UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta tělesné výchovy a sportu

Marketingová strategie projektu Radegast Index
DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vedoucí práce:

Vypracovala:

Mgr. Josef Voráček, Ph.D

Bc. Kristýna Loudová

V Praze, 2018

Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci zpracovala samostatně, a že jsem
uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část
nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.
V Praze, dne 22. srpna 2018
Bc. Kristýna Loudová

Evidenční list
Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým
podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede
mezi použitými prameny.
Jméno a příjmení:

Fakulta / katedra:

Datum vypůjčení:

Podpis:

______________________________________________________________________

Poděkování
V prvé řadě bych ráda poděkovala vedoucímu diplomové práce Mgr. Josefovi Voráčkovi
Ph.D za pomoc a především trpělivost, kterou se mnou při psaní diplomové práce měl.
Dále bych chtěla poděkovat slečně Kateřině Haškové z Radegastu za čas a zodpovězení
otázek, které mi při realizace mojí práce pomohly. Také bych chtěla poděkovat agentuře
Concept One, a.s., za poskytnutí podkladů k práci a také za skvělé tři roky, které jsem
v agentuře strávila. Jmenovitě bych ráda poděkovala především Honzovi Vítkovi za
tvorbu grafických podkladů. Děkuji také Míše Mrázkové za její obrovskou podporu a
cenné rady v největší nouzi. V závěru bych ráda poděkovala rodině, protože i díky nim a
jejich podpoře mohla tato diplomová práce vzniknout.

Abstrakt
Název:
Marketingová strategie projektu Radegast Index
Cíle:
Tato diplomová práce se zabývá výzkumem projektu Radegast Index, který je již pátým
rokem oficiální statistikou nejvyšší české hokejové soutěže. Práce byla doplněna
odbornými studiemi, které se týkají daného tématu. Úkolem práce bylo zjistit povědomí
o projektu Radegast Index a jeho spojení s hokejem. Následně navrhnout marketingovou
strategii, která vyplynula z výsledků dotazníků, rozhovoru a SWOT analýzy.
Metody:
Výzkum povědomí o projektu Radegast Index byl proveden pomocí elektronického
dotazování. Dalšími metodami výzkumu byl polostrukturovaný rozhovor s brand
specialistou pivovaru Radegast, a zpracování SWOT analýzy projektu.
Výsledky:
Výsledkem této diplomové práce je návrh marketingové strategie, která je navržena pro
zvýšení povědomí o spojení pivovaru Radegast s extraligovým hokejem a projektu
Radegast Index širší veřejnosti. Tato strategie, která obsahuje dva různě finančně náročné
směry, je navržena tak, aby korespondovala s výsledky z marketingového výzkumu, ve
kterém jsme zjistili silné znalosti o projektu mezi fanoušky hokeje, mimo tuto komunitu
je ale povědomí o projektu velmi nízké. Oba návrhy strategie jsou tedy navrženy tak, aby
oslovovali cílový segment mimo hokejové stadiony, ale byly s hokejem úzce provázány.
Klíčová slova:
Hokej, Radegast, marketingová strategie, SWOT analýza,

Abstract
Name:
Radegast Index Marketing Strategy
Objectives:
This diploma thesis deals with the research of the Radegast Index project, which is for
the fifth-year official statistics of the highest Czech ice hockey competition. The work
was complemented by expert studies on the subject. The task of the work was to find out
the awareness of the Radegast Index project and its connection to hockey. Consequently,
design a marketing strategy that resulted from the results of questionnaires, interviews
and SWOT analysis.
Methods:
Research of the Radegast Index project was conducted through electronic questionnaire.
Other research methods were a semi-structured interview with a Radegast brewery
specialist and a SWOT analysis of the project.
Results:
The result of this diploma thesis is a proposal of a marketing strategy, which is designed
to raise awareness of the connection of the brand Radegast with extraleague hockey and
the Radegast Index project. This strategy, which contains two different financially
demanding directions, is designed to match the results of marketing research. in which
we have found a strong knowledge of the project among hockey fans, but outside of this
community, project awareness is very low. Both draft strategies are therefore designed
to address the target segment outside the ice hockey stadiums but are closely
intertwined with hockey.
Keywords:
Hockey, Radegast, marketing strategy, SWOT analysis
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1.

ÚVOD
Hokej patří v České republice k jednomu z nejpopulárnějších sportů vůbec. Při

vrcholných hokejových akcích se v českých fanoušcích probouzí hrdost a není výjimkou,
že je v ulicích vidět více státních vlajek než při státních svátcích. I právě proto patří
nejvyšší česká hokejová liga, známá pod názvem Tipsport extraliga ledního hokeje, mezi
nejsledovanější sportovní ligy u nás, a to nejen u fanoušků přímo na stadionu, ale i u
televizních obrazovek.
Díky tomu je Tipsport extraliga ledního hokeje, známá také pod zkratkou TELH,
velmi lukrativním prostorem pro sponzory a partnery. Jejich viditelnost na stadionu je
vysoká, ale i přesto se značky snaží přijít s něčím novým a neobvyklým, co bude splňovat
jak jejich nastavené hodnoty, tak i hodnoty samotného hokeje a pro fanouška bude jejich
spojení s tímto sportem snadno zapamatovatelné. Jedním z takových projektů je i
Radegast Index, který je již pátým rokem spojený s nejvyšší českou hokejovou ligu a stal
se nezbytnou součástí českých hokejových oficiálních statistik. Sport a oblíbený
chmelový nápoj je nejen u nás, ale i ve světě dokonalým spojením, bez kterého si řada
fanoušků nedokáže sportovní zážitek představit jak na stadionu, tak i v pohodlí domova
u televize.
Radegast je oficiálním pivem Tipsport extraligy ledního hokeje od roku 2012, kdy
nahradil Budějovický Budvar a řada lidí si k tomuto typicky hořkému pivu našla cestu
především díky tomuto partnerství. Právě nošovický pivovar se rozhodl partnerství
s hokejem propojit mnohem promyšlenější formou a pro fanouška hokeje přirozeněji.
Vzhledem k tomu, že se hodnoty značky až velmi nápadně podobaly hodnotám, které
jsou typické pro hokej, byl projekt Radegast Index logickým řešením. Díky tomu můžete
na ledové ploše zahlédnout hráče s unikátní ale pro Radegast typicky zelenou helmou,
která je jedním z ocenění pro největšího bojovníka měsíce. Dalším krokem k zavedení
této statistiky a spuštění tohoto projektu byla i absence ocenění pro hráče, kteří
nedominují ve standardních statistikách, ale přesto jsou to hráči, kteří jsou nedílnou a
nepostradatelnou součástí týmu. Hráči, díky kterým gólové situace vznikají a nebýt nich,
nebyl by hokej takovým sportem, pro který ho řada fanoušků miluje.
Má ale Radegast a Radegast Index své fanoušky i mimo základnu hokejových
nadšenců? To je otázka, kterou si pokládáme na začátku této diplomové práce a na jejímž
10

konci bychom měli dojít k odpovědi a případnému řešení, jak se s tímto partnerským
spojením dostat i mimo hokejové stadiony. Povědomí o značce i projektu uvnitř komunity
pravidelných návštěvníků hokejových utkání na stadionech tzv. core fanoušků je
bezpochyby silné, protože toto spojení vnímají na každém utkání, ale co příležitostní
fanoušci, případně lidé, kteří hokej nesledují? Sport a sportovní odvětví je silně
konkurenční prostředí pro všechny partnery a sponzory a získání zákazníků uvnitř tohoto
odvětví a jejich udržení je pro ně velmi zásadní. Ale získání fanoušků a zákazníků mimo
tento okruh je rozhodně neméně důležitým úkolem každé značky.
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2.

CÍLE A ÚKOLY DIPLOMOVÉ PRÁCE

2.1 Cíle
Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit povědomí o projektu Radegast Index
u široké veřejnosti a následně navrhnout vhodnou marketingovou strategii k projektu,
která vyplyne z marketingového výzkumu. Tento výzkum by měl probíhat jak v komunitě
hokejových fanoušků, tak i mimo ni. Navrhnout dva různé výstupy marketingové
strategie, které budou různě finančně náročné, realizovatelné a budou v souladu
s výsledky analýzy.

2.2

Úkoly
K dosažení výše uvedených cílů směřují následující dílčí úkoly:
-

Nastudovat teoretické možnosti marketingového plánování a marketingových
strategií

-

Představit aktuální stav projektu Radegast Index

-

Provést dotazníkové šetření široké veřejnosti pomocí elektronických
dotazníku

-

Provést analýzu a vyhodnocení dotazníků a zpracování výsledků

-

Provést rozhovor s osobou z marketingového oddělení pivovaru Radegast
(Plzeňský prazdroj, a.s.)

-

Zpracovat SWOT analýzu na projekt Radegast Index

-

Na základě získaných poznatků navrhnout marketingovou strategii
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3.

TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Projevy marketingu ve sportu jsou stále výraznější. Marketing v současné době

již není charakteristický jen pro organizace vyrábějící sportovní zboží jako obuv a textilní
výrobky určené na sport, ale i pro marketingové agentury, jejichž úkolem je realizace
sponzorských projektů pro společnosti podporující sport nebo pohybujících se ve
sportovním odvětví.
Marketing v oblasti sportu je specifická oblast marketingu, kterou se zabývají
především zahraniční autoři. Freyer (1991) in Čáslavová (2009) například definuje
sportovní marketing jako „řídící koncepci, která u sportovních organizací vychází z trhu
nebo se chce řídit trhem. Úspěch sportovního marketingu závisí na schopnostech
obsáhnout adekvátně dané skutečnosti ze sportu a zpracovat problémově specifické
otázky.“
Další zahraniční autor jej jako „proces navrhování a zdokonalování
činností pro výrobu a oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby se
uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy.“ (Pitts, Stotlar, 2007
in Čáslavová, 2009)

3.1 Marketingové plánování
„Marketingové plánování je součástí podnikového plánování. Jeho úkolem je
realizovat podnikovou koncepci v práci s trhem tak, aby bylo dosaženo cílových veličin.“
(Tomek, Vávrová, 2008)
Toto je jedna z definic marketingového plánování, které pomáhá nejen
k nasměrování marketingového úsilí tím správným směrem, ale také vytváří hranice pro
celkové plánování firmy, především pro firmy, které se rozhodli své úsilí směřovat
marketingově.
Stejně tak můžeme marketingový plán připodobnit ke kolejím, po kterých se
pohybuje lokomotiva, představující v tomto případě marketing, která táhne všechny
ostatní složky firmy. A je samozřejmě škoda, že některé firmy i přes z této metaforické
definice vyplývající důležitost nepovažují marketingové plánování za důležité. (Majaro,
1996)
Hlavním úkolem marketingového plánování je optimalizace činnosti podniku, a to
především v složitém a konkurenčním prostředí. Proces plánování má tři hlavní složky:
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1. Situační analýza
Analýza aktuálního postavení podniku a analýza příležitostí. Vychází
především z dosavadního vývoje a odhaduje vývoj budoucí. Sleduje především
vývoj trhu a jeho segmentaci, požadavky zákazníků, vývoj prodeje a cen a také
konkurenci a tržní podíly.
2. Stanovení marketingových cílů a formulace strategií.
Je potřeba si stanovit hlavní cíle společnosti, které jsou pro ni v nadcházejícím
časovém úseku nejdůležitější. Jde především o maximalizaci zisku, zvýšení
tržeb, zvýšení fyzického objemu prodeje, zvýšení tržního podílu nebo snaha o
přežití. Cíle musí být především realistické, slučitelné a hierarchicky
uspořádané.
3. Sestavení marketingových programů, zpracování rozpočtu
Jedná se o akční program, v němž jsou implementovány jednotlivé složky
marketingového mixu. (Kozler, Matějka, 1998)
Obrázek č. 1 znázorňuje ideální proces marketingového plánování dle Tomka a
Vávrové z roku 2008.
Obrázek č. 1: Ideální proces marketingového plánování.

Fáze analýzy

Situační analýza

Plánovací fáze

Určení segmentů
a cílů

Formalizace
strategie

Fáze prosazení

Stanovení
rozpočtu

Stanovení
opatření

Prosazení
opatření

Kontrolní fáze

Kontrola
výsledků

Zdroj: Tomek, G., Vávrová, V, 2008

K tomu, aby byl celý proces úspěšný a bylo dosaženo stanovených cílů je důležité
mít stále na paměti, že marketingové řízení je spojeno s analýzou neustále se měnících,
anebo s vývojem nových trhů s hledáním inovativních řešení problémů v souladu
s celopodnikovým plánováním.
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3.1.1 Situační analýza
Prostředkem, který je na základě hodnocení období jak současných, tak především
minulých, pomocí kterého jsme schopni předvídat vývoj v daném strategickém období se
nazývá situační analýza. (Tomek, Vávrová 2008; Kozler, Matějka, 2002)
Zabývá se vlivy působícími na podnik a tyto vlivy lze rozdělit do dvou základních
kategorií.
1. Interní
2. Externí
Mezi interní vlivy řadíme takové vlivy, které působí na podnik zevnitř struktury a
jsou ovlivnitelné. Patří sem například vnitropodniková struktura, značka, produkt, úroveň
technologie a know-how, atd.
Naopak do externích vlivů řadíme takové vlivy, které působí na podnik zvenku a
jsou jím téměř neovlivnitelné. Marketingové prostředí, které na podnik působí, se člení
na mikro a makro prostředí.
-

Mikroprostředí – tvoří bezprostřední okolí podniku a ovlivňují možnosti
podniku v uspokojování potřeb svých zákazníků. Jedná se o distributory,
konkurenci, širokou veřejnost a již zmíněné zákazníky. Toto prostředí je do
jisté míry podnikem ovlivnitelné

-

Makroprostředí – tvoří širší okolí podniku a je neovlivnitelné. Působí na
podnik jako na celek a jedná se o vlivy například ekonomické, demografické
nebo politické. (Kozler, Matějka, 1998)

Analýzou stávající situace dochází k získání podkladků nejen pro dlouhodobé projekty,
ale také pro krátkodobější horizont rozhodování. Dochází ke získání výchozí situace
postavení firmy na trzích vůči konkurenci, umožňuje úvahy o tom, jaké změny mohou
nastat a jak se na ně připravit a také jaké očekávat hospodářské výsledky.
Protikladem k těmto výchozím situacím jsou prognózy účinnosti, které odhadují
důsledky vybraných marketingových opatření, jakým může být například změna ceny.
Tyto prognózy se významně podílejí na fázi marketingového plánování, tedy volbě
marketingového mixu. (Tomek, Vávrová, 2008)
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3.1.2 SWOT analýza
SWOT analýza je jednou z univerzálních analytických technik, pomocí které
hodnotíme vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují úspěšnost organizace, konkrétního
záměru (nové služby, nebo produkt) nebo projektu. Nejčastěji tuto analýzu využíváme
v rámci strategického řízení.
Slovo SWOT je akronym z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých
faktorů, které jsou v analýze hodnoceny.
S = Strengths (silné stránky)
W = Weaknesses (slabé stránky)
O = Opportunities (příležitosti)
T = Threats (hrozby)
Účelem této analýzy je primárně posoudit vnitřní předpoklady firmy
k uskutečnění daného podnikatelského záměru a současně podrobit rozboru i vnější
příležitosti a omezení určené trhem. (Horáková I, 1992)
Silné a slabé stránky spadají mezi vnitřní faktory, příležitosti a hrozby mezi faktory
vnější. Vzhledem k tomu, že analýza je velmi univerzální a patří k nejpoužívanějším
analytickým technikám, je její využití v praxi velmi široké. Primárně byla vytvořena
především k hodnocení firmy, ale její využití je možné aplikovat i v jiných oblastech.
Velmi často se využívá k osobnímu hodnocení nebo k hodnocení události či projektů.
Využívá se také při řízení rizik, vzhledem k tomu, že jedním z hodnotících faktorů jsou
hrozby, pomáhá si tyto faktory uvědomit a případně nastavit opatření, jak těmto hrozbám
předejít.
Její podstatou je především identifikace silných a slabých stránek uvnitř
analyzovaného subjektu, určit v čem je organizace nebo projekt dobrý, a naopak špatný
vůči konkurenci. Na druhé straně je potřeba znát příležitosti, kde je prostor se zlepšit a
identifikovat hrozby, které se v okolí nacházejí.
Tyto jednotlivé faktory buď pomáhají nebo škodí dosažení stanovených cílů, jak
znázorňuje obrázek č. 2.
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Obrázek č. 2: SWOT analýza

Zdroj: Sunmarketing.cz (2014)
V následující tabulce č. 1 jsou znázorněny příklady jednotlivých faktorů, které
můžeme v rámci SWOT analýzy posuzovat.
Tabulka č. 1: Příklady faktorů posuzovaných v rámci SWOT analýzy
SILNÉ VNITŘNÍ STRÁNKY
SLABÉ VNITŘNÍ STRÁNKY
Finanční zdroje
Povědomí u zákazníků
Uznávaný vůdce na trhu
Propracované strategie
Izolovanost od konkurenčního tlaků
Chráněná technologie
Nákladové výhody
Dobrá reklamní kampaň
Schopnost inovace
Dobré výrobní možnosti

Nejasná strategie
Zastaralé řízení
Nízká ziskovost
Nedostatek manažerského talentu
Zaplavenost vnitřními problémy
Zaostávání ve výzkumu a vývoji
Úzký výrobkový sortiment
Slabá tržní image
Slabá distribuční síť
Neschopnost samofinancování
Vyšší náklady výroby

POTENCIÁL VNĚJŠÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ

POTENCIÁL VNĚJŠÍ
HROZBY

Vstup na nové trhy
Expanze výrobkového sortimentu
Snížení obchodních bariér
Sebeuspokojení konkurentů
Rychlý růst trhu

Vstup konkurentů s nižšími cenami
Zvyšující se množství substitutů
Pomalý růst trhu
Nestabilita směnných kurzů
Regulace státem
Ekonomická recese
Změna preferencí spotřebitelů
Demografické změny

Zdroj: Kunz. V., Kozler. J., (1998)
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Silné stránky velmi významně přispívají k prosperující činnosti podniku. Tyto
vlastnosti představují konkurenční výhodu v tržním prostředí a za nejsilnější stránky se
považují takové, které nejsou snadno napodobitelné a přinášejí zisk. Slabé stránky naopak
znamenají určitý nedostatek, který brání efektivnímu výkonu ve společnosti.
Jednotlivé silné a slabé stránky mají různou váhu pro samotný podnik, ale i pro
různé podniky. Může tedy nastat i taková situace kdy faktor, který jeden podnik považuje
za stránku silnou může jiný podnik považovat za stránku slabou.
Příležitostmi nazýváme další možnosti podniku, s jejichž pomocí stoupá využití
disponibilních zdrojů a účinněji dochází k plnění cílů. Tyto příležitosti vyplývají
především ze změn ekonomických, legislativních nebo geografických. Hrozby patří
stejně jako příležitosti mezi externí vlivy a představují překážku pro fungování podniku,
čímž na podnik působí nepříznivě. (Horáková H., 2003)
3.1.2.1 Základní pravidla a postup při vytváření SWOT analýzy
Ačkoliv se zdá být SWOT analýza jednoduchá k tomu, aby bylo dosaženo
smysluplných výsledků je třeba dodržovat základní pravidla. K dosažení úspěšné analýzy
je důležité určit vlastnosti, které jsou pro danou situaci relevantní. Existuje řada
správných postupů, všechny ale mají společné následující znaky.
1) Zaměřit se na klíčové a důležité věci.
2) Vybrat pouze fakta a objektivní názory, nikoliv domněnky a spekulace.
3) Využít názoru více osob. Shodné názory mají větší váhu.
4) Rozepsat faktory do čtyř SWOT kvadrantů.
5) Vyhodnotit.
Je důležité hledat cesty, které jsou reálné, a to pomocí hodnocení mezi jednotlivými
kvadranty. Díky kladení správných otázek může dojít k jednotlivým řešením. Pomocí
silných stránek mohou být využity příležitosti, které nastaly a zároveň tím odstranit
některé stránky slabé. Nebo snížením slabých stránek snížit i hrozby, které pro organizaci
nebo projekt plynou. (Managementmania.cz, 2017)
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3.1.3 Stanovení cíle
Z výsledků situační analýzy je možné určit strategické cíle, které by měly být
realizovány v plánovaném období. Tuto část marketingového plánování nazýváme
stanovením cílů. Zde je nutné cíle jasně vydefinovat a vymezit v daném časové období,
což vede k jednotlivým rozhodnutím, plánovacím a realizačním procesům a následné
kontrole prováděných osobami v manažerských pozicích.
Formulování jasného a dlouhodobě zaměřeného systému cílů je podstatou
marketingového strategického plánování. Stanovení těchto cílů je ve velmi úzkém vztahu
k formulaci dané strategie, která k dosažení těchto cílů povede. Mezi sledované cíle
můžeme řadit následující:
-

Maximalizace zisku

-

Udržení nebo zvýšení prodejního obratu

-

Zvýšení tržeb

-

Růst nebo udržení stávajícího tržního podílu

-

Zvýšení fyzického objemu prodeje

-

Zvýšení rozměru zákaznické základny

-

Snaha o přežití

-

Sociální zodpovědnost (Kozler, Matějka, 2002)

Předpokladem ke správnému určení cílů je širší analýza stavu a prognózy o rozvoji
podniku z hlediska externích a interních faktorů, které jej ovlivňují. Systém cílů můžeme
charakterizovat ze dvou hledisek:
1. Jako soustavu cílů vzájemně se doplňujících na jedné úrovni stanovení cílů.
2. Jako pyramidální hierarchii různých stupňů řízení
Hierarchická pyramida cílů je znázorněna na následujícím obrázku č. 3.
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Obrázek č. 3: Hierarchické úrovně cílů

Zdroj: Tomek, G., Vávrová, V. (2008)
Stanovené cíle musí splňovat kritéria, která zabezpečují správné fungování systému
cílů. Mezi tato kritéria řadíme:
-

Hierarchické uspořádaní cíle
Každý cíl má svoji důležitost a je nutné, aby byly uspořádány od těch
nejdůležitějších po ty méně důležité. Jedním z důležitých cílů podniku může
například být zvýšení rentability, kterého může být dosaženo například
zvýšením objemu zisků, nebo snížením investicí. Díky tomuto příkladu je
patrné, že díky hierarchickému uspořádání je možné sledovat cíle hlavní a
v souvislosti s ním plnit cíle dílčí.

-

Kvantifikovatelné cíle
Pokud to zvolený cíl umožňuje, měl by být konkrétně kvantifikovatelný.
Pokud tedy budeme mluvit o zvýšení zisku, je třeba určit požadovanou míru,
o kterou by se měl zisk v daném období zvýšit. Přesná kvantifikace ulehčí
řízení, lépe se kontroluje a také podporuje motivaci.

-

Reálné cíle
Při určování cílů je vždy potřeba vycházet ze situační analýzy a stanovovat je
tak, aby byly pro podnik realizovatelné a v jeho možnostech.

-

Konzistentní cíle
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Je nutné vyloučit, aby se stanovené cíle navzájem nepopíraly a při realizaci
jednoho nedocházelo k odporu s druhým.
3.1.4 Formulace strategie
Formulace marketingové strategie je jedním z velmi důležitých úkolů manažera.
K tomu, aby mohla být marketingová činnost v podniku dobře vykonávána je za potřebí
vybrat správnou strategii, kterou se bude podnik v daném období řídit. I přesto, že
můžeme každou strategii považovat za téměř unikátní, je možné mezi nimi vysledovat
společné prvky, což je dáno omezeným množstvím základních marketingových nástrojů.
Než ovšem podnik k samotné formulaci konkrétních strategií přistoupí, měl by si
uvědomit, že v obecné rovině existují tři základní strategie k naplnění cílů a dosažení
úspěchu na trhu.
1. Strategie provozní efektivnosti
Jedná se o strategii, která je charakteristická efektivnější výrobou a
podnikovými procesy a zpravidla je realizována podnikáním ve velkém
rozsahu. Je využívána především podniky s velkým tržním podílem, v určitých
případech tržním vůdcem. Tyto podniky dosahují nejnižších nákladů, nikoliv
ale nemusí mít nejnižší ceny. Tento typ strategie nepatří mezi typickou
marketingovou strategii.
2. Nabídka diferenciální výhody
Tato strategie klade především důraz na přínos nebo benefity, při tvorbě
marketingové nabídky, které jsou unikátní ve srovnání s konkurencí. Je typická
především přidáváním významu specifických vlastností, budováním značky a
využíváním dalších prvků marketingové koncepce.
3. Strategie se zaměřením na specifickou skupinu zákazníků
Strategie, kterou zpravidla využívají podniky s omezenými zdroji a vytvářejí
tak nabídku přímo „na míru“. (Grosová, 2002)

21

3.1.5 Marketingový mix
Realizace marketingových strategií podniku se opírá o čtyři základní pilíře
marketingu, známe pod pojmem marketingový mix nebo také čtyři „P“ podle anglických
překladů jednotlivých nástrojů. Jedná se o:
-

Produkt (Product)

-

Cena (Price)

-

Distribuce (Place)

-

Propagace (Promotion)

Tyto nástroje slouží k uskutečnění jak krátkodobých, tak i dlouhodobých záměrů
podniku a na rozdíl od dalších ekonomických vlivů jsou ovlivnitelné a kontrolovatelné,
ačkoliv s různou rychlostí a měrou účinnosti. (Horáková I., 1992)
3.1.5.1 Produkt
Nejdůležitějším nástrojem marketingu je produkt. Produktem můžeme chápat
jakoukoliv nabídku, která je nabízena za účelem uspokojení potřeb či požadavků
komukoliv na trhu. (Horáková I., 1992) Kromě hmotných produktů, jakými jsou
například potraviny, oděvy nebo elektronika, rozeznáváme také produkty nehmotné, jako
služby, mezi které můžeme řadit například kosmetické služby, přepravní společnosti,
finanční instituce apod., myšlenky, mezi které patří například licence a patenty a
v neposlední řadě také osoby a jejich seskupení. (Kunz, Kozler, 1996)
Produkt není na trhu nabízen pouze jako soubor užitných vlastností, které slouží
k uspokojení potřeby zákazníka, ale jako způsob řešení jeho problému. V takovém
případě hovoříme o koncepci totálního výrobku. Takový výrobek se skládá ze tří vrstev,
které nazýváme jádro, zhmotnělý produkt a rozšířený produkt.
-

Jádro vyjadřuje užitnou hodnotu výrobku

-

Jako zhmotnělý produkt nazýváme takový produkt, který vykazuje vnější
znaky, kterými jsou:
o Značka
o Obal
o Jakost
o Vnější vzhled a design

-

Třetí vrstvu tvoří rozšířený produkt, mezi které řadíme další poskytované
služby k samotnému produktu jako například leasing, záruční dobu,
technickou podporu apod. (Kunz, Kozler, 1996)
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Následující obrázek č. 4 znázorňuje produkt včetně jeho vrstev.
Obrázek č. 4: Produkt
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Zdroj: Kunz, V., Kozler, J. (1996)
3.1.5.2 Značka a její identita
Značka neboli brand označuje zboží jednotlivých výrobců. Jedná se o jméno,
označení, symbol nebo design či spojení více těchto pojmů sloužící k rozlišení výrobků
na konkurenčním trhu. (Keller, 2007) Všechny tyto charakteristické prvky tvoří identitu
značky a platí jako nepsaná smlouva mezi zákazníkem a výrobcem, která jej zavazuje
k uspokojení zákazníkova očekávání v oblasti kvality, užitku a přidané hodnoty. (SladeBrooking, 2016)
Jednotlivé složky identity značky popisuje například Kapferer ve svém
šestiúhelníku. Ten dělí identitu značky do dvou pohledů (interní a externí), které následně
dělí do šesti charakteristik. Patří mezi ně osobnost značky, kulturní hodnoty, fyzické
charakteristiky, hodnoty a vztahy, které značka reprezentuje, typický reflektovaný
spotřebitel a vyjádření self-image spotřebitele značky. Díky těmto charakteristikám
značku snadno odlišíme od ostatních. Identitu značky Radegast si rozebereme
v analytické části této diplomové práce. Na obrázku č. 5 si můžete prohlédnout
Kapfererův šestiúhelník.
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Obrázek č. 5: Kapfererův šestiúhelník
Obrázek vysílajícího informaci
(tvůrce značky)
Osobnost
značky

Vztahy

Kulturní
hodnoty

Reflektovaný
spotřebitel

Vnímaní sebe sama
(Self-image)

INTERNÍ POHLED

EXTERNÍ POHLED

Fyzické
charakteristiky

Obrázek příjemce informace
Zdroj: Vlastní zpracování
3.1.5.3 Cena
Cena slouží k peněžnímu vyjádření hodnoty zboží. Její stanovení je pro
management podniku velice zásadní, protože jako jediný nástroj z marketingového mixu
zajišťuje příjem. Pro její určení je nutné vzít v potaz celou řadu interních a externích
okolností. Mezi interní řadíme samotné náklady související se vznikem produktu a také
zvolené strategie. Mezi externí řadíme vnímání ceny spotřebitelem a cenovou hladinu,
kterou stanovuje konkurence. Stanovení samotné ceny dělíme na 3 základní typy podle
toho, na koho jsou orientovány. (Kunz, Kozler, 1996)
Pokud se cena stanovuje na základě kalkulace nákladů s přičtením marže tedy
určitého zisku pro podnik, jedná se o orientaci ceny na náklady. Náklady produktu jsou
nižší, čím více se výrobku vyrobí a naopak. Tato metoda má své jisté výhody i nevýhody.
Mezi hlavní nevýhody můžeme řadit například její nepřesnost, nízký ohled na trh a
potřeby spotřebitelů a také na chování konkurence. (Horáková, I.,1992; Kunz, Kozler,
1996)
Pokud se cena stanovuje v závislosti na cenách, které nastavila konkurence,
mluvíme o cenách orientovaných na konkurenci a je uskutečňována třemi základními
metodami. Může být stanovena na stejné úrovni jako konkurence, protože výrobek se od
konkurence výrazně neodlišuje. Nebo může být vyšší než u konkurence, protože jeho
kvalita je například vyšší, výrobky se od konkurence podstatně liší nebo značka pod
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kterou je produkt nabízen je uznávána mezi zákazníky. Poslední možností je nastavení
ceny níže oproti konkurenci a to proto, že firma chce například získat velký tržní podíl a
vytlačit konkurenci, firma má nižší náklady na výrobu, než konkurence anebo se jedná o
malou společnost, která chce obstát v silné konkurenci. (Kunz, Kozler, 1996)
Poslední orientací ceny je na zákazníka. Tato cena se stanovuje na základě hodnoty,
kterou ji přiznává samotný spotřebitel. Způsob vnímání daného produktu zákazníkem je
možné ovlivnit dobře zvolenou taktikou, která počítá s využitím dalších marketingových
nástrojů, jakým je například značka, vhodně zvolený design obalu, servis apod. Tuto
image výrobku lze dokreslit cenou. Tato orientace stanovení ceny je závislá na znalosti
lidské psychiky a osvojení si jejího ovlivňování, což je jedna z nejzákladnějším zbraním
moderního marketingu. (Horáková I., 1992)
3.1.5.4 Distribuce
Ačkoliv se může zdát, že místo prodeje výrobku není důležitým prvkem, opak je
pravdou, a i způsob zprostředkování cesty produktu ke konečnému zákazníkovi je
neméně důležitou součástí. Mezi důležité otázky kromě toho, kde produkt prodávat patří
také celý proces cesty k cílovému spotřebiteli, prodej ve správném čase a stavu, kdy
uspořádat výprodej, kdy poskytnout slevu nebo jakým způsobem dostat zboží do rukou
zákazníka. (Kozler, Matějka, 1998)
Podniky využívají dvě základní distribuční cesty výrobků ke spotřebiteli. Přímou,
kdy dodávka zboží probíhá přímo mezi výrobcem a spotřebitelem a využívají ji
především drobní řemeslníci a živnostníci. Druhým a využívanějším způsobem je prodej
zprostředkovaný, a to mezi výrobcem a velkoobchodem, který produkt dále distribuuje
do maloobchodu, nebo rovnou mezi výrobcem a maloobchodem. (Kozler, Matějka, 2002)

3.1.5.5 Propagace
Nejznámějším

prvkem

marketingového

mixu

je

bezesporu

propagace.

Nejvyužívanější formou propagace je reklama, která je ale jen jednou z mnoha forem
propagace výrobku. Samotným cílem tohoto nástroje je vyvolat u spotřebitele takový
postoj k produktu, který povede k vyvolání potřeby a vyvrcholí samotnou koupí.
Propagace je výhodná pro obě strany trhu, protože výrobcům umožňuje dostat se na trh a
spotřebitelé získávají zdarma informace o produktech. (Kunz, Kozler, 1996)
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Mezi nástroje propagace řadíme následující:
1) Reklama
Jedná se o placenou formu nepřímé prezentace a propagace produktu
zprostředkované obvykle reklamní agenturou. Díky reklamě, která může být
velmi různorodá, je možné spotřebitele motivovat k dlouhodobému a
pozitivnímu vztahu k produktu a může ovlivnit růst tržeb. (Horáková I.,1992)
2) Osobní prodej
U osobní prodeje dochází k bezprostřednímu kontaktu prodávajícího
s kupujícím, což umožňuje lepší propagaci výrobku díky hlubšímu poznání
potřeb zákazníka. Tato forma propagace je velkým tlakem na zákazníka a
vyvolává u něj pocit závazku vůči prodávajícímu, proto je považována za
nejefektivnější nástroj komunikačního mixu. (Kunz, Kozler, 1996)
3) Podpora prodeje
Díky krátkodobým obchodním podnětům jako například veletrhy, dárkové
propagační předměty ale i velmi oblíbené poskytování slev dochází ke stimulaci
spotřebitele ke koupi produktu. Tato forma propagace je velmi často motivací
k rychlé koupi, protože se jedná o časově omezenou nabídku. (Kunz, Kozler,
1996)
4) Publicita
Publicita, public relations nebo také PR je poslední formou propagace, při které
dochází k nepřímé stimulaci poptávky po výrobku. Díky této formě propagace,
kterou nezprostředkovává samotný výrobce, ale nezávislý subjekt působí
svědectví a zkušenosti s produktem důvěryhodněji na veřejnost. Další výhodou
této formy propagace je, že se jedná zpravidla o zajímavost nikoli o obchodně
orientovanou komunikaci. Tato forma propagace proto může ovlivnit i takové
spotřebitele, kteří se běžné formě placené reklamy vyhýbají. (Horáková I.,1992;
Kunz, Kozler, 1996)
5) Event marketing
Nazývaný také jako zážitkový marketing. Tento typ propagace si dává za úkol
zprostředkovat své cílové skupině emocionální zážitky spojené se značkou.
Díky emoci, kterou u spotřebitele vzbudí dokáží zvýšit oblíbenost dané značky.
Jedná se především o sportovní, umělecké či zábavní program v podobě
nejrůznějších akcí. Hlavní podstatou event. Marketingu je zaujmout cílový
segment a vyzvat k aktivní účasti. (marketing-mix.cz, 2015)
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3.1.6 Marketingová strategie
Analytické metody a teorie řešící základní strategické přístupy společně tvoří
základ pro konkrétní marketingové strategie. Zvolená strategie se stanovuje na základě
vyjádřených cílů, struktury, typem organizace a plány podniku.

3.1.6.1 Ansoffova matice výrobek/trh
Harry Igor Ansoff byl ruský matematik a manažer s americkými kořeny a je také
známý jako otec strategického managementu. Jeho strategie je odvozena z matice, která
je dána dimenzí výrobku (nový/stávající) a dimenzí trhu (nový/stávající).
Vymezení možností růstu vychází z kombinace výrobku a trhu, které společně
splňují funkci, jež je rozlišuje od ostatních kombinací. Z této definice nám vyplývají čtyři
základní strategie:
1) Tržní penetrace
Je charakteristická rozšiřováním podílu na trhu u stávajících výrobků a
získáním zákazníků od konkurence.
2) Rozvoj trhu
V této strategií se jedná o stávající výrobky a jejich uvedení na nové trhy včetně
zahraničních a zaměření na nové segmenty.
3) Rozvoj výrobku
Při rozvoji výrobku dochází k uvedení nového výrobku na stávající trh. Dochází
zde k inovacím a diferenciacím.
4) Diverzifikace
Uvedení nového výrobku na nový trh nazýváme diverzifikací. Jedná se o
nejnáročnější strategii, protože podnik musí poznat nové zákazníky a
porozumět jejich představám, současně ale realizovat technologické změny.
(Tomek, Vávrová, 2008)
Na následujícím obrázku č. 6 je znázorněna Ansoffova matice, ze které vyplývá, že
základní strategií je tržní penetrace. Další typy strategií představují zvyšování přínosů pro
firmu v podobě rozvoje trhu, výrobku, nebo obou segmentů najednou.
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Obrázek č. 6: Ansoffova matice
TRHY
stávající

ROZVOJ TRHU

-

Zvýšení užití

-

-

Získání zákazníků

- Nové segmenty

Další trhy

konkurence
-

Noví zákazníci

ROZVOJ VÝROBKU
nové
výrobky

VÝROBKY

stávající

TRŽNÍ PENETRACE

nové

DIVERZIFIKACE

-

Inovace

-

Horizontální

-

Diferenciace

-

Vertikální

- laterální
Zdroj: Tomek, G., Vávrová, V., 2008
3.1.6.3 Portfolio strategie
Příklad volby strategií podle tzv. Bostonského portfolia, známého také pod pojmem
BCG matice, který vyvinula společnost Boston Consulting Group znázorňuje obrázek č.
7.
Obrázek č. 7: Strategické způsoby chování pro portfolio tržní růst/tržní podíl.
RELATIVNÍ TRŽNÍ PODÍL
nízký

vysoké

HVĚZDY

- Představa cílů: selektivní
přístup k tržnímu podílu
- Investice: vysoké, příp.
prodej zařízení
- Riziko: akceptovat

BÍDNÍ PSI
nízké

TEMPO RŮSTU

OTAZNÍKY

vysoký

- Představa cílů: držet,
částečně budovat tržní
podíl
- Investice: vysoké, využití
cash-flow
- Riziko: akceptovat

DOJNÉ KRÁVY

- Představa cílů: likvidace
tržního podílu
- Investice: minimální, příp.
prodej zařízení
- Riziko: silně redukovat

- Představa cílů: držet,
příp. snižovat tržní podíl
- Investice: malé, dílčí
racionalizace
- Riziko: omezit

Zdroj: Tomek, G., Vávrová, V. 2008
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Podle této strategie jsou podnikatelské jednotky rozděleny do čtyř kvadrantů podle
toho, jaký podíl na trhu zaujímají a jaký se předpokládá vývoj konkurence. Za ideálního
stavu by mělo být portfolio produktů vyvážené. Zastoupeno by v něm měl být dostatečné
množství „dojných krav“, které tvoří kapitál investovaný do „hvězd“ a budoucích hvězd,
které jsou tvořeny „otazníky“ a jsou vybrány ke zlepšení. Nejnižší zastoupení by měli
tvořit „hladoví psi“. Tohoto ideálního stavu bohužel dosahují pouze některé firmy.
Zkušený odborník na marketing musí vědět, že nemůže být stejné množství pozornosti
věnováno všem produktům. (Majaro, 1996)
3.1.6.4 Strategie podle Porterovi teorie konkurenční výhody
Teorie konkurenční výhody představuje základní možnosti k dosažení konkurenční
výhody na trhu. Mezi tyto možnosti patří strategie nízkých nákladů a strategie
diferenciace. U první zmíněné strategie dochází k zisku vedoucí pozice v nákladech a
nízké ceně produktu. Mezi výhody této strategie patří ochrana před konkurencí, bariéry
vstupu nové konkurence a obrana vůči substitutům. Za negativa se považuje možnost
přizpůsobení konkurence a hrozba zanedbání jiných aspektů.
Druhá strategie z Porterovi teorie se jmenuje diferenciace a dochází zde
k přizpůsobení se požadavkům trhu, orientaci zákazníků na nejvyšší jakost a důrazu na
image výrobku. Výhodami této strategie je připoutání zákazníka ke značce a jeho loajalita
vůči značce, ale také jednoduché jednání s dodavateli. Mezi zápory řadíme vysoké nároky
na investice a technologii. Často také dochází k cenovému skoku. (Tomek, Vávrová,
2008)
3.1.6.5 Synergické strategie
Do těchto strategií řadíme takové strategie, které se zaměřují na:
-

Odběratele

-

Konkurenci

-

Zprostředkovatele odbytu

-

Zájmové skupiny

U strategií zaměřených na odběratele se tato strategie dále orientuje na inovaci,
jakost, značku, šíři programu nebo náklady. Všechny tyto strategie jsou předpokladem
k získání výhody pro vlastní podnik, které je dáno vztahem jakost – cena – náklady.
Strategie zaměřené na konkurenci, jejichž cílem je odlišit se od konkurence pomocí
chování a postavením v konkurenčním prostředí, můžeme dělit na následující strategická
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chování. Kooperaci, při které podnik nedisponuje žádnou konkurenční výhodou,
konfliktní chování, při kterém získá tržní podíl na základě inovací vůči konkurenci a
úhybné s následným přizpůsobením, kde podnik v prvé řadě zkoumá, jak vyhovět
inovačním aktivitám k zisku nových segmentů a následné udržení trhu tím, že své
chování přizpůsobí konkurenci.
Cílem strategií orientovaných na zprostředkovatele odbytu je vytvoření takových
vztahů, které vedou k posílení pozice firmy mezi výrobou a obchodem. Pokud je výrobce
pasivní a využívá osvědčených cest v oboru, mluvíme o strategii přizpůsobení. Opakem
této strategie, tedy stavu, kdy je výrobce aktivní a rezignoval na spolupráci s obchodem,
orientuje se na přímý prodej a provozuje vlastní prodejny nazýváme strategie uhýbání a
ignorování. Dalšími strategiemi je strategie konfliktní a kooperační. U první zmíněné
dochází k boji o rozdělení funkcí v distribučním kanále a u druhé k realizaci rozdílných
představ obchodu i výrobce a rozdělení funkcí.
Poslední strategie je zaměřena na zájmové skupiny. Ke vzniku této strategie vedl
zájem široké veřejnosti o oblasti jako ekologie a zdraví. Díky tomu roste mimo
konkurenční výhody na trhu také společenské uznání podniku. (Tomek, Vávrová, 2008)

3.1.7 Implementace a kontrola
Po zvolení a odsouhlasení vhodné strategie je nutné zajistit její realizaci. Jasně
vydefinované aktivity, zodpovědnost pověřených osob, časový harmonogram,
zpracování rozpočtu a zajištění zdrojů a zvolení jednotlivých postupů jsou jednotlivé
kroky, které je nutné si před spuštěním samotné realizace vytyčit. (Kozler, Matějka, 2002)
Kontrola je jednou z nejdůležitějších částí marketingového plánování. Ačkoliv řada
lidí, pohybujících se v marketingovém prostředí na tuto část zapomíná anebo ji nevěnuje
takovou pozornost, jakou by ve skutečnosti měla.
Cílem kontroly je v prvé řadě srovnávat dosahované výsledky s výsledky
plánovanými ale také přijímat opatření, která povedou k nápravě při jejich neúspěšném
naplňování. Kontrolu uskutečňujeme například analýzou prodeje, tržního podílu,
marketingových nákladů nebo ziskovosti. (Grosová, 2002)
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3.2 Sponzoring ve sportu
3.2.1 Sponzoring
Sponzoring je velice flexibilní nástroj, který se využívá pro dosažení jak
marketingových, tak korporátních komunikačních cílů. Je to vztah, který v mysli
zákazníků spojuje značku nebo produkt s třetí stranou. Značka se tedy napojuje na
asociace spojené se sponzorovaným člověkem, pořadem, objektem, událostí nebo
projektem. Tyto asociace se následně za úplatu například finanční nebo produktovou
přenášejí na značku jako takovou. Na rozdíl od reklamy, která má za úkol přimět
zákazníka ke změně chování, případně ho vyzvat, tzv. call to action, sponzoring jen
spojuje hodnoty značky s hodnotami sponzorovaného subjektu. Jako příklad můžeme
uvézt například Formuli 1, jejíž znaky je exkluzivita a výjimečnost stejně tak, jako u jejich
sponzorů.
Je nutné rozlišovat sponzoring od charity či darů, protože v případě sponzoringu
dostává sponzor jistou protihodnotu. Protihodnotou může být například zvýšení
povědomí u zákazníků, zvýšení publicity, která bývá často spojována se sponzorstvím
určité události nebo třeba změna jména u sportovních týmů.
Sponzoring vybočuje z řady ostatních nástrojů komunikačního mixu. Díky němu
může být dosaženo řady cílů, které si strany nastaví. Je důležité si určitě, jestli je pro
dosažení stanovených cílů sponzoring vhodným marketingovým nástrojem. Integrace
sponzoringu mezi ostatní nástroje komunikačního mixu ale potvrzuje rostoucí počet
společností, pro které se stal jedním ze základních kamenů komunikace a marketingové
strategie. (Pelsmacker, 2010)
Bruhn a Mussler (1991) definuje „Sponzorování lze definovat jako připravenost
finančních a materiálních prostředků nebo služeb ze strany podniků, které jsou
přidělovány osobám a organizacím působícím ve sportu, kultuře a v sociálních oblastí
s cílem dosáhnout podnikových, marketingových a komunikačních cílů. Jedná se o
specifickou formu partnerství, ve které sponzor a sponzorovaný dosahují svých cílů
pomocí druhého. Vstup do partnerství je vyjádřen sponzorováním, kde jsou smluvně
regulovány výkony obou stran.“ (str. 8)
Z českých autorů můžeme zmínit definici dvojice Vysekalové a Mikeše z roku
2010. „Sponzoring je komunikační technika umožňující koupit či finančně podpořit
určitou událost, pořad, publikaci a různá díla tak, že organizace získá příležitost
prezentovat svou obchodní značku, název či reklamní sdělení“ (str. 18)
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Při uzavření vztahu mezi sponzorem a sponzorovaným je vždy žádoucí uzavřít
smlouvu, kterou se regulují smluvní vztahy a dále z ní vyplývají i jednotlivá práva a
povinnosti obou stran. Součástí smlouvy musí být samozřejmě zahrnuty provize a užitky
pro obě zasmluvněné strany, které Čáslavová (2009) shrnuje následovně:
- Právo používat jméno, logo, obchodní značku a grafickou prezentaci, které
označuje spojení s produktem nebo akcí. Tato práva mohou být využívána
k propagaci, reklamě nebo komunikaci směrem k zákazníkovi.
- Právo na spojení s daným produktem nebo službou. Dle exkluzivity dělíme
sponzoring například na exkluzivní, hlavní nebo kooperační.
- Právo na spojení jména s akcí, službou nebo zařízením.
- Právo používat různá označení dle spojení s produktem a dle navázaného
partnerství jako „generální sponzor“, „oficiální produkt“ atp.
- Právo na využití produktu nebo služby
- Právo řídit reklamní a prodejní aktivity ve spojení se sponzorskou smlouvu
V této souvislosti je nutné respektovat a kalkulovat především se dvěma hledisky.
Prvním je hledisko sponzora, které se zabývá důvody, proč danou osobu nebo organizaci
sponzorovat. Druhým hlediskem je hledisko sponzorovaného, které se zabývá tím, co
může sponzorovi nabídnout.
Pokud se zaměříme na první výše zmíněné hledisko, nejčastěji je přínosem
sponzoringu pro sponzora například zvýšení stupně známosti firmy nebo značky, zvýšení
stupně známosti jako sponzora určitého odvětví (sport, kultura, událost atp.), zvýšení
sympatií značky, aktualizace image značky, posílení obchodních kontaktů mezi
jednotlivými firmami, například prostřednictvím hospitality a v neposlední řadě posílení
image určitého produktu s danou osobou nebo subjektem. (Čáslavová, 2009)
Rostoucí význam a popularitu sponzoringu v posledních letech potvrzují i statistky.
Konkrétně v roce 1984 bylo na sponzoring v globálním měřítku vynaloženo zhruba 2
mld. dolarů. O dvanáct let později, tedy v roce 1996 již 16,6 mld. dolarů. (Meenaghan,
2015)
Tento trend se potvrzuje i v současné době, například v roce 2011 bylo celosvětově
do sponzoringu vynaloženo zhruba 48,6 mld. dolarů a v loňském roce dokonce 60,2 mld.
dolarů. Největší podíl vynaložených financí připadá na severní Ameriku (22,4 mld.
dolarů). Na druhém místě je Evropa, jejíž vynaložené finance jsou ale nižší o téměř 6
mld. dolarů, což je například více, než celkové vynaložené finance pro střední a jižní
Ameriku (4,5 mld. dolarů). (Andrews, 2016)
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Na grafu č. 1 si můžeme prohlédnout nárůst financí do sponzoringu v globálním
měřítku za uplynulých 5 let do roku 2016.
Graf č. 1: Přehled financí ve sponzoringu globálně (v mld. dolarů)
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Zdroj: Andrews, J. (2016)

3.2.2 Postavení sponzoringu v rámci marketingové komunikace
Marketingová komunikace je velice důležitá a patří k nejvíce viditelným
nástrojům marketingového mixu. Její součástí jsou všechny formy komunikace, ať už
komerční, nebo nekomerční a jejím úkolem je podpora marketingové strategie
společnosti nebo projektu. Zahrnuje nástroje nadlinkových tzv. ATL komunikací, které
využívají masmédia (televize, rádia, internet, tisk) a podlinkových tzv. BTL komunikací,
které jsou charakteristické nemasovou formou komunikace a jejichž zacílení je přesnější.
Příkladem je třeba přímý marketing, nebo reklama v místě prodeje.
Komunikační mix představuje specifický souhrn komunikačních prostředků, mezi
jehož základní prvky řadíme:
- Reklamu
- Osobní prodej
- Podpora prodeje
- Public relations (PR)
- Přímý marketing (Kotler a Armstrong, 2007)
Podrobněji jsme si tyto prvky představili na straně č. 26.
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Sponzoring je dalším z prvků komunikačního mixu. I přesto, že překrývá několik
klasických skupin komunikačního mixu, díky jeho flexibilitě ho vnímáme jako
samostatnou složku. Bývá s dalšími složky komunikace v marketingu propojen a díky
tomu pomáhá k dosažení řady cílů. (Přikrylová a Jahodová, 2011)

3.2.3 Cíle sponzoringu
Sponzoring má díky již výše zmiňované flexibilitě tu výhodu, že může být využíván
jako prostředek marketingové komunikace, tedy komunikovat produkt a značku, ale
stejně tak dobře může fungovat jako podpora při komunikaci cílů dané společnosti. Ve
druhém případě mluvíme hlavně o budování povědomí o značce nebo produktu a jejich
image. Jistou nevýhodou sponzoringu na rozdíl od ostatních nástrojů komunikačního
mixu, především reklamy, je jeho špatná měřitelnost a také to, že se výsledky dostavují
se značným zpožděním.
Cíle sponzoringu se samozřejmě odvíjí jak od velikosti společnosti a jejím
postavení na trhu, tak také od zvolené komunikační strategie, typu sponzorství a
v neposlední řadě samozřejmě investovaných zdrojů do sponzoringu. (Karlíček a Král,
2011)
Na tabulce č. 2 si můžete prohlédnout rozdělení cílů do dvou hlavních kategorií a
jejich podrobnější popis a zaměření.
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Tabulka č. 2: Cíle sponzoringu

Zdroj: Pelsmacker, De P., Geuens, M., Van Den Bergh, J. (2010)
3.2.4 Sponzoring ve sportu
S globalizací a zvýšeným zájmem o sport mezi fanoušky samozřejmě i roste zájem
subjektů a organizací o sponzoring ve sportovním prostředí. Jen málo ekonomických
aktivit dokáže konzumenty pohltit jako sport. Největší zájem je samozřejmě o sporty,
které jsou nejatraktivnější a mají stabilně nejvyšší sledovanost jak na stadionech, tak
v televizních vysíláních. V současné době je to především fotbal a hokej. V posledních
letech ale můžeme pozorovat i nárůst zájmu o sponzoring méně komerčních ale přesto
velmi oblíbených sportů jako je například florbal nebo snowboarding. Samozřejmě u
potencionálních sponzorů hraje roli i velikost podniku, osobní preference a také region,
ve kterém se pohybují.
Další ukazatel, který podporuje myšlenku, že si lidé v první řade sponzoring spojí
se sportem je i samotný fakt, že sponzorování ve sportu zabírá největší procentuální podíl
mezi sponzorovanými oblastmi, a to s ohromným přehledem. Důvodem, proč tomu tak
je, je především snížení účinku klasické reklamy na zákazníka, globalizace,
profesionalizace sportu a s tím zvýšení televizního vysílání.
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Na grafu č. 2 si můžete prohlédnout studii z roku 2016, kterou provedla společnost
IEG Sponsorship Report a je zaměřena na odhad výdajů na sponzoring v severní
Americe. Jak je z obrázku patrné, sport jednoznačně převyšuje ostatní oblasti.
Graf č. 2: Odhad investovaných peněz do sponzoringu dle odvětví v severní Americe
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Zábava
Účelový sponzoring
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Umění
Festivaly, slavnosti, výroční události

70%
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Zdroj: Andrews, J., (2016)
Z grafu je patrné, že 70 % financí je investováno do sportu, 10 % na zábavu, 9 %
na účelové sponzorství. Po 4 % bylo investováno na umění a festivaly, slavnosti a výroční
události a 3 % do neziskových organizací.
3.2.4.1 Formy sponzorování ve sportu
Sponzoring ve sportu můžeme rozdělit do 5 forem, které se odvíjí od toho, koho
nebo co se sponzor rozhodl podpořit. Může se jednat jak o individuální sportovce, týmy,
celé kluby nebo i sportovní akci. Čáslavová (2009) dělí formy sponzoringu následovně:
1)

Sponzorování jednotlivých sportovců
Jedná se o nejvíce rozšířenou formu sponzoringu ve vrcholovém sportu.
Sportovci se uzavřením smlouvy zároveň stávají jakýmisi ukazateli kvality a
možností jednotlivých výrobků nebo služeb. Zároveň bývá velmi často
součástí smlouvy, že sponzor smí využívat tvář sportovce k reklamním
účelům, pořádat autogramiády pro své spotřebitele a využívat ho v rámci
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komunikace k zákazníkům. Sponzorovaný čili sportovec, také kromě finanční
podpory velmi často dostává i materiální pomoc, jako sportovní oblečení,
načiní nebo třeba automobil.
2) Sponzorování sportovních týmů
Tento typ sponzoring se v posledních letech rozšířil z vrcholového sportu i na
výkonnostní a sport pro všechny. Často se můžeme setkat kromě finanční
podpory s podporou především materiální. Sponzor zajistí sportovní vybavení
pro celý tým, případně automobil, nebo jinou formu materiální podpory.
Odměnou mi velmi často bývá vizibilita ve formě loga na dresu, reklamu na
propagačních materiálech týmu, nebo opatření na podporu prodeje.
3) Sponzorování sportovních akcí
U této formy sponzorování výrazně stoupají možnosti užitku pro sponzora,
které mu sponzorovaný může nabídnout. Ať už se jedná o propagaci na
tištěných materiálech k akci, jako je například logo na vstupence, programu,
nebo dalších tiskovinách, je možné nabídnout i uvádění titulu v názvu akce,
případně reklamní spoty v přestávkovém programu. Další formou užitku,
kterou může organizátor sponzorovi nabídnout jsou VIP vstupy pro sebe a své
partnery. Všechny návrhy, které může organizátor sponzorovi nabídnout jsou
konkretizovány v tzv. sponzorských balíčcích.
4) Sponzorování sportovních klubů
Zde je nabídka možností, které lze sponzorovi nabídnout nejširší. Je to
způsobeno hlavně tím, že sportovní kluby disponují jak samotnými
individuálními sportovci, tak i sportovními týmy. Velmi často pořádají i
sportovní akce, ale zároveň májí k dispozici i profesionální oddělení, do
kterého patří trenéři, fyzioterapeuti atd. Proto nabídka pro sponzory může
obsahovat veškeré odměny, které byly zmíněny, u již výše představených
forem sponzoringu, ale také něco navíc, jako například možnost rehabilitace,
tréninkové soustředění a kempy.
5) Sponzorování ligových soutěží
V posledním desetiletí se také mezi sponzory zvýšil zájem o sponzorování
ligových soutěží. V ČR jsou nejlepším příkladem fotbalová liga (HET liga)
nebo hokejová extraliga (Tipsport extraliga ledního hokeje). Již z uvedených
příkladů je jasné, že hlavní sponzoři podporou získají kromě klasických výhod
jako reklama na stadionech, logo na dresech všech týmů, především označení
37

v názvu soutěže. Tohle vše má dopad nejen na fanouška na stadionu, ale také
na veřejnost sledující masmédia.
3.2.4.2 Plánování sponzoringu
Před samotným zahájením sponzoringu je určitě vhodné si vypracovat strategii, se
kterou chceme ke sponzoringu přistupovat a dát tak celému procesu určitý základ. Dobře
zpracovaná strategie může zajistit konkurenční výhodu a umožní být v souladu
s celkovou strategií organizace stanovenými cíli. (Sims, 2011)
Strategie by měla určovat, jaký typ sponzoringu organizace zvolí, jaké práva a
výhody chce sponzoringem získat a také způsoby, jakými bude hodnotit úspěch. Proces
plánování sponzoringu se spouští v okamžiku rozhodnutí potřeby nového sponzoringu.
Tímto rozhodnutím je také nutné stanovit kritéria výběru subjektu nebo projektu
sponzorování. (Collett a Fenton, 2011)
Podle Pelsmackera a kol (2009) existuje pět kroků k výběru sponzorství.
1) Definování kritérií výběru.
2) Sestavení kritérií do řady podle důležitosti.
3) Posouzení každého návrhu podle kritérií.
4) Sečtení skóre pro každý návrh.
5) Sestavení návrhu podle skóre a sestavení bodu, pod který nelze jít.
V závislosti na projektu, který chce subjekt sponzorovat se mění důležitost
jednotlivých kritérií. Některá kritéria jsou ale důležitá vždy a mezi ně patří: soulad se
strategickými cíli organizace, cílová skupina, média, image, rozpočet a marketingový
rozpočet. (Lagae, 2005)

3.2.4.3 Aktivace sponzoringu
„Aktivací sponzoringu nazýváme fázi, kdy se veškeré přípravy a plánování
promění v činnost, která je zaměřena na dosažení cílů sponzora a mezi klíčovými cílovými
skupinami sponzoringu“ (Collett a Fenton, 2011, str. 71)
Aktivací sponzoringu tedy můžeme zjednodušeně nazvat zahájení akce, projektu
nebo spojení se sportovci, týmy a kluby. Z výzkumu IEG Sponsorship Report se můžeme
podívat na kanály, které sponzoři využívají k aktivaci a podpoře sponzoringu. (viz Graf
č. 3)
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Graf č. 3: Která sociální média využíváte k propagaci sponzoringu?
Podpora prodeje

37%

Přímý marketing

37%

B2B aktivity

52%

Digitální propagace

69%

Tradiční reklama

69%

Phostinnost

73%

Interní komunikace

79%

PR

84%

Interakce v místě události

86%

Sociální média

98%

Zdroj: IEG/ESP Properties 2016 Sponsorship Decision-Makers Survey, (2016)

3.2.4.4 Hodnocení sponzoringu
Důvod, kvůli kterému firmy a organizace využívají sponzoring, je především užitek
pro ně samotné. Stejně ale jako u ostatních komunikačních nástrojů je efektivita
sponzoringu velmi obtížně hodnocena a od efektů ostatních komunikačních nástrojů je
obtížně oddělitelná. Řada výsledků, a to především díky mediím, je dosahováno nejen
během kampaně, ale také po ní.
Způsobů, jakým hodnotit efektivitu sponzorských aktivit, je hned několik.
Například Pelsmacker a kol. (2009) definuje 4 typy měření efektivity.
1) Podle komunikačních výsledků
2) Podle tržního podílu a obratu
3) Podle zpětné vazby zúčastněných skupin
4)

Podle počtu vystavení (souvisí s počtem účastníků na události a pokrytím

události médii)
Oproti tomu například Kotler a Keller (2013) rozdělují metodu měření efektivity na
stranu nabídky, která se soustřeďuje na expozici dle pokrytí médii a metody strany
nabídky, která se zabývá expozicí uvedenou spotřebiteli.
V době širokého využívání masmédií můžeme také hodnotit mediální odezvu.
Šindler (2003) doporučuje tuto odezvu hodnotit ve dvou rovinách. První je kvalitativní,
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ve které jde o zjišťování obsahu a informací, které se v médiích objevují a jestli jsou
pozitivní, neutrální nebo negativní. Druhou rovinou je rovina kvantitativní, ve které
zjišťujeme počet a strukturu jednotlivých výstupů. Díky těmto výstupům můžeme i
odhadovat, jakým směrem se pohybuje povědomí a postoje spotřebitelů vůči značce.
V současné době existuje již řada agentur, které se výzkumem a hodnocením sponzoringu
zabývají.
Jedním z ukazatelů efektivity sponzoringu mohou být i nastavená KPI, která musí
být měřitelná. Většinou se jedná například o nárůst fanoušků na sociálních sítích nebo
zvýšení prodeje.
Stále ale platí, že nejvýznamnějším a nejdůležitějším ukazatelem pro sponzory je
postoj ke značce, viz Graf č. 4. Zástupci oslovených firem v severní Americe hodnotili
od 1 (nejméně důležité) do 10 (nejvíce důležité) jaké metriky jsou pro ně nejdůležitější.
Graf č. 4: Jaký význam mají jednotlivé metriky pro hodnocení efektivity sponzoringu?

Množství pozitivních ohlasů na soc.
sítích

56%

Prodeje produktu

66%

Mediální odezva

66%

Povědomí o sponzoringu

78%

Povědomí o značčce/produktu

81%

Postoj ke značce

86%

Zdroj: Andrews, J., (2016)
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4.

METODOLOGICKÁ ČÁST

4.1 Marketingový výzkum
Marketingový výzkum hledá odpovědi na otázky, které se v oblasti marketingu a
sponzoringu vyskytují u téměř každé značky nebo produktu a vedou k pochopení
požadavků trhu. Příkladem pokládaných otázek mohou být: Jaké je povědomí o značce?
Jak reagují trhy na reklamu a propagaci? Jaká je konkurence a její síla? Obecně můžeme
marketingový výzkum označit jako systematické shromažďování a vyhodnocování
informací pro rozhodování v marketingovém řízení. Tyto informace vedou k pochopení
požadavků trhu a jsou rozhodující pro úspěch podniku. (Grosová, 2002)
Další příklad definice můžeme uvézt od Kotlera a Kellera (2007), kteří definují
marketingový výzkum jako systematické analyzování, shromažďování, hlášení a
plánování údajů a zjištění jejich významu pro specifickou marketingovou situaci.

4.2 Postup při marketingovém výzkumu
Abychom získali co nejlepší a nejpřesnější výsledky, je dobré si marketingový
výzkum předem stručně připravit a naplánovat. Jedná se o 5 následujících kroků:
1) Definování problému
Nejprve je nutné zjistit potřebu k vykonání marketingového výzkumu. Je
potřeba si definovat hloubku a šíři výzkumu a zadat si cíle, kterých chceme
výzkumem dosáhnout. Zadání by mělo obsahovat:
§

Jaké informace chci získat.

§

Kde je budu získávat.

§

Kdo je bude získávat.

§

Pomocí jakých metod je budu získávat.

§

Výši nákladů, které chci do výzkumu investovat.

§

Personální zajištění (vlastní režie, agentura)

§

Materiálně-technické zajištění

2) Vytvořit plán výzkumu
Druhým krokem je tzv. situační analýza. Zde je nutné si vytvořit prováděcí
plán, zvolit správnou formu výzkumu, určit vzorek respondentů a vytvořit
potřebné podklady k výzkumu.
3) Sběr informací
V tomto kroku jde o samotnou realizaci dotazování, zkoumání a pozorování.
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4) Zpracování, analýza a vyhodnocení údajů
Samotné zpracování a vyhodnocení výsledků výzkumu.
5) Závěry a doporučení
Posledním krokem je, na základě výsledků, které jsme v předchozím kroku
vyhodnotili, vytvořit postupy, směrnice a zpracovat marketingové strategie,
které povedou ke zlepšení aktuálního stavu.

4.3 Metody sběru dat
Způsob, jakým sbíráme data do marketingového výzkumu nazýváme metody sběru
dat. Tyto metody dělíme na kvantitativní a kvalitativní.

4.3.1 Kvantitativní metody
Jde o metodu standardizovaného vědeckého výzkumu, které zkoumá skutečnost
pomocí proměnných, jenž lze vyjádřit čísly. Nejčastěji vznikají pomocí měření. Mezi
kvantitativní metody řadíme různé druhy dotazování. Smyslem dotazování je zadání
otázek vybraným respondentům. Osobní dotazování je založeno na přímé komunikaci
s respondentem. Osobním se stává vždy při osobním kontaktu. Na rozdíl od písemného
dotazování zde dochází k interakci mezi tazatelem a respondentem. Telefonické
dotazování je velmi podobné osobnímu, chybí zde ale osobní kontakt. Třetím typem
dotazování je písemné. Zde je výhodou čas, který má respondent k dispozici a má tak
prostor si odpověď promyslet. V poslední době se ale nejvíce využívá elektronické
dotazování, které využijeme i v našem výzkumu. Dotazníky byly vytvořeny pomocí
softwarového programu pro přípravu dotazníku a respondentům byly zaslány
elektronickou poštou a pomocí sociálních sítí. Hlavními výhodami elektronického
dotazování jsou jednoduché zpracování, rychlost, a především nízké finanční náklady.

4.3.2 Kvalitativní metody
Na rozdíl od kvantitativních metod, kde je důležité hlavně množství respondentů
v těchto metodách jde především o jednotlivce a menší skupiny a jejich pohled na
problematiku. Jde o hlubší pohled k danému tématu. Mezi tyto metody řadíme například
případovou studii, kterou Hendl (2012) popisuje jako podrobný popis a rozbor jednoho
nebo několika málo případů. Jde o zachycení složitosti případu a popis jednotlivých
vztahů v jejich celistvosti.
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Další kvalitativní metodou je individuální hloubkový rozhovor, který jsme využili
v našem výzkumu. V této metodě umožňujeme respondentovi vyjadřovat své názory na
zkoumanou problematiku. Z pravidla bývá rozhovor polostrukturovaný, tzn. že máme
připravené scénář, otázky však nemusí být přesně formulovány. V našem případě jsme
vedli rozhovor se slečnou Kateřinou Haškovou, Brand specialistou pro pivovar Radegast
ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Kromě rozhovoru s předpřipravenými tématy jsme
společně také zhodnotili vypracovanou SWOT analýzu projektu Radegast Index, který
má Kateřina na starost.

4.4 Struktura a analýza dotazníku
Dotazník byl sestaven tak, aby byl relevantní jak pro fanoušky hokeje, tak i pro
respondenty mimo okruh fanoušků. Je rozdělen do tří částí a obsahoval uzavřené otázky.
První část je zaměřena na obecný zájem respondenta o sport, potažmo hokej.
Dotazuji se v něm na obecný zájem o sport u respondenta, zdali a jak často sleduje
jakékoliv sportovní utkání v TV a jestli a jak často navštěvuje sportovní utkání přímo na
stadionech. Poslední otázkou této části byl zájem respondentů o hokej. Po zodpovězení
této otázky došlo k rozdělení respondentů, kdy po odpovědi: „Ano, zajímám se o hokej“
se respondent přesunul k podrobnějším otázkám týkající se hokeje a Radegast Indexu.
Pokud respondent odpověděl: „Ne, nezajímám se o hokej", byl přesměrován na obecnější
otázky ohledně hokeje a projektu. Úkolem této části je především určit, jestli se jedná o
fanouška hokeje či nikoliv.
Druhá část dotazníku je samotné mapování povědomí o projektu Radegast Index u
obou dotazovaných skupin. U fanoušků hokeje jsou dotazy více konkrétnější. Dotazuji
se, jestli sledují českou hokejovou extraligu, zdali mají svůj oblíbený extraligový tým a
jestli navštěvují hokejové stadiony. Dále se dotazuji, jestli sledují hokejové statistiky,
mezi které patří i statistika Radegast Index. V posledních otázkách již zkoumám
povědomí o samotném Radegast Indexu. Dotazuji se, jestli respondent Radegast Index
zná a pokud ano, kde se o něm dozvěděl. Jestli ví, s kterým sportem je tato statistika
spojená a zdali ji rozumí.
U druhé části respondentů, tedy lidí, kteří na otázku, jestli se zajímají o hokej
odpověděli negativně, jsou dotazy více obecné. Nezaměřuji se zde na detailnější otázky
týkající se české extraligy a Radegast Indexu, protože předpokládám, že s nezájmem o
hokej obecně souvisí i nezájem o český hokej. Dotazuji se zde, z jakého důvodu se o
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hokej nezajímají, jestli někdy slyšeli o Radegast Indexu a jestli ví, s kterým sportem je
spojený.
Poslední částí dotazníku jsou údaje o respondentovi. Zdali se jedná o muže či ženu,
věkovou škálu, ve které se respondent pohybuje a bydliště dle kraje.
Dotazník jsem před odesláním konzultovala se zástupci agentury Concept One, a.s.,
kteří pro Radegast projekt Radegast Index realizují. Společně jsme upravili otázky, tak
aby byly stručně a jasně formulovány a pomohly nám získat požadované výsledky.
Sběr dat probíhal od června do října roku 2017. Dotazník byl elektronicky zaslán
na fankluby jednotlivých extraligových týmů a mezi další vybrané respondenty.
Vzhledem k tomu, že při oslovování fanklubů jsem se dotazovala osob pohybujících se
v hokejovém prostředí se zájmem o tento sport, zbylé respondenty jsem se záměrně
snažila oslovovat mimo tuto zájmovou skupinu, tedy osoby, které hokejová utkání
nenavštěvují nebo pouze příležitostně.

4.5 Cíl marketingového výzkumu
Cílem tohoto marketingového výzkumu je zjistit povědomí o projektu Radegast
Index jak mezi fanoušky českého hokeje, tak i osob mimo tento okruh lidí. Následně dle
získaných výsledků navrhnout dvě nové strategie projektu. K získání informací budeme
využívat dvě výzkumné metody. Kvantitativní dotazníkové šetření, které bylo
realizováno pomocí online dotazníků a kvalitativní hloubkový rozhovor. Výsledky
následně porovnám i se SWOT analýzou projektu, kterou zpracuji dle zkušeností
s projektem i dle odpovědí zodpovědné osoby z Radegastu.

4.6 Polostrukturovaný rozhovor
Rozhovor, tedy komunikaci mluveným slovem mezi dvěma či více osobami, je
další metoda získávání dat. Podle Hendla (2008) je výhodou rozhovoru oproti jiným
formám dotazování především možnost zpětné vazby respondenta a při dobré přípravě i
vysoká reliabilita. Mezi nevýhody na druhé straně ale patří vysoká časová náročnost a
složitější zpracování. Aby byl rozhovor kvalitní, je nutné mít jistý cit, mezilidské
porozumění a disciplínu. Strukturovaný rozhovor je založený na předem pečlivě
vybraných otázkách, na které respondent volně odpovídá.
Po zpracování dat z dotazníku jsem provedla v rámci dalšího marketingového
výzkumu polostrukturovaný rozhovor s Brand specialistou pro pivovar Radegast
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Kateřinou Haškovou. Otázky byly otevřené a jejich cílem bylo získat hlubší vhled do
problematiky, jak celkově Radegast své hokejové aktivity vnímá. Dále jsem se dotazovala
na cíle, které si stanovili pro následující sezóny a jestli u projektu vnímají nějaké
příležitosti ale i slabiny. Představila jsem ji výsledek z mého výzkumu, tedy že Radegast
Index znají pouze hokejoví fanoušci a zjišťovala, jestli je pro ni toto zjištění překvapivé
a zdali i z něj nevyplývají jisté příležitosti, například zvýšit povědomí o tomto unikátním
projektu i osobám pohybujícím se mimo hokejové prostředí.
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5.

ANALYTICKÁ ČÁST
V analytické části si rozebereme současný stav spojení Radegastu v českém hokeji.

Ve stručnosti si představíme prostředí, ve kterém se projekt Radegast Index realizuje,
tedy nejvyšší hokejovou soutěž v České republice. Představíme si značku Radegast, její
hodnoty a samotný Radegast Index. V další části vyhodnotíme výsledky z dotazníkového
šetření, SWOT analýzy a rozhovoru se specialistou na marketing z Radegastu, čímž
provedeme první krok marketingového plánování, tedy situační analýzu, na základě které
stanovíme další kroky.

5.2 Tipsport extraliga ledního hokeje
Extraliga českého hokeje vznikla v roce 1993, kdy i zahájila svoji první sezónu
pod tímto názvem. Stala se tak nástupkyní předchozí Československé hokejové ligy. Jde
o nejvyšší profesionální hokejovou soutěž na našem území. V roce 1996 se stal titulárním
partnerem Staropramen a liga se tak na dobu tří sezón přejmenovala na Staropramen
extraliga. Další partneři, kteří se spojili s nejvyšší hokejovou ligou po Staropramenu jsou
Český Telecom a O2. Aktuálně nese liga od roku 2010 název Tipsport extraliga ledního
hokeje po svém staronovém generálním partnerovi, sázkové kanceláři Tipsport.1 Celkem
si nejvyšší hokejovou ligu zahrálo 24 klubů. Počet týmů v soutěži je 14 a aktuálním
držitelem titulu je HC Kometa Brno.

5.2.1 Partneři soutěže
Tipsport extraliga ledního hokeje (dále jen TELH) má v sezóně 2017/2018 celkem
16 partnerů rozdělených do 5 typů. Generální partneři, oficiální partneři, hlavní partneři,
mediální partneři a partneři. Níže si jednotlivé partnery představíme
1) Generální partner
•

Tipsport

2) Oficiální partneři

1

•

Generali

•

Radegast

Poprvé se stali partnery v letech 2003 až 2006.
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3) Hlavní partneři
•

Škoda

•

Škoda transportation

•

Coca-Cola

•

Sencor

•

Otherm Okna

•

Semtex

•

WSM

4) Mediální partneři
•

Česká televize

•

Sport.cz

•

Rádio Impuls

•

Hokejka.cz

5) Partneři
•

BPA Sport Marketing

•

Český svaz ledního hokeje

5.2.2 Systém soutěže
Základní část TELH se hraje z pravidla od září do února. Celkem 14 týmů hraje
systémem každý s každým celkem čtyřikrát. Vždy dvakrát před domácím publikem a
dvakrát venku, celkem odehraje každý tým 52 utkání. Poté následuje rozšířené play-off,
které nese název po jednom z oficiálních partnerů Generali. Týmy, které se po základní
části umístily na 7. až 10. místě, se utkají v tzv. předkole. Hraje se na tři vítězné zápasy a
týmy jsou nasazeny dle umístění v tabulce, šestý s desátým, osmý s devátým. Vítězové
z těchto duelů postoupí do klasického play-off, kde jsou týmy opět rozřazeny podle
umístění v tabulce ze základní části. Vítěz hraje s hůře umístěným postupujícím týmem
předkola, druhý s lépe umístěným. Třetí tým hraje s šestým týmem tabulky a čtvrtý
s pátým. V play-off se hraje na 4 vítězná utkání, celkem tedy můžou kluby v jednom kole
odehrát až 7 utkání. Čtyři vítězné kluby postoupí do semifinále, z nichž vzejdou dva
vítězové, kteří se utkají o mistrovský titul ve finále. Konečné druhé až desáté místo je
určeno podle úspěšnosti týmů v play-off.
Týmy, které se v základní části umístily na 11.- 14. místě hrají tzv. skupinu o
udržení. Hraje se systémem dvakrát každý s každým (celkem 6 kol), přičemž se
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započítávají body ze základní části. Kluby, které se umístí ve skupině o udržení na
posledních dvou místech si zahrají s dvěma nejlepšími týmy z druhé nejvyšší hokejové
ligy o udržení v extralize tzv. baráž. Tato baráž se hraje čtyřkolově každý s každým.
Týmy, které se umístí na prvních dvou místech, postupují do Tipsport extraligy, druhé
dva týmy padají do 1. ligy.
Systém soutěže a play-off je znázorněný na schématech č. 1 a 2.
Schéma č. 1: Systém soutěže
11. – 14. místo

Základní část

1. - 6. místo

7.

-1

0.

mí
s to

Skupina
o udržení

13. – 14. místo

Baráž

Předkolo
play-off
ým
ét
ězn
t
í
V

y

Play-off
Zdroj: Vlastní zpracování
Schéma č. 2: Systém play-off
1. MÍSTO
X
8. MÍSTO

2. MÍSTO
X
7. MÍSTO

SEMIFINÁLE I

FINÁLE

4. MÍSTO
x
5. MÍSTO

SEMIFINÁLE II
3. MÍSTO
x
6. MÍSTO

Zdroj: Vlastní zpracování
5.2.3 Tabulka týmů v sezóně 2017/2018
Celkem 14 týmů se každoročně utká o titul mistra České republiky v rámci
Tipsport extraligy ledního hokeje. Kromě Jihočeského a Karlovarského kraje, kde tým
HC Energie Karlovy Vary spadla do 1. ligy v předešlé sezóně, mají všechny zbývající
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kraje alespoň jednoho zástupce v nejvyšší soutěži. V tabulce č. 2 jsou znázorněny
všechny kluby v poslední sezóně podle krajů.
Tabulka č. 3: Přehled extraligových klubů v sezóně 2017/2018
KRAJ
NÁZEV KLUBU
Jihomoravský
HC Kometa Brno
Královehradecký
Mountfield Hradec Králové
Liberecký
HC Bílí tygři Liberec
HC Vítkovice Ridera
Moravskoslezský
HC Oceláři Třinec
Olomoucký
HC Olomouc
Pardubický
HC Dynamo Pardubice
Plzeňský
HC Škoda Plzeň
hl. město Praha
HC Sparta Praha
Středočeský
BK Mladá Boleslav
HC Verva Litvínov
Ústecký
Piráti Chomutov
Vysočina
HC Dukla Jihlava
Zlínský
Aukro Berani Zlín
Zdroj: Vlastní zpracování
5.2.4 Trofeje Tipsport extraligy ledního hokeje
Každý rok týmy kromě mistrovského titulu bojují i o unikátní trofeje, které jsou
slavnostně předávány během galavečera Hokejista sezóny. Ocenění zde přebírají jak
jednotliví hráči, tak i nejlepší tým během základní části a vítězný tým celé extraligy.
V následující části si představíme jednotlivé trofeje.
5.2.4.1 Pohár T.G. Masaryka
Pohár T. G. Masaryka je putovní pohár určený pro mistra České republiky
v ledním hokeji. Pojmenován je po prvním československém prezidentovi Tomáši G.
Masarykovi a je udělován Českých svazem ledního hokeje. Trofej je 73,8 cm vysoká a
váží 15 kg. Celkem ji tvoří 116 součástek, které tvoří pozlacený vnější plášť, vnitřní
stříbrný plášť a základna z nerezové oceli. Prohlédnout si ji můžete na obrázku č. 8.
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Obrázek č. 8: Pohár T. G. Masaryka

Zdroj: hokej.zlin.cz (2016)
5.2.4.2 Pohár prezidenta Českého svazu ledního hokeje
Tuto trofej získává klub, který se umístil nejvýše v základní části TELH. Tento
pohár je udělován od sezóny 2009/2010. Svaz se tak inspiroval v jiných ligách, kde je
toto ocenění běžné. Pohár prezidenta Českého svazu ledního hokeje si můžete
prohlédnout na obrázku č. 9.
Obrázek č. 9: Pohár prezidenta Českého svazu ledního hokeje

Zdroj: hokej.zlin.cz (2016)
5.2.4.3 Trofej pro celkového vítěze Radegast Indexu
V rámci galavečeru Hokejista sezóny, kterou každoročně pořádá agentura BPA
Sports Marketing je hráči, který během základní sezóny nasbíral nejvíce Radegast Index
bodů předána unikátní kamenná trofej ve tvaru helmy. Kromě trofeje, kterou si můžete
prohlédnout na obrázku č. 10, hráč získá i stejné množství plechovek piva Radegast, jako
počet nasbíraných RI bodů. Zajímavostí je, že trofej patří k nejtěžším, které jsou během
večera udělovány. Váží přes 17 kg.
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Obrázek č. 10: Kamenná trofej pro celkového vítěze Radegast Indexu

Zdroj: Vlastní zpracování

5.3 Radegast
Radegast je značka českého piva, které se vaří v Nošovicích od roku 1970.
Výstavba pivovaru v obci ležící v okrese Frýdek-Místek ale začala o 4 roky dříve, kdy
byl položen jeho základní kámen. V roce 1990 proběhla privatizace pivovaru a díky tomu
vznikla společnost Pivovar Radegast a.s., která je od roku 1999 součástí pivovarské
skupiny Plzeňský Prazdroj, a.s. Radegast je tak součástí celosvětové globální skupiny
SABMiller plc, což je druhý největší výrobce piva na světě. První várku piva Radegast
uvařil sládek Jaromír Franzl 3. prosince roku 1970.
Radegast je typický pro svoji hořkou chuť, která je výsledkem umu nošovických
sládků, kteří vaří dle originální receptury již více než 40 let.
Na obrázku č. 11 je aktuální logo pivovaru Radegast s vyobrazením boha
Radegasta.
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Obrázek č. 11: Logo Radegast

Zdroj: Radegast.cz (2017)
Značka cílí především na mužské zákazníky, oslavuje mužské atributy a využívá
vlastnosti boha, kterého si zvolila do svého názvu, kterými jsou síla, vytrvalost a
rozhodnost. Radegast ve svých reklamách využívá spojení „Život je hořký. Bohudík.“,
které používá již od roku 2005 a které tuto myšlenku podporuje. Zároveň tím komunikuje
vlastnost piva, která je pro něj tak typická – hořkost.
Radegast je partnerem řady sportovních a kulturních akcí. Je oficiálním pivem
české nejvyšší hokejové soutěže, hudebního festivalu Colours of Ostrava a Masters of
Rock.

5.3.1 Identita značky Radegast
K tomu, abychom si správně definovali hodnoty a identitu značky Radegast
využijeme zpracovaný model Kapferova šestiúhelníkového modelu charakteristik
identity značky. (Obrázek č. 12)
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Obrázek č. 12: Kapfererův šestiúhelník charakteristik identity pro značku Radegast

Zdroj: Volný, J. (2016)
Kapferer dělí identitu značky do dvou pohledů (interní a externí), které následně
dělí do šesti charakteristik. Jednotlivé charakteristiky jsme si představili v kapitole č. 3.
Jako typického konzumenta piva Radegast vnímáme sportovního a kulturního
fanouška, kterého odvozujeme od aktivit, které Radegast podporuje. Vzhledem ke
komunikaci, kterou pivovar používá na své zákazníky včetně sloganu „Život je hořký.
Bohudík“ reflektujeme spotřebitele jako silného, odolného a sebevědomého jedince.
Radegast buduje i celou síť vlastních hospod, které jsou určeny pro upevňování vztahů
jejich spotřebitelů se stejnými zájmy, jako je sport a hudba.
Radegast si zakládá na surovinách, ze kterých je jejich pivo vyráběno a kladou
důraz na svůj původ. Tyto charakteristiky určují kulturní hodnoty značky. S tím úzce
souvisí i osobnost značky. Jako příklad můžeme uvést výrazně hořkou chuť piva, která je
pro Radegast typická. Poslední charakteristikou je obal a jeho prezentace. Vzhledem
k tomu, že lahve piva Radegast nemají specifický tvar na rozdíl od jiných lahví, například
od pivovaru Staropramen, můžeme za její odlišovací znak považovat samotné logo
s vyobrazením pohanského boha a využití barev červené, zelené a zlaté.
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5.4 Radegast Index
Poté, co se stal pivovar Radegast oficiálním pivem české nejvyšší hokejové soutěže
bylo dalším logickým krokem k jejich propagaci hlubší provázání s tímto sportem, nikoli
pouze klasickou reklamou a prodejem výrobků na hokejových stadionech. Síla, odolnost,
výdrž pořádného chlapa – to jsou atributy značky Radegast. Tyto hodnoty se také shodují
s charakteristickými vlastnostmi hokejových hráčů.
Z těchto důvodů se v roce 2013 pivovar Radegast spojil s agenturou Concept One,
a.s, která se o projekt od počátku jeho vzniku stará a vyspecifikovali si zcela novou
statistiku, která je celosvětově unikátní. Statistika je založená na obraných zákrocích, za
které jednotliví hráči sbírají během zápasů nejvyšší soutěže body do celkového
hodnocení. Každý měsíc pak Radegast ocení největšího bojovníka. Statistika je postavena
na obraných zákrocích, tudíž oceňuje především obránce. Tito hráči se příliš nevyskytují
u gólových situací, jelikož brání případné rychlé akce z protiútoků. Proto se obvykle
obránci nevyskytují na předních pozicích kanadského bodování, které je hlavním
ukazatelem útočných kvalit hráče a je založeno na bodech za asistence a vstřelené góly.
Radegast Index proto oceňuje především jejich styl hry. Tito hráči často nepatří
mezi hvězdy týmu, jejich práce na ledě je ale pro tým velmi důležitá. Svými obranými
zákroky pomáhají vytvářet početní převahu, která následně vede ke gólovým situacím.
Tyto atributy, tedy síla, odolnost a výdrž jsou důležitou charakteristikou každého
kvalitního obránce a shodují se s atributy, které jsou typické i pro značku Radegast.
Na obrázcích č. 13 a 14 jsou znázorněna loga projektu Radegast Index. První
obrázek ukazuje, jak vypadlo logo Radegast Indexu do sezóny 2016/2017 a logo, které
se využívá pro sezónu aktuální, tedy 2017/2018. Jak můžete vidět, logo prošlo lehkou
úpravou díky přidání zlatých detailů, a také přidáním oficiálního sloganu „Statistika
hokejových bojovníků“. Společné s oficiálním logem Radegastu mají typickou zelenou
barvu propojenou se zlatými detaily a nápisem Radegast.
Obrázek č. 13: Logo Radegast Index do sezóny 2016/2017

Zdroj: hokej.cz (2017)
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Obrázek č. 14: Logo Radegast Index od sezóny 2017/2018

Zdroj: hokej.cz (2017)

5.4.1 Specifikace Radegast Index
V Radegast Indexu hráč získává body za zblokované střely, hity a
plusové/mínusové body ze hry. Toto bodování vstoupilo do aktuální sezóny s drobnou
úpravou v množství získaných bodů za jednotlivé akce. Za hit získává hráč +1 bod, za
zblokovanou střelu také +1 bod a dále pak plusové nebo mínusové body ze hry. Ještě do
konce sezóny 2016/2017 se za zblokování střely udělovaly body dva. Dále v práci si
rozebereme, co tuto změnu způsobilo.
Do statistiky se hráčům počítá +1 bod za každý hit neboli bodyček, který je
v rámci pravidel. Hitem tedy nazýváme situaci, při které bránící hráč odstaví útočícího
hráče od puku, případné dohrání hráče bez puku, která nejsou hodnocena jako faul. Do
této statistiky se nepočítá náhodná nebo necílená srážka.
Dále se do statistiky počítá zblokování střely tělem nebo holí aktivní účastí
bránícího hráče. To znamená, že hráč do střely spadne cíleně, nikoliv nepřesně střeleným
úderem puku. Tato aktivita je od nové sezóny hodnocena jedním bodem. Do konce loňské
sezóny bylo zblokování střely hodnoceno dvojnásobným počtem bodů. Důvodem, proč
se změnilo bodování této statistky je způsobeno několika faktory. Jedním byla výrazná
dominance vítkovického obránce Jana Výtiska, který v sezóně 2016/2017 během základní
části vyhrál všechna měsíční hodnocení a již sezónu předtím byl častým vítězem ještě
v dresu libereckých Tygrů.
Po rozboru agentura Concept One, a.s. došla k několika důvodům, proč je Výtisk
tak výrazně dominantním hráčem v této statistice. Jedním z důvodů je, že se v rámci
statistiky hodnotí atributy, které jsou naprosto dominantní pro hru Jana Výtiska. Tento
hráč patří k tahounům vítkovického týmu, do kterého se vrátil po zisku mistrovského
titulu s týmem HC Bílí tygři Liberec, kde byl kapitánem týmu, a patří k hráčům, kteří
nastupují na led především při oslabení. Hra u mantinelu a blokování střel, které jak
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Výtisk sám uvádí, trénuje i v rámci tréninku, není stylem hry každého obránce. Druhým
důvodem je lidský faktor. Radegast Index je oficiální statistika, a tudíž dodavateli dat je
agentura Esports, která se stará o veškeré statistiky TELH. Body hráčům zapisují osoby
přímo na stadionu stejně jako u kanadského bodování. Ačkoliv se to může zdát, jakkoliv
absurdní, agentura Concept One došla k tomu, že Jan Výtisk je díky své typické vizáži a
výraznému plnovousu velmi snadno zapamatovatelný a během tak rychlé hry, jakou
hokej bezpochyby je, i snadno rozeznatelný od ostatních hráčů. Jeho zákroky jsou tak
mnohem lépe zapisovány než zákroky jiných, méně výrazných hráčů.
Po tomto rozboru tedy došlo během pauzy mezi sezónami ke změně v bodování
zblokovaných střel a zdvojení osob, které se o statistiky během zápasů starají. Nutno
podotknout, že i v poslední sezóně statistikám opět vévodil Jan Výtisk, jeho bodový
náskok již ale nebyl tak výrazný.
Na začátku každého měsíce je vyhlášen bojovník měsíce, tedy hráč, který během
uplynulého měsíce nasbíral nejvíce Radegast Index bodů. Pokud dojde ke shodě bodů u
dvou hráčů, rozhoduje počet odehraných zápasů za daný měsíc (hráč s méně odehranými
zápasy se stává vítězem) V případě shody i u těchto dvou parametrů rozhodují celkové
plusové a mínusové body. Vítězný hráč tedy získá unikátní zelenou helmu, se kterou
odehraje následující měsíc. Zelená Radegast barva helmy je zároveň unikátní barva i mezi
týmy, žádný z extraligových týmů nehraje v zelených helmách a hráč je proto na ledě
velmi snadno rozlišitelný.
Kromě zelené helmy ještě získá minitrofej v podobě kamenného puku. Foto obou
artefaktů na obrázku č. 15.
Obrázek č. 15: Radegast Index zelená helma a kamenná minitrofej pro vítěze

Zdroj: Vlastní zpracování
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5.4.2 Aktivity spojené s Radegast Index
V rámci statistiky se realizují dílčí podprojekty, které s Radegast Indexem a jeho
hodnotami úzce souvisí. V následujícím textu si jednotlivé aktivity představíme a stručně
popíšeme.

5.4.2.1 Očima bojovníka
Protože Radegast chce hokej fanouškům přiblížit co nejvíce, rozhodl se realizovat
opět ve světě unikátní projekt, který nazval Očima bojovníka. Principem této aktivity je
ukázat fanouškům pohled na hru i z jiného úhlu než jen z televizních kamer nebo ze
sedaček stadionu. Rozhodl se zabudovat do hráčovi helmy kameru a zprostředkovat tak
pohled přesně takový, jaký vidí hráč svýma vlastníma očima. Z bezpečnostních důvodů
musí být kamera do helmy zapracována tak, aby nikde nepřekážela a samotného hráče a
jeho okolí tak neohrožovala při hře, vzhledem k tomu, že její nasazení probíhá při
regulérních ligových zápasech. Na obrázku č. 16 je k vidění výsledek, jak vypadá helma
se zabudovanou kamerou v přední části helmy, jejíž vyvíjení probíhalo více než rok.
Divákům je tak skutečně dodáván pohled co nejvěrohodnější pohledu samotného hráče.
Obrázek č. 16: Radegast Index helma se zabudovanou kamerou

Zdroj: Fanta, M., hradecký Deník, (2015)
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Do vybraných a divácky atraktivních zápasů si hráč místo klasické zelené helmy
nasadí tuto se zabudovanou kamerou, kterou nosí během celého zápasu. Záběry z kamery
se následně zpracovávají do zhruba minutového sestřihu, který je využíván hned po
odehraném zápase ve studiu Buly v České televizi a na sociálních sítích. Například na
facebookové stránce pivovaru Radegast generují tato videa pravidelně v průměru kolem
30 tisíc shlédnutí a neúspěšnější video z helmy Jana Výtiska má shlédnutí dokonce 86
tisíc.
Jak již bylo zmíněno, jde o zcela unikátní projekt, protože nikde ve světě
nevyužívají kameru v helmě při regulérním zápase nejvyšší soutěže, a i fanoušci tuto
aktivitu oceňují. Příkladem mohou být některé komentáře, které fanoušci k videím na
sociálních sítích píší. Uživatel Peťa Zadák v komentáři z 24. listopadu 2015 píše, cituji:
„Takto by mohla vypadat hra NHL. Super záběry!“ nebo uživatel Tomáš Panovský
komentuje jiné video z kamery v helmě následovně: „Chtěl bych takhle vidět celý zápas“.

5.4.2.2 Hořká volba
V sezóně 2016/2017 došlo k realizaci projektu Hořká volba. Tento projekt byl
zaměřen na fanoušky jednotlivých extraligových týmů. Oceněno bylo celkem 14
vybraných osob/skupin z každého extraligového klubu, kteří pro svůj oblíbený tým něco
obětovali a museli si tak projít tzv. hořkou volbou. Ocenění ve formě kamenného puku
převzali z rukou vedoucího hráče svého oblíbeného týmu v Radegast Indexu.
Mohli jsme se tak například setkat s příběhem, kde jsou fanoušci ochotni dojíždět
i přes 200 km na zápasy týmu, kterému fandí, nebo fanouška, který za celých 26 let
nevynechal jediný domácí zápas.

5.4.2.3 Radegast Index dražba
Soubojem fanoušků, ale i pomoc druhým, tak by se dal shrnout koncept dražby
hokejových artefaktů prověřených bojem, kterou Radegast organizoval tři poslední
sezóny. Během zápasů play-off je spuštěna dražba, ve které fanoušci můžou vydražit
nejrůznější podepsané hokejové artefakty jako hokejky, helmy a rukavice, prověřené
bojem od největších bojovníků z každého týmu.
Tým, jenž vydraží artefakt za nejvyšší částku, získává kromě vybraného artefaktu
také celkovou vydraženou sumu peněz. Část z této sumy je určena na oslavu fanoušků
s hráči po ukončení sezóny, druhá část výtěžku je věnována na vybraný dobročinný účel
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v rámci daného regionu. V sezóně 2016/2017 se v dražbě vyšplhala celková vydražená
částka na konečných 74 994,- Kč a putovala do Pardubic.
5.4.2.4 Radegast Index novinářský trénink
Pro novináře Radegast s agenturou Concept One pořádá každý rok speciální
hokejový trénink. Ve spolupráci s vybranými extraligovými trenéry a hráči jim společně
představují Radegast Index a jeho hodnoty. Novináři tak mají jedinečnou šanci vyzkoušet
si pro hráče naprosto běžné situace a styl tréninku. Primárním účelem akce je novinářům
projekt přiblížit a lépe představit.
5.4.2.5 Hořká výzva
V aktuální sezóně se jako nový podprojekt k Radegast Indexu objevila Hořká
výzva. Roadshow po extraligových stadionech, která se snaží přiblížit statistiku Radegast
Index hokejovým fanouškům. V jednotlivých aktivitách přibližuje hodnocené atributy
statistiky a umožňuje fanouškům vyzkoušet si je na vlastní kůži. Speciálně vyvinutý
siloměr, který změří sílu hitu na hráče, brýle s virtuální realitou, ve které blokujete střely
a úspěšnost ve střelách na bránu a tím získané plusové a mínusové body. Ti nejúspěšnější,
kteří v jednotlivých aktivitách nasbírají nejvíce bodů mají následně během druhé
přestávky možnost, postavit se za tvrzené plexi sklo přímo na ledové ploše. Toto plexi
umožňuje účastníkovi bezpečně vyzkoušet situaci, při které na ně letí hokejový kotouč
rychlostí až 170 km/h z hokejky profesionálního hokejového hráče. Tato aktivita byla
v poslední odehrané sezóně, tedy sezóně 2017/2018 v testovací fázi a v připravované
sezóně by již měla být plně spuštěna.
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5.5 Výsledky marketingového výzkumu
5.5.1 Výsledky z dotazníkového šetření
Výsledky výzkumu vychází z odpovědí, které vyplnilo celkem 232 respondentů.
Dotazování probíhalo pomocí elektronického dotazníku jak mezi fanoušky hokeje, tak i
mimo tento okruh lidí. Důvodem je zjistit vnímání spojení značky Radegast s hokejem a
o projektu Radegast Index od lidí obecně.
Na tabulkách č. 4, 5 a 6 si můžete prohlédnout demografické rozložení
respondentů, jejich věkové rozložení a pohlaví, na které jsem se dotazovala v závěrečné
části dotazníku.
Tabulka č. 4: Pohlaví respondentů
POHLAVÍ

POČET RESPONDENTŮ

VYJÁDŘENO V %

Muži

155

66,8 %

Ženy

77

33,2 %

POČET RESPONDENTŮ
12
21
75
81
43

VYJÁDŘENO V %
5,2 %
9,1 %
32,3 %
34,9 %
18,5 %

Zdroj: Vlastní výzkum
Tabulka č. 5: Věk respondentů
VĚK
15-25 let
26-35 let
36-45 let
46-55 let
55+
Zdroj: Vlastní výzkum
Tabulka č. 6: Demografické rozložení respondentů podle kraje
KRAJ
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský

POČET RESPONDENTŮ
7
21
13
42
10
28
12
16
16
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VYJÁDŘENO V %
3%
9%
5,6 %
18,1 %
4,3 %
12,1 %
5,2 %
6,9 %
6,9 %

hl. město Praha
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

27
18
2
16
4

11,6 %
7,8 %
0,9 %
6,9 %
1,7 %

Zdroj: Vlastní výzkum
V první části dotazníku jsme se dotazovali na obecný zájem respondenta o sport a
hokej. Jak si můžete prohlédnout v tabulce č. 7, téměř 90 % dotázaných se o sport zajímá
a pětina z nich ho sleduje pravidelně v TV. Číslo je poměrně vysoké i vzhledem k tomu,
že ze studie EU z roku 2013 vyplývá, že zájem o sport v Česku každým rokem klesá, a
to především u mladších generací. Pravidelně v České republice sportuje 32 % lidí. Oproti
tomu v Německu má pravidelný pohyb 74 % obyvatelstva. Český olympijský výbor se
již pátým rokem snaží tyto nepříznivé statistiky změnit kampaní Česko sportuje.
(olympic.cz, 2013)
Zajímavým ukazatelem pro výzkum bylo množství lidí, kteří navštěvují jakékoliv
sportovní utkání přímo na stadionech, těch bylo celkem 44,8 % z dotázaných.
Předpokládám ale, že právě tyto kladné odpovědi jsou od respondentů z jednotlivých
hokejových fanklubů, které jsem oslovila. Poslední otázkou z první části dotazníku byl
zájem respondenta o samotný hokej. Díky odpovědím na tuto otázku jsme byli schopni
rozlišit, kdo z respondentů je fanouškem a kdo nikoliv. Výsledky jsou zaznamenány
v tabulce č. 7.

Tabulka č. 7: I. část dotazníku
OTÁZKA

ODPOVĚĎ

POČET
RESPONDENTŮ

%
ZASTOUPENÍ

Zajímáte se o sport?

ANO
NE

208
24

89,7 %
10,3 %

48
56

20,7 %
24,1 %

Jak často sledujete
sportovní utkání v TV?

Min. 1x týdně
2 – 3x měsíčně
Alespoň 1x
měsíčně
Výjimečně
Pouze
reprezentaci
Nikdy

48

20,7 %

40

17,2 %

16

6,9 %

24

10,3 %
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Navštěvujete sportovní
utkání na stadionech?

Zajímáte se o hokej?

Velmi často
Zhruba 1x
měsíčně
Výjimečně

104

44,8 %

64

27,6 %

48

20,7 %

Nikdy

16

6,9 %

ANO
NE

121
111

52,2 %
47,8 %

Zdroj: Vlastní výzkum
V druhé části dotazníku se nám respondenti rozdělili dle odpovědi na poslední
otázku první části, tedy jestli se zajímají o hokej. Díky tomu jsme mohli určit, jestli se
jedná o fanouška hokeje či nikoliv a následující otázky tak rozdělili na více a méně
konkrétní. První skupinu otázek tedy tvořily ty, které jsou zaměřené na hokejové
fanoušky. Z celkového počtu respondentů jich bylo 121. Předpokládám, že tyto osoby
jsou primárně z řad fanoušků z oslovených fanklubů. Následující procentuální údaje jsou
tedy počítány s touto hodnotou.
V první otázce jsem se dotazovala, jestli se zajímají o českou hokejovou extraligu,
kde tři čtvrtiny respondentů odpovědělo kladně. Přisuzuji to především i faktu, že jsem
dotazník rozeslala na již zmíněné fankluby extraligových týmů, tedy na osoby, jejichž
zájmem je hokej i ve volném čase. V následujících otázkách jsem se dotazovala, zdali
mají svůj oblíbený tým, jestli sledují hokejové statistiky a navštěvují hokejová utkání na
stadionech. Výsledek z dotazování, který stojí za zmínku je poměr respondentů, kteří
sledují hokejové statistiky a kteří nikoliv. Počet dotázaných, kteří statistiky nesledují je o
15 % vyšší. Důvodem může být například sledování hokeje jako způsob odreagování
nebo setkávání s přáteli, nikoliv sledování individuálních výkonů hráčů.
Další otázky se již týkaly Radegast Indexu. Zjišťovala jsem, jestli dotazovaní
Radegast Index znají, kde se o něm dozvěděli a jestli ví, se kterým sportem je tato
statistika spojená. V poslední otázce jsem se dotazovala, jestli statistice rozumí a znají
způsob jejího hodnocení. Odpovědi na otázky si můžete opět prohlédnout v tabulce č. 8.
Pozitivním pro Radegast může být, že téměř 90 % hokejových fanoušků Radegast
Index zná, nebo o něm alespoň slyšeli. To značí, že zásah v této skupině je skutečně
vysoký. Polovina dotázaných se o projektu dozvěděla přímo na stadionu, vzhledem
k aktuálnímu stavu, kdy převážná většina aktivit spojených s projektem, probíhá
v průběhu jednotlivých zápasů, to není nijak překvapující. Poměrně zajímavým číslem
ale je počet osob, které se o projektu dozvěděli z televize. Tento fakt přisuzuji
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pravidelnému zmiňování této statistiky ve studiu před a v průběhu každého televizního
zápasu. 59,5 % dotázaných ze skupiny hokejových fanoušků statistice rozumí, zde je ale
určitě prostor pro zlepšení, a právě tomuto faktu by měla pomoci aktivita Hořká výzva,
kterou jsme si představili na straně 59 a která přibližuje jednotlivé části statistiky.
Kompletní výsledky z druhé části dotazníků, které se zaměřily na hokejové
fanoušky jsou k nahlédnutí v tabulce č. 8.
Tabulka č. 8: II. část dotazníku – hokejoví fanoušci
POČET
%
RESPONDENTŮ ZASTOUPENÍ

OTÁZKA

ODPOVĚĎ

Zajímáte se o českou
hokejovou extraligu?

ANO
NE

92
29

75,9 %
24,1 %

ANO
NE

62
50

51,2 %
41,4 %

Mám jich více

9

7,4 %

ANO
NE

51
70

42,2 %
57,8 %

Pravidelně
Občas

38
58

31,4 %
47,9 %

Nikdy

25

20,7 %

ANO
NE

74
13

61,2 %
10,7 %

Slyšel jsem

34

28,1 %

Na internetu
V televizi

5
40

4,7 %
37,1 %

Od známých
Na stadionu

4
57

3,5 %
52,8 %

Jiná možnost

2

1,9 %

ANO

92

76 %

Myslím, že vím

18

14,9 %

NE

11

9,1 %

ANO
Spíše ANO

72
31

59,5 %
25,6 %

Spíše NE

12

9,9 %

NE

6

5%

Máte svůj oblíbený
hokejový extraligový klub?
Sledujete hokejové
statistiky
Navštěvujete hokejová
utkání na stadionech?

Znáte Radegast Index?

Kde jste se o něm
dozvěděli?

Víte, se kterým sportem je
Radegast Index spojený?

Rozumíte statistice
Radegast Index?
Zdroj: Vlastní výzkum
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Druhá část respondentů, kteří označili, že se nezajímají o hokej dostali sérii celkem
tří otázek, které byly hodně obecné. V první otázce jsem se dotazovala na důvod nezájmu
o hokej. Polovina respondentů z řad nefanoušků hokeje, kterých bylo celkem 111,
odpověděla že je hokej nebaví a předpokládám, že preferují sport jiný. V dalších dvou
otázkách jsem se již obecně dotkla tématu Radegast Index, konkrétně jestli o projektu
někdy slyšeli a jestli ví, se kterým sportem je tato statistika spojená. Zde jsem si potvrdila
předpoklad, že převážná většina lidí, kteří se nezajímají o hokej Radegat Index neznají.
Takových bylo téměř 80 %.
90 % dotázaných z řad fanoušků odpovědělo, že o Radegast Indexu minimálně
slyšeli, na rozdíl od respondentů z řad nefanoušků, kde statistiku převážná většina
neznala a ani nevěděla, ke kterému sportu tento projekt přiřadit. Z těchto údajů je jasně
patrné, že veškeré aktivity k propagaci, které se v rámci tohoto projektu uskutečnily, byly
cíleny především na hokejové prostředí a hokejové fanoušky. Do současné chvíle
probíhaly veškeré aktivity k projektu přímo na hokejových stadionech, nebo byly úzce
navázány na hokejové fanoušky. V tomto směru vidím velký potenciál, který může vést
ke zvýšení povědomí o projektu Radegast Index a spojení značky Radegast s hokejem i
u širší veřejnosti vytvořením takové strategie, která se nebude odehrávat přímo na
hokejovém stadionu.
Kompletní výsledky z druhé části dotazování u nehokejových fanoušků přehledně
v tabulce č. 9.
Tabulka č. 9. II. část dotazníku – ostatní respondenti
POČET
%
RESPONDENTŮ ZASTOUPENÍ

OTÁZKA

ODPOVĚĎ

Proč se o hokej
nezajímáte?

Nezajímám se o
sport
Hokej mě nebaví

Slyšel/a jste někdy o
Radegast Indexu?
Víte, se kterým
sportem je Radegast
Index spojený?

24

21,6 %

56

50,5 %

Nemám na to čas

31

27,9 %

ANO, RI znám

10

9%

ANO, slyšel/a jsem
NE, neslyšel/a

13
88

11,7 %
79,3 %

ANO

12

10,8 %

Myslím, že vím
NE

9
90

8,1 %
81,1 %

Zdroj: Vlastní výzkum
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V poslední části jsem se již dotazovala na osobní údaje o respondentovi a tyto
výsledky jsou již zveřejněny v tabulkách č. 4, 5 a 6. Kompletní seznam otázek z dotazníku
naleznete v příloze č. 1 této diplomové práce.
5.5.2 Výsledky z rozhovoru s Brand specialistou pro Radegast
Rozhovor s Kateřinou Haškovou, jejíž pracovní pozice je Brand specialista pro
Radegast proběhl 2. listopadu 2017. Měla jsem dopředu připravené otázky, které se týkali
Radegastu a jejich aktivit v rámci hokejového partnerství, především projektu Radegast
Index. Tyto otázky následně sloužily k doplnění dotazníkového výzkumu. Během
rozhovoru jsem ale doplnila dvě otázky, které mi vyplynuly z odpovědí slečny Haškové.
Pracovní náplní slečny Haškové v rámci její pozice v Radegastu je celkový dohled
nad aktivitami, které jsou spojené s partnerstvím Radegastu s českým hokejem. Dále se
stará o aktivaci v rámci festivalu Colours of Ostrava a celkovou komunikaci na
digitálních platformách. Součástí její náplně je také dohled nad kvalitou prodávaných
produktů a vzdělávání zákazníků v požadavcích, které by měly být kladeny na hospodské
při podávání piva.
Potvrdila hodnoty značky, které jsem si nastínila pomocí Kapfererova šestiúhelníku
a myšlenku propojení hořkého piva pro pravé chlapy a hokeje jako sportu pro tvrdé
chlapy. Nastínila, jaké aktivity v rámci partnerství s hokejem realizují, včetně Radegast
Indexu. Tyto aktivity jsme si představili v kapitole č. 5.4.2. Na následující sezónu
Radegast plánuje komunikaci pomocí kampaně Hořké momenty. Tato kampaň opět
propojuje typické znaky pro značku Radegast pomocí hokeje, pro který jsou tyto znaky
totožné. Cílem je přiblížit hořkost koncovému zákazníkovi v pozitivním smyslu právě
pomocí hokejových momentů. Stejně jako v hokeji si i v životě díky hořkým momentům
můžete v budoucnu vychutnat cenné vítězství.
Při dotazu, jak vnímá Radegast Index ocenila velmi pozitivně, že se myslí na hráče,
kteří jsou v klasickém oceňování a bodování přehlíženi i když jsou nedílnou součástí
týmu. Je ráda, že dostanou prostor hráči, kteří okusí hořkost hokeje více než ostatní a jsou
patřičně za dřinu oceněni. Přesně tyto hodnoty jsou v souladu s positioningem značky
Radegast a rádi by je ještě prohloubili a rozšířili mezi širší veřejnost.
Při dotazu na slabiny a příležitosti projektu zmínila jako jednu ze slabin, že o
projektu neví dostatek lidí. Statistiku využívají trenéři, hokejoví experti a core fanoušci
ale u širšího publika není moc známá a v tom vidí příležitost pro zlepšení.
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Do následujících sezón si stanovili jako jeden z cílů již zmíněné zvýšení povědomí
o Radegast Indexu a dále zvýšení kvality čepování piva na stadionech. Na dotaz, jestli jí
výsledky z výzkumu ohledně povědomí o Radegast Indexu nějak překvapily odpověděla,
že jsou si vědomi faktu, že projekt znají skutečně jen core fanoušci, a to by chtěli do
budoucna změnit. Nastínila také, že by byli rádi, kdyby se ocenění obránců rozšířilo i za
hranice České republiky, to je ale pro ně velký výhled do budoucnosti. Poslední otázku,
která byla doplněna na základně předchozí odpovědi pro jednoznačné upřesnění, tedy
jestli vnímá Radegast jako příležitost rozšíření povědomí o projektu Radegast Index a
spojení značky s hokejem i mimo hokejovou komunitu odpověděla kladně. Přepis celého
rozhovoru je umístěn v příloze č. 2 této diplomové práce.
5.5.3 SWOT analýza projektu Radegast Index
Na základě poznatků, které jsem o projektu Radegast Index získala a na základě
výsledků z dotazování, jsem vypracovala doplňující SWOT analýzu. Následným
rozhovorem jsem si názory potvrdila. Zpracovaná SWOT analýza je znázorněna v tabulce
č. 10.
Mezi silné stránky určitě řadím podporu positioningu značky samotným projektem.
Jak již bylo zmíněno v charakteristikách značky, Radegast se profiluje jako hořké pivo,
cílovým zákazníkem jsou především muži se zájmem o sport. Tyto znaky jsou totožné
pro hokej a jejich hráče. Jak potvrdil i výzkum, díky projektu je povědomí o Radegast
Indexu a spojení s hokejem mezi fanoušky opravdu silné. Radegast Index dává také
prostor pro vznik řady dalších dílčích projektů, které jsme si vyjmenovali v kapitolách
výše. Tyto jednotlivé aktivity podporují Radegast Index, protože jsou na něj velmi úzce
navázány, zároveň také rozšiřují jeho povědomí a generují další témata pro PR
komunikaci. Díky tomu, že patří mezi oficiální statistiky extraligy, je respektován jak
mezi hokejovou veřejností, tak i odborníky.
Za slabou stránku můžeme určitě označit dominanci jednoho hráče. Tato
dominance je způsobena stylem hry daného hráče, která je postavena na bodovaných
zákrocích a lidským faktorem. Obě tyto hrozby se v poslední sezóně částečně vyřešili
drobnou úpravou bodování a jak bylo z této sezóny zřejmé Jan Výtisk měl stále převahu,
jeho dominance již ale nebyla tak výrazná.
Další slabou stránkou, která stojí rozhodně za zmínku je zásah především
hokejového prostředí. Radegast Index je unikátní projekt v rámci hokeje celosvětově, a
proto zde vnímám velký potenciál pro rozšíření i mimo hokejové stadiony.
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Jednou z příležitostí, je vysoký věk Jana Výtiska, dominujícího hráče v Radegast
Indexu. Jak již v mnoha rozhovorech naznačili i sami protihráči, o zelenou helmu se bude
znovu bojovat nejspíš teprve tehdy, až Výtisk ukončí kariéru, protože je v tomto ohledu
skutečně unikát. Tento fakt může například vést k tomu, že se z Jana Výtiska stane tvář
celého projektu, a i on může posloužit jako jeden z komunikačních nástrojů.
Další příležitostí pro tento projekt je oslovení potencionálních zákazníků Radegastu
pomocí hokeje a Radegast Indexu i mimo hokejové prostředí. Radegast v současné chvíli
využívá jako hlavní komunikační téma hořkost, která je pro jejich produkt
charakteristická. I přes jasně charakteristickou chuť této značky se určitou mírou hořkosti
vyznačuje převážná většina piv. Žádná jiná konkurenční značka se ale nevyznačuje
spojením s hokejem, proto zde vnímám jasný potenciál, jak se ještě více odlišit od
konkurence.
Bohužel ale i díky dominanci jednoho hráče vystávají hrozby, které je nutné řešit.
Především ztráta respektu samotné statistiky jak mezi fanoušky, tak i experty. Jednou
z možností, jak tuto hrozbu eliminovat je například zpětná kontrola zapsaných bodů do
statistik odehraných zápasů pomocí videa. Díky možnosti přehrát si jednotlivé zákroky
zpomaleně či opakovaně dojde k přesnějším výsledkům statistiky. Výsledky této
statistiky ale není možné získat ihned po odehrání zápasu vzhledem k časové náročnosti,
což je samozřejmě nevýhodou.
Tabulka č. 10: SWOT analýza projektu Radegast Index
Silné stránky (Strenghts)

Slabé stránky (Weakness)

- Podpora positioningu značky

- Oslovuje pouze core fanoušky

- Tvoří základ pro další podprojekty

- Dominance jednoho hráče

- Generuje témata a projekty pro PR komunikaci

- Statistika ovlivněna lidským faktorem

- Posiluje povědomí o spojení značky s hokejem

- Ignorace značky Radegast s kluby spojenými
s konkurencí (HC Kometa Brno)

- Oslovuje fanoušky napříč komunikačními kanály
- Respektován médii a fanoušky

- Kladně

přijímán

odbornou

marketingovou

veřejností

Příležitosti (Opportunities)

Hrozby (Threats)
- Ztráta

- Vysoký věk J. Výtiska

respektu

jednoho hráče

- Hokej jako hlavní komunikační téma

Zdroj: Vlastní zpracování
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z důvodu

dominance

6.

SYNTETICKÁ ČÁST
Za obrovskou výhodu značky Radegast oproti konkurenci vnímám právě spojení

s hokejem. Řada konkurenčních pivovarů participuje a podporuje kulturní akce a
festivaly, žádná jiná značka ale není tak úzce navázaná na hokej a nesplňuje stejné
hodnoty, jako samotný sport. Právě proto jsem se rozhodla v rámci marketingové
strategie, kterou v následující části představím, navázat právě na spojení s hokejem a
projekt Radegast Index.

6.1 Situační analýza – shrnutí
Díky situační analýze, kterou jsem provedla v rámci kapitoly číslo 5 jsme si
představili aktuální stav. Radegast s nejvyšší hokejovou ligou spolupracuje od roku 2012
a v rámci této spolupráce je jeho hlavním projektem Radegast Index, který se začal
realizovat o rok později. Tento projekt se dále rozvíjí dalšími podprojekty, které jsou na
Radegast Index úzce navázány, ale jejich zásah je především na aktivní hokejové
fanoušky, protože řada aktivit probíhá přímo na stadionech v průběhu hokejových utkání.
Zde vnímám velký potenciál k oslovení dalších zákazníků i mimo hokejové stadiony.
Jako významnou výhodu oproti konkurenci vnímám právě ve spojení s hokejem. Český
národ je na svoji hokejovou historii patřičně hrdý, stejně tak jako na české pivo, a i proto
jsem se rozhodla jej použít jako hlavní komunikační nástroj v rámci navrhované
marketingové strategie

6.2 Stanovení marketingových cílů a formulace strategie
Jedním z hlavních cílů je samozřejmě obecné zvýšení prodeje. Pivovar Radegast
má nejvyšší zastoupení na Moravě, což je logické vzhledem k jeho původu. V oblasti
Čech jejich prodej nedosahuje takových výsledků a předpokládám, že jedním z jejich
dlouhodobých cílů je toto změnit. Druhým hlavním cílem je zvýšení povědomí o spojení
pivovaru Radegast s českým hokejem a českou hokejovou ligou. Navrhuji proto rozšířit
cílovou skupinu, na kterou se pivovar Radegast v současné době zaměřuje. Hokej je
v České republice velmi populární sport a konzumace piva k tomuto sportu přirozeně
patří. Radegast v současné chvíli ale většinu svých hokejových aktivit, které toto
přirozené spojení komunikuje, realizuje především na hokejových stadionech. Jedinou
výjimkou je televizní reklama s hokejovou tématikou. Současně s ní je ale vysílána i
standartní televizní reklama bez hokejové tématiky, což může být pro některé zákazníky
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matoucí. Vzhledem k hrdosti, kterou český národ cítí jak ke své hokejové historii, tak i
k tradičnímu českému pivu, vnímám hokej jako hlavní komunikační téma, které pomůže
rozšířit vnímání značky Radegast, jako oficiálního piva české hokejové ligy i mimo zdi
hokejových stadionů. Zároveň toto téma pomůže k výraznému odlišení od konkurence.
Strategii, kterou navrhuji využít je tedy rozvoj trhu., Rozšířením cílové skupiny a
oslovení tohoto segmentu pomocí hokeje, jako hlavního komunikačního tématu. Hlavním
nástrojem marketingového mixu, který v rámci navrhované strategie využiji, je
propagace. Kromě reklamy, kterou navrhuji využívat pouze s hokejovou tématikou, se
zaměřím především na event marketing.

6.2.1 Stanovení cílové skupiny
Jako cílový segment pro navrhnutou marketingovou strategii byli určeni muži.
Charakteristického spotřebitele pro značku Radegast v rámci Kapfererova šestiúhelníku
v kapitole č. 5, jsme definovali jako silného, odolného a sebevědomého a tyto vlastnosti
jsou vhodné i pro navrhovanou strategii. Vzhledem k tomu, že se jedná o alkoholický
produkt, je nutné, aby byli starší 18 let. Hlavní věkové rozmezí, na které navrhovaná
strategie cílí je mezi 25 a 45 lety. Jedná se především o otce od rodin, kteří svůj volný čas
tráví aktivně a společně s rodinou. Projevují zájem o sport a kulturu, nejsou ale typickými
sportovními fanoušky, kteří pravidelně navštěvují hokejové stadiony.

6.2.2 Formulace strategie
Jako hlavní komunikační téma využiji hokej a projekt Radegast Index. Úkolem tedy
je vymyslet takový směr marketingové strategie, která bude oslovovat primárně výše
uvedený cílový segment a širší veřejnost, pro kterou jsou charakteristické podobné
vlastnosti. Strategie by měla úzce souviset s hokejem a prostředím, ve kterém se hokej
odehrává, musí ale zároveň být atraktivní i pro spotřebitele, kteří nejsou primárně
fanoušci tohoto sportu. Její realizace se proto musí odehrávat mimo hokejové stadiony,
které navštěvují především fanoušci jednotlivých extraligových týmů. Strategie by měla
být navázána na hokej a projekt Radegast Index, musí ale mít jasný společenský přesah.
Musí splňovat jednotlivé znaky definované v Kapfererově šestiúhelníku pro značku
Radegast, tedy být inovativní a originální. V rámci strategie by mělo jít především o
setkávání se s přáteli a rodinou, sdílení společných zážitků. Navrhnout dva směry,
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kterými se strategie může vydat, každý jinak finančně náročný, oba směry však musí
splňovat výše zmíněné znaky a samozřejmě být realizovatelné.

6.3

Radegast ledové plochy
Prvním směrem, který navrhuji pro zvýšení povědomí o spojení pivovaru

Radegast s hokejem jsou ledové plochy v extraligových městech. V současné době roste
trend mobilních ledových ploch, které si města pronajímají na určitá období v průběhu
zimy. V posledních letech se města, i vzhledem k finanční nákladnosti pronájmu,
přiklánějí ke koupi. Pro příklad pronájem mobilní ledové plochy na 5 měsíců stojí zhruba
2 mil. Kč. Koupě ledové plochy stojí dvojnásobek této ceny, třetí rok provozu tedy již
generuje určitý zisk. Navíc řada výrobců umožňuje zpětný odkup v případě, že se město
rozhodne již mobilní plochu dále nevyužívat.
Mobilní ledové plochy jsou využívány hlavně v období od listopadu do března,
tedy v období, ve kterém probíhá i hokejová extraliga. Vzhledem k finanční úspoře obou
zúčastněných stran (tedy města a pivovaru Radegast) navrhuji, aby se Radegast spojil
s vedením jednotlivých měst a mobilní ledové plochy pronajímali společně. Druhou
variantou je partnerství Radegastu a vedením města za situace, že město má již ledovou
plochu zakoupenou. Toto partnerství umožní Radegastu branding ledové plochy, prodej
produktů a také propagaci jejich značky jako oficiálního partnera hokeje mimo hokejové
stadiony. Město kromě finančního plnění získá plnohodnotný program, který by se v
rámci ledových ploch konal a který si představíme dále v kapitole. Třetím subjektem,
který na ledových plochách participuje a z této aktivity získává užitek ve formě propagace
je extraligový hokejový tým z daného města.
Náklady spojené s realizací ledových ploch v celkem 14 městech, ve kterých by
se ledové plochy realizovaly, se budou lišit v návaznosti na to, jestli má již město mobilní
ledovou plochu zakoupenou, nebo ji každoročně pronajímá. Přesto odhaduji průměrné
náklady na provoz jedné ledové plochy ze strany Radegastu na zhruba 1 až 1,5 milion Kč
na sezónu. Do těchto nákladů počítám s pronájmem ledové plochy a jeho údržbou ve
spolupráci s městem, provozní personál a promotion tým, který bude na místě ve dnech
konání jednotlivých aktivit. Vzhledem k tomu, že většina aktivit vychází z již fungujících
podprojektů, počítám s minimálními vedlejšími náklady. U aktivit, které jsou spojené
s extraligovým týmem opět počítám s minimálními vzniklými náklady, vzhledem
k možnosti zajímavé formy propagace samotného týmu by byl prospěch oboustranný.
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Tyto ledové plochy s hokejem velmi úzce souvisí, navštěvují je ale především
rodiny s dětmi. Program ledové plochy musí být přizpůsoben tak, aby oslovoval jak
dětské, tak i dospělé návštěvníky. Aktivity zaměřené na osoby mladší 18 let musí být
propojeny více s hokejem a místním extraligovým klubem. Paralelně s těmito aktivitami
ale musí probíhat program i pro dospělé návštěvníky který bude spojení s Radegastem
jako oficiálním pivem Tipsport extraligy ledního hokeje a projekt Radegast Index více
přibližovat.
Na obrázku č. 17 je znázorněn návrh brandingu mobilních ledových ploch.
Obrázek č. 17: Návrh brandingu ledových ploch

Zdroj: Vlastní zpracování
V následujících podkapitolách si představíme jednotlivé doplňkové aktivity, které
by podporovali spojení Radegastu s hokejem a zároveň by přibližovali projekt Radegast
Index zajímavou formou i publiku, které se s ním doposud nesetkalo.

6.3.1 Hokejová škola
Vzhledem k tomu, že na tyto ledové plochy chodí především rodiny s dětmi, je
potřeba program uzpůsobit především jim. Kromě klasického volného bruslení navrhuji
pravidelné hokejové tréninky v určených dnech. Tyto tréninky by vedli hokejoví trenéři
pro mládež z místních extraligových týmu. Tyto tréninky by zábavnou formou učili
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základy bruslení, práci s hokejkou, střelbu na bránu apod. Zároveň by tyto tréninky mohly
sloužit jako nábor nových hráčů do místních hokejových týmů. Součástí těchto
tréninkových bloků by bylo i krátké představení Radegast Indexu a úlohy obránců jako
nedílné součásti týmu.
Navrhuji zhruba dvakrát týdně hokejové tréninky pro děti předškolního věku a pro
děti do 10 let. Hodinová lekce by pomáhala rozvíjet základy bruslení, hru s hokejkou a
základ hry s pukem. Vysvětlovala by hokejová pravidla a rozvíjela týmového ducha.
Hokejová škola by také sloužila pro rodiče, kteří si nejsou jisti, jestli bude hokej jejich
potomky bavit, a proto si jej v rámci ledových ploch mohou vyzkoušet.
Pro dospělé by kromě konzumace produktů byla možnost vyzkoušet si jednotlivé
aktivity, které jsou již využívány v rámci propagace Radegast Indexu na hokejových
stadionech v podprojektu Hořká výzva. Pro aktivní účastníky na ledě by byla možnost
vyzkoušet si jednotlivé tréninkové techniky, které využívají samotní obránci. Například
bruslení s expanderem, zkouška tzv. hitovacího panáka, který umožňuje vyzkoušet si
provedení správného hitu, a v neposlední řadě i unikátní plexisklo vytvořené pro
jedinečnou možnost zažít pocit, který obránce prožívá při blokování střel, kdy na něj letí
puk rychlostí až 170 km/h.

6.3.2 Autogramiáda a představení extraligového týmu
Ledové plochy můžou kromě propagace spojení Radegastu s hokejem sloužit i
k propagaci samotného extraligového klubu. Návštěva ledové plochy hráči z
místního týmu může být dalším zpestřením programu ledových ploch a zároveň může
sloužit k předání zkušeností a informací o klubu dětem a mládeži. Hráč, který v rámci
týmu nasbírá nejvíce Radegast Index bodů by tuto statistiku představil a demonstroval
jednotlivé zákroky, které se v ní hodnotí. Program by zakončila autogramiáda
extraligového týmu.
6.3.3 Exhibiční utkání a doplňkové aktivity
Jako další aktivitu, která by mohla být součástí programu ledových ploch
v jednotlivých městech navrhuji možnost zahrát si zkrácené utkání proti hráčům
z extraligového klubu. Věřím, že tento unikátní zážitek by přilákal jak řadu fanoušků
hokeje, tak i osoby, které se za fanoušky příliš nepovažují. Doplněn by mohl být
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exhibičním utkáním samotných hráčů týmu jako lákadlo pro lidé mimo fanouškovskou
komunitu k návštěvě regulérních zápasů v rámci Tipsport extraligy ledního hokeje.
Zároveň navrhuji každodenní hokejové minisoutěže, například rychlost střely, nebo
přesnost střely na bránu o věcné ceny a produkty od Radegastu pro dospělé návštěvníky.
6.3.4 Mediální partnerství a propagace
Pro co největší možnou propagaci aktivity a zvýšení povědomí o fungování ledové
plochy v rámci daného regionu navrhuji spojení s regionálním tištěným médiem, např.
Deníkem. Tato spolupráce kromě již zmíněného šíření povědomí o samotném fungování
ledové plochy bude pravidelně informovat o programu, který se v rámci ledové plochy
konal a konat bude. Díky využití propagace na regionální úrovni, dostává koncový
zákazník relevantní informace pro jeho konkrétní místo pobytu, předpokládám, že i toto
podpoří již hojně využívané ledové plochy a zajímavý program povede k vysoké
návštěvnosti. Vzhledem k tomu, že aktivity realizované na ledových plochách by byly
různorodé, předpokládám, že by návštěvník přicházel opakovaně. V rámci pravidelných
rubrik ohledně programu na ledových plochách je možné tento prostor využít i
k propagaci Radegast Indexu.
6.3.5 Marketingový přínos ledových ploch
Cílem této marketingové strategie kromě finančního zisku z prodeje produktů je
zvýšení povědomí o spojení Radegastu s extraligovým hokejem a projektu Radegast
Index na regionální úrovni. Další přínos je společenské vyžití pod záštitou města a
propagace místního extraligového týmu. Vzhledem k tomu, že extraligové týmy působí
téměř ve všech krajích, zásah cílové skupiny bude celorepublikový ale přesto
přizpůsobený danému regionu.

6.4

Radegast Winter Classic
Návrat k počátkům hokeje, i tak by se nadneseně dal nazvat hokej pod otevřeným

nebem. Ve Spojených státech amerických v rámci NHL patří Winter Classic ke
každoroční tradici a tyto zápasy patří k nejsledovanějším hokejovým utkáním celé
sezóny. Nejde jen o sportovní zážitek, ale především společenský, kdy na uměle
vytvořený hokejový stadion chodí i návštěvníci, kteří na zápasy národní hokejové ligy
běžně nechodí. Že by taková akce mohla fungovat potvrzuje i jednorázová událost, kterou
pořádala v sezóně 2015/2016 HC Kometa Brno a nazvala ji Hokejové hry. Během týdne,
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kdy na stadionu proběhlo extraligové utkání pod otevřeným nebem, v rámci kterého
vznikl i nový návštěvnický rekord, který činí 21 500 diváků a je platný dodnes, probíhalo
také veřejné bruslení, koncert a další doplňkové aktivity. Celkem tedy tuto akci navštívilo
téměř 66 tisíc diváků a návštěvníků.

6.4.1 Inspirace v zámoří
Ve spojených státech amerických přišel poprvé s myšlenkou utkání pod
otevřeným nebem v rámci národní hokejové ligy tým Edmonton Oilers v roce 2003, který
tak chtěl oslavit své 25. výročí působení v NHL pod názvem Heritage Classic. Zápas se
uskutečnil 22. listopadu téhož roku proti týmu Montreal Canadiens pod sloganem „A
November to Remember“ volně přeloženo jako „Nezapomenutelný listopad“. Zápasu se
zúčastnilo 51 167 diváků i přesto, že teploty sahaly hluboko pod bod mrazu. Od roku
2008 se tyto zápasy staly tradicí a již pod oficiálním názvem NHL Winter Classic se
konají vždy 1. ledna a odehrávají se na upravených baseballových nebo fotbalových
hřištích. Všechny odehrané zápasy měly vysokou diváckou sledovanost nejen na
stadionu, ale i u televizních obrazovek. Například Winter Classic z roku 2009 mezi
Detroit Red Wings a Chicago Blackhawks měly historicky největší televizní sledovanost
za 33 let a to přesně 4,4 milionu diváků. Na obrázku č. 18 si můžete prohlédnout diváckou
obsazenost na zápase NHL Winter Classic z roku 2014 mezi Detroit Red Wings a
Toronto Maple Leafs, který sledovalo na místě přesně 105 481 diváků, což je nejvíc
v historii zápasů pod otevřeným nebem.
Obrázek č. 18: NHL Winter Classic 2014

Zdroj: Sportstalkflorida.com (2014)
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6.4.2 Hokejové utkání pod otevřeným nebem
V rámci zvýšení povědomí o spojení pivovaru Radegastu s hokejem je utkání pod
otevřeným nebem unikátní příležitostí, která nemá na českém trhu obdoby. Jedinečný
zážitek, který se stane každoroční tradicí. Vybraný zápas během základní části, který je
divácky atraktivní, by se změnil z obyčejného ligového zápasu v jedinečnou událost.
Díky své atraktivitě a unikátnosti přiláká tato aktivita i návštěvníky z řad široké
veřejnosti, nikoliv pouze hokejové fanoušky. Díky možnosti odehrát zápas pod
otevřeným nebem každý rok v jiném městě a s jinými týmy, mají možnost fanoušci všech
extraligových týmů zažít atraktivní nejen sportovní ale i společenskou událost. Jednotlivé
duely je ale potřeba pečlivě vybrat tak, aby podpořili atraktivitu zápasu. Přirozená rivalita,
která mezi jednotlivými kluby panuje, je další přidanou hodnotou takového utkání.
Zápasy dvojic jako například HC Sparta Praha s brněnskou Kometou, nebo Mountfield
HK s pardubickým Dynamem.
Aktivita přibližuje Radegast jako oficiální pivo české extraligy široké veřejnosti a
zvyšuje povědomí o spojení značky s hokejem. Ačkoliv se jedná o hokejové utkání,
prostředí, ve kterém se odehrává, tedy mobilní ledová plocha s tribunami pod otevřeným
nebem, jej činí unikátní a divácky velmi atraktivní, které láká i diváky mimo hokejovou
fanouškovskou základnu.
Nešlo by však jen o samotné utkání, ale o řadu dalších aktivit, které by se v rámci
Radegast Winter Classic konaly. Utkání vysokoškolských hokejových týmů, nebo i
charitativní zápas legend českého hokeje, ze kterého by výtěžek ze vstupenek podpořil
vybranou neziskovou organizaci či charitu v rámci regionu, by mohly být dalším
oživením této akce a zároveň tím podpořit zvýšení povědomí o partnerství Radegastu
s hokejem, ale také projektu Radegast Index. Tyto vedlejší aktivity také tvoří další prostor
pro získání partnerů či sponzorů akce, kteří vzhledem k jeho větší finanční náročnosti,
budou nutnou součástí realizace.
Předpokládané celkové náklady na realizaci týdenní akce Radegast Winter Classic
odhaduji na zhruba 30 mil. Kč. Tyto náklady zahrnují výstavbu mobilní ledové plochy a
tribun, provozní personál, promotion tým, náklady na propagaci,
Na obrázku č. 19 si můžete prohlédnout návrh loga pro Radegast Winter Classic.
Dominantou loga je nápis Radegast, na který je využit Radegast font společně se zimní
tématikou.
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Obrázek č. 19: Návrh loga Radegast Winter Classic

Zdroj: Vlastní zpracování
V následujících podkapitolách si představíme jednotlivé vedlejší aktivity, které
navrhuji, jakou součást Radegast Winter Classic.
6.4.3 Hokejová bitva univerzit
Hokejová bitva univerzit je již několik let mezi studenty velmi oblíbenou události,
v rámci které mohou podpořit svoji vysokou školu. Jednou z možností, jak Radegast
Winter Classic oživit je turnaj jednotlivých vysokých škol České republiky. Vybrané
univerzity by proti sobě nastoupily ve dvoudenním turnaji, ve kterém by se utkaly o titul
mistrů České republiky mezi vysokými školami. Finálový zápas by byl součástí hlavního
programu před extraligovým utkáním. Hokejové bitvy jsou mezi studenty velmi
populární. Pravidelně vyprodávají brněnskou DRFG či pražskou TipSport arénu
s kapacitou 7 700 respektive 13 150 sedadel.
Akce je postavena na rivalitním souboji a skvělé atmosféře, kterou vytvářejí
studenti jednotlivých univerzit, kteří jsou na svoji alma mater patřičně hrdí. Tuto akci
proto navštěvují i osoby, kteří se o hokej běžně nezajímají. Díky tomu je to ideální
příležitost, jak těmto návštěvníkům přiblížit spojení Radegastu s hokejem a představit
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projekt Radegast Index zapojením aktivit z již realizované aktivity Hořká výzva, kterou
jsme si představili v kapitole č. 5.
6.4.4 Zápas legend a charitativní účel akce
Charitativní zápas legend by byl organizován především pro charitativní účel a
pomoc vybranému subjektu buď na podporu hokejové mládeže v daném regionu případně
na různé nadace. Bývalé hokejové hvězdy jako Dominik Hašek, Martin Procházka nebo
Vladimír Růžička by mezi sebou sehráli zkrácené exhibiční utkání, jehož výtěžek ze
vstupného by byl právě věnován na dobročinný účel.
Druhou charitativní akcí v rámci Radegast Winter Classic by byla dražba unikátní
edice dresů, které by byly speciálně vyrobeny pro tento zápas pro dva týmy, které se
utkají v hlavním zápase. Jednotlivé návrhy pro dresy si představíme v další části
diplomové práce.
6.4.5 Speciální dresy a merchandising
Je již standardní součástí marketingové strategie většiny projektů, připravit pro
návštěvníky speciální merchandising s logem dané akce. Pro Radegast Winter Classic
navrhuji kromě standartních produktů jako jsou kulichy, šály nebo mikiny navrhnout i
speciální sadu dresů pro oba zúčastněné týmy. Dominantou těchto dresů by kromě loga
akce byla i zimní tématika, která je součástí celého názvu akce. Po zápase by se tyto dresy
dražily a výtěžek by byl věnován na charitativní účel v daném regionu, kde se akce
konala. Na obrázku č. 20 si můžete prohlédnou návrh dresů pro týmy HC Sparta Praha a
HC Kometa Brno na Radegast Winter Classic.
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Obrázek č. 20: Návrh dresů pro Radegast Winter Classic

Zdroj: Vlastní zpracování
6.4.6 Podpora Radegast Indexu
Během týdne, kdy by se Radegast Winter Classic konaly, by mohla být provizorní
ledová plocha otevřena v určitých hodinách pro veřejnost k volnému bruslení.
K propojení akce s Radegast Indexem využijeme jednotlivé aktivity, které již byly
představeny v rámci ledových ploch v extraligových městech. Tedy hokejová škola pro
mládež i dospělé, autogramiáda extraligového týmu včetně jejich propagace a náboru
nových hráčů.
6.4.7 Mediální partnerství a propagace
V rámci partnerství České televize s Tipsport extraligou předpokládám i zakoupení
vysílacích práv na Radegast Winter Classic jako součást extraligové soutěže. Dále je zde
potenciál pro celorepubliková internetová a tištěná média. Oproti ledovým plochám
v regionu potřebujeme oslovit zákazníky po celé České republice, nikoliv jen v daném
regionu, proto jsou celostátní média vhodnější volbou.
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Jako jednu z možností komunikace navrhuji medailonky a rozhovory s 10
vybranými hráči, především obránci, kteří by zvali na Radegast Winter Classic a zároveň
by přiblížili Radegast Index, jako hokejovou statistiku, která oceňuje jejich práci na ledě.
6.4.8 Prostor pro sponzoring
Vzhledem k velikosti akce a její finanční náročnosti zde vidím velký prostor pro
oslovování dalších sponzorů. V první řadě bych oslovovala oficiální partnery Tipsport
extraligy, kteří se na této soutěži již podílejí, vzhledem k tomu, že vybraný zápas
odehraný v rámci Radegast Winter Classic by byl součástí základní části probíhající
sezóny. Navrhuji také oslovit společnosti, které se zabývají výrobou a montáží mobilních
ledových ploch a tribun. Tato spolupráce by mohla celkovou výši rozpočtu výrazně snížit,
a pro daného sponzora by to byla skvělá možnost vlastní propagace. V druhé vlně bych
oslovila regionální partnery z kraje, ve kterém se daný ročník Radegast Winter Classic
odehraje. Pro tyto sponzory to může být lukrativní příležitost, jak se zviditelnit i za
hranice regionu, ve kterém působí.

6.4.9 Marketingový přínos akce
V prvních letech nepředpokládám výraznou finanční ziskovost akce díky drahé
realizaci konstrukce pro stavbu tribun a přípravu ledové plochy. Tomu by pomohl zisk
velkých sponzorů, případně také sponzora podnikajícího v tomto odvětví. V prvních
letech je hlavním účelem této akce zvýšení povědomí o spojení Radegastu s extraligovým
hokejem, zvýšení prodeje a budování značky na novém trhu, tedy mezi zákazníky, na
které do současné chvíle nebylo cíleno. Prodejem vstupného, produktů, merchandisingu
a vysílacích práv je možné generovat jistý zisk, předpokládám, že v prvních letech by byl
investován zpět do realizace a zlepšení dané akce. Do budoucna, pokud by se Radegast
Winter Classic stalo každoroční událostí a s přihlédnutím na dlouhodobějších spolupráci
vybraných sponzorů je ziskový potenciál vysoký. Vzhledem k tomu, že by se každý rok
konal v jiném městě za účasti jiných týmů, nedojde ke snížení atraktivity dané akce a
předpokládám pravidelnou vysokou návštěvnost.
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7.

ZÁVĚR
Projekt Radegast Index je již etablovanou součástí české nejvyšší hokejové ligy,

v rámci které se realizuje od roku 2013. V této diplomové práci jsem si za cíl stanovila
zjistit povědomí o projektu Radegast Index mezi širší veřejností. K výsledkům jsem došla
pomocí tří výzkumných metod, které jsem zpracovala a vyhodnotila. Jednalo se o
dotazování pomocí elektronického dotazníku, polostrukturovaného rozhovoru s brand
specialistou pro značku Radegast a následné zpracování SWOT analýzy.
Na základě výsledků, díky kterým jsme zjistili, že povědomí o projektu a spojení
Radegastu s hokejem, je uvnitř komunity hokejových fanoušků velmi silné, na druhé
straně mimo hokejové nadšence je toto povědomí téměř nulové, jsem popsala návrh
marketingové strategie. V současné době se veškeré aktivity, které se realizují jako
součást projektu Radegast Index, odehrávají přímo na hokejových stadionech, nebo jsou
na komunitu hokejových fanoušků úzce navázány. Proto jsem se rozhodla návrh
marketingové strategie připravit tak, aby oslovila také osoby mimo hokejové prostředí,
čímž dojde ke zvýšení povědomí o spojení značky Radegast s hokejem a o projektu
Radegast Index.
V teoretické části práce jsme si rozebrali jednotlivá teoretická východiska, která
s diplomovou prací velmi úzce souvisí. Představili jsme si marketingové plánování a jeho
jednotlivé kroky, které vedou k jeho úspěšnému naplnění. Představili jsme si co je
marketingový mix a nastínili druhy marketingových strategií. V druhé části jsme si
představili sponzoring a jeho význam.
V dalších částech jsme již naplňovali první kroky ze strategického plánování.
Představili si stručně Tipsport extraligu ledního hokeje a pivovar Radegast včetně
současných sponzoringových aktivit, které pivovar realizuje. Nastínili identitu jejich
značky a představili si projekt Radegast Index, na který se v této diplomové práci
zaměřujeme. Uvedli jsme si jednotlivé doplňkové aktivity, které s projektem souvisí, jako
například Očima bojovníka, což je jedinečný sestřih záběrů z unikátní zelené helmy se
zabudovanou kamerou, která přináší záběry přímo ze hry nebo Hořkou volbu, která
ocenila fanoušky z jednotlivých extraligových týmů za jejich obětavost. Tímto celkovým
shrnutím jsme provedli situační analýzu k představení současného stavu projektu a
nastínění potenciálních příležitostí pro jeho rozvoj.
Na závěru analytické části jsme si představili výsledky z jednotlivých výzkumných
metod. Díky dotazníkovému šetření jsme došli k výsledku, že Radegast Index znají
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skutečně jen fanoušci, kteří se pohybují v extraligovém prostředí a přímo na hokejových
stadionech. Tuto skutečnost jsme si potvrdili i s brand specialistou pro Radegast.
Zpracováním SWOT analýzy jsme si definovali jako jednu z příležitostí oslovit i širší
veřejnost mimo hokejové stadiony.
Na základě zpracování analytické části a vydefinování příležitostí pro projekt
Radegast Index jsme si určili cílový segment pro návrh marketingové strategie a pro něj
navrhli marketingovou strategii, jejíž součástí byly dva různě finančně náročné směry.
Zvolenou strategií tedy bude rozšíření na nové trhy, pomocí rozšíření cílového segmentu,
hlavním nástrojem marketingového mixu bude propagace, konkrétně event. marketing.
Oba směry mají jako hlavní komunikační téma hokej a hokejové prostředí, jejich
realizace ale probíhá mimo hokejové stadiony, čímž oslovují i osoby, které se pohybují
mimo hokejové prostředí.
První aktivitou jsou mobilní ledové plochy v extraligových městech. Součástí této
aktivity je i doplňkový program. Tento program pomáhá k šíření povědomí o projektu
Radegast Index a detailněji jej představuje návštěvníkům a zároveň podporuje místní
extraligový tým. Ledové plochy navštěvují především rodiny s dětmi, program je proto
přizpůsoben i mladším návštěvníkům pomocí hokejové školy. Tato aktivita je méně
finančně náročná, vzhledem k možnosti participace s vedením měst, kdy řada městských
částí mobilní ledové plochy v zimních měsících již provozuje.
Druhou aktivitou je zápas pod otevřeným nebem známý pod názvem Winter
Classic. Tato akce je velmi populární v zámořské NHL a patří k vysoce sledovaným
utkáním. Nejedná se ani tak o tradiční hokejový zápas jako o společenskou událost, které
se neúčastní jen hokejoví fanoušci. Opět jsem v rámci návrhu pro týdenní Radegast
Winter Classic představila doplňkové aktivity, včetně návrhu loga a unikátních
hokejových dresů, které by se během akce realizovaly.
Všechny aktivity jsou opět navázány na projekt Radegast Index a jsou určeny širší
veřejnosti, nikoliv pouze hokejovým fanouškům, čímž by měly opět pomoci zvýšit
povědomí o daném projektu a spojením značky s hokejem, díky čemu se značka Radegast
jasně odliší od konkurence.
Určitě je zde prostor pro podrobnější rozpracování obou směrů marketingové
strategie. Připravit komunikační plán, vytvořit podrobný rozpočet a připravit podklady
k tomu, aby mohly být obě aktivity realizovány.
V době, kdy byla tato diplomová práce realizována se začaly objevovat zprávy, že
již v lednu roku 2019 se odehraje další hokejové utkání pod otevřeným nebem v rámci
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nejvyšší české soutěže. To značí o jasném zájmu o tuto unikátní akci a jejím potenciálu,
který by značce Radegast mohl mnohé přinést.
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Příloha č. 1

Dotazník k projektu Radegast Index

Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času na vyplnění následujícího dotazníku, který mi
pomůže k mojí diplomové práci. Předem děkuji za odpovědi.
1)

Zajímáte se o sport?
a. ANO
b. NE

2)

Jak často sledujete sportovní utkání v TV?
a. Minimálně jednou týdně
b. 2 – 3krát měsíčně
c. Alespoň jednou měsíčně
d. Výjimečně
e. Pouze reprezentaci
f. Nikdy

3)

Navštěvujete sportovní utkání na stadionech?
a. Velmi často
b. Zhruba jednou za měsíc
c. Výjimečně
d. Nikdy

4)

Zajímáte se o hokej?
a. ANO
b. NE

Pokud byla vaše odpověď ANO, pokračujte na otázku číslo 5. Pokud byla vaše
odpověď NE, přeskočte na otázku číslo 13.
5)

Zajímáte se o hokejovou extraligu?
a. ANO
b. NE

6)

Máte svůj oblíbený hokejový extraligový klub?
a. ANO, mám
b. NE, nemám
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c. Mám jich více
7)

Sledujete hokejové statistiky?
a. ANO
b. NE

8)

Navštěvujete hokejová utkání na stadionech?
a. Navštěvuji pravidelně
b. Občas zajdu
c. Nenavštěvuji vůbec

9)

Znáte Radegast Index
a. ANO
b. Slyšel/a jsem o tom
c. NE

10)

Kde jste se o něm dozvěděli?
a. Na internetu
b. V TV
c. V rádiu
d. Od kamarádů/známých
e. Na stadionu
f. Jiná možnost

11)

Víte, s kterým sportem je Radegast Index spojený?
a. ANO
b. Myslím, že vím
c. NE

12)

Rozumíte statistice Radegast Index?
a. ANO
b. Spíše ANO
c. Spíše NE
d. NE

Pokračujte prosím na obecné informace. (otázka č. 16)
13)

Proč se o hokej nezajímáte?
a. Nezajímám se o sport vůbec
b. Hokej mě nebaví
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c. Nemám na to čas
14)

Slyšel/a jste někdy o Radegast Indexu?
a. ANO, znám Radegast Index
b. ANO, slyšel/a ale nevím co to je
c. NE, nesyšel/a

15)

Víte, s kterým sportem je Radegast Index spojený
a. ANO, vím
b. Myslím, že vím
c. NE, nevím

16)

Pohlaví?
a. MUŽ
b. ŽENA

17)

Věk?
a. 15 – 25 let
b. 26 – 35 let
c. 36 – 45 let
d. 46 – 55 let
e. 55 a více let

18)

Bydliště? (dle kraje)
a. Hl. město Praha
b. Středočeský
c. Jihomoravský
d. Královehradecký
e. Pardubický
f. Liberecký
g. Karlovarský
h. Jihočeský
i. Olomoucký
j. Zlínský
k. Moravskoslezský
l. Vysočina
m. Ůstecký
n. Plzeňský
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Děkuji za vyplnění dotazníku.
Příloha č. 2 Rozhovor s brand specialistou pro pivovar Radegast
2. listopadu 2017 proběhl rozhovor s brand specialistkou Kateřinou Haškovou během
hokejové bitvy univerzit, kde je Radegast hlavním partnerem.
Dobrý den Kateřino, děkuji za váš čas mohla byste se nám v rychlosti představit a
nastínit, jakou pozici v Radegastu zastáváte včetně toho, co máte na starost?
Pracuji jako brand specialista pro značku Radegast. Starám se především o celkové
partnerství Radegastu s českou hokejovou extraligou, aktivaci prezentace na hudebním
festivalu Colours of Ostrava, kde jsme hlavním partnerem a také se starám o komunikaci
na digitálních platformách. Také se starám o program, který si dal za cíl dohlížet na
kvalitu v prodejnách po celé zemi. V rámci tohoto programu také vzděláváme zákazníky
o základní požadavky, na které by měli dbát při objednávání piva v hospodách.
Jaký postoj má pivovar Radegast k hokeji?
Hokej a pivo k sobě prostě patří. Radegast je správně hořké pivo pro pravé chlapy. Hokej
je zase hra pro tvrdé chlapy. Pivo Radegast, stejně jako hokej, patří pravým chlapům,
kteří dokáží ocenit nejen správně hořké pivo, ale i hořké chvíle na ledě a v životě.
Radegast je s hokejovými fanoušky u bujarých oslav vítězství i u hořkých proher jejich
oblíbených týmů. Radegast je s nimi na stadionech, v hospodách i doma u televize.
Správní srdcaři nemusí být jen na ledě, ale najdou se i v pivovaru. Všichni sládci pivovaru
Radegast jsou vlastně současným hokejovým bojovníkům docela podobní. Na rozdíl od
nich nebojují v hokejových arénách, ale za správně hořké pivo uvařené tradičním
způsobem a z kvalitních surovin.
Jaké aktivity jako oficiální pivo Tipsport Extraligy ledního hokeje realizujete?
To vám nejlépe řekne agentura Concept One která pro nás dělá celou aktivaci,
každopádně v roce 2013 Radegast vytvořil Radegast Index jako parametr statistik,
který se zaměřuje na bojovnost hráčů a je složen ze tří parametrů: plusový či minusový
bod získají hráči za pobyt na ledě při vstřelených a obdržených gólech. „Hit“ soupeře je
ceněn jedním bodem, stejně zablokované střely soupeře. Abychom lépe divákům
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vysvětlili, co Radegast Index je, a ukázali, že byt bojovníkem není nic lehkého, rozhodli
jsme se v nové sezóně vyjet na extraligové stadiony, a tuto zkušenost jim přiblížit. Budou
mít možnost zkusit si střelbu na branku, zažít pocit, když na ne letí puk rychlostí až 170
km/h přes virtuální realitu, nebo si změřit sílu na tzv. hitovacím panáku. Následně si šest
vyvolených diváků budou moci jít na led stoupnout za unikátní Radegast plexisklo a
nechat na sebe vystřelit puk v plné rychlosti. Takto jim chceme přiblížit, jak hořký umí
hokej být, a co znamená obětavost bojovníka, který do té rány dobrovolné skočí.
Na play-off bychom rádi fanouškům přiblížili hořkost která je charakteristická chuť piva
Radegast. Přes hořké momenty budeme vysvětlovat, že hořkost je dobra, a děla hokej
atraktivní. Kdyby pořád tým vyhrával, tak fanoušci nemají tak intenzivní zážitek ze hry.
Jak vnímáte Radegast Index?
Je super, že dostanou prostor i obránci. Než se přišlo s Radegast Indexem, vyhlašoval se
vždy jen nejlepší střelec, a mluvilo se o útočnicích, kteří jsou v hokeji vidět téměř pořád.
Ale ti, kteří odvádějí tu největší dřinu si taky zaslouží oceněni. Bez obránců by tým, ani
hokej nefungoval. Není vůbec lehké se postavit do střely a chce to velkou odvahu.
Radegast tyto bojovníky odměňuje, a jsem za to moc ráda. Navíc se tato statistika velmi
dobře prolíná s positioningem naší značky.
Vidíte nějakou slabinu projektu?
O Radegast Indexu neví dostatek lidi. Tuto statistiku používají trenéři, hokejový experti,
core fanoušci, ale širší publikum a osoby mimo hokej ještě ne. Jedním z prvních kroků,
jak toto změnit je, že se od nového roku vydáváme na extraligové stadiony a chceme tuto
metriku fanouškům ukázat a přiblížit ještě víc.
A naopak vnímáte nějaký prostor, kam by se mohl a měl v budoucnu Radegast
Index posunout?
Určitě se ho budeme snažit přiblížit vetší skupině lidí. Hokej je hra, která se stále mění a
posouvá, a právě proto se každý rok Radegast Index lehce upravuje, aby odpovídal
aktuálním potřebám. Jak už jsem říkala, určitě je velký prostor v tom, dostat ho i mimo
hokejové stadiony a přiblížit širšímu publiku.
94

Jaké jste si stanovili cíle do následujících sezón v hokeji a v Radegast Indexu?
Naší velkou ambicí je zvýšit kvalitu čepování na stadionech, jelikož právě tady děla
kvalita hodně často problém. I presto, že před sezonou probíhá školení všech výčepních,
někdy se nedostane pivo k fanouškovi tak, jak bychom si představovali – načepované na
hladinku, s krémovitou pěnou.
U Radegast Indexu je samozřejmě taky velký prostor pro zlepšení, na letošní sezónu
prošel lehkou úpravou v bodování, tak uvidíme, jak se bude měnit v budoucnu.
Z výzkumu, které jsem provedla vyplývá, že Radegast Index znají jen osoby
zajímající se o český hokej a extraligu. Je to pro vás překvapení?
Určitě to pro nás překvapení není. Samozřejmě jsme si již vypracovali řadu výzkumů a
víme, že největší povědomí je u core fanoušků hokeje. Rádi bychom toto do budoucna
změnili.
Co se týká rozšíření i třeba do zahraničí, byly bychom rádi, kdyby se statistika začala
počítat i za hranicemi České republiky, ale to je hodně vzdálená budoucnost. Zatím si ho
necháme u nás doma.
A co povědomí o spojení Radegastu s extraligovým hokejem obecně, vidíte i tam
nějaký prostor pro zlepšení?
Tady je samozřejmě také prostor pro zlepšení. Byly bychom rádi, kdyby si lidé Radegast
s hokejem spojili automaticky. U této cílovky se snažíme pracovat s hořkostí a
vysvětlujeme proč je hořkost dobrá. Přibližujeme hořkost piva Radegast k hořkosti
související s porážkami v hokejových bitvách a v životě. Dále mohla být viděna v televizi
reklama s hokejovou tématikou. Každopádně rádi bychom povědomí o tomto spojení
ještě zvýšili.
Děkuji za odpovědi.
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