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Abstrakt 

 

Název:    Využívání sociálních sítí kluby Tipsport ELH a marketingový výzkum   

spokojenosti jejich fanoušků  

 

Cíle:  Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit využívání čtyř vybraných 

sociálních sítí kluby z hokejové nejvyšší soutěže. Následné porovnání všech 

klubů povede k určitým doporučením, jak na těchto sociálních sítích 

fungovat. Marketingovým výzkumem zjistit spokojenost fanoušků 

s používáním sociálních sítí. 

 

Metody:  Metody, které byly využity v této bakalářské práci jsou: sběr a analýza dat, 

porovnání. Sběr dat probíhal ze všech profilů klubů na sociálních sítích, 

následná popisná analýza pak pomohla k interpretaci dat. Porovnání bylo 

klíčem ke zhodnocení získaných dat. 

      

Výsledky: Zjistil jsem, že i když působí dost týmů na sociálních sítích podobně, 

můžeme pozorovat některé výjimky, které se značně liší od ostatních. Na 

základě stanovených hypotéz jsem zjistil určité závislosti počtů fanoušků na 

sociálních sítích. Po analýze všech klubů jsem vyvodil doporučení, kterých 

by se mohly některé kluby chytit a změnit svůj styl vystupování na 

sociálních sítích. Také jsem zjistil, že fanoušci jsou většinou spokojení 

s fungováním klubů na sociálních sítích.  

 

Klíčová slova:  sociální sítě, marketingový výzkum, Tipsport extraliga ledního 

hokeje, fanoušci 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Title:           Analysis of use of social networks by Tipsport Czech Extraligas clubs and 

marketing research of the satisfaction of their fans 

 

Objectives: The aim of this bachelor work is to analyze of use of four selected social 

networks by Tipsport Czech Extraligas clubs. Next goal is comparison 

each other’s profiles will lead to certain recommendations how to use 

them. By marketing research find out satisfaction of their fans with usage 

of their social networks profiles. 

 

Methods:  In my bachelor work I used these methods: collecting and analysis data, 

comparison. I collected data from social networks profiles of all clubs 

playing in Tipsport Czech Extraliga. The next step was descriptive analysis 

which helped me to interpret all the data. Comparison was the key to 

evaluating acquired data. 

 

Results:      I have found that even through there are a lot of teams using social 

networks alike, we can observe some exceptions. Based on the 

established hypotheses, I found some dependencies on the number for 

total fans on social networks. After analyzing all the clubs, I drew 

recommendations that some clubs can use and change their style of social 

networking. I also found that fans are mostly happy with the functioning 

of clubs on social networks. 

 

Keywords:  social networks, marketing research, Tipsport Czech Extraliga, fans 
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1 ÚVOD 

Pojem profesionalita sportu se v novodobé historii objevuje již ke konci 19. století. 

Vzniká na půdě královské Anglie v prostředí vážených a bohatých lordů. Ti měli 

spoustu peněz a chtěli se ve volných chvílích nějak zabavit, proto si kupovali svalnaté 

bojovníky, kteří soupeřili se zápasníky jiných lordů. Prvotní účel byl se pobavit, ale 

postupně se souboje tak vyvinuly, že sloužili také k poměřování bohatství. Nic se 

nevyrovnalo tomu, když si nějaký lord mohl dovolit tak dobrého bojovníka, aby porazil 

všechny ostatní. A když se někomu hodně dařilo, chtěl se samozřejmě pochlubit  

i ostatním, proto začal zvát na souboje své známé a známé svých známých až se toto 

poměřování bohatství stalo společenskými událostmi s velkou návštěvností. 

Až přišel Pierre de Coubertin s myšlenkou obnovit olympijské hry na které ovšem 

takoví profesionálové nemohli. Když se konaly poprvé roku 1896 první olympijské hry 

v řeckých Athénách, nikdo asi netušil, jak budou hry vypadat za 100 let a kdo ví, jestli 

se vůbec tato myšlenka udrží. 

Po 120 letech můžeme v klidu říct, že olympiáda předčila veškerá očekávání. Přežila 

dvě světové války i další nepokoje v Evropě a myslím si, že pro každého sportovce,  

a i sportovní diváky jsou tyto akce vždy velkým svátkem, který si nechtějí nechat ujít. 

Ale protože svět, technologie i lidé se za to století vyvinuli, olympijská myšlenka se 

musela také změnit, aby si udržela svoji prestiž a důstojnost. 

Dnes si již nedovedeme představit jiné hodnocení akce než počet diváků, kteří ať už jen 

sledovali událost v televizi nebo si přímo koupili vstupenky. Zájem o sportovní akce 

z diváckého hlediska roste, což dokazují i čísla, které uvádějí zpravodajské weby  

o olympijských hrách. Zahajovací ceremoniál v Pekingu 2008 údajně sledovalo 600 

milionů diváků, v Londýně dokonce 900 milionů a některé odhady tvrdí, že v Riu 

miliardovou hranici pokořili. 

Sledovanost akce přitahuje sponzory, kteří chtějí propagovat svůj produkt ve 

sportovním prostředí. Ti platí klubům, případně individuálním sportovcům za reklamu. 

Naprostá většina profesionálních sportovců se může naplno věnovat jejich oblíbené 

činnosti jen díky výdělkům z reklam. Proto řádně naplánovaná a uskutečněná 

marketingová komunikace je klíčem k získání dostatku peněz pro provozování 

sportovní činnosti. 
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Existuje řada nástrojů, jak komunikaci správně aplikovat a kombinovat. Klub nebo 

sportovec by měl budovat vztah s fanoušky, aby si je udržel a ještě získal nové. Public 

relations jsou klíčovou složkou každého klubu, pomocí kterého poskytují informace, ale 

také zpětně informace získávají. 

Velmi dobrým pomocníkem v tomto směru se v nedávné době staly internetové sociální 

sítě. S příchodem moderních technologií jsou dnes součástí téměř každého dne nejenom 

mladých lidí. Kdo nemá Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, VKontakte nebo 

Google+ přichází o mnoho informací. Tak je to i se sportovními kluby. 

Já stále aktivně hraji hokej a zajímám se o dění v české Tipsport extralize ledního 

hokeje a často právě proto sleduji sociální sítě jednotlivých klubů. Nemyslím si ale, že 

všechny kluby pracují s tímto mocným nástrojem správně. Proto bych je rád podrobil 

zkoumání, snažil se najít nějaké závislosti na úspěšnosti profilů klubů a vyvodil 

doporučení pro optimální používání jejich profilů.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Než se dostanu k samotnému pojmu sociální sítě, rád bych se věnoval pojmům, které 

stály na samém počátku a úzce s nimi souvisí. Jedním tímto pojmem je bezpochyby 

marketing. 

2.1 MARKETING 

V dnešní době, kdy si téměř každý může splnit své sny o podnikání dostává tento pojem 

stále větší pozornosti. Nicméně pro laickou veřejnost je toto slovo jen synonymem pro 

reklamu. Ta se v lidských životech objevuje doslova na každém kroku, a proto se nad 

touto záměnou už málokdo pozastaví. 

Marketing je však proces, který pomocí různých metod zkoumá ekonomické přemýšlení 

lidí a přizpůsobuje k tomu fungování podniku tak, aby se poptávka rovnala nabídce  

a obě strany, jak lidé, tak i firmy, na tom vydělaly. Aby na tom obě strany vydělaly 

musí se také zajímat o cenovou politiku a samozřejmě o způsob, jakým bude produkt 

zákazníkům doručen.  

Kdybych tu měl podrobně popisovat a rozebírat tento pojem, vznikla by na to 

samostatná bakalářská práce, proto zde budu už jen citovat, jak marketing definují 

odborníci. 

PHILIP KOTLER (2001) píše, že ,,Marketing je společenský a řídící proces, kterým 

jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby 

nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními.“ 

Česká autorka HORÁKOVÁ (1992) popisuje marketing následovně: ,,Marketing je 

procesem plánování a naplňování koncepce, oceňování, propagace a distribuce 

myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny, uspokojující 

potřeby jedinců a organizací.“ 

Oba autoři se shodují, že je to nějaký dlouhodobější proces, na kterém je potřeba 

pracovat a správně ho nastavovat, aby byl úspěšný a tím bylo úspěšné i naše podnikání. 

A to, co si většina lidí představuje pod pojmem marketing, tedy reklamu, v definicích 

můžeme vidět pouze jako jednu část celého procesu. 
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2.2 SPORTOVNÍ MARKETING 

Jelikož studuji sportovní management v krátkosti bych se zastavil u zaměření 

marketingu do sportovního odvětví. Sport si ve 21. století vydobývá stále více místa 

v kalendářích nadšenců nebo jen rekreačních sportovců. MILAN DEDERA (2017) 

uvádí, že ,,Sportu se aktivně věnuje třetina populace.“ Přičemž přikládá graf č. 1, který 

zobrazuje návštěvnost sportovních akcí za rok 2015. 

 

Graf č. 1: Návštěvnost sportovních akcí ve vybraných deseti zemích EU, kde je účast nejvyšší % 

 

Zdroj: EU-SILC, EUROSTAT, dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/10/v-evrope-patrime-mezi-

nejaktivnejsi-sportovni-fanousky/ 

Vidíme, že sportovní akce v některých zemích navštěvuje téměř polovina populace 

alespoň jednou za rok. A právě tyto čísla jsou důkazem toho, že vznik sportovního 

marketingu v sedmdesátých letech minulého století byl správným krokem. 

FREYER (1991) uvádí následující definici ve své publikaci: ,,Sportovní marketing je 

řídící koncepce, která u sportovních organizací vychází z trhu nebo se chce řídit trhem. 

Tato koncepce požaduje dlouhodobé a koncepční jednání. Úspěch sportovního 

marketingu závisí na schopnosti obsáhnout adekvátně dané skutečnosti ze sportu  

a zpracovat problémově specifické otázky.“ 
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2.3 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 

Jak uvádí VINCENT VAN VLIET (2011) marketingový mix, který by firmy měly držet 

v rovnováze se skládá z produktu, ceny, místa a propagace. Právě propagace, jinými 

slovy marketingová komunikace je v dnešní době velice důležitým komplementem 

k podnikání. To potvrzují také PELSMACKER, GEUENS a BERCH (2003), kteří píší, 

že ,,propagace neboli marketingová komunikace je čtvrtým a nejviditelnějším nástrojem 

marketingového mixu.“  

Zatímco dříve existovalo ve městě jen několik málo podniků, které si navzájem téměř 

nekonkurovaly, nyní s volností v podnikání vznikají spousty nových podniků, které se 

snaží prosadit ve světě businessu. 

Samotnou marketingovou komunikaci pak autoři KARLÍČEK a KRÁL (2011) definují 

takto: ,,Marketingovou komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování 

cílových skupin, pomocí kterého naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle.“ 

Nicméně zatím jsem hovořil pouze o jednom velkém balíku se štítkem - komunikační 

mix, ten se ovšem rozděluje do několika částí, které z hlediska podnikatele musíte 

velice dobře znát a umět je kombinovat tak, aby vám přinesly co největší prospěch. 

Jaké části patří do marketingové komunikace uvádějí různí autoři jinak. Zatímco 

KOTLER, WONG, SAUNDERS, ARMSTRONG (2007) uvádí pouze pět hlavních částí 

– reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej a přímý marketing. O pět let 

později autorka VYSEKALOVÁ (2012) přidává ještě sponzoring a nová média. 

Pro mojí bakalářskou práci se zaměřím pouze na ty části, o kterých si myslím, že jsou 

pro moji práci nejdůležitější: 

• Reklama 

• Public relations 

• Sponzoring 

• Nová média 
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2.3.1 Reklama 

V této kapitole je snad povinností se zastavit ve SBÍRCE ZÁKONŮ (1995), která uvádí 

následující definici: ,,Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace 

šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, 

zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje 

nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, 

propagaci ochranné známky“ 

Reklama je tedy nějaká placená forma neosobního sdělování informací a zasahuje do 

životů každého z nás. Záleží tedy na podnikateli, jak dobře umí zacílit svojí reklamní 

kampaň, aby byla co nejúčinnější. Existuje řada otázek, které si však musí před 

spuštěním kampaně promyslet. Ke komu chci, aby se reklama dostala? Kde budu svoji 

reklamu prezentovat? Kdy chci svůj produkt nejvíce propagovat? Takových otázek je 

opravdu hodně a mnohdy si majitelé firem neví rady. Proto také vznikají agentury, které 

najímají odborníky na reklamu a o všechny tyto otázky se postarají. 

  

2.3.2 Public relations 

Velice důležitým prostředkem pro udržení svých příznivců a navázání nových kontaktů 

je rozhodně public relations (dále jen PR). Ve sportovním odvětví to platí dvojnásob, 

protože když si nebudete jako klub budovat dobré vztahy se svými fanoušky a hráči, 

může se stát následující. Na stadion při utkání nedorazí jediný divák na tribunu a když 

se zeptáte profesionálních sportovců, tak téměř každý vám řekne, že by nechtěl mít 

závod nebo zápas v komorní atmosféře nebo úplně bez diváků. Naopak když se 

nebudete dobře starat o vztahy se svými zaměstnanci, ve sportu tedy hráči nebo 

závodníky, natěšení diváci by mohli zaplnit celý stadion, ale sportovci by zrovna 

diskutovali o svých platech a pojištěních s vedením jako už tomu bylo několikrát 

v kanadskoamerické NHL. 

Web MANAGEMENTMANIA (2016) definuje PR jako ,,souhrnný pojem pro záměrné 

aktivity organizace vůči veřejnosti (vůči stakeholders), které slouží zájmům 

organizace.“ Dále pak uvádí, že ,,cílem je vytvářet a podporovat vzájemné pochopení  

a soulad s okolím. Dobré vztahy s veřejností mají přímý dopad na obchodní úspěch 

organizace“ 
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Je spoustu metod, které PR využívá. Stejný web uvádí těchto 11: 

• Mediální komunikace, PR články 

• Reklama a reklamní kampaně 

• Tiskové konference 

• Mimomediální komunikace 

• Prezentace organizace 

• Sponzorství, donátorství 

• Komunikace na internetu 

• Výstavy 

• Neformální setkání s novináři 

• Sociální výzkumy 

• Výzkumy spokojenosti a veřejného mínění 

 

Právě sociální sítě, které by spadaly do kategorie ,,Komunikace na internetu“, jsou 

v poslední době tou nejdůležitější součástí každého sportovního klubu. Jelikož si tam 

můžete vybrat, co se vám bude zobrazovat nejdříve, jistě si fanoušek klubu zvolí své 

oblíbence a všechny informace, události co se plánují, novinky, názory a vyjádření bude 

mít vždy o svém klubu po ruce. Tento způsob budování dobrých PR je velice efektivní, 

protože všechny sociální sítě jsou zdarma a všechny informace se dostanou pouze 

k lidem, které to zajímá. 

 

2.3.3 Sponzoring 

NOVOTNÝ (2000) definuje sponzoring jako ,,specifickou formu partnerství sponzora  

a sponzorovaného, kde každý dosáhne cílů s pomocí toho druhého.“ Dále ještě uvádí, že 

sponzor se pomocí sponzoringu snaží dosáhnout cílů jako jsou zvýšení povědomí  

o značce nebo zvýšení poptávky po produktech jeho firmy.  
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Tento pojem by určitě nevznikl bez sportovního prostředí, které by bez sponzoringu 

v dnešní době nemohlo fungovat. Co to přináší sponzorovaným klubům uvádí 

ČÁSLAVOVÁ (2000) „Sponzorování (sponzoring) představuje významný specifický 

prostředek k zabezpečení dodatečných finančních zdrojů, sloužících k realizaci zejména 

kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit v různých sférách života 

společnosti.“   

Bez těchto prostředků by profesionální sportovci zkrátka nemohli existovat a byli by 

z finančního hlediska odkázáni pouze na prostředky ze vstupenek, vysílacích práv  

a výhry na turnajích. Na druhou stranu firmám, které se vrhnou do sportovního prostředí 

se díky sledovanosti a spojení sportovce s jejich firmou mohou hrnout velké peníze do 

jejich rozpočtu. 

 

2.3.4 Nová média 

Nová média se v 21. století jistě ujímají vedení, co se týče zlepšování povědomí o své 

značce či klubu. Řada z nich nijak neohrozí finanční rozpočet firmy a jsou velice 

efektivní. Definice něčeho, co není hmatatelné je složitá, nicméně FRIDRICH (2011) se 

o to pokouší následovně: ,,Nová média jsou ta, která umožňují oboustranný pohyb. 

Nová média jsou nová v distribuci a logice, jak lidé komunikují. Informace proudí jak  

z médií k uživateli, tak mezi lidmi a médiem ve virtuálním prostoru. Podoba informace 

se neustále zdokonaluje. Díky YouTube a podobným sítím má audiovizuální podobu. 

Díky Facebooku a Twitteru, se šíří tak efektivně a rychle, že je využívají i světové 

zpravodajské agentury.“ 

Zdůrazňuje zde možnost obousměrné komunikace od propagátora k uživatelům, ale 

stejný důraz přikládá i ke komunikaci mezi samotnými uživateli. Diskuze a zkušenosti 

ostatních s produktem, jsou mnohdy pro rozhodování klíčové a nová média jsou 

snadným nástrojem, jak tyto informace získat. Zmiňuje také některé výhody sociálních 

sítí, o kterých se budu zmiňovat dále.  

Kategorizace nových médií je však složitá. Logicky nám vyplývá, že sem nepatří stará 

média, tedy tisk, rozhlas a televize. Dle definice, kdy obsah má být tvořen uživateli, sem 

už ale zapadají chytré televize i denní tisk v elektronické podobě. Dalším příkladem pak 

mohou být chytré telefony s mobilními aplikacemi, internetové portály, SMS, blogy, 

případně i blogy tvořené pouze videem tzv. vlogy.  
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Nová média by ale rozhodně nemohla vzniknout bez rozšiřování internetu do celého 

světa.  

 

2.4 INTERNET 

Tento původně vojenský projekt předčil veškerá očekávání a díky svojí 

multifunkcionalitě se na počátku 21. století rozšířil do celého světa. Proč se tak stalo? 

ZAMAZALOVÁ (2010) uvádí, že internet mimo jiné umožňuje sledování televizí, 

poslouchání rádia nebo okamžitý přístup k informacím. K dalším výhodám zmiňuje 

individualizaci obsahu, obousměrnost komunikace, dostupnost odkudkoliv a také nízké 

náklady na provozování marketingu online. 

Podle posledních údajů, které uvádí Mezinárodní telekomunikační unie téměř polovina 

populace na Zemi použila za posledních 12 měsíců internet. Vývoj shrnuje tabulka č.1. 

 

Tabulka č. 1: Počet uživatelů internetu 

   

2005 2010 2016 

Populace 6,5 mld 6,9 mld 7,3 mld 

Uživatelé celkem 16 % 30 % 47 % 

Uživatelé v rozvíjejících zemí 8 % 21 % 40 % 

Uživatelé v rozvinutých zemí 51 % 67 % 81 % 

Zdroj: Mezinárodní telekomunikační unie, dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_Internet_users 

 

Dle stejné studie se Česká republika vyskytuje na celkovém 53. místě v počtu uživatelů 

internetu s počtem 8 115 252 lidí. Co se týče procentuálního zastoupení, tak se 

vyskytujeme na místě o příčku výše s 76 % Čechů využívající internet minimálně 

jednou za rok z jakéhokoliv zařízení. 

Pojem ,,z jakéhokoliv zařízení“ v dnešní době nabývá na významu. Stále se rozšiřující 

dostupnost nových technologií má na svědomí to, že podle webu MEDIAGURU (2016) 

bylo v roce 2017 75 % přístupů na internet pomocí chytrého telefonu. V roce 2018 

dokonce uvádí 79% hranici. 

Právě dostupnost internetu v telefonu, který má téměř každý celý den po ruce, 

zdůrazňuje funkce, které internet poskytuje. 
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2.4.1 Webové stránky 

Velice důležitou službou, kterou internet poskytuje jsou webové stránky neboli domény. 

Díky nim se firmy i sportovní kluby mohou velice snadno prezentovat a mohou zde 

poskytovat velice důležité informace, které si uživatelé s přístupem na internet mohou 

snadno dohledat. 

Dle reportu firmy CZ.NIC (2017), která je správcem české domény .CZ se počet domén 

v registru zvýšil oproti předchozímu roku o 2 %. To uvádí i graf č. 2. 

 

Graf č. 2: Počet domén .CZ 

 

Zdroj: CZ.NIC Dostupné z: https://stats.nic.cz/reports/2017/ 
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2.4.2 Sociální sítě 

Fenoménem poslední doby jsou rozhodně internetové sociální sítě. Proč se těší takové 

oblibě? Odpověď je jednoduchá: rychlá dostupnost informací. To je především docíleno 

tím, že většinu obsahu tvoří sami uživatelé. Web MEDIAGURU (2017a) uvádí 

zajímavou statistiku o sociálních sítích. ,,Mezi sítě, které čeští uživatelé internetu znají 

či používají, patří YouTube (98 %), Facebook (97 %), Google+ (91 %), Instagram     

(81 %) a Twitter (81 %).“ 

Dále přikládá graf č. 3, který uvádí počet používaných sociálních sítí na uživatele. 

 

Graf č. 3: Stoupá množství používaných sociálních sítí na uživatele 

 

Zdroj: AMI Digital Index (n=511) Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/05/pocet-

pouzivanych-socialnich-siti-na-uzivatele-roste/ 

 

Z grafu č. 3 plyne, že pouze 9 % respondentů používá pouze jednu sociální síť. Tudíž je 

na firmách, potažmo sportovních klubech, na kterých sociálních sítích budou působit. 

Ve svém výzkumu budu sledovat následující čtyři, které blíže popíši. Facebook, 

Twitter, Youtube a Instagram. 
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2.4.2.1 Facebook 

Facebook byl založen v roce 2004 původně jen jako sociální síť pro studenty v americké 

univerzitě ve městě Cambridge ve státě Massachusetts. Ani Mark Zuckerberg, který 

tehdy naprogramoval a nyní Facebook vede v té době netušil, kam až se tato sociální síť 

rozvine a jaký bude mít dopad na lidstvo. A jak už jsem zmiňoval dříve v době chytrých 

telefonů se tento vliv ještě několikanásobně zvýšil. 

SOCHŮRKOVÁ (2018) uvádí, že počet denně aktivních uživatelů se zvýšil oproti 

letošnímu prvnímu čtvrtletí o 22 milionů na 1,47 miliardy uživatelů. Měsíční počet 

uživatelů dosáhl 2,23 miliard a vzrostl o 38 milionů. Zmiňuje také příjmy Facebooku, 

které plynou z reklam: za druhý kvartál to je 13 miliard dolarů, ty jsou zejména 

z reklam na mobilních zařízeních a to 91 % z celkové částky. 

Úspěšnost v této komunitě se měří pomocí tzv. ,,Liků“ (z anglického – mít rád). Ty 

stránka získává od uživatelů, kteří si danou stránku vyhledali a chtějí od ní získávat 

další informace. 

Jedna z největších výhod je právě pokrytí, které Facebook představuje. Facebook je 

intuitivní a jeho založení je pro všechny zdarma. Další z pozitivních hodnocení patří 

jeho nenáročnosti, stačí pouze počítač nebo chytrý telefon s přístupem na internet  

a pomocí pár kliknutí se můžete dostat k aktuálním informacím. Naopak nevýhodou pro 

uživatele je, jak uvádí i POLÁKOVÁ (2014), že i když je Facebook již téměř 15 let 

v provozu, stále se mění a mění také podmínky používání a ochrany soukromí. S tím 

také přichází možné zneužití osobních dat, které se využívají zejména k cílené reklamě, 

která je na Facebooku všudypřítomná. 

Možností, které Facebook představuje je mnoho. Neomezený počet příspěvků na tzv. 

,,zdech“ je hlavní důvod, proč si Facebook založit. Tyto příspěvky mohou mít až 8 000 

znaků, což se málokdy povede zaplnit, ale pro delší prohlášení je to zcela vhodné. Dále 

Facebook nabízí přidávání obrázku a videí. Nově také nabízí živé vysílání videa a nebo 

jen zvuku. Zajímavý nástroj přidali vývojáři teprve nedávno a tím je možnost nabídky 

práce. To by pro sportovní kluby mohlo být dobrou pomůckou jak získat do svého týmu 

fanouška, který svojí práci provede tak dobře, jako kdyby jí dělal pro sebe, když se 

jedná o jeho oblíbený klub. 
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2.4.2.2 Twitter 

Twitter se na internetu objevil v roce 2006. Tento projekt byl od začátku veden k tomu, 

že bude celosvětovou sociální sítí. Ale nepovedlo se mu to tak, jako Facebooku. Je sice 

více rozšířenější v amerických státech, ale čísla mluví jasně. Zatímco na Facebooku je 

dle STATCOUNTERU (2018) více než 5 milionů Čechů na Twitteru je dle posledních 

statistiky českých uživatelů pouze necelý jeden milion. 

Úspěšnost profilů se zde hodnotí podobně jako na Facebooku. Ale má to jiný název 

,,Follow“ (z anglického - následovat). Po kliknutí na toto tlačítko na profilu získáte 

přehled o novinkách tohoto uživatele. 

Twitter je velice jednoduché ovládat. Na rozdíl od Facebooku zde nepřekážejí postranní 

panely, které vás občas rozptylují. Twitter vás ničím neobtěžuje. Vy jako uživatel 

můžete dát follow na kohokoliv a také kdokoliv může dát follow na vás. Naproti tomu 

Facebook nutí potvrzovat přátelství, abyste viděli příspěvky svého kamaráda. 

Nevýhodou je omezenost znaků tweetů (neboli příspěvků). 

Jak už bylo naznačeno twitter je jednoduchý. Proto nepřichází s tolika možnostmi 

využití jako Facebook. Neomezený počet příspěvků i bezplatnou registraci mají stejnou. 

Sice u tweetů došlo nedávno ke zvýšení ze 140 na 280 znaků, ale toto omezení je tu 

značné. Nenabízí živé vysílání, ale video lze nahrát zpětně do svého archivu. Dobrý je 

také systém hashtagů. Krátkým heslem před které umístíte ,,#“ můžete vyjádřit podporu. 

Například #MShokej, #Jagr nebo #CZEvsCAN. 

 

2.4.2.3 Youtube 

Zatímco u předešlých dvou sociálních sítí je základ příspěvků text u Youtube to je 

video. Ať už přímo živé vysílání nebo předem připravená a sestříhaná scénka či 

rozhovor. Audiovizuální obsah je zde klíčem ke spuštění diskuze uživatelů, kteří se 

pomocí svého účtu na Gmail mohou volně vyjadřovat přímo pod videem.  

V roce 2005 kdy trojice zaměstnanců PayPalu založila tento projekt byly možnosti 

značně omezené. Dnes zde můžeme manipulovat s videem ve velice dobré kvalitě, ve 

3D nebo sem nahrávat 360° videa. 
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Pro sportovní kluby je tato sociální síť vhodným nástrojem pro zveřejnění rozhovorů, 

vysílání živých zápasů nebo záběrů z rozcvičky, která je mnohdy divákům zapovězena 

nebo možnost nahrání nějakého podporovatelského videa přímo od fanouška. 

Úspěšnost jednotlivých profilů se zde měří podobně jako u Facebooku a Twitteru, 

v češtině to má název ,,odběr“. U každého videa zvlášť je pak klasické hodnocení 

palcem nahoru nebo placem dolu. 

 

2.4.2.4 Instagram 

Tento projekt je novější a od počátku se nesnaží konkurovat ostatním sítím. Naopak se 

snaží, aby dostupnost Instagramu byla možná ve všech sítích a byla do nich vhodně 

zakomponovaná. Vývojáři již od začátku v roce 2010 viděli velký potenciál v mobilních 

zařízeních, proto nyní přes 95 % příspěvků vzniká právě ze zařízení s operačním 

systémem iOS, Android nebo Windows Phone. V roce 2012 tento projekt koupil 

Facebook dle PCWORLD (2014) za 1 miliardu dolarů. 

Opět se tato síť liší, co je základem příspěvků. Je jím fotka, ke které můžete přidat 

nějaký filtr, který je volně dostupný pro všechny. 

Úspěšnost se zde měří obdobně, a to počtem sledujících profilu. 

Dle webu MEDIAGURU (2017b) je zde již 1,5 milionu českých uživatelů. 

 

2.4.2.5 Sociální sítě jako zdroj informací pro livesport.cz 

Společnost Livesport dodává již přes 12 let sportovní výsledky do celého světa. Dle 

informací na stránkách LIVESPORT.CZ (2018) používá tento web přes 75 milionů 

uživatelů, mimo jiné v nedávné době překročili hranici 50 milionů stažených aplikací na 

tabletech, chytrých telefonech a hodinkách. Celkově poskytují online výsledky z více 

než 35 sportů a mezi ně samozřejmě patří i náš národní sport – hokej.  

Původně měli své plnící centra pouze v Třebechovicích pod Orebem a Brně, ale 

začátkem letošního roku otevřeli své nové centrum i v našem hlavním městě. Já, jakožto 

sportovní nadšenec jsem se ucházel o místo jednoho z plničů výsledků. Po krátkém 

pohovoru jsem byl přijat a hned následující den jsem mohl usednout v nové moderní 

budově v Nových Butovicích před dva monitory. 
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Jakmile jsem mohl nakouknout pod pokličku plnění výsledků, dozvěděl jsem se, že 

kromě oficiálních stránek používají také právě sociální sítě konkrétních klubů. Protože 

lidé, co jsou zodpovědní za obsah na účtech klubů jsou většinou přímo na zápase, tak 

jen díky Facebooku a Twitteru jsou mnohdy plniči schopní zjistit aktuální zprávy  

o zápase nebo aktuální skóre, které je pro ně tak důležité. Ale jelikož naše hokejová 

extraliga má dostupné online video ze všech zápasů, není tento zdroj při plnění 

takových výsledků tolik důležitý. 

 

2.5 EXTRALIGA LEDNÍHO HOKEJE 

Extraliga ledního hokeje je v České republice nejvyšší hokejová soutěž. Koná se již od 

roku 1936 jen po odtržení od Slovenska změnila název. Její název se měnil i dále, a to 

hlavně kvůli titulárním sponzorům ligy.  

• 1993 – 1996 Extraliga ledního hokeje 

• 1996 – 1999 Staropramen extraliga 

• 1999 – 2003 Český Telecom extraliga 

• 2003 – 2006 Tipsport extraliga 

• 2006 – 2010 O2 extraliga 

• 2010 -   Tipsport extraliga 

Soutěž hraje 14 klubů, které se utkají v základní části čtyřikrát každý s každým, to 

znamená 52 herních dní. Poté následuje rozšířené play-off pro týmy na 7.-10. místě. 

Odtud se pouze dva kluby připojí k šestici týmů, které byly nejlépe umístěni po základní 

části. Dále se pokračuje klasickým stylem pavouka na 4 vítězné zápasy až do finále. 

Jedenáctý až čtrnáctý tým po skončení základní části hraje skupinu o udržení, ve které 

se každý s každým utká dvakrát, ale body za výhru se přičítají do tabulky ze základní 

části. Poslední dva týmy se poté připojí do nové tabulky s nejlepšími dvěma týmy  

z 1. ligy. Tam se hraje dalších 12 kol a nejlepší dva poté postupují do naší nejvyšší ligy. 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit využívání čtyř vybraných sociálních sítí 

kluby z hokejové nejvyšší soutěže. Následné porovnání všech klubů povede k určitým 

doporučením, jak na těchto sociálních sítích fungovat.  

Druhým cílem je zjištění některých závislostí na úspěšnosti profilů jednotlivých klubů. 

Připojil jsem k práci i krátký marketingový výzkum, který zjišťuje spokojenost 

fanoušků s fungováním klubů na sociálních sítích. 

 

3.2 ÚKOLY PRÁCE 

1. Studium odborné literatury 

2. Nalezení klubů na sociálních sítích 

3. Analýza profilů klubů a sběr dat o týmech 

4. Ověření hypotéz 

5. Sestavení dotazníku, určeného k výzkumu spokojenosti fanoušků 

6. Provedení pilotáže 

7. Sběr dat 

8. Analýza a interpretace dat z dotazníku 

 

3.3 HYPOTÉZY 

Vytvořil jsem pět hypotéz, které na základě zjištěných dat potvrdím nebo vyvrátím. 

Všechny hypotézy se vztahují ke klubům v nejvyšší hokejové lize v České republice pro 

sezónu 2018/2019. Na základě těchto hypotéz zjistím některé závislosti úspěšnosti 

profilů klubu nebo podíly počtu fanoušků na Facebooku na celkovém součtu ze všech 

sítí. 

1. Počet celkových fanoušků závisí na úspěšnosti klubu. 
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2. Počet celkových fanoušků závisí na počtu obyvatel, které má město, ve kterém 

hraje daný tým. 

3. Počet celkových fanoušků závisí na historii klubu. 

4. Podíl fanoušků na Facebooku bude více než 80 % na celkovém počtu fanoušků. 

5. U většiny týmů bude počet příspěvků na Facebooku větší v herní den než v den, 

kdy tým zápas nehraje.  
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 ÚDAJE O VÝZKUMU 

Výzkum probíhal v srpnu 2018 formou sběru dat. Ty jsem poté zanalyzoval a porovnal. 

Veškeré informace jsou volně dostupné a byly čerpány přímo z oficiálních profilů klubů 

na Facebooku, Twitteru, Youtube a Instagramu ke dni 20. 8. 2018. Bohužel v nedávné 

době Facebook omezil informace, které byly veřejně dostupné o všech profilech, proto 

jsem mohl zjistit pouze počet fanoušků a dohledat příspěvky v herní a neherní den 

(označené H / N). Jako zdroj historických dat o klubech jsem využil webovou stránku 

www.hokej.cz. Zdroj k počtu obyvatel ve městech jsem využil veřejnou databázi 

Českého statistického úřadu aktualizovanou k 31. 12. 2017 (Dostupné  

z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi). 

 

4.2 SLEDOVANÝ VZOREK 

Sledovaný soubor obsahoval 14 klubů, které se od 14. 9. 2018 do 8. 3. 2019 budou 

utkávat v základní části. Těmito kluby jsou: Bílý Tygři Liberec, BK Mladá Boleslav, 

HC Energie Karlovy Vary, HC Dynamo Pardubice, HC Kometa Brno, Mountfield 

Hradec Králové, HC Oceláři Třinec, HC Olomouc, Piráti Chomutov, PSG Berani Zlín, 

HC Sparta Praha, HC Škoda Plzeň, HC Verva Litvínov a HC Vítkovice Ridera. Chtěl 

jsem vytvořit celkových orientační přehled o fungování klubů na sociálních sítích, proto 

jsem do výzkumu zahrnul všechny týmy. 

 

4.3 POUŽITÉ METODY 

Metody, které byly využity v této bakalářské práci jsou: sběr a analýza dat, porovnání. 

Sběr dat probíhal ze všech profilů klubů na sociálních sítích, následná popisná analýza 

pak pomohla k interpretaci dat. Porovnání bylo klíčem ke zhodnocení získaných dat. 
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4.4 DOTAZNÍK 

Ke kvantitativnímu dotazování bylo použito elektronického dotazníku, který byl 

proveden pomocí Formulářů Google. Cílem výzkumu bylo zjistit spokojenost fanoušků 

s fungováním klubů na sociálních sítích a při jejich nespokojenosti zjistit důvod. Po 

sestavení otázek byla provedena pilotáž na několika studentech UK FTVS. Protože byl 

dotazník velice krátký nebylo potřeba měnit nebo upravovat otázky. Následně jsem 

pomocí svého Facebookového a Twitterového účtu rozšířil dotazník mezi respondenty  

a to v časovém období od 6. – 12. 8. 2018. V průvodním dopise jsem upozornil na 

důležitost dotazníku, ale bohužel jsem nijak nemohl stimulovat motivaci respondentů. 

Částečně ovlivněným výběrem respondentů jsem chtěl docílit toho, že lidé, kteří 

dotazník vyplní budou pro můj výzkum relevantní tím, že sledují sociální sítě 

hokejových klubů. Proto jsem se snažil oslovit některé kluby extraligy s prosbou  

o uveřejnění, ale vzhledem k jednoduchosti a krátkosti dotazníku jsem byl odmítnut. 

Po získání 258 odpovědí jsem data vyhodnotil a pomocí programů Microsoft Word  

a Excel uvedl do grafické podoby.  
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

5.1 VLIV SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 

V dnešní době, kdy existuje řada sportů, se jednotlivé kluby snaží co nejvíce zaujmout 

diváka. Je to logické, čím více diváků k danému sportu přitáhnete, tím více dostanete 

také peněz. Hlavně je to od sponzorů, kteří se hrnou k týmům, které jsou pravidelně 

hodně sledované, aby propagovali svoji značku. Nebo je to právě od těch diváků, kteří 

si koupí lístky na zápas nebo něco z týmového fan shopu, aby se odlišili od ostatních  

a projevili tak náklonnost k oblíbenému týmu.  

K tomu všemu pomáhá marketingová komunikace, která se dlouhodobě vyvíjí. Jedním 

z nejnovějších trendů jsou sociální sítě. Ty se v moderní uspěchané době rychle rozšířili 

a tento trend láká stále více lidí po celé zeměkouli. Ve vyspělých zemí se dokonce 

objevují případy závislostí na sociálních sítích. 

V dnešní době, kdy je například na Facebooku přes 2 miliardy aktivních uživatelů 

z toho více než 5 milionů Čechů, představují sociální sítě velký potenciál jak z pohledu 

podnikání, tak i z pohledu profesionálního sportu. Kde jinde můžete oslovit tolik 

potenciálních zákazníků, když jste firma s celosvětovou distribucí? 

Sami majitelé sociálních sítí si to uvědomují a sbírají data o svých uživatelích, aby 

pomohli právě těmto firmám. Tyto data poslouží k dobře cílené reklamě. Jsou to 

většinou sociodemografické informace nebo právě záliby a koníčky konkrétního 

uživatele. Za tyto informace si nechávají také dobře zaplatit.  

Sportovní odvětví se nenechalo nijak zaskočit, a protože vytvoření profilu i stránky na 

sociálních sítích je zadarmo, má v dnešní době svůj účet téměř každý profesionální klub 

i sportovec. 

 

5.2 OBSAH PŘÍSPĚVKŮ SPORTOVNÍCH KLUBŮ  

Nejdůležitější ovšem je obsah příspěvků profesionálních klubů na sociálních sítích. 

Obsah příspěvků se různí na základě toho, jak moc mají kluby svůj profil vyvinutý. 

Kluby začínající na sociálních sítí se zřejmě budou zabývat nějakými technikami, které 

by jim pomohli zvýšit počty fanoušků nebo followerů. A ty týmy, které si myslí, že již 
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mají pokryt svůj fanouškovský potenciál, vytvářejí obsah, kterým by si měly ten počet 

udržet a lidé od nich nebudou odcházet z důvodu neaktivity. 

Obsah příspěvků nových týmů tedy hodně závisí na přilákání nových fanoušků. Kluby 

tedy zavádějí takové metody, na které lidé slyší nejvíc. Velice oblíbené jsou soutěže. 

Existuje několik druhů takových soutěží, které mají ze začátku velký účinek v získání 

nových fanoušků.  

Úplně ve svých začátcích kluby umisťují výzvy, které nabádají k tomu, aby uživatel 

provedl tzv. Like&Share. To zaručuje, že příspěvek uvidí všichni přátelé uživatele, 

který to provedl. Tím se zvětšuje povědomí o klubu na sociální síti. Aby toho klub 

dosáhl, nabízí těm, kteří tak učiní, možnost nějaké výhry. Takovou výhrou většinou 

bývá jen nějaká drobnost, kterou může například dodat sponzor klubu. Výherce je 

většinou vylosován náhodně. 

Když už si klub vybuduje nějakou fanouškovskou základnu, systém soutěží se začne 

měnit. Často jde už o nějaký úkol, který uživatelé musí splnit mimo to, že opět budou 

dostatečně propagovat stránku klubu. Příkladem mohou třeba být vědomostní otázky  

o klubu nebo vyfocení sebe sama v nějakém oblečení se značkou klubu na nějakém 

rušném místě. Tím opět fanoušek dokáže svoji loajalitu a oddanost pro svůj klub, a to je 

snem každého profesionálního týmu. Odměnou pak může být právě oblečení s logem 

týmu nebo jiný předmět merchandisingu.  

Když už si klub myslí, že jeho fanouškovský potenciál se naplnil a není již dále potřeba 

rozvíjet propagaci na sociální síti, příspěvky se soutěžemi se omezí a zbydou zde jen 

aktuální informace o klubu. Například změny v sestavě, narozeniny svých hráčů, 

pozvánky na zápasy a další užitečné zprávy, které by měli fanouška zaujmout. Nicméně 

tyto zprávy by se měli na profilu objevovat již od samého začátku působení 

profesionálního klubu na sociálních sítích. 

Rozvoj marketingové komunikace přinesl na trh práce řadu nových pozic. I sportovní 

kluby pochopily, že do sociálních sítí je dobré investovat. Proto dnes téměř v každém 

týmu existuje pozice, kterou obsadí člověk se zaměřením na sociální sítě. Lidé na těchto 

pozicích jsou pak součástí sportovních klubů a poskytují tak zákulisní informace  

a zajímavosti o dění v klubu i mimo něj. Velmi často pak dělají rozhovory s hráči nebo 

trenéry a nemusí se ani týkat daného sportu. Protože lidé se málokdy mohou setkat 

s profesionálním sportovcem, zajímá je právě, jací doopravdy jsou mimo hřiště. 
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5.3 OBSAH PŘÍSPĚVKŮ JEDNOTLIVÝCH SPORTOVCŮ 

Poněkud odlišný je obsah příspěvků sportovců, kteří si svůj profil spravují sami. Jako 

příklad mohu uvést nejznámějšího českého hokejistu – Jaromíra Jágra. Ten na svých 

profilech, zejména na Facebooku, vyjadřuje svoje názory i na politické dění v České 

republice. Mimo jiné zde také uveřejňuje svoje osobní tréninky, protože ví, že po celém 

světě existuje řada mladých hokejistů, kteří chtějí být jako on. Jelikož se spoustu lidí 

zajímá i o bulvární zprávy ze soukromí, český hokejista je nenechává pouze spekulacím 

a poslední dobou se k těmto záležitostem často s nadhledem vyjadřuje. 

Slavná ruská tenistka Maria Sharapova však svůj profil využívá trochu odlišně. Při 

zjištění meldonia v jejím těle se mohlo zdát, že její sportovní kariéra skončila. Sponzoři 

odcházeli, byla vyloučena z několika turnajů atd. Po několika dnech od zjištění svůj 

profil využila ke komunikaci s veřejností i sponzory. Uveřejnila zde příspěvek s téměř 

700 slovy, který měl formu omluvného a vysvětlovacího dopisu. Tato komunikace 

výrazně přispěla k jejímu návratu na tenisové kurty v profesionálních soutěžích. Od té 

doby velmi často uveřejňuje fotky ze sponzorských akcí, které navštívila, aby opět 

naklonila sponzory na svoji stranu. 

Nicméně v české nejvyšší hokejové lize existuje jen málo soukromých profilů hráčů. 

Mohu zmínit například české reprezentanty Tomáše Rolinka nebo Jakuba Krejčíka. 

 

5.4 SOCIÁLNÍ SÍTĚ KLUBŮ TIPSPORT EXTRALIGY 

5.4.1 PSG Berani Zlín 

Na Facebooku se snaží psát každý den čerstvé informace o týmu. Jako herní den jsem 

vybral 14. srpna, kdy odehráli přátelské utkání s HC Nové Zámky. V ten den přispěli  

4 příspěvky včetně rozhovoru s kapitánem po zápase, ale den předtím v neherní den 

uvedli pouze jeden.  

Twitter využívají více na aktuální informace o skóre přímo ze zápasu, ale jinak zde 

můžeme najít stejné příspěvky jako na Facebooku. 

Velice málo zaplňují profil na Youtube - 88 videí, jejichž obsahem jsou rozhovory před 

a po zápasech, záběry z rozcvičky nebo akce, kterých se zúčastnili samotní hráči. 
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Tabulka č. 2: Sociální sítě PSG Berani Zlín 

  fanoušků příspěvků založeno 

Facebook 41 299 4 H / 1 N 28.10.2010 

Twitter 2 580 2697 Srpen 14 

Youtube 1 901 88 ~ 

Instagram 8 996 832 ~ 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.4.2 Mountfield Hradec Králové 

Klub z Hradce Králové je velice aktivní na Facebooku. To dokazují i čísla z herního dne 

z Mountfield Cupu z 12. srpna, kdy informoval o každé třetině a přidával další 

informace pro svoje fanoušky. Díky tomu se dostal na 9 příspěvků v herní den. 

Na Twitteru jsou o něco méně aktivní, ale dávají zde opět stejné příspěvky jako na 

Facebooku. Poté se snaží retweetovat některé zajímavé informace i ze zahraničního 

hokeje. 

Velice aktivní jsou na Youtube, kde můžeme najít přes 500 videí zejména rozhovorů 

s trenéry anebo přímo záběrů ze zápasu. 

 

Tabulka č. 3: Sociální sítě Mountfield Hradec Králové 

  fanoušků příspěvků založeno 

Facebook 18 972 9 H /  5 N 8.7.2013 

Twitter 3 648 6072 Červenec 203 

Youtube 2 833 504 ~ 

Instagram 2 255 9027 ~ 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.4.3 HC Vítkovice Ridera 

Ostravský klub využívá Facebook jako nástroj pro sdělení aktuálního komentáře  

o zápase, proto také z 16. srpna, kdy měli zápas proti Soči napsali 23 příspěvků, které 

také zahrnovali předzápasovou i pozápasovou diskuzi a aktuální informace během 

zápasu. 

Twitterový účet využívají podobně, proto zde můžeme najít příspěvek téměř každých  

5 hodin. To dokazuje i celkové číslo tweetů – 11 400. 
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Na Youtube jsou také velice aktivní. 900 videí přehledně rozdělených do seznamů – 

Sestřihy utkání, Promo, Rozhovory, Příprava, ale také se tu objevuje kategorie Mládež. 

 

Tabulka č. 4: Sociální sítě HC Vítkovice Ridera 

  fanoušků příspěvků založeno 

Facebook 45 699 23 H /  5 N 10.8.2010 

Twitter 3 842 11 400 Únor 2010 

Youtube 2 961 900 ~ 

Instagram 6 140 694 ~ 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

5.4.4 HC Verva Litvínov 

Verva na svých Facebookových stránkách hodně zmiňuje svojí mládež. Ale také při 

přátelském utkání s Karlovými Vary 14. srpna uvedla soupisku, konečný výsledek  

i krátké video ze samostatných nájezdů a další informace o dalším zápase. Následující 

den zveřejnili fotografie ze zápasu a zhodnocení trenéra. 

Na Twitteru opět uvádějí ty stejné příspěvky jako na Facebooku, ale sdílejí také 

postřehy českých komentátorů hokeje nebo příspěvky národního týmu. 

Videa na jejich Youtube kanále jsou rozmanitá od rozhovorů, sestřihů ze zápasu až po 

rady, jak zefektivnit pohyb hráče na ledě nebo trénink střelby 8. tříd. 

 

Tabulka č. 5: Sociální sítě HC Verva Litvínov 

  fanoušků příspěvků založeno 

Facebook 25 433 5 H /  3 N 23.4.2012 

Twitter 3 818 6 585 Únor 2014 

Youtube 1 477 743 ~ 

Instagram 7 364 1 343 ~ 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.4.5 HC Škoda Plzeň 

Přípravný zápas 14. srpna proti Karagandě zviditelnili na svých Facebookových 

stránkách šesti příspěvky. Ty připomínaly předzápasovou autogramiádu, uvedly 
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zápasovou sestavu a informovali o skóre po třetinách, nakonec bylo uveřejněno video 

s rozhovorem střelce druhého gólu Davidem Stachem. 

Twitter pak podobně jako jiné týmy využívají i k aktuálním informacím během třetin  

a samozřejmě je doplňují stejnými příspěvky jako mají na Facebooku. 

Silnou stránkou je rozhodně jejich instagramový profil, který má téměř 16 tisíc 

sledujících, kteří mohou vidět některé zajímavé i vtipné fotografie ze zákulisí týmu. 

 

Tabulka č. 6: Sociální sítě HC Škoda Plzeň 

  fanoušků příspěvků založeno 

Facebook 48 857 6 H /  2 N 8.6.2009 

Twitter 4 024 6 384 Květen 2014 

Youtube 2 818 558 ~ 

Instagram 15 900 1 703 ~ 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.4.6 HC Sparta Praha 

Momentálně jediný pražský klub v nejvyšší hokejové soutěži se může pyšnit druhou 

příčkou v počtu sledujících na Facebooku. Ty odměňuje čerstvými informacemi ze 

zápasu z 18. srpna proti Mnichovu, kdy dodává zajímavé statistiky, odkaz na 

onlajny.com pro sledování živého komentáře zápasu. Poté uveřejňuje grafiku ze závěru 

zápasu a následné komentáře. 

Na Twitteru a Instagramu působí velice podobně jako na Facebooku. Na Youtube je 

velice populární série Sparta vzdává hold, kterou se již několik let snaží podpořit české 

hasiče, záchranáře, policisty a vojáky. 

 

Tabulka č. 7: Sociální sítě HC Sparta Praha 

  fanoušků příspěvků založeno 

Facebook 95 971 7 H /  2 N 18.4.2009 

Twitter 6 534 3 746 Srpen 2011 

Youtube 5 955 851 ~ 

Instagram 20 800 3 017 ~ 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.4.7 HC Olomouc 

Olomoucký celek se snaží přispívat alespoň jedním příspěvkem denně, to se jim ale 

občas nedaří. Výjimkou jsou herní dny, například 9. srpna, kdy měli přátelské utkání 

proti HC Oceláři Třinec, informovali v 7 příspěvcích o sestavě, skóre po třetinách, pak  

i po prodloužení a samostatných nájezdech. Nakonec Zbyněk Irgl shrnul jeho pocity  

o zápase v krátkém videu. Následující den přidali článek s ohlasy na zápas a připravili  

i další rozhovory. 

Twitter ale téměř nevyužívají, za posledních 20 dní přidali pouze 6 příspěvků.  

Na Youtube svůj kanál zaplnili pouze rozhovory s hráči a realizačním týmem. Na 

Instagramu také nejsou příliš aktivní a tam také podávají inzerát s názvem – Redakce 

webu HC Olomouc hledá posily! 

 

Tabulka č. 8: Sociální sítě HC Olomouc 

  fanoušků příspěvků založeno 

Facebook 15 678 7 H /  1 N 30.8.2010 

Twitter 2 929 5 940 Srpen 2013 

Youtube 1 071 180 ~ 

Instagram 5 575 369 ~ 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.4.8 HC Oceláři Třinec 

Třinecký profil na Facebooku je velice stručný. V zápasový den 18. srpna proti Soči 

informovali pouze o začátku, konečném skóre a přidali rozhovor, který byl umístěný na 

Youtube. V jednom z příspěvků ale informovali o tom, že zápas bude živě streamovaný 

na Youtube. 

Twitter ovšem využívají k podávání aktuálnímu skóre a přidávají k informacím také 

fotografie přímo ze zápasu. 

Mimo rozhovorů na Youtube zde můžeme najít také sekci Ze zákulisí, kde se můžeme 

dozvědět, jak profesionální hokejový klub vůbec funguje. 

 

 



35 

 

Tabulka č. 9: Sociální sítě HC Oceláři Třinec 

  fanoušků příspěvků založeno 

Facebook 34 435 4 H /  1 N 8.9.2010 

Twitter 3 907 6 745 Únor 2014 

Youtube 2 006 267 ~ 

Instagram 7 346 814 ~ 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.4.9 HC Kometa Brno 

Momentální držitelé mistrovského titulu mají prvenství i v počtu fanoušků na 

Facebooku – 133 396. Ale na svůj zápas 20. srpna proti Slovanu Bratislava upozornili 

pouze čtyřmi příspěvky. Na jejich profilu však hodně zapojují svoje fanoušky, kdy je 

vyzívají, aby se fotili s oblečením se znakem Komety Brno na svých dovolených. Tyto 

fotografie poté klub uveřejní a fotografie, která získá nejvíce lajků obdrží od klubu 

poukaz do fan shopu na 1000 Kč. 

Na Twitteru na stejný zápas odkazovali pouze jednou a následují den přidali podrobnou 

reportáž ze zápasu. Nicméně zde uveřejňují nejdůležitější informace, jako je například 

změna data přípravného zápasu. 

Na Youtube vévodí sledovanosti video z oslav mistrovského titulu, které trvá více jak 

hodinu a shlédlo ho 17 000 uživatelů. 

 

Tabulka č. 10: Sociální sítě HC Kometa Brno 

  fanoušků příspěvků založeno 

Facebook 133 396 5 H /  2 N 8.6.2009 

Twitter 6 961 5 798 Srpen 2012 

Youtube 5 390 690 ~ 

Instagram 24 100 1 504 ~ 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.4.10 HC Energie Karlovy Vary 

Zpět mezi elitou! Takové je jejich heslo po návratu do české nejvyšší soutěže. Přípravný 

zápas s HC Dukla Trenčín 17. srpna zpropagovali čtyřmi příspěvky a to informacemi  
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o konečném skóre, sestavě, předzápasovou fotografií a interakcí s fanoušky, kdy je 

nabádali k tipnutí výsledku. 

Na Twitteru přispívají o něco více, kdy například odpočítávají dny do začátku extraligy, 

přidávají sestřihy ze zápasu nebo informují o mládežnických týmech. 

Na Youtube najdeme řadu rozhovorů nebo záběry z akcí, kterých se tým zúčastnil. 

 

Tabulka č. 11: Sociální sítě HC Energie Karlovy Vary 

  fanoušků příspěvků založeno 

Facebook 27 781 4 H /  2 N 8.6.2009 

Twitter 2 727 3 579 Září 2011 

Youtube 1 196 314 ~ 

Instagram 5 584 1 872 ~ 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.4.11 HC Dynamo Pardubice 

Slavný klub se letos pokusil započít novou tradici a uspořádal Memoriál Zbyňka 

Kusého, kterého se zúčastnili týmy: Eisbären Berlin, HC Slovan Bratislava, Admiral 

Vladivostok a domácí tým. Proto na svých sítích byl v průběhu turnaje velice aktivní, to 

dokládá i 17 příspěvků v den, kdy Pardubice hráli s Vladivostokem. Nicméně 

neinformovali pouze o tomto zápase, ale příspěvky komentovali i průběh celého turnaje. 

Na Twitteru jako i některé další týmy přinášejí aktuální změny skóre v zápasech, ale 

přikládají k nim i krátká cca 20 vteřinová videa s akcí, jak gól padl. 

Velmi dobře také využívají Youtube, který s 1800 videi nabízí spoustu rozhovorů, 

záběrů ze zmiňovaného Memoriálu, extraligové sestřihy a děkovačky týmu po zápasech 

nebo i videa z hokejové školy Pardubic a mládežnických kategorií. 

 

Tabulka č. 12: Sociální sítě HC Dynamo Pardubice 

  fanoušků příspěvků založeno 

Facebook 62 458 17 H / 4 N 8.6.2009 

Twitter 6 289 20 600 Září 2010 

Youtube 6 656 1 801 ~ 

Instagram 13 100 4 207 ~ 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.4.12 BK Mladá Boleslav 

Mladoboleslavský klub má jeden z nejnižších počtů fanoušků v celé extralize, to ale 

nemění nic na jejich aktivitě. Přípravné utkání se Saryarka Karaganda 16. srpna 

okomentovali sedmi příspěvky se skóre po třetinách a následně i přidali galerii fotek ze 

zápasu. 

Na Twitteru můžeme najít pouze stručné informace o zápasech které klub v poslední 

době hrál. 

Youtube klasicky zaplňuje řada rozhovorů s hráči nebo realizačním týmem klubu, ale 

počet fanoušků i na této sociální síti není nijak velký. 

 

Tabulka č. 13: Sociální sítě BK Mladá Boleslav 

  fanoušků příspěvků založeno 

Facebook 9 749 7 H / 2 N 8.6.2009 

Twitter 2 188 2 181 Srpen 2012 

Youtube 730 278 ~ 

Instagram 2 692 160 ~ 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.4.13 Bílí Tygři Liberec 

Tygři jsou velice rozmanití na Facebookové stránce a využívají většinu nástrojů této 

sociální sítě. 9. srpna hráli přátelské utkání, na které pozvali fanoušky úvodním 

příspěvkem v ten den, po informacích o sestavě následovaly živě streamované všechny 

tři třetiny. Po konci utkání uveřejnili obrázek s informacemi o právě skončeném zápase 

a rozhovor s Liborem Hudáčkem. Nechyběla ani fotka z fan shopu, která dokládala 

velký zájem o tento klub. 

Aktivita na Twitteru je poněkud menší, ale základní informace o zápasech jsou zde 

samozřejmostí. 

Mezi rozhovory na Youtube můžeme najít i sestřihy ze zápasů mládežnických týmů na 

kterých si tento tým tolik zakládá. 
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 Tabulka č. 14: Sociální sítě Bílí Tygři Liberec 

  fanoušků příspěvků založeno 

Facebook 35 054 7 H / 2 N 8.6.2009 

Twitter 3 912 2 591 Říjen 2013 

Youtube 4 249 742 ~ 

Instagram 12 700 1 125 ~ 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.4.14 Piráti Chomutov 

Přátelské utkání proti VHL Metallurgu Novokuzněck odehrané 7. srpna zpropagovali na 

svém Facebookovém profile pěti příspěvky se základními informacemi jako jsou 

sestavy, konečný výsledek i zajímavost, že zápas sledoval odchovanec Pirátů a nyní 

hráč NHL David Kämpf. Přidávají ještě odkaz na živý stream na Youtube. Žádný 

rozhovor ani fotografie nepřidali ani následující den a další příspěvek napsali až o tři 

dny později. 

Na Twitter však rozhovor po zápase přidali a objevují se tam i krátká videa z tréninků 

nebo z šatny týmu. 

Youtube je jeden z nejnaplněnějších z celé extraligy. Najdeme zde pozápasové 

rozhovory, rozhovory s hráči co do týmu nově přicházejí nebo i reportáže z pirátského 

dění.  

Na Instagramu pak pro každý přestup hráče vytváří obrázek s fotkou hráče a logem 

Pirátů. Další příspěvky jsou fotografie z tréninků a z letní přípravy.  

 

 Tabulka č. 15: Sociální sítě Piráti Chomutov 

  fanoušků příspěvků založeno 

Facebook 15 352 5 H / 0 N 6.8.2011 

Twitter 3 156 4 782 Srpen 2011 

Youtube 3 227 1 628 ~ 

Instagram 5 551 984 ~ 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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5.5 OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ 

Jelikož všechny kluby uveřejňují podobné příspěvky, přesto mají rozdílný počet 

fanoušků. Proto chci ověřit, zda počty fanoušků nezávisí na některé jiné skutečnosti. 

Pro hypotézy, které jsem stanovil v kapitole 3.3 jsem použil data, která zobrazuje 

tabulka č. 16. 

 

 Tabulka č. 16: Data pro ověřování hypotéz 

Název týmu Celkem Titulů Obyvatel Sezóny 

HC Kometa Brno 169 847 2 379 527 10 

HC Sparta Praha 129 260 4 1 294 513 26 

HC Dynamo Pardubice 88 503 3 90 335 26 

HC Škoda Plzeň 71 599 1 170 936 26 

HC Vítkovice Ridera 58 642 0 290 450 26 

Bílí Tygři Liberec 55 915 1 103 979 17 

PSG Berani Zlín 54 776 2 74 947 26 

HC Oceláři Třinec 47 694 1 35 302 24 

HC Verva Litvínov 38 092 1 24 143 26 

HC Energie Karlovy Vary 37 288 1 48 776 21 

Mountfield Hradec Králové 34 480 0 92 917 6 

Piráti Chomutov 27 286 0 48 666 6 

HC Olomouc 25 253 1 100 494 9 

BK Mladá Boleslav 15 359 0 44 167 9 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Sloupec Celkem zobrazuje součet fanoušků týmu na Facebooku, Twitteru, Youtube  

a Instagramu. Počet titulů od sezóny 1992/1993 zobrazuje sloupec Titulů. Dle volně 

dostupných dat z Českého statistického úřadu jsem sestavil sloupec Obyvatel podle 

počtu obyvatel, ve kterém klub hraje domácí zápasy. Sloupec Sezóny pak zobrazuje 

počet sezón odehraných v nejvyšší hokejové soutěži v České republice také od sezóny 

1992/1993. 
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5.5.1 Ověření hypotézy číslo 1 

První hypotéza zněla - Počet celkových fanoušků závisí na úspěšnosti klubu. Tu ověřím 

v grafu č. 4. 

Graf č. 4: Závislost celkového počtu fanoušků na úspěchu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 4 zobrazuje celkový počet fanoušků na sociálních sítích na levé svislé ose  

a počet titulů od sezóny 1992/1993, kdy vznikla česká extraliga na pravé ose. 

Z toho grafu můžeme usoudit, že závislost celkových fanoušků na počtů mistrovských 

titulů existuje. Je zde však několik výjimek. Klub HC Olomouc je druhý od konce 

v počtu fanoušků, ale vlastní jeden titul, ten je však už ze sezóny 1993/1994. 

Naopak HC Kometa Brno je první v počtu fanoušků na sociálních sítích, ale vlastní 

pouze dva tituly od roku 1992. To je způsobeno tím, že brněnský klub je 

několikanásobným držitelem mistrovského titulu z dob Československa, které jsem 

však do tohoto zkoumání nezařadil, protože jsem se zaměřil pouze na Českou extraligu. 

Mohu ovšem tvrdit, že počet fanoušků na sociálních sítích je závislí na počtu titulů, 

protože nejlepší 4 týmy v počtu fanoušků vlastní dohromady 10 titulů a poslední čtyři 

kluby vlastní titul pouze jeden. 
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5.5.2 Ověření hypotézy číslo 2 

Druhá hypotéza, kterou ověřím v grafu č. 5 zněla takto - Počet celkových fanoušků 

závisí na počtu obyvatel, které má město, ve kterém hraje daný tým. 

Graf č. 5: Závislost celkového počtu fanoušků na počtu obyvatel města, ve kterém tým hraje 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf opět zobrazuje celkový počet fanoušků na levé svislé ose a na pravé ose je počet 

obyvatel města, ve kterém tým hraje domácí zápasy. 

Podle zjištěných dat můžeme odhalit opět několik extrémů. Samozřejmě je jím klub HC 

Sparta Praha, který je momentálně jako jediný pražský klub v nejvyšší hokejové 

extralize. Nicméně i když působí v největším českém městě, je na druhé příčce, co se 

týče celkového počtu fanoušků. To může být způsobeno tím, že v Praze působí několik 

hokejových klubů, které se nachází mimo jiné i v druhé nejvyšší hokejové soutěži. 

Naopak v Brně, druhém nejlidnatějším městě České republiky, působí na takové úrovni 

pouze HC Kometa Brno.  

Můžeme ovšem opět tvrdit, že počet celkových fanoušků závisí také na počtu obyvatel 

města, ve kterém klub hraje, protože prvních šest umístěných týmů nalezneme v šesti 

městech, které mají nejvíce obyvatel. 
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5.5.3 Ověření hypotézy číslo 3 

Třetí hypotéza tvrdí, že - Počet celkových fanoušků závisí na historii klubu. Tu ověřím 

v grafu číslo 6. 

Graf č. 6: Závislost celkového počtu fanoušků na historii klubu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf číslo 6 nám zobrazuje součet fanoušků klubů na sociálních sítích na levé svislé ose 

a počet odehraných sezón v nejvyšší soutěži od sezóny 1992/1993 na pravé svislé ose. 

Nemůžeme zde ovšem tvrdit, že se jedná o nějakou závislost na účasti klubů v extralize. 

Sice čtyři týmy s nejnižším počtem sezón v extralize jsou také na posledních příčkách, 

co se týče počtu příznivců na sociálních sítích, ale přední příčky vypadají úplně jinak. 

Existuje totiž 6 týmů, které od začátku novodobé historie hokeje v České republice 

nesestoupily do nižší ligy a ty jsou rozprostřeni až do 10. místa v ohledu počtu fanoušků 

na sociálních sítích. Výjimkou je opět HC Kometa Brno, která se po dlouhé době 

dostala mezi elitu až v sezóně 2009/2010, ale vyskytuje se na prvním místě součtu 

fanoušků. 

Hypotéza číslo 3 je tedy nepravdivá. 
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5.5.4 Ověření hypotézy číslo 4 

Hypotéza číslo 4 zněla takto - Podíl fanoušků na Facebooku bude více než 80 % na 

celkovém počtu fanoušků. 

K ověření mi poslouží tabulka č. 17. 

 
 Tabulka č. 17: Podíl počtu fanoušků Facebooku na celkovém počtu fanoušků 

Název týmu Celkem FB Celkem - FB % 

HC Kometa Brno 169 847 133 396 36 451 78,5 

HC Sparta Praha 129 260 95 971 33 289 74,2 

HC Dynamo Pardubice 88 503 62 458 26 045 70,6 

HC Škoda Plzeň 71 599 48 857 22 742 68,2 

HC Vítkovice Ridera 58 642 45 699 12 943 77,9 

Bílí Tygři Liberec 55 915 35 054 20 861 62,7 

PSG Berani Zlín 54 776 41 299 13 477 75,4 

HC Oceláři Třinec 47 694 34 435 13 259 72,2 

HC Verva Litvínov 38 092 25 433 12 659 66,8 

HC Energie Karlovy Vary 37 288 27 781 9 507 74,5 

Mountfield Hradec Králové 34 480 18 972 15 508 55,0 

Piráti Chomutov 27 286 15 352 11 934 56,3 

HC Olomouc 25 253 15 678 9 575 62,1 

BK Mladá Boleslav 15 359 9 749 5 610 63,5 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Po vypočtení procent můžeme vidět, že ani jeden tým nedosahuje na stanovené 

procento. Nejblíže tomu je HC Kometa Brno s 78,5 % a HC Vítkovice Ridera 77,9 %. 

Nejdále k tomu naopak mají Mountfield Hradec Králové s 55 % a Piráti Chomutov  

56,3 %. 

Touto hypotézou jsem se snažil dokázat, že naprostá většina fanoušků sleduje hlavně 

Facebookové profily týmů a ostatní sociální sítě nejsou až tolik sledované. 

Ale prokázal jsem, že tomu tak není a i když jsou procenta podílu Facebooku u všech 

nadpoloviční, týmy by měly působit na všech sociálních sítích, aby nepřicházely  

o potenciální fanoušky. 
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5.5.5 Ověření hypotézy číslo 5 

Hypotéza číslo 5 zněla - U většiny týmů bude počet příspěvků na Facebooku větší 

v herní den než v den, kdy tým nehraje zápas. Tuto realitu ověřím v grafu číslo 7. 

 

Graf č. 7: Počet příspěvků v herní a neherní den 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Počet příspěvků v herní i neherní den jsou zobrazeny stejně na svislé ose na levé straně. 

Touto hypotézou jsem se snažil dokázat, že více příspěvků přidávají týmy v herní den, 

ale snaží se i často přispívat v neherní den, což je také velmi důležité. Neherní den byl 

vždy vybrán jako následující nebo předcházející den k zápasovému dni. 

Extrémy zde můžeme najít v týmu Vítkovic, který uveřejnil 23 příspěvků o jednom 

zápase. Pardubice mají příspěvků 17, ale jen proto, že pořádali nový turnaj, o kterém se 

snažili informovat. Za zmínku také stojí neherní den Chomutovu, kdy nepřidali ani 

jeden příspěvek. 

Hypotéza je ale platná, a to u všech týmů. 
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5.6 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

5.6.1 Vyhodnocení otázky číslo 1 

Zněla: Kolik klubů sledujete na sociálních sítích?  

Možné odpovědi:  a) 0 

   b) 1 - 4 

   c) 5 - 8 

   d) 9 – 14 

Tato otázka byla zejména filtrovací, protože jsem neměl zájem o názor těch lidí, kteří 

kluby na sociálních nesledují. A proto se po zvolení možnosti a) dotazník s děkovnou 

větou ukončil. 

 

Graf č. 8: Otázka číslo 1 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu vidíme, že jsem odmítl pouze 4 respondenty. Dále se můžeme dozvědět, že 

téměř polovina sleduje pouze 1-4 kluby, to znamená, že hodně respondentů neví, jak 

funguje zbývajících 8 klubů na sociálních sítích. 

Naopak celkem 137 lidí sleduje více jak 4 kluby a proto vědí, jak funguje nejen jejich 

oblíbený klub, ale i další kluby Tipsport extraligy. 
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5.6.2 Vyhodnocení otázky číslo 2 

Druhá otázka byla jen pro ty, co v první otázce odpověděli, že sledují více než jeden 

klub. Dotaz byl přímo na spokojenost s fungováním klubů na sociálních sítích. 

Možné odpovědi:  a) spokojen 

   b) nespokojen 

Graf č. 9: Otázka číslo 2 

 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tohoto jednoduchého grafu č. 9 můžeme vidět, že pouze 26 lidí je nespokojeno 

s fungováním klubu na sociálních sítích. To svědčí o tom, že kluby přispívají přesně to, 

co fanoušci chtějí. 

Zde pro 228 respondentů dotazník skončil, ale zajímalo mě, co respondentům vadí na 

příspěvcích klubů hokejové extraligy. Stanovil jsem proto dvě kritéria, která to měla 

zjistit. 
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5.6.3 Vyhodnocení otázky číslo 3  

Tato otázka byla pouze pro 26 lidí, kteří uvedli, že nejsou spokojeni s fungováním 

klubů na sociálních sítích. 

Polouzavřená otázka zněla – S čím nejste spokojen s fungováním klubů Tipsport 

extraligy ledního hokeje na sociálních sítích? 

Možné odpovědi: a) frekvence 

   b) obsah 

   c) jiné 

Rozvrstvení odpovědí nám zobrazuje graf č. 10. 

Graf č. 10: Otázka číslo 3 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Můžeme vidět, že 18 lidí odpovědělo, že jim vadí frekvence příspěvků. Bohužel jsem 

nezahrnul možnosti, abych zjistil, jestli vyžadují respondenti více příspěvků nebo méně. 

5 respondentů odpovědělo, že jim nevyhovuje obsah, který kluby publikují. V odpovědi 

c) měli dotazující možnost vyjádřit se k jiné skutečnosti, která jim vadí. Dva 

respondenti uvedli, že by chtěli více soutěží o ceny z fan shopu klubu a třetí respondent 

nechal pole prázdné. 

Zde skončil dotazník i pro zbytek respondentů a s přáním hezkého dne a poděkováním 

za jejich čas jsem se s nimi rozloučil.  
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6 DISKUZE 

V této kapitole bych se chtěl věnovat metodám a postupům, které jsem v bakalářské 

práci použil. 

Analýzu jednotlivých klubů mi poněkud ztížilo omezení Facebooku, který poměrně 

nedávno změnil poskytování informací o profilech tím, že je zpřístupnil pouze 

majitelům profilů. Ti si mohou studovat podrobné statistiky, ale neradi je předávají 

cizím osobám. Nicméně jsem zvolil jiné kritérium, které dokazovalo aktivitu na 

Facebooku a tím byly počty příspěvků v herní a neherní den. To ovšem komplikoval 

fakt, že sezóna pro kluby začíná až v půlce září, proto bylo zkoumání provedeno na 

přátelských zápasech, které nemusejí být tolik promované jako zápasy v Tipsport 

extralize. Zajímavé by proto bylo provést výzkum během sezóny a srovnávat aktivitu 

profilů těch týmů, které hrají ten den proti sobě. Díky popisné analýze jsem mohl 

rozebrat fungování profilů, obsah a také frekvenci příspěvků. 

Stanovené hypotézy jsem na základě zjištěných informací potvrdil nebo vyvrátil. 

Zaměřil jsem se pouze na novodobou historii ligy, a proto jsem zahrnul pouze sezóny 

od 1992/1993, to mohlo zkreslit výsledky hypotéz 1 a 3, kde řada týmů čerpá zejména 

ze své dávné historie. Jako například HC Kometa Brno, která se stala 11x mistrem 

Československa a pouze 2x mistrem České republiky, také je spojena s dlouholetým 

působením v nejvyšší Československé lize, ale do české nejvyšší soutěže se zapojila 

teprve před devíti lety. V hypotéze číslo 4 jsem stanovil 80 % hranici, na kterou 

nedosáhl ani jeden tým. To ovšem neznamená, že podíl Facebooku je malý. U všech 

týmů si držel nadpoloviční většinu nad součtem tří ostatních sociálních sítí. U páté 

hypotézy mohlo dojít ke zkreslení, protože všechny zápasy byly jen přátelské a některé 

kluby jím nemusely přikládat dostatečnou důležitost.  

Dotazník jsem zvolil jen jako doplněk k analýze čtyř sociálních sítí. Proto byl velice 

krátký a nepotkal se s porozuměním u týmů, když jsem jim ho posílal s prosbou  

o uveřejnění. Proto jsem musel dotazník rozšířit pomocí svých profilů na Facebooku  

a Twitteru. Kvůli tomu jsem dosáhl pouze 258 odpovědí, a proto není dotazník příliš 

vypovídající. Nicméně může sloužit jako základ pro další práce, které na podobné téma 

mohou vzniknout. 228 lidí z 258 bylo ale spokojeno s fungováním, proto si myslím, že 

řada klubů funguje na sociálních sítích podle představ jejich fanoušků. 
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7 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Zanalyzoval jsem využívání všech klubů v Tipsport extralize ledního hokeje, což je 

naše nejvyšší soutěž. Podle nich by se tedy měly řídit i ostatní hokejové kluby v České 

republice. 

Ne všechny kluby však podle mě působí na jednotlivých sociálních sítích správně. Za 

zmínku stojí Facebookový profil HC Vítkovice Ridera, kde s 23 příspěvky za den může 

odradit své fanoušky přílišnou aktivitou. Podobné příspěvky jako měl ostravský klub na 

Facebooku se uvádějí na Twitterový účet, jako měl například klub HC Oceláři Třinec. 

Ten trefně přidával k příspěvkům i krátká videa nebo fotky. Zajímavostí také bylo, že 

některé týmy měly více aktivní Twitterový účet než ten Facebookový. Vzhledem 

k počtu fanoušků na jednotlivých sítích a podílu fanoušků na Facebooku na celkových, 

jak uvádí hypotéza číslo 4, bych stále doporučil více využívat Facebook než Twitter. 

Několik týmů také často podporovali svoji mládež na profilu A-týmu. Jiní pak založily 

samostatné profily zaměřené pouze na mládež. Nejsem si jistý, že to je správný postup. 

Sice by mohlo někoho obtěžovat číst informace o mládeži, ale roztříštění počtu 

fanoušků mezi více profilů může znamenat úbytek fanoušků na sociálních sítích a s tím 

spojený i úbytek peněz od sponzorů. 

V několika případech jsem také narazil na fanouškovské stránky klubu, které moderují 

samotní fanoušci. Tudíž zde na rozdíl od oficiálních stránek panuje svoboda slova a při 

neúspěchu se zde mohou objevovat urážlivé příspěvky, které jsou většinou na 

oficiálních stránkách mazány moderátory. 

Jelikož obsah příspěvků je podobný u všech týmů, snažil jsem se zjistit některé 

závislosti na počtu fanoušků. Potvrdil jsem, že počet fanoušků také závisí na počtu 

obyvatel města, ve kterém klub hraje domácí zápasy a také na tom, jak úspěšný klub je. 

Vytvořil jsem orientační přehled využívání sociálních sítí kluby Tipsport extraligy, 

který kluby mohou využít a změnit tak svoje chování na některých sociálních sítích. 

Nicméně bych doporučil sledovat novinky, které Facebook přidává a patřičně je 

využívat. Například živé vysílání videa může přinést spontánní pocity hráčů přímo 

z kabiny a mohou se velice lišit od připravených a sestříhaných rozhovorů po zápase. 

To může vést k nějakým vtipným scénkám, které mohou přitáhnout nové fanoušky. 
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Jako další doporučení mohu uvést celoroční využívání těchto sociálních sítí. Lidé 

v týmu, kteří jsou za obsah zodpovědní, by měli vytvářet nějaké informace o týmu, 

které se mohou publikovat i mimo sezónu. Například všeobecné novinky o daném 

sportu, jako jsou změny pravidel anebo také podpora reprezentačního týmu. Ten 

většinou působí v době, kdy sezóna už neběží. 

Nesoustředit se jen na Facebook je také důležité. Sice zde nalezneme největší počet 

fanoušků týmu, ale ostatní sociální sítě rychle rostou a věřím, že na nich bude brzy 

podobný počet Čechů jako na Facebooku. 

Z marketingového výzkumu plyne, že většina fanoušků je spokojena s fungováním 

klubů na sociálních sítích. 
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