? ( a jak často?) 

"Na venkovní zápasy téměř nejezdím. Když seženu lístky na derby v Edenu tak 

na zápas vyrazím, ale to jsou jediné venkovní zápasy, které navštěvuji." 

 

4. Odkud se nejčastěji dozvídáte o dění v klubu? 

"O dění v klubu se dozvídám ze Sparťanského oficiálního webu." 

 

5. Jste "fanouškem (sledujícím)" oficiálních klubových stránek na Facebooku, 

Youtube, Twitteru? a jak hodnotíte komunikaci klubu na těchto sociálních 

sítích? 

"Účet na Facebooku vlastním. Spartu nemám označenou jako líbí se mi, ale čas 

od času si její profil vyhledám a podívám se co je zde nového. Líbí se mi, že klub 

zde umisťuje například fotografie z treninků atp. a člověk tak může nahlédnout 

trochu do zákulisí klubu. Bohužel účet na Twitteru nevlastním a kanál Youtube 

taky nenavštěvuji." 

6. Využíváte další komunikační prostředky klubu? (oficiální web, magazín Sparta 

do toho!) 

"Magazín Sparta do toho! si kupuji před každým domácím zápasem. Líbí se mi, 

že obsahuje vždy údaje k zápasu, analýzu soupeře atd. Jsem rád když si můžu 

takové věci před zápasem nastudovat." 
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7. Zaznamenal/a jste komunikační kampaň My jsme Sparta? Jak takovou aktivitu 

klubu směrem k fanouškům vnímáte?   

"Ano, dokonce se moje jméno vyskytuje i na zdi věnované fanouškům. Tato 

kampaň se mi líbila už od samého začátku. Klub a fanoušci v době vzniku této 

kampaně nebyli úplně soudržní. Přijde mi však, že tato kampaň opět fanoušky a 

klub stmelila a fanoušci, i díky tomu, navštěvují domácí zápasy i když se v 

posledních sezonách nedaří." 

 

8. Co byste vylepšil v komunikaci klubu s fanoušky? 

"Dovolil bych si zůstat u kampaně My jsme Sparta a navrhnul bych zlepšení v 

oblasti této kampaně. Hokejová Sparta vedla podobnou kampaň a po celé Praze 

se objevovali billboardy s různými básničkami a motivy odkazujícími na 

základní hodnoty Sparty jako jsou bojovnost, hrdost, tradice. Proto bych se 

nebál tento nápad okopírovat a v rámci kampaně My jsme Sparta vymyslel něco 

podobného klidně se zapojením bývalých Sparťanů. Fanouškům by to 

připomínalo tradiční hodnoty klubu a že mají být na co hrdí." 
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Příloha č. 6: Rozhovor s panem AF: 

1. Jak dlouho jste fanouškem Sparty a co vás k tomu přivedlo? 

"Spartě fandím od základní školy. Klub mi byl už tehdy velmi sympatický, má 

hezké logo, dresy, vždy tam hráli kvělý hráči a klub měl úspěchy. To mě jako 

malého kluka oslovilo a tato láska ke klubu už mi zůstala" 

 

2. Jak často navštěvujete domácí zápasy klubu popřípadě jakou část stadionu? 

"Jsem vlastníkem permanentní vstupenky již několik sezon. Domácí zápasy tedy 

navštěvuji pravidelně. Chodím na protilehlou tribunu do sektoru H42." 

 

3. Jezdíte i na venkovní zápasy? ( a jak často?) 

"Tradičně chodím na derby do Edenu. Občas navštěvuji zápasy s Bohemians a s 

Duklou. Mimo Prahu na zápasy nejezdím." 

 

4. Odkud se nejčastěji dozvídáte o dění v klubu? 

"O dění v klubu se dozvídám nejčastěji z facebookových stránek. Když zde vidím 

nějaký zajímavý odkaz na článek na webu, nebo na video na Youtube, tak si jej 

otevřu." 

 

5. Jste "fanouškem (sledujícím)" oficiálních klubových stránek na Facebooku, 

Youtube, Twitteru? a jak hodnotíte komunikaci klubu na těchto sociálních 

sítích? 

"Na Facebooku bohužel trávím hodně času a jsem fanouškem oficiálního 

sparťanského profilu. Komunikaci na této sociální síti hodnotím velmi pozitivně, 

jelikož klub sdílí informace velmi často. Jsem rád, že se zde objevují odkazy na 

články na oficiálním webu. Youtube kanál hodnotím také velmi pozitivně, jelikož 

videa vydávaná Spartou mě baví, zvláště pak videa točení Go Pro kamerou. 

Pozitivně hodnotím také pozápasové rozhovory s hráči, které si raději 

poslechnu, než přečtu." 
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6. Využíváte další komunikační prostředky klubu? (oficiální web, magazín Sparta 

do toho!) 

"Oficiální web, jak už jsem zmínil, využívám. Magazín Sparta do toho! si kupuji 

na každém domácím zápase. Rád si před zápasem přečtu statistiky a informace o 

soupeři." 

 

7. Zaznamenal/a jste komunikační kampaň My jsme Sparta? Jak takovou aktivitu 

klubu směrem k fanouškům vnímáte?  

"Tato komunikační kampaň se mi velmi líbí. Skvěle spojuje fanoušky klub a 

hráče. Když čtu, nebo slyším manifest My jsme Sparta, tak mi běhá mráz po 

zádech. Tento projekt hodnotím velmi pozitivně" 

 

8. Co byste vylepšil v komunikaci klubu s fanoušky? 

"Více bych využil zmíněnou kampaň My jsme Sparta. V poslední době, kdy se 

Spartě tolik nedaří by bylo dobré si připomenout tradiční klubové hodnoty a 

historii. Sparta by tím také připomněla, že jak fanoušci, tak i vedení a hráči tvoří 

Spartu" 
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Příloha č. 7: Rozhovor s panem AG: 

1. Jak dlouho jste fanouškem Sparty a co vás k tomu přivedlo? 

"Ke Spartě mě přivedl můj otec, jelikož mě zhruba v 5ti letech přivedl do Sparty 

na nábor. Za Spartu jsem v mládežnických kategoriích hrával a stal se ze mě 

Sparťan." 

 

2. Jak často navštěvujete domácí zápasy klubu popřípadě jakou část stadionu? 

"Za sezonu navštívím zhruba 4-5 domácích zápasů, podle toho jak mi to čas 

dovolí. Chodím výhradně do kotle." 

 

3. Jezdíte i na venkovní zápasy? ( a jak často?) 

"Samozřejmě, na derby a také na zápasy do Ostravy. Na tyto výjezdy jezdím 

pravidelně. Co se týče ostatních venkovních zápasů tak chodím velmi 

sporadicky." 

 

4. Odkud se nejčastěji dozvídáte o dění v klubu? 

"O Spartě se nejvíce dozvídám z Facebooku a také z oficiálního webu. Sparta 

sdílí články z webu na svém Facebooku, čili je pro mě snadné vyhledat si články, 

které mě zajímají" 

 

5. Jste "fanouškem (sledujícím)" oficiálních klubových stránek na Facebooku, 

Youtube, Twitteru? a jak hodnotíte komunikaci klubu na těchto sociálních 

sítích? 

"Komunikaci na Facebooku hodnotím velmi pozitivně. Aktuálně mě nenapadá 

nic co bych mohl Spartě vytknout. Myslím si, že množství a forma poskytovaných 

informací klubem jsou adekvátní. Sledujícím oficiálního profilu Sparty na 

Twitteru jsem také. Tyto příspěvky mají podobnou formu, jako ty na Facebooku, 

nic mi tedy neunikne a nemusím využívat obě sítě. Sleduji i Youtube, kde nemám 

označený odběr videí. Tyto videa jsou však sdílená na Facebooku, vím tudíž o 

každém novém videu. Youtube hodnotím také velmi pozitivně, ale mrzí mě, že 

Sparta dlouho nenatočila žádné nové netradiční video." 
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6. Využíváte další komunikační prostředky klubu? (oficiální web, magazín Sparta 

do toho!) 

"Oficiální web využívám, ale přístup k němu volím pouze přes odkazy na 

Facebooku. Magazín Sparta do toho! si občas koupím, podle toho s kterým 

hráčem je tam udělán rozhovor." 

 

7. Zaznamenal/a jste komunikační kampaň My jsme Sparta? Jak takovou aktivitu 

klubu směrem k fanouškům vnímáte? 

"Zaznamenal a hodnotím ji velmi pozitivně včetně všech jejích aktivit. Velmi se 

mi líbí, že tato kampaň představuje hrdost, kterou by měl fanoušek Sparty mít. 

Fandíme přece historicky nejúspěšnějšímu týmu u nás. V této kampani se mi 

velmi líbilo, když klub vylepoval cedule se jménem na místa vlastníků 

permanentek. Sice jsem permanentku nevlastnil, ale považoval jsem to za velmi 

dobrý nápad." 

 

8. Co byste vylepšil v komunikaci klubu s fanoušky? 

"Více bych využil Youtube kanál a ukázal hráče Sparty v nějakých dalších 

netradičních videích. Videa kde můžu vidět svého oblíbeného hráče v jiné 

činnosti než při zápase, nebo v plném tréninku by mě velmi zajímala." 

 

 

 


