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Abstrakt 

Název:  Marketingová komunikace amatérské tenisové ligy Babolat ATTour 

Cíl:   Cílem diplomové práce je zjistit a zhodnotit současný stav marketingové 

komunikace amatérské tenisové ligy Babolat ATTour. Na základě 

získaných informací je cílem vytvořit efektivní marketingovou 

komunikaci obohacenou novými nápady, která bude moci být využita 

tenisovou ligou Babolat ATTour pro zvýšení povědomosti a nových 

potencionálních členů. 

Metody:  Práce bude kombinovat kvantitativní a kvalitativní výzkum. Využita bude 

analýza dokumentů tenisové ligy. Ve kvantitativním výzkumu bude 

využité elektronické a písemné dotazování. Kvalitativní výzkum bude 

využit metodou hloubkové rozhovoru ve formě polostrukturovaného 

rozhovoru. Získané informace budou zpracovány pomocí analýzy dat a 

budou sloužit podkladem pro vytvoření návrhu marketingové komunikace. 

Výsledky:  Výsledkem diplomové práce je návrh marketingové komunikace tenisové 

amatérské ligy Babolat ATTour, který byl vytvořen na základě získaných 

dat o marketingové komunikaci, kterou provozuje liga v současné době. 

Klíčová slova: komunikační mix, propagace, komunikační plán, tenis 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title:   Marketing communication of selected amateur tennis league 

Objectives:  The objective of this thesis is to find out and evaluate the current state of 

marketing communication of amateur tennis league. The main aim is to 

create effective marketing communication enriched with new ideas that 

can be used by the tennis league to increas interest and attracting new 

potential members. 

Methods: The thesis combine quantitative and qualitative research with using 

analysis of tennis league documents. Quantitative research uses electronic 

and written questioning. Qualitative research uses the method of in-depth 

interview in the form of semi-structured interview. The obtained 

informations are processed by data analysis and serves as a basis for 

creating a marketing communication proposal. 

Results:  The result of the thesis is a proposal of marketing communication, which 

is intended for amateur players Babolat ATTour. The proposal was created 

on the basis of marketing communication data, which is operated by the 

tennis league at nowadays. 

Key words: communication mix, promotion, communication plan, tennis
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1. ÚVOD 

V dnešní době se pohyb a aktivní forma života dostává na novou úroveň. Už tomu není 

jako dřív, kdy pohybové aktivity byly vykonávány pouze za hlavním účelem získání 

potravy. Dnes se sport stává součástí společnosti, ve které zaujímá důležité místo běžného 

života. Jako nejrozšířenější volnočasová aktivita se stává nedílnou součástí našich životů 

a nabízí nám uspokojení v různých oblastech jako je zdraví, psychika, fyzická zdatnost, 

sociální život apod. Ano zdraví, je právě ta oblast, která se v dnešní době zdůrazňuje a 

pro kterou je sport tak vypichován. Zdraví máme jen jedno a dnešní způsob sedavého 

života nám k němu příliš pozitivně nepřispívá. Kvalitu, ať už našeho fyzického či 

psychického stavu nám dokáže zvýšit a udržet právě pohyb. Tím vzniká prostor pro 

nabídku různých typů sportovních aktivit, které jsou pro mnoho z nás brány jako zájmové 

koníčky. 

Společnost má na výběr nespočet různých sportovních aktivit. Poslední roky ale dochází 

ke značnému nárůstu zájmu o sportovní aktivitu, kterou je tenis. Sportovní disciplína, 

která zahrnuje kombinaci fyzické zdatnosti, psychické odolnosti a koordinaci pohybů. 

Stejně jako v ostatních sportech nalezneme i u tenisu širokou nabídku služeb. Na trhu se 

pohybuje široká konkurence firem nabízející služby v oblasti tenisu, proto je zřejmé, jak 

důležitý je marketing, který dokáže firmu pozdvihnout nad konkurencí. Dobrý marketing 

může firmu dostat na dominantní postavení na trhu a zajistit jí tak úspěšný chod a nárůst 

potencionálních zákazníků. 

Tématem této diplomové práce je Marketingová komunikace amatérské tenisové ligy 

Babolat ATTour. Tenisová liga Babolat ATTour se zaměřuje na pořádání tenisových 

turnajů převážně v Hlavním městě Praha. Turnaje jsou určeny zejména pro 

neregistrované rekreační hráče bez ohledu na věk, kteří se mohou účastnit v různých 

kategoriích, které liga nabízí.  

Liga ATTour má poměrně slušné množství členů, kteří se účastní jednotlivých turnajů, 

ovšem rozhodně by tohle číslo mohlo být vyšší. Toho by mohla dosáhnout pomocí lepší 

marketingové komunikace s širším rozsahem, a to jak se zaměřením na vnitřní prostření 

i to vnější. V marketingu Babolat ATTour zcela chybí použití některých forem 
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komunikace, které by zasahovaly i do jiných skupin obyvatel ČR než doposud. Mnohdy 

povědomí o této lize je u některých skupin nulové. 

V této práci se tak pokusím zhodnotit aktuální marketingovou komunikaci, kterou 

využívá Babolat ATTour, a na základě toho navrhnout změny a doporučení, které přispějí 

k vytvoření nové komunikační strategie. Návrhy bude moct Babolat ATTour pak využít 

k získání lepšího postavení na trhu a rozšířit svou základnu o další potencionální 

zákazníky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

2. CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem diplomové práce je zjistit a zhodnotit současný stav marketingové komunikace 

amatérské tenisové ligy Babolat ATTour z pohledu vedení společnosti, ale i z pohledu 

současných členů a autorčina pohledu. Na základě těchto získaných informací dojde k 

vytvoření návrhu a doporučení pro efektivnější marketingovou komunikaci. Hlavním 

cílem je tedy vytvořit efektivní marketingovou komunikaci obohacenou novými nápady, 

která bude moci být využita tenisovou ligou Babolat ATTour pro zvýšení nových 

potencionálních členů. 

Úkoly práce 

• Studium a rešerše odborné literatury 

• Tvorba písemného a elektronického dotazníku 

• Návrh polostrukturovaného rozhovoru 

• Sběr dat pomocí vybraných metod 

• Analýza a vyhodnocení získaných výsledků 

• Návrhy a doporučení pro efektivnější marketingovou komunikaci 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato část práce se podrobně věnuje definování základních termínů souvisejících s danou 

problematikou. K vymezení jednotlivých pojmů dojde na základě odborné literatury a 

odborných internetových zdrojů či článků.  

 

3.1. Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je jedním z nejdůležitějších nástrojů zajišťujících úspěch 

firmy. Každá firma musí působit jak už v pozici autora, tak i propagátora. U firmy nestačí 

pouze dobré produkty s příjemnou cenou a přístup potencionálních zákazníků. Pokud u 

firmy bude absence komunikace se svými zákazníky velká, její šance na úspěch na trhu 

bude značně nízká. Důležitost komunikace nám dokazuje příklad firem, které i s produkty 

za vysoké ceny, dokážou být na trhu úspěšné, a to zejména díky jejich propracované 

komunikaci (Kotler, 2007). 

Co si představujeme pod pojmem marketingové komunikace? Kotler a Keller (2013, s. 

516) tvrdí, že: „Marketingová komunikace je prostředkem, kterým se firmy snaží 

informovat, přesvědčovat a upozorňovat spotřebitele – přímo či nepřímo – o výrobcích a 

jejich značkách. Je prostředkem, s jehož pomocí může společnost vyvolat dialog a navázat 

se spotřebiteli vztahy.“ Což nám potvrzuje, že nezáleží jen na kvalitě, ale i na komunikaci 

a dialogu se zákazníkem. Pokud mu totiž firmy nevěnují dostatečnou pozornost, může se 

zákazník cítit nedůležitým. Je nezbytné každému klientovi ukázat, že je pro nás stejně 

důležitý, jako každý jiný. 

Podle Boučkové (2003, s. 222) marketingová komunikace: „Je každá forma řízené 

komunikace, kterou firma využívá k informování, přesvědčování nebo ovlivňování 

spotřebitelů, prostředníků i určitých skupin veřejnosti.“ Zároveň ve své publikaci uvádí, 

že marketingová komunikace je základním faktorem každé úspěšné marketingové 

strategie. 

Jako souhrn všech typů marketingové komunikace, které provádí daná firma, představuje 

pojem integrovaná marketingová komunikace. Kotler a Armstrong (2003, s. 634) definují 

integrovanou marketingovou komunikaci, že to: „Je marketingová komunikace 

koncepce, jejímž cílem je sladit a koordinovat veškeré firemní komunikační aktivity – 
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sdělované informace o firmě a o její nabídce musí být jasné, konzistentní a přesvědčivé.“ 

Je tedy kladen důraz na to, aby marketingová komunikace nebyla roztříštěná, ale 

navzájem se prolínala. Podle Jakubíkové (2013) zákazník rozhoduje právě na základě 

pocitu ze všech nástrojů marketingové komunikace, a ne pouze na základě některých z 

nich. K tomuto tvrzení se přiklání i autorka práce, pro kterou je u firem nesmírně důležité 

zapojení různým komunikačních prostředků, které na sebe navazují a tím i spolupracují. 

Dle Bakere a Harta (2008) je integrovaná marketingová komunikace významná hlavně 

díky své propojenosti a logice, které dokáže přinést zákazníkům ucelený obrázek či 

náhled na společnost. 

Velmi zajímavé dělení ve své knize uvádí Jakubíková (2013), která člení marketingovou 

komunikaci na: 

• tematickou = sdělení o produktu 

• zaměřenou na image = zvýšení povědomí o značce 

Z toho vyplývá, že cíle marketingové komunikace jednotlivých firem se velmi často liší, 

a to na základě toho, čeho chtějí dosáhnout. 

Jak proces marketingové komunikace vůbec probíhá? Stačí si představit komunikační 

proces, se kterým se shoduje. Celý proces vzniká u iniciátora neboli odesílatele, který se 

chce prostřednictvím zprávy spojit s příjemcem, a to díky využití přímého i nepřímého 

média komunikace (Foret, 2011). 

Pokud ale chceme, aby marketingová komunikace byla úspěšná, je zapotřebí nejen 

získávat pozornost zákazníků, ale zároveň ji stále udržovat. Proto před zahájením, než 

oslovíme zákazníka, je nutné promyslet několik kroků (Foret, 2011): 

• příjemce sdělení 

• obsah sdělení  

• požadovaný dojem adresáta 

• dostupné finanční prostředky 

• volba komunikačních kanálů 

• očekávané reakce adresáta 

• způsob kontroly a řízení 

• způsob zaznamenání výsledků 
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Jednou z otázek vzniká: Jak vybrat vhodnou podobu marketingové komunikace, které 

bude nejefektivnější a bude mít největší úspěch? 

Základem úspěchu je zaměřit se na to, jak sdělení bude vnímat naše cílová skupina, a ne 

jak ho vnímáme my.  Karlíček a kol. (2016) ve své knize zachycuje model, který 

znázorňuje kroky směřující k efektivní marketingové komunikaci. 

Schéma 1:Procesy marketingové komunikace 

 

Zdroj: Miroslav Karlíček a kol. (2016, s. 23), Vlastí zpracování 

Celá marketingová komunikace by měla započíst sdělením, které dokáže vzbudit zájem. 

Dále by ho měla cílová skupina pochopit, a nakonec by ji mělo sdělení i přesvědčit, čímž 

dochází ke změně postojů a chování (Karlíček a kol, 2016). 

 V dnešní době marketingová komunikace má spoustu podob, které prochází neustálým 

vývojem. Proto je důležité neustále sledovat nové trendy na trhu a seznamovat se 

s novými médii a kanály, které sklízí největší úspěšnost.  

 

3.2. Komunikační mix 

Každá firma, která komunikuje se svým okolím, by měla využívat takzvaného 

komunikačního mixu. Ten se zaměřuje jak na stávající, tak i na potencionální nové 

zákazníky. Pomocí komunikačního mixu firma naplňuje své reklamní i marketingové 

cíle.  

V odborné literatuře můžeme nalézt různé podoby komunikačních mixů. Řada autorů ho 

podává ve své podobě a rozchází se v jednotlivých položkách. Pod tím nejznámějším 

základním komunikačním mixem, který uvádí autoři Kotler a Armstrong (2004), 

nalezneme: 

Zaujetí Pochopení Přesvědčení
Změna postojů 

a chování
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• reklamu 

• osobní prodej 

• podporu prodeje  

• public relations 

S touto podobou čtyř nástrojů se shoduje i docentka Čáslavová (2009). Kotler (2007) 

přidává další nástroj a tím je: 

• přímý (direct) marketing 

 Každý nástroj má své charakteristické znaky. Kombinací těchto nástrojů se každá firma 

snaží nalézt optimální kombinaci, která odpovídá tržní situaci. Karlíček a kol. (2016) 

k základnímu komunikačnímu mixu přidává ještě další tři nástroje: 

• event marketing 

• sponzoring 

• online marketing 

Naopak autorky Přikrylová a Jahodová (2010) přidávají jiné nástroje: 

• sponzoring 

• veletrhy a výstavy 

Pelsmacker, Guens, Bergh (2003) zas uvádí komunikační mix o devíti nástrojích, kde 

navíc ještě udává: 

• Komunikace v prodejním nebo nákupním místě 

• Interaktivní marketing 

Jednotlivé nástroje by měla firma kombinovat hlavně podle typu produktu a trhu, fázi 

připravenosti spotřebitelů ke koupi a fázi životního cyklu produktu. U každé firmy se liší 

kombinace těchto produktů, čím se právě od sebe odlišují a získávají své postavení vůči 

konkurenci (Kotler, 2007). To dokazuje skutečností, že jednotlivé komunikační mixy 

mají spíše jen orientační charakter, na základě kterého si firmy tvoří svůj vlastní mix o 

svých nástrojích, které jim nejlépe vyhovují. 

Tenisová liga Babolat ATTour je poskytovatelem tenisových služeb, které definuje 

Kotler (2001, s. 421) jako: „Jakákoliv činnost nebo schopnost, kterou může jedna strana 
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nabídnout druhé straně. Svou podstatou je nehmotná a nevytváří žádné hmotné 

vlastnictví. Poskytování služby může (ale nemusí) být spojeno s hmotným produktem.“  

Pro každou službu je charakteristická její nehmotnost, nedělitelnost, pomíjivost, 

proměnlivost a absence vlastnictví. A právě marketing služeb vychází z jejich 

nehmotnosti, kdy si zákazník musí být jistý o využití dané služby. Před touto volbou nemá 

možnost zákazník prohlédnutí dané služby, proto je důležité, aby poskytovatel využil 

propagačních materiálů, ceny či kvalitního personálu k jejímu prodeji (Kotler, 2001). 

Proto na každé společnosti záleží, jak pomocí své propagace dokáže prodat svou službu 

a zvýšit, tak své odběratele. 

 

3.2.1. Reklama 

Prvním a proslulým nástrojem komunikačního mixu je reklama, která je známá svou 

vysokou finanční náročností a je dobře využitelná bez ohledu na to, zda propaguje 

produkt, službu či nápad. 

Podle Kotlera a Armstronga (2004, s. 630) je reklama: „jakákoliv forma neosobní placené 

prezentace a podpory prodeje výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu.“  

Skrze reklamu je možné informovat a přesvědčovat cílovou skupinu a účinně jim 

připomínat různá marketingová sdělení. (Karlíček a kol, 2016) Od toho se odvíjí její tři 

funkce, dle Horákové (1992) to jsou: 

• Informační – U nového výrobku a jeho zavádění na trh. Cílem je informovat a 

vyvolat zájem o něj. 

• Přesvědčovací – Využívá se při existenci konkurence na trhu. Cílem je vyvolat 

selektivní poptávku. 

• Upomínací – Cílem je připomenout se zákazníkům a dostat se do jejich 

podvědomí. 

S pomocí těchto tří funkcí společnost oslovuje potencionálního a stávajícího zákazníka, 

s kterým se snaží navázat silnější spojení. Hlavní cílem bývá snaha o zvýšení povědomí 

o značce a ovlivnění přístupu k ní (Karlíček a kol., 2016). To, jakou formu k tomu daná 

firma vybere, je už čistě na ní. Musí však dobře zvážit účinnost, nákladovost a 
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dosažitelnost jednotlivých typů médií. Využít může například televizní reklamu, 

rozhlasovou reklamu, tiskovou reklamu či venkovní reklamu (Karlíček a kol., 2016). 

Čísla mnoha firem dokazují, že komunikace přes reklamu má velmi pozitivní vliv na 

prodej. Reklama působí zřetelně a působí téměř ihned. Často bývá spojována 

s bezprostředním a výrazným zvyšováním prodeje. 

Ale i reklama má své nedostatky, jak už bylo výše uvedeno, jedná se o velmi nákladný 

typ komunikace. Nejedná se však o jediné negativum. V dnešní době může na účinnosti 

reklamy ubírat i fakt přehlcení trhu reklamou. Konkurence na trhu je tak veliká, že firmám 

v podstatě nic jiného nezbývá. Zákazníci jsou neustále zahlcování nespočtem reklamních 

sdělení, která u nich mohou vyvolat postupný nezájem případně až negativní postoj 

(Karlíček a kol, 2016). 

Pokud se zaměříme na sportovní prostředí, zjistíme že v posledních letech v něm hraje 

reklama důležitou roli. Zdravotní a sportovní způsob života stoupá, čím dá tím víc a s ním 

i její popularita. Ve sportu můžeme rozlišovat dva druhy reklamy a to, zdali společnost 

reklamu přijímá nebo zdali je jejím tvůrcem.  

Jako první se zaměříme na oblast, kdy se sportovní společnost stává příjemcem reklamy. 

Jak už bylo řečeno, sport se v dnešní době těší velké oblibě, s čímž stoupá i počet 

uživatelů jednotlivých sportovních služeb. To vyvolává zájem různých firem o umístění 

snadno cílené reklamy ve sportovních společnostech, zařízení, klubech a ligách. Z tohoto 

kontraktu pak společnosti získávají jako protihodnotu finanční či nefinanční prostředky. 

Druhým typem využívání sportovní reklamy sportovní společností je, když reklamu 

využívají k budování své značky, zviditelnění se a dosažení svých stanovených 

marketingových cílů, jako je například získání nových zákazníků či fanoušků. K tomu 

stejně jako ostatní společnosti využívají různé formy reklamy, které si vybírají podle toho, 

jaká nejlépe dokáže zasáhnout a oslovit jejich cílovou skupinu.  

Mezi základní typy sportovní reklamy řadí Čáslavová (2009) pět různých typů, a to 

reklamu: 

• Na sportovním náčiní a nářadí 

• Na mantinelech 

• Na výsledkových tabulích 
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• Na dresech a sportovním oděvu 

• Na startovních číslech 

Tyto druhy reklam patří mezi nejznámější sportovní reklamy, pomocí kterých firmy 

usilují o zvýšení známosti své značky a oslovení nových zákazníků. Její účinnost je 

výrazně ovlivněna, zdali se jedná o televizní událost, ve které je reklama případně 

zviditelněna. Pokud ano, dochází k obrovskému multiplikačnímu efektu a výrazně 

většímu zásahu reklamy. 

 

3.2.2. Osobní prodej 

Dalším komunikačním nástrojem je osobní prodej, který Pelsmacker, Geuens a Bergh 

(2003) definují takto: „Osobní prodej je dvoustranná nebo mnohostranná komunikace, 

jejímž obsahem je poskytování informací, předvádění, udržování či budování 

dlouhodobých vztahů nebo přesvědčení určitých osob.“ 

Kotlera s Armstrongem (2004, s. 630) tento nástroj uvádí jako: „osobní prezentaci 

nabídky, jejímž cílem je prodej výrobku nebo služby a vytvoření dobrého vztahu se 

zákazníkem.“ 

V definici Kotlera a Armstronga je důležitá zmínka osobní prezentace, což je hlavním 

rozdílem oproti předešlým nástrojům. Na rozdíl od předešlých, u osobního prodeje 

dochází k přímému setkání mezi společností a zákazníkem. 

Je proto nezbytné, aby prodejce disponoval určitými schopnostmi, a to především těmi 

komunikačními, které mu pomohou snadněji dosáhnout daného cíle. Hlavním cílem je 

přesvědčení a ujištění zákazníka k nákupu (Horáková, 1992).  

Osobní kontakt umožňuje prodejcům lépe poznat své zákazníky, jejich přání a potřeby. 

Vzniká tu možnost okamžité zpětné vazby. Díky čemuž prodejci mohou upravit svou 

komunikaci a individualizovat ji přímo na zákazníka. Celkově dochází k lepšímu poznání 

svého zákazníka a jeho věrnost ke společnosti vzniká mnohem snadněji než pomocí jiné 

formy. Na základě toho tak vznikají dlouhodobé obchodní a osobní vztahy (Pelsmacker, 

Geuens a Bergh, 2003). 
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Ve sportu je osobní prodej využíván nejčastěji pro navazování kontaktů s firmami, 

nabízení služeb či získávání sponzoringu. Společnosti se snaží najít potencionální 

sponzory, které následně oslovují s žádostí o finanční, materiální či nemateriální 

prostředky. Podle Čáslavové (2009) se může například jednat o prodeje VIP servisu 

sponzorům. Osobní interakci mezi firmou a zákazníkem vyžaduje i další sportovní oblast, 

a to nabízení sportovních služeb, kde se personální složka stává součástí služby a 

rozhoduje o její kvalitě. Tu ovlivňuje vystupování ať už pouhé recepční, organizátora 

akce či samotného manažera. U služby celý proces započíná již prvotním kontaktováním 

zákazníka a trvá ještě dlouho po jejím skončení. 

 

3.2.3. Public relations 

Dalším důležitým nástrojem komunikačního mixu je public relations, zkráceně PR. U nás 

byl dříve tento termín využíván spíše pro termín práce s veřejnosti, dnes už je u nás známý 

jako vztahy s veřejností. V literatuře nenalezneme jednoznačné vymezení definice PR, 

jelikož jeho obsah cílů, aktivit, technik a forem je tak široký, že ho nelze uskupit do jedné 

definice.  

O vymezení tohoto pojmu se pokusil americký časopis Public Relations Review, tuto 

definici uvádí ve své knize Svoboda (2006): „Jako PR označujeme ty formy komunikace 

managementu, které organizaci pomáhají přizpůsobit se jejímu okolí, měnit je nebo 

udržet, a to se zřetelem k dosažení cílů organizace.“  

Zjednodušeně řečeno se firma pomocí PR snaží zasáhnout jak vnitřní, tak vnější prostředí, 

ve kterém se pokouší o vytvoření a zachování pozitivních vztahů. Toho dosáhnou právě 

tím, že zájmy firmy budou korespondovat se zájmy veřejnosti. U tohoto komunikačního 

nástroje je nesmírné důležité naslouchat veřejnosti a řídit svoje postupy tak, aby 

nevyvolávaly konflikty (Svoboda, 2006). 

PR je nezbytný a stěžejním nástrojem pro všechny typy podniků, ať už podniky 

poskytující služby nebo výrobní či neziskové organizace. 

Public relations se podle Svobody (2006) snaží u veřejnosti o několik věcí: 

• Postupnou komunikaci 

• Pochopení situace 
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• Porozumění 

• Důvěru 

Tento proces směřuje k vybudování tzv.  „dobrého jména“. Jedná se však o velmi 

dlouhodobý a křehký průběh, že v případě, pokud je negativně narušen, velmi těžko se 

napravuje a dává zpět dohromady (Vysekalová, 2007). Společnosti s pozitivním 

„obrázkem“ u veřejnosti mají velmi snadnější komunikaci se zákazníkem oproti 

společnostem, které budou na veřejnosti vnímány negativně (Foret, 2011). 

Významnou roli hraje PR i ve sportu, kteří Stoldt, Dittmore a Branvold (2006, s. 2) 

definují jako „manažerskou komunikační funkci navrženou k identifikaci klíčové 

veřejnosti pro sportovní organizace, vyhodnocení vztahů s touto veřejností a péči o 

žádoucí vztahy sportovních organizací s touto veřejností.“ Každá sportovní organizace 

by se proto měla snažit o vytvoření a udržení dobrých vztahů se svými cílovými 

skupinami, jako jsou například fanoušci, zákazníci či sponzoři. Je zapotřebí, aby tyto 

skupiny byly dostatečně informovány a pokud se tak děje, spěje to k dobrým vztahům a 

výsledkům. 

Obsahem sportovního PR jsou nejrůznější činnosti a nástroje, kterými například jsou: 

sportovní utkání, tiskové zprávy, články, konference, webové stránky, sociální sítě apod. 

Hejlová (2015) několik nástrojů využívané ke komunikaci shrnuje ve své knize: 

• Mediální nástroje 

• Tiskové zprávy 

• Sponzoring 

• Eventy v podobě výstav, veletrhů, slavnostních otevření, prezentací, přednášek  

• Krizová komunikace 

• Společenská odpovědnost 

• Corporate identity  

Corporate identity neboli v českém překladu identita organizace je souborem 

specifických znaků organizace, které představují profil dané společnosti, organizace 

například tenisové ligy. Stává se jedním z hlavních nástrojů a bodem komunikace 

s veřejností, tedy navázáním veřejných vztahů. Složena je z firemní komunikace, 

firemního designu, firemní kultury a produktu firmy (Křížek a Crha, 2012). 
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V této práci se věnujeme především firemní komunikaci, která je stěžejním bodem 

corporate identity a jejím úkolem je komunikovat s cílovými i zájmovými skupinami 

společnosti, podle kterých musí společnost svou komunikaci upravovat na míru každé 

z nich. Další témata, na co by se měla zaměřovat, přidávají Šíma, Voráček, Čáslavová, 

Ruda (2013): 

• Vztahy s fanoušky 

• Vztahy se členy 

• Vztahy se sponzory a dárci 

• Vztahy s organizačními výbory a sportovními organizacemi 

Ve sportovním odvětví se ještě velmi často setkáváme s firemním designem, díky 

kterému se například sportovní ligy dostávají do popředí a mysli veřejnosti. Tyto prvky 

shrnuje ve své knize Voráček (2012), kde například zmiňuje: název a logo, barvy týmu a 

klubu, tiskoviny, merchandising či interiér. 

 

3.2.4. Podpora prodeje 

„Podporou prodeje se obecně rozumí poskytnutí určité výhody spotřebiteli spojené s 

nákupem nebo užitím produktu.“  Takto definuje tento nástroj Zamazalová (2009, s. 203).  

Cílem tohoto nástroje je vyvolání pozitivní reakce, a to pomocí různých podpůrných 

prostředků. Jeho účinek je ale omezen časem a jeho působnost je pouze krátkodobá 

(Foret, 2011). Nejčastěji jsou k podpoře využívány slevy, slevové kupóny, akce 2 + 1, 

dárky, soutěže apod. Využívány jsou podle toho, čeho chce firma dosáhnout. Zdali usiluje 

vyvolat okamžitý nákup, vyzkoušení produktu, připoutání zákazníka k produktu či 

vzbudit věrnost ke značce (Pavleček, 2008). 

Durdová (2010) do podpor prodeje v odvětví sportu navíc zařazuje: 

• předvádění produktů na místě prodeje 

• výstavy sportovního zboží 

• zkoušení sportovního produktu zdarma 

• rozdávání vzorků 

• soutěže 
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• volné vstupenky 

Ve sportu je podpora prodeje velmi oblíbeným nástrojem. Využívána je ve všech typech 

organizací, ať už se jedná o sportovní klub, sportovní společnost nabízející sportovní 

produkty, sportovní společnost poskytující služby či sportovní ligu. 

V tenisové lize se nejčastěji využívají akce zaměřené na navýšení účasti na turnajích, 

které jsou podporovány nejčastěji různými slevami při x – té návštěvě, slevami při 

doporučení kamaráda, dárky či losování o nejrůznější ceny. 

 

3.3. ONLINE MARKETING 

Internet je systém, který vládne dnešnímu světu, a kde nejen mládež tráví většinu svého 

času. Lidé ho využívají k nespočtu věcem, jako třeba: ke komunikaci, zjišťování novinek, 

hraní her či sledování aktuální situace ve světě. Proto pokud chtějí firmy dosáhnout 

úspěchu, je pro ně nezbytností zakomponovat do své komunikace i online marketing, 

probíhající ve specifickém prostředí - internet (Janouch, 2017). Můžeme si pod ním 

představit různé marketingové aktivity na internetu a aktivity probíhající prostřednictvím 

emailů, webových stránek, reklam, aplikací apod (Smith, Chaffey, 2017). 

Janouch (2017, s. 20) ve své knize uvádí definici: „Internetový marketing je způsob, 

jakým lze dosáhnout požadovaných marketingových cílů prostřednictvím internetu, a 

zahrnuje, podobně jako klasický marketing, celou řadu aktivit spojených s ovlivňováním, 

přesvědčováním a udržováním vztahů se zákazníky.“ 

Hlavní rozdíl oproti klasickému marketingu uvádí Blažková (2005, s. 31): „On-line 

marketing působí pouze na tu část populace, která využívá internet.“ To se může jevit 

jako mírná nevýhoda, jelikož ne všichni internet mají a využívají ho. Avšak těchto lidí je 

v dnešní době minimální množství a jedná se většinou o starší část populace. Pořád 

zůstává obrovská část obyvatelstva využívající internet. 

Co si tedy všechno můžeme představit pod online marketingem? Každý by sem zahrnul 

především všechny způsoby, co nás dostaví k zákazníkovi a pomohou k jeho porozumění, 

zároveň ale nemůžeme opomenout i další složky. Výčet těchto aktivit shrnují autoři Smith 

a Chaffey (2017): 
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• Plánování online aktivit 

• Řízení online aktivit 

• Obsahový marketing 

• SEO 

• Placená reklama ve vyhledávačích PPC 

• Marketing na sociálních sítích 

• Email marketing 

• Webová analytika 

Každá marketingová aktivita směřuje k dosažení úspěchu a razantnímu růstu. Ke 

zhodnocení její úspěšnosti nám pomáhají tři ukazatelé, a to: 

• Počet kliknutí – klik = nový uživatel 

• Počet vyplněných dat 

• Prodej – provize z nákupu 

Online marketing se stává stále efektivnějším nástrojem a dostává se na úroveň tradičních 

marketingových forem. Janouch (2017) shrnuje pár předností, které má oproti klasickému 

marketingu: 

• Sledování, měření a vyhodnocování 

• Nepřetržitá dostupnost 

• Komplexnost 

• Možnost upravit přístup individuálně 

• Dynamičnost obsahu 

Naopak Machková (2015) výhody internetového marketingu dělí na výhody přinášející 

firmě a výhody přinášející spotřebiteli. Pro firmy využití marketingu na internetu přináší 

nižší náklady, možnost oslovit zákazníky kdekoliv, jednat přímo s cílovou skupinou či 

zosobnit svou nabídku. Zákazníkům zas internetový marketing přináší lepší přístup 

k informacím, ušetření svého času i peněz, většího výběru či pohodlnost nákupu od svého 

zařízení. 

Jeho hlavními dvěma úkoly je prostřednictvím komunikace se svými aktuálními a 

potencionálními zákazníky vyvolat určitou akci a podpořit značku prostřednictvím 
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několika nástrojů jako například bannerová reklama, mikrostránky, online PR, virální 

marketing či věrnostní programy (Frey, 2011). 

 

3.3.1. PPC reklama 

PPC zkratka anglického výrazu pay per click v překladu znamenající zaplať za klik 

představuje stěžejní reklamu na internetu pro každou společnost. Název vychází ze 

skutečnosti, že firmy neplatí za zobrazení své reklamy, ale až za tzv. prokliknutí tedy 

návštěvu zákazníka, který teprve dává najevo svůj zájem (Kobzová, 2004). 

Jednotlivým firmám pomůže prakticky ihned získat nové zákazníky, a to prostřednictvím 

různých internetových vyhledávačů. Internetové vyhledávače nejsou ale jediným 

prostorem pro zveřejnění PPC reklamy. Zobrazena může být i na různých webových 

stránkách, kde uživatelé chodí pro zjištění odborných informací. Mluvíme o tzv. 

kontextové reklamě, která souvisí s tématem stránek, kde je uveřejněna (Janouch, 2004).  

Hana Kobzová (2004) doplňuje ještě další typy jako remarketing, shopping kampaně, 

mobilní kampaně a video reklamy. Remarketing funguje na základě seznamu lidí, kteří 

webové stránky navštívili. To umožňuje přizpůsobit reklamu přímo na ně s cílem o jejich 

opětovné navštívení. Dalším typem jsou shopping neboli produktové kampaně, které 

umožňují firmám umístit přímo do vyhledávačů produkt s informacemi o něm a nalákat 

tak své zákazníky. Mobilní kampaně se zas zaměřují na propagaci mobilních aplikací ve 

vyhledávačích a video reklamy nabízí propagaci firmám skrze video umístěné na 

Youtube či webových stránkách (Kobzová, 2004). 

Podle Janoucha (2010) můžeme PPC kampaně rozlišovat, a to na základě jejich zaměření: 

• Budování značky 

• Zvýšení návštěvnosti 

• Obrat – cílem prodej produktů a co největší zisk 

Oproti ostatním lze u PPC reklamy mnohem snadněji sledovat návratnost vynaložených 

investic. Obrovskou výhodou je zamíření reklamy na určitou skupinu lidí, a to podle 

vyhledávaných výrazů (klíčových slov), takže reklama se zobrazuje jen lidem, kteří mají 

o danou věc zájem. Prostřednictvím PPC reklamy jim nabízíme produkt, který hledají, a 
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to na základě jejich vyhledávaného tématu či prohlížení podobných produktů (Němec, 

2013). Má to ale i značnou výhradu, kdy dochází k podvodným proklikům reklamy a tím 

i neoprávněnému zvýšení výdajů (Dellarocas, 2012). 

K vytvoření PPC reklamy je zapotřebí využít některého ze systému, který umožní její 

zprostředkování. Nejznámějšími využívanými systémy pro PPC reklamy jsou od 

společností Google a Seznam, kteří využívají tzv. Google AdWords a Sklik. Fungují na 

téměř shodném principu a zobrazení funguje na základě klíčových slov. Rozdílností je 

jen jejich oblast působnosti. Trh reklam si rozdělují 65% a 35% ve prospěch Googlu 

(Marketing PPC, 2018). PPC reklamy společnosti Google přináší 99% z jeho celkového 

zisku (Alkarablieh, 2015). 

V České republice jsou využívány i další systémy (Kobzová, 2004): 

• Facebook Ads 

• Instagram Ads 

• Linkedln Ads 

• Twitter Ads 

• Bink Ads 

Společnosti Facebook a Instagram se stávají stále oblíbenějším systémem pro využití PPC 

reklam. Fungují na základě parametrů jako věk, pohlaví, stav, koníčky a povolání, podle 

kterých dochází k jejich zaměření. Využívány jsou ve formě obrázků, textu ale i videí. 

Ostatní systémy fungují podobně, ale již nejsou tak atraktivní. 

3.3.2. Google Ads 

Mezi nejznámější a nejvyvinutější systémy pro PPC reklamu patří Google AdWords, 

který od roku 2018 nese název a označení Google Ads. Jak z názvu vyplývá, tak tento 

název patří známé společnosti Google, která přes svůj vyhledávač umožňuje firmám 

zobrazit své reklamy na různé produkty (Hana Kobzová,2004). Umístěny mohou být ve 

vyhledávačích Google a v jeho partnerských vyhledávačích a obsahových stránkách 

svých partnerů. 

Google Ads pomáhá firmám dosáhnout, co největší možné návštěvnosti jejich stránek 

z vyhledávače a zajistí, že nepřijdou o žádnou cílovou skupinu, která jejich produkt nebo 

značku vyhledává. Díky tomuto systému můžou svou reklamu zacílit na potencionálního 

https://www.marketingppc.cz/marketing/pro-zacatecniky-strucny-prehled-google-ads-sklik-kampani/
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zákazníka přesně v momentě, kdy se zajímají o jejich produkt nebo službu. K zacílení 

reklamy slouží klíčová slova. Ty pak slouží pro zobrazování reklam podle jednotlivých 

vyhledávaných výrazů souvisejících právě s těmito zadanými klíčovými slovy (Podpořte 

růst své firmy díky službě Google Ads, 2019). 

Reklamy mohou být zobrazovány v různých formátech a firmy si je mohou přizpůsobit 

přímo na míru podle svého marketingového cíle.  Tím může být snaha o zvýšení 

návštěvnosti stránek, zvýšení prodeje, zvýšení telefonátů či provedení určitého úkonu na 

webových stránkách. (Podpořte růst své firmy díky službě Google Ads, 2019). 

 

3.3.3. SEO 

SEO zkratka anglického názvu Search Engine Optimalization funguje pro firmy jako 

určité zviditelnění a zlepšuje dostupnost svých stránek uživatelům internetu. Tato 

optimalizace pro vyhledávače pomáhá vyhledávačům lépe porozumět jednotlivým 

obsahům. SEO se zabývá optimalizací fulltextového vyhledávání, tedy vyhledávání 

webových stránek pomocí uložených slov zmíněných v jejich obsahu (SEO master, 

2014). 

Hlavním cílem je tedy co nejvíce zvýšit počet zákazníků, které navštíví dané stránky. 

V tom firmám pomáhají drobné úpravy na jejich webových stránkách, které zlepšují jeho 

vnímání a umístění ve vyhledávačích, které produkují důležitý dojem u uživatelů 

(Podpořte růst své firmy díky službě Google Ads, 2019). Stránky, které se objevují na 

předních pozicích ve vyhledávačích, vzbuzují u zákazníků vyšší hodnotu a zároveň větší 

šanci pro jejich navštívení. 

Významnou součástí SEO jsou klíčová slova, která jsou zadávaná do okének ve 

vyhledávačích a jsou původcem pro vyhledávání konkrétních webových stránek. Pokud 

jsou dobře stanovena, zaručují nám dobré umístění našich stránek – tedy na vrchních 

pozicích. Je proto nesmírně důležité získat si přehled na jaká klíčová slova se naše stránky 

a stránky ostatních firem zobrazují. Velké firmy si tyto pozice kupují, a proto při výběru 

klíčových slov je důležité zvolit správnou strategii. 

Pro internetové obchody se volí mnohem více slov než pro klasické webové stránky, 

jejich počet se pohybuje v řádech tisíců (Mikulášková a Sedlák, 2015). 
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3.3.4. Webové stránky 

Každá firma by měla mít zřízené své vlastní webové stránky, prostřednictvím kterých se 

prezentují. Řadí se k nejvyužívanějším online komunikačním nástrojům a v dnešní době 

by jejich zřízení mělo být běžné. Jejich obsah a vzhled by měl být natolik poutavý, aby u 

nového zákazníka vzbudili zájem, jelikož jsou velmi často prvním kontaktem mezi 

novým zákazníkem a firmou. Zkrátka reprezentují firmu a stávají se odkazem pro většinu 

komunikačních kanálů. 

Karlíček a Král (2011, s. 172) definují webové stránky jako: „základní platformu, na 

kterou odkazují nejen veškeré komunikační nástroje v on-line prostředí, ale stále častěji 

i komunikační nástroj mimo internet.“ 

Základem každého webu by měla být přehlednost, žádná přílišná složitost, poutavost, 

aktuálnost obsahu a název. Návod pro vytvoření hodnotného webu uvádí Janouch (2017): 

• Musí být hned jasný: účel, nabídka a cílová skupina webu 

• Aktualizace informací 

• Nenáročný klasický vzhled 

• Málo grafiky 

• Nevyužívat flash technologie (krom videí) 

• Dostatečná navigace, snadné vyhledávání 

• Fungování v hlavním vyhledávání 

Autorky Přikrylová, Jahodová (2010) přidávají ještě další skutečnosti, které se nesmí 

opomenout. Podle nich je nezbytné u webových stránek navíc ještě zajistit dostatečnou 

viditelnost, intuitivnost a předpověditelnost. 

Ve sportovní oblasti jsou webové stránky velmi důležitým a oblíbeným komunikačním 

nástrojem, zvlášť pro sportovní svazy, kluby, organizace či ligy. Sportovní společnosti 

skrze ně informují své fanoušky, členy a ostatní o aktuálním dění. Když se zaměříme na 

sportovní ligu, která pořádá turnaje, tak můžeme konstatovat, že využívá webové stránky 

pro zapisování výsledků z turnajů, zaznamenávání bodů, uveřejňování fotografií a 

ostatních informací. 
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3.3.5. Sociální sítě/média 

Sociální média neboli sítě se v posledních letech staly součástí každodenního života 

většiny z nás. Pojem původně pocházející z vědního oboru sociologie, představuje soubor 

sociálních vztahů mezi jednotlivci, kteří se navzájem ovlivňují (Sociální síť, 2014). 

Internet, tento pojem, posunul na jinou úroveň a vytvořil pomyslný prostor pro sdílení 

stejných zájmů, názorů, témat, zkušeností (Karlíček, Král, 2011). Jsou to všechny webové 

služby, na kterých si jednotlivé osoby zakládají profily s veřejným přístupem a propojují 

se s dalšími uživateli v rámci společného prostoru (Boyd, Ellison, 2008).  

Dle Bednáře (2011) tvůrci sítí vytváří pouze prostor určen pro komunikaci jejich 

uživatelů, ale obsah už nechávají na nich samotných. Uživatelé ho tvoří samy, a to svým 

sdílením, publikováním, komentováním či hodnocením. 

Sociální sítě mají mnoho podob, ale většina z nás si dnes pod tímto pojmem představí 

online sítě jako je Facebook, Instagram, Twitter apod. Spadají sem ale i další méně 

známější sítě typu jako: blogy, wikipedie, diskuzní fóra, obsahová média (Molnar 2011). 

Všechny však spojuje několik principů, která uvádí Mayfield (2008): 

• Vyvolávají k příspěvkům a komentářům 

• Připojení je veřejné pro všechny 

• Komunikace probíhá z obou stran 

• Podněcují vznik skupin a kolektivů 

• Umožňují spojení a vznik kontaktů mezi členy 

Prostřednictvím marketingu na sociálních sítích získáváme možnost být neustále 

v kontaktu se svými zákazníky. Společnosti využívají sociální sítě především ke 

komunikaci se svými fanoušky. Ať se jedná o jakoukoliv formu způsobu podání 

informace (Safko, 2012). 

Firmy ke své komunikaci často zakládají veřejné profily, neboli těmito profily se 

reprezentují a jsou viditelné pro všechny lidi, zkrátka jsou přístupné všem (George, 2012). 

Komunikace s těmito skupinami lidí se prostřednictvím sociálních sítí uskutečňuje 

v reálném čase a firmy získávají okamžitou možnost zpětné vazby. Obrovskou výhodou 
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je i dostupnost nových informací a následné jejich šíření, které probíhá na sítích 

obrovskou rychlostí.  

Sociální sítě využívá více než tři a půl miliónů lidí u nás a český uživatel stráví na 

internetu v průměru kolem hodiny a půl denně. Je zřejmé, že pozornost digitálních medií 

zastiňuje pozornost klasických medií (Smith, 2016). 

Sportovní prostředí stejně jako jiné je výrazně ovlivněno sociálními sítěmi, což bude 

pokračovat i v následujících letech. Pokud firmy komunikují správně, stávají se pro ně 

sociální sítě výrazným prostředkem ke spojení s fanoušky, sponzory a k zvyšování 

hodnoty společnosti.  (Dimoro, 2017) Na to, jak správně komunikovat, uvádí pár rad 

americká stránka Adweek (2016): 

• ukázání záliby jiného než sportovního charakteru 

• stálost a pravidelnost publikování příspěvků 

• nereagovat na negativní a urážlivé komentáře 

• spolupracovat s profesionály sociálních sítí 

• využívat stálé ale i nové postupy sociálních sítí 

Splněním těchto základních rad docílí firmy požadované komunikace a věrnosti svého 

zákazníka. 

Komunikace ale není jediným cílem využití sociálních sítí. Jsou využívány i k dalším 

účelům, které shrnuje ve své knize Janouch (2010): 

• Podpora znalosti značky na internetu 

• Snaha o získání nových návštěvníků webových stránek. 

• Lepší pozice webových stránek ve vyhledávačích 

• Možnost komunikovat přímo se zákazníky  

• Menší náklady na získání nových zákazníků  

Ať už jsou sociální sítě využívány k různým účelům, jsou velmi oblíbené a přináší 

obrovský efekt. 
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3.3.5.1. Facebook 

Facebook patří k nejznámějším a nejpoužívanějším sociálním sítím. Založen byl roku 

2004 a za zakladatele je považován Mark Zuckerberg. Jeho počet uživatelů se vyšplhal 

už přes 2 miliardy a jeho verze je dostupná v 84 jazycích (Zephoria Digital marketing, 

2018). U nás v ČR využívá tuto platformu téměř 5 miliónů lidí a z toho necelé 4 milióny 

navštěvují tuto sociální síť denně (Anvenies, 2018). 

Tento systém umožňuje svým uživatelům komunikovat, sdílet multimediální informace, 

sdílet své zájmy a zábavu a umožňuje firmám prezentaci skrze profily. Umožňuje 

provozovat firmám nízkonákladovou marketingovou komunikaci a nabízí umístění 

různých typů reklam. 

 

3.4. Event marketing 

„Zinscenování zážitků, stejně jako jejich plánování a organizování v rámci firemní 

komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat psychické a emocionální podněty 

zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, které podpoří image firmy a její 

produkty.“ Takto event marketing uvádí ve své knize autor Šindler (2003, s. 22) 

Cílem je tedy vytvořit akci pro své stávají a potencionální zákazníky a vyvolat v nich 

příjemný či neobvyklý zážitek a pozitivní dojem z akce, což spěje k lepšímu pohledu na 

značku/firmu a následnému zapamatování. Skrze akci se snažíme dostat do podvědomí 

lidí. Proto je nezbytné, aby akce byla, co nejpoutavější. Ve sportu se jedná o velmi 

oblíbenou formu marketingové komunikace, prostřednictvím které sportovní kluby a 

organizace získávají kontakt s diváky, fanoušky, sponzory a širokou veřejností. 

Akce uspořádané firmou mohou být provedeny v nejrůznějších podobách, dle Svobody 

(2009) to jsou: 

• Prezentace 

• Konference, sympozia a přednášky 

• Společenské a reprezentativní akce, společenská setkání 

• Ostatní eventy 
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Zaleží na každé firmě, kterou formu zvolí a přinese ji, co nejlepší splnění zvoleného cíle. 

Event marketing řadíme mezí nové trendy komunikace, ale firmy by ji neměly opomínat. 

Umožňuje působení více komunikačních prvků zároveň, čímž se zkvalitňuje celá 

marketingová komunikace. Zároveň ale není možné, aby fungovala samostatně, nutné je 

vždy zakomponovat i ostatní komunikační nástroje (Šindler, 2003). 

 

3.5. Word of Mouth 

Za jeden nejdůvěryhodnější marketingový nástroj se považuje Word of Mouth, v českém 

významu osobní doporučení či šíření (ústním) podáním. Tento nástroj funguje jako 

reklama pro mnohé společnosti k propagaci svých produktů prostřednictvím verbální ale 

i psané komunikace (WOMM, 2016). 

Využita může být ve dvou podobách, a to buď uměle, nebo spontánně. Přičemž za 

účinnější je považována spontánní podoba, která působí přirozeněji a nenásilněji. U 

umělé je riziko, že bude působit nuceně a zákazníci mohou pocítit, že jsou manipulováni, 

na což poté mohou reagovat velmi negativně. (WOMM, 2016). 

Přikrylová, Jahodová (2010, s. 257) ji definují jako „formu osobní komunikace zahrnující 

výměnu informací o produktu mezi cílovými zákazníky a sousedy, přáteli, příbuznými 

nebo kolegy.“ Lidé své názory a zkušenosti šíří všude: v práci, ve svém volném čase, 

v obchodě i doma.  Je zřejmé, že pokud bude zákazník se službami či produktem dané 

firmy spokojen, bude o nás dále mezi své známé a kamarády šířit kladné reference, což 

povede k přibývání nových zákazníků. 

Názor běžného člověka je pro lidi mnohem důvěryhodnějším zdrojem než například 

běžná reklama. Podle Sukhraj (2019) si kolem 62 % zákazníků před nákupem produktu 

hledá recenze a informace od dalších zákazníků, 72 % nevěří klasické reklamě a 90 % 

věří a dává na doporučení svého kamaráda nebo známého. (Sukhraj, 2019). Takže má 

rozhodně i vyšší váhu. Může přinést firmě ale i negativní účinky, a to v případě 

nespokojenosti zákazníka s produktem, který svou negativní zkušenost šíří dál. Tím se 

stává marketingový nástroj neúspěšným (Karlíček, 2016). 

Na tom se shodují i autoři Hesková a Štarchoň (2009), kteří WOM definují jako: „Ústní 

a osobní sdělení, která jsou šířena neformální cestou, budí v lidech větší důvěru, než 
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sdělení vysílané klasickými reklamními kanály.“ Autoři však pod Word of Mouth 

zdůrazňují především ústní a osobní sdělení, ale trochu opomínají existenci internetu. 

Právě ten umožňuje tomuto typu marketingu spoustu míst k jeho provozování, ať už 

v podobě emailů, sociálních sítích, diskuzních fór či blogů. Firmami je často provozován 

a upřednostňován před tradičními reklamami, kvůli jeho nízkým nákladům a vysoké 

efektivnosti. (Whitman, 2006) Problém se ale může mnohdy vyskytnout u věrohodnosti 

informací šířených po internetu, které mohou být často klamavé. 

 Aby byla WOM efektivní a přesvědčivá, je pro firmy nezbytností zaměřit se na tři 

proměnné. Za prvé, že působí firma důvěryhodně, za druhé musí si u zákazníka 

vybudovat důvěru a za třetí musí být přesvědčivá. Tyto proměnné je třeba propojit, pokud 

by se firma zaměřovala pouze na jednu, nedošlo by k takovým úspěchům (Teng et al., 

2014). 

 

3.6. Chatbot 

Chatbot neboli povídací robot představuje aplikaci/systém, který dokáže zprostředkovat 

konverzaci se zákazníkem. Jedná se o naprogramovaný software, který podle 

jednoduchých pravidel, uložených vět a předpřipravených scénářů, zpracovává 

konverzaci (Krajňák, 2014). 

Znalosti chatbotů jsou zpravidla založené na souborech obsahujících modelové otázky a 

odpovědi nazývané kategorie. Hlavní prvky souboru znalostí můžou být popsány pomocí 

speciálních značek AIML. 

Pro nastínění - software AIML obsahuje určité prvky. Nejdůležitějším prvkem jsou 

kategorie, které tvoří ústřední jednotku znalostí. Tato jednotka je složena z dalších prvků, 

a to vzorů a šablon. Značka vzor uzavírá otázku uživatele a odpovídá jednomu nebo více 

uživatelských vstupů. Šablona ta určuje odpověď chatbotu (Augello, Saccone, Gaglio, 

2016). 

 

 

 

https://clipsan.com/blog/messenger-boti/
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Schéma 2: Chatbot 

 

Zdroj: Augello, Saccone, Gaglio, 2016 

Chatboti vznikají jako určitá náhrada email marketingu, který už není tak efektivní jako 

dříve. Uživatelé mají přeplněné emailové stránky a jejich zájem o jednotlivé emaily se 

snižuje. Velký úder dostal email marketing, když společnost Seznam.cz založila 

v emailových stránkách složku Hromadné, kam spadají všechna reklamní sdělení 

(Krajňák, 2014). 

Užívání chatbotů může být děsivé, ale marketingovým pracovníkům pomáhá zvednout 

jejich práci k lepšímu. Přináší jim hned několik výhod (The Complete Guide to Chatbots 

in 2018, 2019). 

• Šetří peníze a čas – ušetření probíhá skrze automatizovanou konverzaci a čas 

zaměstnanců můžete vynaložit na jiné aktivity 

• Stávají se průvodcem k lepším výsledkům – funguje jako poradce, kde informace 

najít, popřípadě jaké informace najít. Funguje pomocí kvalifikačních otázek. 

• Umožňují 24hodinový servis pro zákazníky – zákaznici si mohou zjistit potřebné 

informace i za předpokladu, že je akorát společnost uzavřena. 

• Zajišťuje rychlost odpovědi – lidé dostávají odpověď na své dotazy ihned, na 

rozdíl skrz emailu a jiných prostředků 

• Zábavný a interaktivní způsob 

Chatbotový marketing není ale stálé příliš rozšířen a provozuje ho méně než 1% procento 

firem. Očekává se ale jeho obrovský rozvoj a růst v příštích 5 až 10 letech. Je však hned 

několik skutečností, proč už někteří pracovníci zapojují chatbot do své marketingové 

strategie v současnosti (Kimbarovsky, 2019). 

• 56 % lidí raději posílá dotazy, než volá zákaznický servis 
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• 2 miliardy zpráv za měsíc je posláno mezi zákazníkem a společností 

• 53 % lidí nakupuje radši u firmy, kterou může kontaktovat zprávami 

Stěžejní aplikací pro chatbot je Facebook Messenger. Chatboti fungují na určité bázi, 

která v dnešní době bývá nejčastěji právě Facebook Messenger, který je nejideálnější 

volbou (Krajňák, 2014). Tuto aplikaci v současnosti využívá přes 1,3 mld lidí. Hlavních 

důvodů, pro výběr této aplikace, je hned pár. První je získání informací o uživatelích, 

které Facebook zasílá společnostem o zákaznicích, který s nimi komunikovali. Většina 

ostatních aplikací tyto informace nepřináší. Zároveň můžete pak své zákazníky 

informovat o dalších akcích a posílat jim upomínky a upozornění. A také získáte jejich 

ID na Facebooku, které má většinou celoživotní existenci, na rozdíl od emailových adres 

(Kimbarovsky, 2019). 

 

3.6.1. Humoristický chatbot 

Humor je jeden z nejoslnivějších a nejkomplikovanějších složek lidského chování a 

v marketingové komunikaci hraje důležitou roli. Žertovné sdělení si získává u lidí jejich 

pozornost a uchovává se jim v paměti mnohem více než sdělení v klasické podobě (Stock, 

Strapparava, 2003). 

Proto byly vymyšleny žertovné chatboty, které se snaží u svých zákazníků vyvolat pocit 

humoru. Ti jsou uzpůsobeny tak, že dokáží poslouchat vtipy svých uživatelů, porozumět 

jim a reagovat na ně vtipnými odpověďmi. 

Jádro systému je založené na znalostní složce strukturované třemi druhy AIML kategorií: 

• Soubor standartních kategorií zajišťující standartní rozhovor se zákazníkem 

• Soubor, který vytváří humorné věty a umožňuje reagovat na zákazníky pomocí 

vtipů. 

• Soubor sloužící k rozpoznání zákazníkova záměru v žertovném sdělení. 

(Augello, Saccone, Gaglio, 2016) 
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3.7. Celebrity marketing 

Některé firmy k upevnění své značky využívají marketingový nástroj v čele se slavnou 

osobností. Využívání této formy je dlouholetou záležitostí a její začátky jsou spojeny 

hluboko ve dvacátém století. Slavné osobnosti jsou vzorem pro mnohé lidi, na které mají 

značný vliv. Dokážou přitáhnout spoustu lidí, proto jsou významným marketingovým 

nástrojem (Educational options in the creative field of Marketing, 2012). Můžou to být 

herci, hudebníci, spisovatelé, sportovci či jiné veřejně známé osobnosti. Zkrátka jsou to 

výborní obchodníci, kteří dokážou rychle proniknout do mysli zákazníka, včetně značky, 

produktu, služby, kterou propagují. 

Pringle (2004) prezentuje celebrity marketing jako užití známých a uznávaných 

osobností, které pomáhají společnosti odprezentovat jejich produkt, službu či značku. 

Společnosti navazují spolupráci s celebritami pro různé formy marketingové propagace. 

Může to být ve formě reklamy, event marketingu či přímého podnikání celebrity. 

V reklamě mohou vystupovat v různých rolích, a to jako herci, ale i samy za sebe, kdy 

prezentují své zkušenosti s užíváním a účinky produktů/ služeb. V rámci event 

marketingu se oceňuje účast slavné osobnosti, popřípadě autogramiáda. A u přímého 

podnikání se známé osobnosti stávají vlastníky společnosti, takže produkt nejen 

doporučují, ale dávají mu přímo své jméno (Hunter a Davidsson, 2007). 

Klíčem úspěchu je výběr správné osobnosti pro propagaci vhodné služby či produktu. 

Vybraná osoba musí působit věrohodně, čemuž dospějete tak, že její život a pověst bude 

odrážet propagovaný produkt. Musí mít dostatečnou odbornost, důvěryhodnost a 

atraktivitu (Educational options in the creative field of Marketing, 2012). 

V celebrity marketingu je nutné dělit osobnosti dle typů: mluvčí, podporovatel a 

ambasador značky. Podle Carroll (2015) mluvčí je známá osoba, která využívá své 

postavení k propagaci produktu přes reklamní kampaň a přenáší své vlastnosti na 

výrobek. Působí pouze jako propagátor a doporučuje výrobek, ale ne na základě jeho 

používání. (Caroll, 2015) To dělá podporovatel, který produkt propaguje na základě 

svých zkušeností s využíváním. Cílem je u lidí vzbudit dojem, že pokud budou produkt 

užívat, budou jako oni (Tellis, 2000). 
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Posledním typem je ambasador značky, který se značkou nefunguje pouze pro reklamní 

účely, ale shoduje se s jejími hodnotami a věří v ní. Většinou jde o dlouhodobou 

spolupráci mezi společností a osobou (Rathore, Panwar, 2016). 

K šíření celebrity marketingu jsou využívány všechna média: televize, rádia, tisk, internet 

apod. Záleží jen na společnosti, jaký zvolí médium, aby ji přineslo, co největší úspěšnost 

a zisk. 

Ve sportu je celebrity marketing velmi populární a často je využíván skrze tiskovou 

reklamu či internet. Známé osobnosti se stávají hvězdou značky a jsou vyobrazovány na 

plakátech, letácích či značku osobně doporučují přes videa. 
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4. METODOLOGIE PRÁCE 

U každé společnosti je v dnešní době kvalitní marketingová komunikace nesmírně 

důležitá. Aby byla marketingová komunikace efektivní, je potřeba získávat zpětnou 

vazbu. Pro analýzu současné marketingové komunikace jsou v této práci využité 

kvantitativní i kvalitativní metody. Jako kvalitativní metoda byl vybrán hloubkový 

rozhovor s předsedou tenisové ligy panem Milanem Čížkem. Pro kvantitativní metodu 

bylo zvolené elektronické a písemné dotazníkové šetření. 

Tato kapitola se zaměřuje na rozbor a objasnění jednotlivých metod, které jsou v práci 

využity. 

4.1. Kvantitativní výzkum 

Kvantitativní výzkum si klade za cíl zjistit, jak velká část cílové skupiny vykazuje určité 

měřitelné znaky, které jsou dále interpretovány pomocí statistických metod. Na rozdíl od 

výzkumu kvalitativního získává informace od velkého počtu respondentů a snaží se svým 

výzkumem vysledovat četnost označení daných jevů (Machková, 2009). 

Využívána je zejména metoda dotazování, kterou je možné provést několika způsoby: 

• Osobní 

• Elektronické 

• Písemné 

• Telefonické  

 

4.1.1. Osobní dotazování 

Hlavní předností osobního dotazování je vysoká návratnost dotazníků a získání všech 

potřebných informací, a to především díky možnosti dovysvětlení případných nejasností 

a osobního kontaktu s respondenty. Nevýhodou je však náročnost organizace, a potřebné 

vysoké náklady a čas vynaložený na uspořádání osobního dotazování, proto nebylo 

zvoleno pro tento výzkum. 
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4.1.2. Telefonické dotazování 

Dotazování po telefonu patří rozhodně mezi nejrychlejší metody s nízkými náklady. Po 

telefonu lze stejně jako u osobního dotazování dovysvětlit případné nejasnosti, co je 

rozhodně značným pozitivem. Výraznou nevýhodou je však neochota poskytnou dané 

informace a jejich spolehlivost, což bylo podnětem pro volbu jiného typu dotazování. 

 

4.1.3. Elektronické a písemné dotazování 

Pro tento výzkum byla zvolena kombinace elektronického a písemného dotazování. 

Elektronické dotazování má výhodu možnosti využití audiovizuálních prostředků a 

dosáhnout tak plně potencionálu internetu, který je v dnešní době velmi využívaný. Stejně 

jako písemné dotazování má výhodu v nízkých nákladech a adresnosti. Mezi zápory však 

u obou typů patří nízká návratnost a také spolehlivost získaných informací. Elektronické 

dotazování bylo vybráno pro tento výzkum hlavně z hlediska času a snadnému šíření po 

internetu. A doplněno písemným dotazováním bylo z důvodu šíření, a to, aby se dotazník 

dostal i mezi vrstvy lidí nevyužívající příliš internetové služby a elektronická zařízení. 

 

4.1.4. Výzkumný soubor 

Do základního souboru respondentů byl vybrán vzorek 160 lidí složen ze stávajících 

členů a hráčů tenisové ligy Babolat ATTour ve věkovém rozmezí od 18 let do 70 let. 

Zvolen byl záměrný výběr podle uvážení autorky, a to podle toho, kdo přinese 

nejpodstatnější informace. 

 

4.1.5. Tvorba dotazníku 

Před vytvořením dotazníku je dobré si nejprve promyslet postup, podle kterého budeme 

postupovat. Na začátku je důležité si ujasnit, jaké informace chceme získat 

prostřednictvím dotazníku. Poté jakým způsobem toho docílíme a kdo bude naše cílová 

skupina. Nakonec můžeme zkonstruovat jednotlivé otázky a celý dotazník (Kozel, 2006).  
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Na úvod každého dotazníku by měla být postavená tzv. společenská rubrika neboli 

průvodní dopis. Ten začíná oslovením respondentů, na které následně přichází s prosbou 

o vyplnění dotazníku. Nezbytností je seznámení respondentů s danou problematikou a 

vysvětlení cíle a důležitosti výzkumu. Respondenty je potřeba motivovat k odpovědím a 

zdůraznit jejich důležitost, zároveň ale slíbit jejich anonymitu, a že jejich údaje nebudou 

zneužity. Chybět nesmí ani představení tazatele a závěrečné poděkování za vyplnění. 

Otázky podle jejich funkce můžeme rozdělit do tří kategorií, a to na: nástrojové, 

výsledkové (zabývající se jádrem problému) a pomůckové (pro pochopení obsahu). Při 

tvorbě dotazníku záleží také na jeho podobě, kdy pro tento výzkum byl zvolen dotazník 

polostrukturovaný, místo strukturovaného a nestrukturovaného (velká míra volnosti, 

otázky na základě respondenta). 

Polostrukturovaný dotazník obsahuje předpřipravené otázky, které autor nechce, aby 

respondent opomenul a dostal na zjišťované oblasti odpověď. Zároveň ale dává možnost 

vložit svou vlastní odpověď, pokud žádná respondentovi nevyhovuje. 

 

4.1.6. Operacionalizace dotazníkového šetření 

Logický přehled stavby celého dotazníku nám zajišťuje operacionalizace, která zároveň 

propojuje jednotlivé otázky. Otázky byly rozděleny do čtyř kategorií, a to podle Kozel 

(2006) na:  

• Úvodní 

• Filtrační 

• Věcné 

• Identifikační 

Postavení celého dotazníku zobrazuje následující schéma č. 3, ve kterém jsou 

zaznamenána jednotlivá témata, které dotazník zkoumá. 

 

 

 

 



42 

 

Schéma 3: Operacionalizace dotazníku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

MR 
komunik

ace 
Babolat 
ATTour

PREFERENCE 
KLIENTŮ

Jak často navštěvujete turnaje ATTour?

Jak dlouho navštěvujete turnaje Babolat ATTour?

Jaké jsou Vaše hlavní důvody návštěvy ATTour?

Pokud máte jiné důvody k účasti na turnajích, napište je 
prosím.

Proč a kvůli čemu jste si vybrali právě ATTour?

Pokud máte jiné důvody k výběru, napište je.

Jak jste se dozvěděli o ATTour

Jakým způsobem se nejčastěji dozvídáte o změnách a 
novinkách?

Jak byste se rádi dozvídali o novinkách a změnách?

VNÍMÁNÍ 
OSTATNÍC
H REKLAM

Vybavíte si, kde jste zaregistrovali reklamu na jakoukoliv 
tenisovou ligu?

Pokud jste si na nějakou vzpomněli, kde jste na ní narazili 
a čím Vás zaujala?

SOUČASNÁ 
MR KOM.

Jste fanouškem facebookové stránky ATTour?

Pokud jste odpověděli, že nejste fanouškem facebookové 
stránky ATTour, napište prosím proč.

Jak často chodíte na facebookové stránky ATTour?

Jak byste ohodnotili facebookové stránky vybrané 
amatérské tenisové ligy?

Pokud jste zvolili v otázce číslo 15 u některého kritéria 
horší hodnocení než 2. napište prosím proč. Napište svoje 

připomínky.

Jak byste ohodnotili webové stránky?

Pokud jste zvolili v otázce číslo 17 u některého kritéria 
horší hodnocení než 2, napište prosím proč. Napište svoje 

připomínky.

NÁVRH

KOMUNIKAČNÍ  
NÁSTROJE

Chybí Vám některé komunikační kanály, které tenisová 
amatérská liga nevyužívá?

Účastníte se každoročního slavnostního vyhlášení cen?

Chtěli byste se účastnit vyhlášení cen?

Uvítali byste nějakou další akci v průběhu roku?

Jste spokojeni s nabídkou reklamních předmětů?

Uveďte další připomínky a dotazy k vedení klubu
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První okruh zaměřen na preferenci zákazníků obsahuje otázky, které by měly pomoci 

navázat pozitivní vztah s respondentem a dokázat v něm vzbudit určitý zájem. 

Zakomponovány jsou otázky například, jak dlouho jste členem ATTour, proč zrovna 

hrajete v této lize či jak jste se o lize dozvěděli. 

Další část se zaměřuje na oblast, jak respondenti vnímají marketingovou komunikaci u 

ostatních tenisových lig. Například, jestli si nepamatují nějakou reklamu. 

Poslední dvě části zjišťují, jak hráči vnímají současnou marketingovou komunikaci 

ATTour a jaký mají na ně vliv jednotlivé komunikační nástroje. Zjišťují, jak respondenti 

hodnotí jednotlivé komunikační nástroje Babolat ATTour a jaký druh komunikačního 

nástroje na ně nejvíce působí. 

Celý dotazník uzavírá sada otázek zjišťujících socio-demografické znaky jednotlivých 

respondentů, které nejsou zachyceny v operacionalizaci dotazníku. 

 

4.1.7. Pilotáž 

Před tím, než byl dotazník uveden do oběhu a byl využit pro získání dat pro diplomovou 

práci, bylo nezbytné provést pilotáž, která nám ověřuje srozumitelnost a správnost 

položených otázek. Pilotáž byla provedena na 6 až 10 lidech vybraných z cílové skupiny, 

které nám na základě vyplnění dotazníku poskytli své připomínky ke konstrukci 

dotazníku a srozumitelnosti otázek. Na základě jejich názorů byl dotazník upraven. 

 

4.2. Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum se využívá pro získání náhledu jednotlivců či malé skupiny na určitý 

problém a danou problematiku. Je možné tedy provést efektivní výzkum i s menším 

vzorkem, což je jeho výraznou výhodou. Orientuje se na pochopení smyslu sociálních 

subjektů a na rozdíl od výzkumu kvantitativního, zkoumá jevy více detailněji a do 

hloubky. 

Kotler (2007, s. 409) uvádí, že kvalitativní výzkum se využívá: „pro zjištění motivací, 

postojů a chování zákazníka.“  
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Nový a Surynek (2006) dodávají, že kvalitativní výzkum z hlediska jeho zaměření je 

doplňkem kvantitativního výzkumu. 

Podle Foreta (2001) mezi metody kvalitativního výzkumu řadíme: 

• hloubkový rozhovor, 

• pozorování, 

• skupinový rozhovor, 

• experiment, 

• projektivní techniky, 

• panelová šetření 

Hendl (2016) naopak rozděluje metody na metodu pozorování, textů a dokumentů, 

interview a analýzy audio/videozáznamů. 

 

4.2.1. Hloubkový rozhovor 

Hloubkový rozhovor patří mezi nejpoužívanější metody kvalitativního výzkumu. 

Umožňuje nám získat detailnější pohled do určité problematiky od malého počtu 

respondentů. Osoba provádějící rozhovor klade otázky a vede rozhovor podle určitého 

schématu a následně si otázky získané od respondenta zaznamenává (Foret, 2011). 

Hloubkový rozhovor můžeme dělit na několik typů: 

• strukturovaný rozhovor 

• polostrukturovaný rozhovor 

• nestrukturovaný rozhovor 

Strukturované rozhovory jsou více pevnější a méně flexibilnější než rozhovory 

polostrukturované, zatímco polostrukturované rozhovory v porovnání 

s nestrukturovanými jsou systematičtější a organizovanější (Wildemuth, Zhang, 2009). 

Pro získání potřebných informací o marketingové komunikaci tenisové ligy Babolat 

ATTour byla zvolena metoda hloubkového rozhovoru, a to typu polostrukturovaného 

rozhovoru. Ten nám umožní vést rozhovor podle určité předpřipravené struktury, kterou 
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však můžeme v průběhu pozměnit. A to, ať už pořadí otázek či přidat doplňující otázky, 

podle dané situace (Miovský, 2009).  

4.2.2. Výběr vzorku 

Pro polostrukturovaný rozhovor byla vybrána jedna osoba z vedení společnosti ATTour, 

a to předseda společnosti pan Milan Čížek. Osobní hloubkový rozhovor probíhal v sídle 

ATTour v Praze na Zbraslavi a podle předem předpřipravené osnovy, kterou vyobrazuje 

operacionalizace v schématu č. 4. 

Schéma 4: Hloubkový rozhovor 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5. ANALÝZA AMATÉRSKÉ TENISOVÉ LIGY BABOLAT 

ATTOUR 

 

5.1. Základní informace 

Babolat ATTour je amatérskou tenisovou ligou pořádající tenisové turnaje. Byla založena 

roku 2002 jako nezisková organizace pod názvem ATT Sport, nyní ji všichni ale znají již 

pod jiným názvem, a to ATTour. Zakládající osobou byl pan Milan Čížek, který je 

předsedou spolku až doteď. 

Cílem vytvoření této organizace bylo organizování a pořádání jednodenních tenisových 

turnajů pro rekreační hráče a tenisové amatéry. Celé to začalo na jedné kategorii a jednom 

areálu v Rudné u Prahy, ve kterém se turnaje konaly. Postupem času ale došlo 

k vybudování rozšířené tenisové ligy, která nabyla mnohem větších rozměrů. 

Dnes mluvíme o rozšířené tenisové lize pořádající turnaje především pro amatérské hráče, 

ale i ty závodní. Jak už bylo řečeno dříve, tenisová liga byla zřízena především pro 

rekreační tenisové hráče, kteří nejsou registrovaní pod českým tenisovým svazem. Dnes 

však na okruhu najdeme přibližně 20 % závodních hráčů, kteří mají zřízenou registraci 

pod Českým tenisovým svazem (dále již ČTS). 

Liga nabízí celkem 11 různých kategorií, které se od sebe odlišují výkonnostní úrovní a 

formátem hry. Každá kategorie má svůj žebříček, do kterého hráči sbírají v průběhu roku 

body z jednotlivých turnajů a soutěží o různé ceny. 

• dvouhra START  

• dvouhra SPORT  

• dvouhra CHALLENGE+  

• dvouhra ŽENY START  

• dvouhra ŽENY SPORT  

• čtyřhra START  

• čtyřhra SPORT  

• čtyřhra CHALLENGE  

• mix START  

• mix SPORT  
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• mix OPEN 

Zařazení do jednotlivých kategorií probíhá následovně. Každý hráč si může zvolit, zdali 

chce hrát singlové, mixové či deblové turnaje. Poté následuje jeho zařazení do konkrétní 

kategorie, a to podle přiděleného ratingu neboli výkonnostního čísla. Ten je každému 

přidělen na jeho prvním turnaji podle jeho tenisových schopností a dovedností. 

Turnaje jsou jednodenní a skládají se z hlavní soutěže a útěchy. Zápasy se hrají na jeden 

set a každý člen má na turnaji garantované minimálně čtyři zápasy. 

Místem konání jsou především pražské tenisové areály a areály v blízkém okolí, vyjma 

pár turnajů, které se konají například v Plzni či Berouně. Mezi nejčastější místa pro 

pořádání je vybírán areál Hamr, LTC Modřany, ČLTK či Vestec. Turnaje se konají po 

celý rok, takže se jich hráči mohou zúčastnit během letní i zimní sezóny, a to každý víkend 

a státní svátek. 

Na konci roku 2018 přišlo vedení s novinkou pořádání týmové soutěže Babolat Team 

Cup, založené na podobném konceptu jako tenisová mistrovská utkání závodních hráčů. 

 

5.2. Vedení tenisové ligy 

Spolek je prezentován dvěma osobami, a to předsedou a místopředsedou. Předsedou 

spolku jsou pan Milan Čížek a místopředsedou Jan Kodr, kteří také oba stáli u založení 

této tenisové ligy. 

Další důležitou osobou je ředitel turnajů Miloslav Hejna, který má na starosti veškerou 

agendu spojenou s organizací turnajů a vedením organizátorů jednotlivých turnajů. 

Spolu s nimi se na vedení tenisové ligy ještě podílí Iva Koudelková, která zastává 

administrativní oblast. 
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5.3. Cíle tenisové ligy 

Jako cíl pro tento rok si tenisová liga stanovila rozšíření turnajů do dalších areálů a oblastí. 

Tento rok na seznamu míst pro pořádání turnajů přibyl Benešov a Říčany u Prahy, takže 

se vedení podařilo částečné splnění tohoto cíle. 

Dalším cílem bylo přijít s něčím novým, co zpestří turnajovou sezónu. Na konci roku 

2018 vedení přišlo s novou formou deblového turnaje, a to losovaných dvojic. Tento 

koncept vzbudil u hráčů obrovský zájem a následné pozitivní hodnocení. 
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6. VYHODNOCENÍ VÝZKUMU 

V této části dojde k podrobnému rozboru informací, které byly získány prostřednictvím 

elektronického a písemného dotazování a informací získané od vedení amatérské tenisové 

ligy v hloubkovém rozhovoru. Rozbor bude podložen i mými poznatky jako 

zaměstnankyně této ligy a tenisové hráčky pohybující se dlouhodobě ve sportovní oblasti, 

především té tenisové. 

Podle mého názoru tato vybraná amatérská tenisová liga neprovádí příliš dobře 

marketingovou komunikaci a má v ní značné nedostatky. V tenisovém prostředí její 

popularita není příliš vysoká a plně nevyužívá svůj potenciál. Ke své marketingové 

komunikaci vynechává spoustu komunikačních kanálů a nepracuje příliš s komunikačním 

mixem. 

Můj názor potvrzují i slova prezidenta tenisové ligy, který v rozhovoru potvrdil, že se 

marketingovou komunikací příliš nezabývají. Zaměřují se pouze na základní komunikaci. 

 

6.1. Současná marketingová komunikace vybrané amatérské tenisové 

ligy 

Přiblížení současné marketingové komunikace proběhlo na základě rozhovoru s 

předsedou této ligy Milanem Čížkem doplněného o informace, které autorka práce má 

díky zdejšímu zaměstnaneckému poměru. 

Rozhovor s předsedou klubu přineslo jednu důležitou informaci a to, že se tenisová liga 

Babolat ATTour příliš nezabývá marketingovou komunikací a nemá zavedený žádný 

systematický plán. Z pohledu předsedy organizace není příliš možné lépe vykonávat 

marketing v tomto složení především kvůli jeho časové náročnosti. 

 

6.1.1. Personální zajištění marketingové komunikace 

V této tenisové lize není zřízena pozice marketingového specialisty, takže zde není žádná 

pověřená osoba, která by zařizovala a starala se přímo o marketingovou komunikaci. 
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Veškeré spojené aktivity s marketingem jsou zajišťovány vedením tenisové ligy a jeho 

zaměstnanci. 

 

6.1.2. Cíle marketingové komunikace 

Přesně stanovené marketingové cíle Babolat ATTour nemá, jelikož se přímo nezabývá 

uceleným konceptem marketingové komunikace. Pokud bychom ale měli nějaké zmínit, 

určitě se jedná o zvýšení povědomí u tenisové veřejnosti, a to především u té rekreační 

části ale i závodní. 

 

6.1.3. Cílová skupina 

Amatérská tenisová liga považuje za svou cílovou skupinu své komunikace všechny své 

hráče, kteří jsou registrovaní v jejich systému. Dále jsou to všichni potencionální noví 

členové mezi, které spadají registrovaní i neregistrovaní tenisti, avšak především ti, kteří 

nemají registraci pod ČTS. Tenisové turnaje jsou přístupné pro hráče všech věkových 

kategorií. 

 

6.1.4. Komunikační kanály 

Vedení tenisové ligy příliš neinvestuje do marketingové komunikace, takže využívá 

především základní, nízkonákladové či neplacené komunikační cesty, prostřednictvím 

kterých komunikuje se svou cílovou skupinou. 

 

6.1.4.1. Online marketing 

Aktuálně ke své komunikaci nejvíce využívá online marketing, ve kterém se především 

zaměřuje na své webové stránky. Ty jsou základním zdrojem informací pro veškeré své 

členy a nové příchozí hráče, kteří se chtějí dozvědět o fungování turnajů. Webové stránky 

prošli kompletní změnou před pěti lety. V záhlaví stránky nalezneme odkaz na všechny 

důležité oblasti, které zde najdeme: odkaz na úvodní stranu, tenisové turnaje, seznam 

hráčů, výsledky, žebříčky jednotlivých kategorií, zprávy, pravidla tenisové ligy a odkaz 
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na sportovní obchod. Úvodní strana nabízí přehled nejnovějších článků z turnajů, 

statistiky hráčů, souhrn turnajů na příští týden či aktuální důležité informace. Stránky jsou 

velmi propracované a jsou na nich vidět stovky hodin práce. Dle názoru předsedy je ale 

potřeba jejich aktualizace, a to především z hlediska bezpečnosti, využívání technologií 

a moderních a responzivních šablon. 

 

6.1.4.2. Facebook 

Facebook je dalším komunikačním kanálem, který tenisová liga využívá a zahrnula ho do 

své komunikace, především kvůli zviditelnění u mladší části populace. Svůj facebookový 

profil využívá čistě ke zveřejňování fotografií z jednotlivých turnajů či slavnostního 

vyhlášení cen, párkrát obohacených zajímavým videem. Nepravidelně se na stránkách 

objevuje přehled plánovaných turnajů na příští týden. Veškerý jiný obsah v textové 

podobě a informačního charakteru je opomínán a zcela nevyužíván. Základna fanoušků 

stránky není příliš vysoká a začátkem roku 2019 se vyšplhala na číslo 792. Na Facebooku 

bývá mnohdy využívána i placená forma reklamy, kterou tato tenisová liga využila v 

minulosti, ale pouze jedenkrát. Jejím cílem byli tenisté z oblasti Prahy a okolí. Reklama 

však přinesla pozitivní efekt jen první dny, a proto nebyla už opakovaně použita. 

 

6.1.4.3. Tisková reklama 

Když se zaměříme na tiskovou reklamu, tak v současné době ATTour využívá k 

propagaci jeden z nejpopulárnějších tenisových časopisů Tennis Arena, ve kterém má 

dvakrát do roka věnovanou stránku pro propagací. Dalšími tiskovinami, které vedení 

využívá, jsou plakáty, a to dvou typů. Prvním je univerzální zarámovaný plakát o velikosti 

A2 a druhý už je zaměřen na propagaci konkrétního turnaje umístěný v tenisových 

areálech, ve kterých se konají jednotlivé turnaje.   

 

6.1.4.4. Emailing 

Emailing, výrazný komunikační prostředek, který patřil i mezi využívané komunikační 

kanály tenisovou ligou ATTour. V minulých letech sice emailing využívala, ale nikdy 
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nijak příliš aktivně a pravidelně. Skrze něj zároveň posílala newslettery, u kterých však 

příliš dlouho nevydržela. 

 

6.1.4.5. Event marketing 

Výrazným propagačním nástrojem byla účast tenisové ligy v olympijském parku na Lipně 

v roce 2016 při příležitosti konání letních olympijských her v Riu. Tehdy se tato 

společnost výrazně podílela na programu olympijského parku a jeden týden propagovala 

tenis jako olympijský sport, kde zároveň prezentovala i sama sebe. Na této akci zvýšila 

své povědomí a dokázala získat několik nových členů. Tato událost byla největšího 

formátu, které se zúčastnila. Od té doby se na žádné jiné sportovní události neobjevila. 

Sama ale pořádá každoroční událost, a to slavnostní večer, na kterém dochází k udělování 

cen. Pravidelně se tu sejdou nejlepší hráči se svým doprovodem, sponzoři tenisové ligy a 

další VIP osoby. Zváno je však omezené množství hráčů, čímž dochází ke snížení efektu  

této akce. 

Příští rok se ATTour opět plánuje zúčastnit olympijského parku tentokrát v Brně, a to při 

příležitosti konání Letních olympijských her v Tokiu. 

 

6.1.4.6. Celebrity marketing 

Na okruhu ligy se pohybuje i několik významných osob, ať už sportovců, herců či 

modelek. Jedním z nejznámějších účastníků, kteří se dlouhodobě účastní turnajů, je herec 

Michal Dlouhý, který se zároveň stal tváří této tenisové ligy. Jeho osoba bývá velmi často 

zobrazována na plakátech, úvodu facebookové stránky či na reklamních letácích, které 

dříve tenisová liga využívala. 

 

6.1.4.7. Merchandising 

Nabídka reklamních předmětů je v současné době velmi skromná a aktuálně v ní 

nalezneme pouze hrnek s logem a názvem této ligy. Dříve v nabídce byli i sportovní 
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unisexová trička, která vyvolala zájem u veřejnosti, avšak po jejich vyprodání nebyli již 

přidělány další. 

 

6.1.5. Plány do budoucna 

Hlavní novinkou této sezóny je nová týmová soutěž, ve které 4 až 6členné týmy bojují 

proti sobě a bojují o cenné vítězství. Proto představitelé ATTour plánují propagaci 

zaměřenou především na tuto novou soutěž. Celou propagační kampaň chtějí spustit 

letošní léto, avšak dosud nemají rozmyšlený způsob. 

 

6.2. Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Dotazníky byly rozdány a rozeslány 160 lidem. Elektronický dotazník byl shodný s 

písemným a nijak se od sebe nelišily. Každý dotazník obsahoval souhrn otázek 

zaměřených na zjištění spokojenosti zákazníků s marketingovou komunikací tenisové 

ligy Babolat ATTour, proto byl nakonec určen pouze pro členy této amatérské tenisové 

ligy a lidem, kteří s ní přišli, jakkoliv do kontaktu. Cílem dotazníku bylo zjistit, jak a s 

čím jsou zákazníci spokojeni, a naopak v čem vidí nedostatky. 

Otázka č. 1: Jak často navštěvujete turnaje tenisové ligy? 

Jak už bylo zmíněno, tak dotazník byl rozdán pouze členům vybrané tenisové amatérské 

ligy. Cílem této otázky bylo zjistit, jak často členové navštěvují turnaje. Zdali se účastní 

turnajů pravidelně, či jsou pouhými občasnými účastníky. Respondenti měli na výběr z 

pěti odpovědí. 
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Graf 1: Četnost návštěv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je zřejmé, že nejvíce respondentů navštěvuje turnaje 2x měsíčně. Tuto odpověď 

vybrala téměř polovina dotázaných, a to 45 %, což odpovídá 72 lidem ze 160. Druhou 

nejčastější odpovědí byla návštěva turnajů 1x týdně, což zvolilo 28 členů. Odpovědi 1x 

měsíčně a nárazově zvolilo po 24 osobách, což může být ovlivněno termínem turnajů, 

cenovou a časovou dostupností. A nejméně lidi navštěvují turnaje více jak 1x týdně. 

Výsledky pro amatérskou ligu vyplývají vcelku pozitivně a dokazují, že většina členů 

jsou vcelku s turnaji spokojeni, jelikož se na turnaje vrací a z větší části na ně jezdí 

pravidelně.  

Otázka č.2: Jak dlouho navštěvujete turnaje Babolat ATTour? 

Tato otázka byla do dotazníku zakomponována s cílem zjistit, jak dlouho jednotliví 

respondenti navštěvují turnaje, zdali je amatérská liga složená spíše z dlouhodobých 

členů, nebo se její složení stále obměňuje. Dotazovaní hráči měli na výběr ze čtyř 

odpovědí, kde mohli vybrat, zdali se účastní turnajů méně než měsíc, méně než jeden rok, 

v rozmezí jednoho roku až tří let nebo více jak tři roky. 

7,50%

17,50%

45%

15%

15%

Četnost návštevy turnajů

Více jak 1x týdne 1x týdně 2x měsíčně 1x měsíčně Nárazově
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Graf 2: Doba členství 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejčastější zvolenou odpovědí v této otázce byla odpověď 3 a více let. Téměř tři čtvrtiny 

dotazovaných tj. 70 % navštěvuje turnaje více jak tři roky. To odpovídá, že 112 členů ze 

160 jsou členem tenisové ligy dlouhodobě. Tato čísla mohou nasvědčovat, že členové 

jsou s turnaji spokojení, proto u nich stále zůstávají.  

Naopak žádný respondent neodpověděl, že by tu byl méně než 2 měsíce. A pouhých 8 

hráčů uvedlo, že jsou členy a účastníky turnajů více jak dva měsíce a méně než jeden rok. 

Tento počet může být pro vedení ATTour mírně znepokojující, neboť svědčí o malém 

počtu nových členů. Čísla jasně poukazují na velmi malý počet nových příchozích hráčů, 

proto by se ATTour mělo zaměřit na oslovení potencionálních zákazníků a jejich účast 

podpořit určitými nástroji marketingové komunikace. Možnost doby členství 1 až 3 roky 

zvolila čtvrtina vzorku tj. 40 osob. 

Otázka č. 3: Jaké jsou hlavní důvody Vaší účasti na ATTour?  

Otázka číslo tři zjišťovala hlavní důvody pro výběr a účast respondentů na turnajích 

Babolat ATTour. Na výběr měli z šesti položek, kde u každé z nich měli za úkol ohodnotit 

jejich důležitost, která hrála roli při rozhodování o návštěvě turnajů. Hodnotit mohli na 

stupnici 1 až 5. Zatímco 1 znamenala, že je pro ně vybraná položka velmi důležitá, a 

naopak 5 není pro ně vůbec důležitá. Položky k posouzení byli následující: zábava, chci 

zhubnout, fyzička a kondice, soutěživost, přátelé a parta lidí, zdravotní důvody. 

0%

5%

25%

70%

Doba členství

0 až 2 měsíce (včetně) 2 až 12 měsíců (včetně) 1 až 3 roky (včetně) 3 a více let
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Graf 3: Zábava 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jako první položku, kterou respondenti hodnotili byla zábava, která vyšla jako velmi 

důležitá při rozhodování o návštěvě turnajů. Téměř polovina tj. 45 % odpověděla, že je 

pro ně velmi důležitá a 37,5 %, že je důležitá. Přílišnou váhu pro rozhodování nehraje pro 

12,5 % a pro pouhých 5 % respondentů je zábava nedůležitá. Graf jasně zdůrazňuje, jak 

v dnešní době hraje zábava významnou roli a rozhoduje o výplni volného času lidí. Je 

proto nesmírně důležité pro tenisovou ligu dělat turnaje zábavné a nespadnout ke 

stereotypu, který by zábavnou složku položil. 

Graf 4: Chci zhubnout 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 4 jasně znázorňuje stoupající úroveň, což znamená, že nejčastějším hodnocením 

u položky „chci zhubnout“ bylo číslo 5, což vypovídá, že pro respondenty není tato 

položka vůbec důležitá. Neutrální odpověď zvolilo 22,5 % hráčů a pouze pro 20 % je 

hubnutí důvodem k účasti na turnajích velmi důležité a důležité. 

Graf 5: Fyzička a kondice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Třetím důvodem návštěvy k hodnocení byla fyzička a kondice. Z grafické znázornění 

vyšlo, že fyzička a kondice byla pro 25 % respondentů velmi důležitým důvodem 

návštěvy turnajů a 35% důležitá. Dalších 27,5 % uvedlo neutrální postoj a pouhých 15 % 

uvedlo, že pro ně fyzička a kondice nebyla důležitým důvodem. Lze tedy konstatovat, že 

pro více jak polovinu respondentů mluvíme o rozhodujícím faktoru pro návštěvu. Proto 

je podstatné, aby ATTour zajišťovala na turnajích dostatečné množství zápasů pro 

každého hráče a on měl tak šanci si pořádně zasportovat. 

Graf 6: Soutěživost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Křivka na grafu č. 6 má klesající tendenci a znázorňuje, že více jak tři čtvrtiny dotázaných 

považuje soutěživost za velmi důležitou či důležitou. Je tedy zřejmé, že tento důvod hrál 

velkou roli, při výběrů tenisové ligy. Pouze 12,5 % uvedlo, že tento důvod nebyl 

rozhodujícím faktorem a 10 % projevilo určitou míru nedůležitosti. Výsledky by měli být 

impulsem pro vedení ATTour, aby se snažila udržet soutěživost na turnajích, čemu 

dospěje určitým systémem, správnou organizací turnaje a výhrami. 

Graf 7: Přátelé a parta lidí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přátelé a parta lidí je výrazně důležitým důvodem pro výběr ATTour, jak na grafu číslo 

7 znázorňuje strmý pád. Celkem 80,5 % hráčů ho ohodnotilo známkou 1 a 2. Je proto 

důležité, aby se vedení ATTour zaměřovalo na udržení svých stávající hráčů, čímž si 

udrží i ostatní. Mohlo by se stát, že s odchodem nespokojeného hráče by mohlo dojít i 

k odchodu dalších hráčů. 

Graf 8: Zdravotní důvody 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Hodnocení důležitosti zdravotních důvodů jako důvodu pro volbu ATTour nám 

znázorňuje graf číslo 8, na kterém je zaznamenaná rostoucí křivka. Ta nám velmi výrazně 

ukazuje, že zdravotní důvody byly spíše hodnoceny negativně a nejsou pro hráče příliš 

rozhodujícím faktorem pro daný výběr. 

Graf 9: Souhrnný graf důvodů návštěv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Statistické zpracování je zachycené v následující tabulce. Použity byly základní 

statistické charakteristiky jako: modus, medián, minimum, maximum, aritmetický 

průměr, odchylky či rozptyl. 

Modus zaznamenává nejčastější odpověď, medián zobrazuje prostřední hodnotu vzorku. 

Dále je u každého parametru uvedena minimální a maximální hodnota odpovědi. 

Průměrnou hodnotu odpovědí z celého vzorku udává výpočet aritmetického průměru a 

od něho se odvíjí některé typy odchylek. Průměrná odchylka nám říká odchýlení od 

prostřední hodnoty. Směrodatná odchylka už ale určuje, jak moc se hodnoty odchylují od 

průměrné hodnoty a jsou odmocninou z rozptylu, který nám zase říká, jak moc jsou 

hodnoty v souboru rozptýleny. Variační koeficient udává variabilitu a vypočítá se 

poměrem směrodatné odchylky a aritmetického průměru. 
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Tabulka 1: Hodnocení důvodů návštěv 

  ABSOLUTNÍ ČETNOST 
Modus Medián Minimum Maximum 

  1 2 3 4 5 

zábava 72 60 20 4 4 1 2 1 5 

chci zhubnout 12 20 36 20 72 5 4 1 5 

fyzička, kondice 40 52 44 12 12 2 2 1 5 

soutěživost 76 48 20 4 12 1 2 1 5 

přátelé, lidi 64 68 12 12 4 2 2 1 5 

zdravotní důvody 8 36 44 44 28 3;4 3 1 5 

  
 

Aritmetický 
průměr(μ) 

  

Rozptyl 
Průměrná  
odchylka 

Směrodatná 
odchylka (σ) 

Absolutní  
odchylka 

Variační 
koeficient 

  

zábava 1,8 0,86 0,72 0,927 115,2 0,517 

chci zhubnout 3,75 1,788 1,19 1,337 190 0,358 

fyzička, kondice 1,92 1,059 0,78 1,029 95,48 0,539 

soutěživost 1,93 1,367 0,88 1,17 140,6 0,610 

přátelé, lidi 1,9 0,99 0,72 0,994 115,2 0,525 

zdravotní důvody 3,3 1,31 0,98 1,145 156,8 0,348 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Souhrnný paprskový graf č. 9 přináší pohled na jednotlivé zkoumané položky s 

ohodnocením podle jejich důležitosti. Každý hodnocený atribut je znázorněn pomocí 

křivky a podle jejího tvaru a naklonění můžeme vidět její důležitost. Můžeme tak 

konstatovat, že podle grafu jsou pro hráče nejpodstatnějšími důvody pro účast na 

turnajích: soutěživost, zábava a přátele a parta lidí. 

Soutěživost více jako polovina dotázaných tj. 76 označila za velmi důležitou a 48 za 

důležitou. Je zřejmé, že respondenti navštěvují turnaje především kvůli duchu 

soutěživosti a možnosti něco vyhrát a získat.  

Hned v závěsu 72 osob za velmi důležité a 60 za důležité uvedlo, že navštěvují turnaje 

kvůli zábavě a považují je za svůj koníček, kterým chtějí trávit svůj volný čas. Důležité 

je pro ně i složení turnajů a záleží jim na tom, zdali tam mají dobrý kolektiv, přátelé a 

lidi, s kterými si rozumí. 

Naopak nejméně důležité jsou pro členy návštěva turnajů za účelem zhubnutí a ze 

zdravotních důvodů. Společenské důvody jasně převyšují ty zdravotní, což poukazuje na 

dnešní problém celé společnosti. Dominance společenských důvodů často zastiňují ty 

zdravotní. To potvrzují i statistiky o zvyšující se nadváze a obezitě dnešní populace. 
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Poslední čísla hovoří o tom, že nadváhou nebo obezitou trpí v ČR 71 % mužů a 54 % žen. 

A téměř polovina Čechů nesplňuje doporučenou dávku pohybu na týden. Lidé často 

nejsou schopni donutit se sami k pohybu, a proto jej zanedbávají. Působení a fungování 

této organizace je proto velmi důležité, jelikož lidé nechtějí sportovat sami a míra 

soutěživosti je pro ně značně důležitá. 

Otázka č. 4: Pokud máte jiné důvody k účasti na turnajích, napište je prosím. 

Tato otázka byla dobrovolná a respondenti na ní mohli odpovídat pouze, pokud chtěli a 

pokud mají jiný důvod k návštěvě turnajů, než byly uvedeny v předchozí otázce. Celkem 

8 respondentů uvedlo, že na turnaje jezdí, aby zlepšili svou tenisovou hru a získali nové 

zkušenosti. Čtyřikrát bylo také uvedeno, že chtějí hráči vyhrát hodnotné ceny, které se 

rozdávají na konci sezóny, což je úzce spjato s výše zmíněnou soutěživostí. A jako 

posledním důvodem byli uvedeni organizátoři turnajů, což jen dokazuje a připomíná, jak 

je nesmírně důležitá personální složka každé služby, tedy i tenisové ligy 

Otázky č. 5: Proč a kvůli čemu jste si vybrali právě ATTour? 

Účelem této otázky bylo zjistit, proč respondenti zvolili právě tuto amatérskou tenisovou 

ligu, a co rozhodlo o jejím upřednostnění před konkurencí. Zároveň bylo cílem odhalit, 

jak moc hrají roli jednotlivé komponenty v rozhodování. Dotazovaní hráči měli za úkol 

ohodnotit celkem 4 parametry na škále 1 až 5 stejně jako u otázky č. 3. 

Graf 10: Kvalita 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Kvalitu služby hodnotili hráči jako první a pro většinu z nich hraje kvalita významnou 

roli. Z celkového vzorku 65 % zvolilo kvalitu služby, že je velmi ovlivnila a spíše 

ovlivnila a je to jedna z věcí, kvůli které upřednostnili tuto ligu před ostatními. Z toho 

můžeme konstatovat, že tenisová liga si drží dobrou úroveň kvality.  

Graf 11: Dostupnost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vybraná amatérská tenisová liga pořádá turnaje na různých místech a v různých lokacích, 

což se odráží i na hodnocení dostupnosti. Ta ovlivnila v určité míře více jak 80 % hráčů 

k výběru právě ATTour. Dostupnost a místo konání turnaje bylo u mnoha lidí 

rozhodujícím faktorem pro přihlášení a následnou návštěvu. Odráží se to i na klesající 

křivce znázorněné na grafu č.11. 

Graf 12: Cena 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Další položkou byla cena, která v hodnocení nedopadla příliš pozitivně, jak lze vidět na 

grafu č. 12. Dohromady 67,5 % z tázaných hráčů odpovědělo, že je buď cena vůbec/spíše 

neovlivnila k účasti na turnajích nebo zvolili neutrální odpověď, kdy se na základě ceny 

nerozhodovali. To nasvědčuje tomu, že hráči se při výběru tenisové ligy a volbě ATTour 

nerozhodovali na základě ceny. 

Graf 13:Prostředí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Velmi podstatným faktorem pro rozhodnutí o navštívení právě ATTour je prostředí. Jak 

můžeme vyčíst z grafu č. 13, tak drtivou většinu tj. 80 % respondentů ovlivnilo k volbě 

kvalitní/dobré prostředí, kde se turnaje odehrávají. To jen potvrzuje kvalitní výběr vedení 

tenisových areálu s dostatečným zázemím a občerstvením, které hráči velmi často 

požadují a je pro ně klíčové 
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Graf 14: Shrnutí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 2: Hodnocení ATTour 

  ABSOLUTNÍ ČETNOST 
Modus Medián Minimum Maximum 

  1 2 3 4 5 

Kvalita 60 44 52 4 0 1 2 1 4 

Dostupnost 76 56 24 4 0 1 2 1 4 

Cena 16 36 60 24 24 3 3 1 5 

Prostředí 52 76 20 8 4 2 2 1 5 

  
 

Aritmetický 
průměr(μ) 

  

Rozptyl 
Průměrná  
odchylka 

Směrodatná 
odchylka (σ) 

Výběrová  
směrodatná 
odchylka (s) 

Variační 
koeficient 

  

Kvalita 2 0,8 0,75 0,894 0,897 0,445 

Dostupnost 1,725 0,649 0,69 0,806 0,808 0,469 

Cena 3,025 1,374 0,89 1,172 1,176 0,389 

Prostředí 1,975 0,874 0,64 0,935 0,938 0,475 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na grafu č. 14 a v tabulce č. 2 můžeme vidět všechny položky, u kterých mohli 

respondenti hodnotit, do jaké míry je ovlivnily ke zvolení právě ATTour. Z grafu lze 

konstatovat, že dotazovaní hráči byli při výběru tenisové ligy nejvíce ovlivněny 

dostupností a prostředím. To potvrzuje i hodnoty aritmetického průměru obou oblastí 

(dostupnost = 1,725, prostředí = 1,975). V dnešní životě tyto oblasti hrají důležitou roli. 

Lidé si často vybírají aktivity podle jejich vzdálenosti a dostupnosti z jejich domovů, což 
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mluví ve prospěch vybrané amatérské ligy, která pořádá hned několik turnajů na různých 

místech během jednoho dne a nabízí tak možnost výběru. 

Neutrálně hodnoceným parametrem byla cena s aritmetickým průměrem 3,025, 

směrodatnou odchylkou 1,172 a nejčastějším výběrem čísla 3, což znamená, že je cena 

nijak neovlivnila. Pouze 16 lidí z dotazovaných uvedlo, že je ovlivnila k výběru této ligy. 

Výsledky tak odrážejí, že cena z většiny případů nijak neovlivnila rozhodnutí hráčů. 

Otázka č. 6: Pokud máte jiné důvody, proč jste si vybrali právě ATTour, napište 

prosím, jaké to jsou. 

Na tuto otázku většina respondentů odpověděla, že žádný další důvod nemají. Našlo se 

ale i pár dotázaných, kteří mezi důvody výběru uvedli, že v takové oblasti a na takové 

úrovni v Praze a jejím okolí se nic takového nenachází. 

Zmíněna byla i délka trvání, která rozhodla o výběru. Za obrovskou výhodu považují, že 

se turnaje konají pouze jeden den a nezaplní tak celý víkend. 

Otázka č. 7: Jak jste se dozvěděli o ATTour? 

Účelem této otázky bylo získat informace, odkud se členové a hráči dozvěděli o této 

amatérské lize, tedy kde s ní získali prvotní kontakt. Na výběr měli celkem šest odpovědí, 

ve které byla zahrnutá i možnost jiné, kam mohli respondenti napsat svůj zdroj. Mezi 

ostatními možnostmi byl na výběr: Facebook, webové stránky, od známého/kamaráda, 

tisková média a venkovní reklama. 
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Graf 15: Prvotní kontakt 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvíce lidí se o tenisové lize dozvědělo skrze doporučení či zmínku od svého kamaráda 

či známého. Tuto možnost zvolilo 62,5 % dotazovaných, což poukazuje, jak v dnešní 

době do popředí stoupá komunikační nástroj Word of Mouth – marketing založený na 

ústní komunikaci a doporučení. Mezi lidmi je považován za jeden z nejdůvěryhodnějších 

zdrojů informací pro výběr určitého produktu, například oproti reklamě.  

Druhou nejčastější zvolenou odpovědí byly webové stránky, které byly prvním 

kontaktem pro 27,5 % dotázaných tj. 44 hráčů. Nízké procento překvapivě měla odpověď 

Facebook, který zvolilo pouhé 2,5 % respondentů. To nasvědčuje a potvrzuje skutečnost, 

že tenisová liga příliš nepracuje s facebookovými stránkami a její obsah je značně 

zanedbávaný. Proto pro její další působení je třeba, aby na obsahu a sdílení informací 

zapracovala. 

Otázka č. 8: Jakým způsobem se nejčastěji dozvídáte o změnách a novinkách? 

Tato otázka měla zjistit, jakým komunikačním kanálem se hráči dozvídají o novinkách a 

případných změnách. Do možností odpovědí byly zahrnuty čtyři prostředky, které někdy 

tenisová liga využila. Respondenti měli za úkol každou z nich ohodnotit na škále 1 až 5 

na základě toho, jak často jsou skrze ně informováni. 
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Graf 16: Zdroj změn a novinek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 3: Zdroj informací a změn 

  ABSOLUTNÍ ČETNOST 
Modus Medián Minimum Maximum 

  1 2 3 4 5 

Přes Facebook 52 24 48 20 16 1 3 1 5 

Přes webové 
stránky 88 48 12 12 0 1 1 1 4 

Po telefonu 20 12 36 32 60 5 4 1 5 

Po emailu 24 16 32 44 44 4;5 4 1 5 

  
 

Aritmetický 
průměr(μ) 

  

Rozptyl 
Průměrná  
odchylka 

Směrodatná 
odchylka (σ) 

Výběrová  
směrodatná odchylka 

(s) 

Variační 
koeficient 

  

Přes Facebook 2,525 1,749 1,149 1,323 1,327 0,526 

Přes webové 
stránky 1,675 0,189 0,743 0,905 0,908 0,542 

Po telefonu 3,625 1,884 1,181 1,373 1,377 0,380 

Po emailu 3,425 1,984 1,183 1,376 1,381 0,403 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 16 lze konstatovat, že nejlépe v hodnocení dopadly webové stránky ATTour, u 

kterých 55 % zvolilo, že se na nich vždy dozví o novinkách a změnách. Jako jediné 

zároveň mají hodnotu aritmetického průměru pod 2, tj. 1,675. Druhé nejlepší hodnocení 

získaly facebookové stránky, u kterých 32,5 % zvolilo, že na nich najde novinky a změny 

vždy a 15 % vybralo, že často. Nejhůře v hodnocení skončilo informování 
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prostřednictvím telefonu a emailu s nejčastější volbou čísla 4 a 4;5 a hodnotami 

aritmetického průměru nad hodnotou 3. 

Otázka č. 9: Jak byste se rádi dozvídali o změnách a novinkách? 

Otázka č. 9 navazovala na předchozí otázku, ve které jsme zjišťovali, jak se hráči 

dozvídají o změnách novinkách. V této otázce jsme chtěli dát příležitost, aby respondenti 

vyjádřili svůj názor a preferenci, jakou cestu by upřednostnili. Tato otázka byla otevřená 

a vyjádřilo se k ní dohromady 40 respondentů. Nejvíce z nich tj. 24 uvedlo, že by chtěli 

být informováni facebookovými stránkami tenisové ligy. Dalších 8 zmínilo, že by chtěli 

dostávat informace emailem a zbylých 8 by uvítalo vytvoření profilu ATTou na 

Instagramu, kde by byli informováni různými fotkami a videi. 

Otázka č. 10: Vybavíte si, kde jste zaregistrovali reklamu na jakoukoliv tenisovou 

ligu? 

Součástí dotazníkového šetření bylo i získat názor a pohled na to, jak respondenti vnímají 

ostatní reklamy na tenisové ligy. Účelem bylo zjistit, zdali si všímají reklam na jiné 

tenisové ligy a především kde. Na výběr měli ze šesti odpovědí, ve kterých byla zahrnuta 

i možnost jiné, kde mohli napsat přímo konkrétně svůj názor, pokud se neobjevil 

v nabídce. U této otázky byla možnost zvolit více odpovědí, což také několik dotázaných 

využilo. 
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Graf 17: Reklama na ostatní tenisové ligy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafů č. 17 vyplývá, že nejvíce hráči sledují a všímají si reklam na internetu a na sociální 

síti Facebook. Tyto odpovědi zvolilo stejné procento dotazovaných a to 47,5 %.  To 

poukazuje na dnešní sílu internetového a online světa, kde lidé tráví spoustu svého 

volného času. Podle českého statistického úřadu využívá internet v průměru 8 lidí z 10 a 

největší sociální platforma Facebook má v ČR více jak 5 miliónů uživatel. Proto by se 

měla tenisová liga zaměřit na online marketing a na sociální sítě, které se stávají 

obrovským potenciálem pro získání nových zákazníků. 

Odpověď “jiné” zvolili 4 hráči tj, 2,5 % z celého vzorku a všichni odpověděli, že se o 

jiných tenisových ligách dozvěděli přes sociální síť Instagram. Tato odpověď znovu 

poukazuje na sílu sociálních sítí a Instagramu, který je populární především u mladé 

generace. Je proto na pováženou zřízení instagramového profilu Babolat ATTour. 

Otázka č. 11: Pokud jste si na nějakou vzpomněli, kde jste na ní narazili a čím Vás 

zaujala? 

Navázáním na předešlou otázku, byla i následující s číslem 11. Na tuto otevřenou otázku 

odpovědělo 30 osob. Z toho 24 uvedlo, že na reklamu jiné tenisové ligy narazili ve 

sportovních nebo tenisových centrech. Někteří uvedli, že jejich pozornost vyvolali různé 
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billboardy, plakáty, či reklamní letáky na recepci. Žádný respondent, ale nedokázal 

odpovědět, proč je daná reklama zaujala, a čím byla pro ně zajímavější než ostatní. 

Zbylých 6 respondentů uvedlo, že reklamou pro ně byly fotky, na které narazili na 

Facebooku. Jednalo se především o fotografie z přímého turnajového dění a jeho průběhu. 

Otázka č. 12: Jste fanouškem facebookové stránky ATTour? 

Tato otázka si kladla za cíl zjistit, kolik dotazovaných lidí je fanouškem facebookové 

stránky této tenisové ligy.  

Graf 18: Fanoušci FB stránek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Grafické znázornění výsledků této otázky odhaluje, že fanouškem facebookové stránky 

je více jak tři čtvrtiny dotazovaných tj. 82,50 % sledujících. Stránky nesleduje 12,5 % a 

pouhých 5 % nesleduje tenisovou ligu na Facebooku, protože nemá facebookový profil. 

Z těchto výsledků vyplývá, že hráči mají zájem o facebookové stránky a očekávají od 

nich, že jim přinesou zajímavý obsah. ATTour by tak měla přenos těchto informací 

zajistit. 
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Otázka č. 13: Pokud jste odpověděli, že nejste fanouškem facebookové stránky 

ATTour, napište prosím proč. 

Otázka č. 13 byla úzce spojena s tou předchozí a byla určena pouze pro respondenty, kteří 

odpověděli, že nesledují facebookový profil této tenisové ligy. Hlavním záměrem bylo 

získat informace, proč ho lidé nesledují, i když tuto sociální platformu využívají. Tato 

otevřená otázka nabídla 20 odpovědí. Celkem 15x zaznělo od hráčů, že sice mají svůj 

profil na Facebooku, ale tuto sociální síť příliš nevyužívají a nemají ji rádi. Zbytek hráčů 

uvedlo, že neví a nemají vysvětlení, proč stránku tenisové ligy nesledují. 

Otázka č. 14: Jak často chodíte na facebookové stránky ATTour? 

Na předešlé otázky navazovala i tato otázka, která zjišťovala, jak často respondenti 

navštěvují facebookové stránky tenisové ligy. 

Graf 19: Návštěva FB stránek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 19 vyplývá, že 12,5 % nenavštěvuje facebookové stránky vůbec a 27,5 % z 

dotazovaných navštěvuje facebookové stránky nepravidelně. Několikrát měsíčně je 

navštěvuje 20 %, každý týden 22,5 % a každý den chodí na stránky pouhých 5 %. 

Z výsledků lze konstatovat, že facebookové stránky této tenisové ligy nemá příliš 

pravidelné uživatelé, což by mělo být impulsem, pro vytvoření kvalitnější a lákavějších 

stránek, které přilákají uživatelé, aby stránku navštívili. 
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Otázka č. 15: Jak byste ohodnotili facebookové stránky Babolat ATTour? 

V této otázce měli respondenti za úkol ohodnotit facebookové stránky, a to konkrétně 

obsah, vzhled, přehlednost, přínos a celkový dojem pomocí hodnotící škály 1 až 5. 

Respondenti, co byli velmi spokojeni zvolili 1, naopak respondenti, kteří byli velmi 

nespokojeni zvolili 5. 

Graf 20: Hodnocení facebookových stránek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 4: Hodnocení facebookových stránek 

  ABSOLUTNÍ ČETNOST 
Modus Medián Minimum Maximum 

  1 2 3 4 5 

Obsah 52 52 48 8 0 1;2 2 1 4 

Vzhled 48 64 32 16 0 2 2 1 4 

Přehlednost 48 56 40 16 0 2 2 1 4 

Osobní přínos 48 32 60 12 8 3 2,5 1 5 

Celkový dojem 56 40 60 4 0 3 2 1 4 

   
Aritmetický 
průměr(μ) 

  

Rozptyl 
Průměrná  
odchylka 

Směrodatná 
odchylka (σ) 

Výběrová  
směrodatná 
odchylka (s) 

Variační 
koeficient 

  

Obsah 2,08 0,819 0,747 0,905 0,908 0,438 

Vzhled 2,10 0,890 0,740 0,943 0,946 0,451 

Přehlednost 2,15 0,928 0,795 0,963 0,966 0,449 

Osobní přínos 2,38 1,284 0,975 1,333 1,137 0,479 

Celkový dojem 2,08 0,819 0,790 0,905 0,908 0,438 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafického znázornění a tabulky lze konstatovat, že hodnocení dopadlo vcelku dobře. 

Nejlépe hodnocený byl vzhled stránek, u kterého 30 % hráčů uvedlo, že je s ním velmi 

spokojeno a dalších 40 % spokojeno, což znamená, že 70 % dotazovaných vnímá vzhled 

pozitivně. I ostatní kritéria dopadly uspokojivě. U obsahu více než 60 % hráčů uvedlo 

pozitivní hodnocení, zároveň ale 30 % přirovnalo obsah facebookových stránek 

k průměru.  

Z tabulky č. 4 si můžeme zaregistrovat, že u obsahu, vzhledu a přehlednosti bylo 

nejčastěji volené hodnocení 2 (u obsahu zároveň i 1). Zatímco osobní přínos a celkový 

dojem stránek byl ohodnocen průměrnou známkou 3. Zároveň u osobního přínosu, jako 

u jediného kritéria, zvolilo 8 členů nejhorší hodnocení 5, a to že jsou velmi nespokojeni. 

Hodnoty aritmetického průměru se u všech pohybuje v rozmezí 2 – 2,5. 

Otázka č. 16: Pokud jste zvolili v otázce číslo 15 u některého kritéria horší hodnocení 

než 2. napište prosím proč. Napište svoje připomínky. 

Tato otázka chtěla dát prostor pro vyjádření respondentů. Byla určena především pro 

respondenty, kteří hodnotili jednotlivá kritéria, jako průměrná a hůře. Všechny odpovědi 

v této otázce směřovaly ke kvalitě obsahu a k jeho nedostatkům. Lidé zde nejčastěji 

zmiňovali, že obsah na facebookových stránkách této amatérské ligy je nezajímavý a 

nemá je čím donutit, aby stránku navštívili. Podle nich se na stránkách objevuje málo 

obsahu, ne-li žádný a jediné, co tam naleznou pravidelně, tak jsou fotografie z turnajů. 

Většina by uvítala, aby na facebookových stránkách našla důležité informace, důležité 

termíny, novinky, změny ve startovném. Mnoha z nich by uvítala i videa z turnajů či 

rozhovory s hráči. 

Otázka č. 17: Jak byste ohodnotili webové stránky? 

Stejně jako otázka pro hodnocení facebookových stránek byla vytvořena i tato, s rozdílem 

zaměření, a to na webové stránky vybrané tenisové amatérské ligy. Položky, které u 

webových stránek měli za úkol dotazovaní hodnotit, zůstaly stejné: obsah, vzhled, 

přehlednost, osobní přínos, celkový dojem. A znovu hodnotili na škále 1 až 5. 

 

 



74 

 

Graf 21: Hodnocení webových stránek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 5: Hodnocení webových stránek 

  ABSOLUTNÍ ČETNOST 
Modus Medián Minimum Maximum 

  1 2 3 4 5 

Obsah 92 56 8 4 0 1 1 1 4 

Vzhled 76 52 24 8 0 1 2 1 4 

Přehlednost 68 56 24 8 4 1 2 1 5 

Osobní přínos 68 64 20 4 4 1 2 1 5 

Celkový dojem 68 60 28 0 4 1 2 1 5 

  
 

Aritmetický 
průměr(μ) 

  

Rozptyl 
Průměrná  
odchylka 

Směrodatná 
odchylka (σ) 

Výběrová  
směrodatná 
odchylka (s) 

Variační 
koeficient 

  

Obsah 1,525 0,499 0,604 0,707 0,709 0,465 

Vzhled 1,775 0,774 0,736 0,880 0,883 0,497 

Přehlednost 1,900 0,990 0,765 0,995 0,998 0,525 

Osobní přínos 1,825 0,844 0,701 0,919 0,922 0,505 

Celkový dojem 1,825 0,794 0,701 0,891 0,894 0,490 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud porovnáme výsledky hodnocení webových stránek s facebookovými stránkami, 

tak můžeme zcela určitě konstatovat, že hráči jsou spokojenější s kvalitou webových 

stránek. Umístění jednotlivých ploch na grafu č. 21 je z větší části v rozmezí mezi 1 a 2. 

To potvrzuje i tabulka s četností jednotlivých odpovědí, ve které můžeme zaregistrovat, 
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že nejčastějším hodnocením u všech položek bylo hodnocení 1 a aritmetické průměry se 

pohybují pod hodnotou 2. 

Zatímco u facebookových stránek byl obsah kritizován, tady tomu je přesně naopak, 

jelikož pozitivního hodnocení dosáhl z 92, 5 % odpovědí a pouze 5 % označilo obsah za 

průměrný a pouze 2,5 % s ním není spokojeno.  

Otázka č. 18 Pokud jste zvolili v otázce číslo 17 u některého kritéria horší hodnocení 

než 2, napište prosím proč. Napište svoje připomínky. 

Tato otázka byla znovu dobrovolná a jejím účelem bylo získat pohled respondentů, s čím 

přesně nejsou spokojeni a co by požadovali, aby se zlepšilo na webových stránkách. Tato 

otázka přinesla jen pár odpovědí, ve kterých byla vytknuta nepřehlednost stránek. Hráči 

uváděli, že stránky jim přijdou občas mírně zmatečné, a ne vždy se jim podaří dohledat 

požadovanou informaci. Z jejich pohledu je tam příliš okének, odkazů, stránek a 

podobných věcí. 

Zmíněna zde byla i nezajímavost příspěvků, která byla již uvedena i u facebookových 

stránek. Dotazovaní uvedli, že zveřejňování článků na webových stránkách postrádá 

systém a jejich forma a obsah je mírně stereotypní. Zkrátka označili stránky za nepružné. 

Jako poslední nedostatek u webových stránek byla uvedena nepřizpůsobivost na mobilní 

telefony, kde orientace není příliš komfortní. Mnoha hráčů by uvítala mobilní verzi, která 

by jim usnadnila dohledávaní informací a přihlašování ze svých osobních mobilních 

telefonů.  

Otázka č. 19: Chybí Vám některé komunikační kanály, které tenisová amatérská 

liga nevyužívá? 

Tato otázka byla zařazena do dotazníku za účelem zjistit, zdali členům a hráčům chybí 

některé komunikační kanály nebo je pro ně aktuální nabídka tenisové ligy dostatečná. 
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Graf 22: Absence komunikačních kanálů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 22 nám znázorňuje odpovědi na absenci komunikačních kanálu, ale lze z něho 

konstatovat, že drtivá většina je spokojena s dosavadní nabídkou komunikačních kanálů, 

které ATTour využívá. Celkem 90 % uvedlo, že žádný komunikační kanál nepostrádá. 

Zbylých 10 % uvedlo, že některé komunikační kanály jim chybí a jejich úkolem bylo 

uvést, který to je. Mezi odpověďmi se převážně objevily sociální síťě: Instagram a 

Youtube, které patří mezi špičku. 

Otázka č. 20: Účastníte se každoročního slavnostního vyhlášení cen? 

Tradiční akcí vybrané tenisové amatérské ligy je každoroční vyhlášení cen a nás zajímalo, 

zdali se hráči této akce účastní. 

 

 

 

 

 

 

10%

90%

Absence komunikačních kanálů

Ano Ne



77 

 

Graf 23: Účast na slavnostním vyhlášení cen 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výsledků je patrné, že slavnostního vyhlášení cen se účastní 80 % dotazovaných. 

Zbylých 20 % odpovědělo, že nebývá součástí tohoto večera a my jsme se jich zeptali 

proč. Důvodem neúčasti hráči uváděli, že se nedostali mezi nelepší hráče a nebyli mezi 

pozvanými. Dále uvedli nespokojenost s losováním a vyhlašováním cen, které podle nich 

probíhá pokaždé jinak, tedy podle vedení a jeho nálady. 

Otázka č. 21: Chtěli byste se účastnit vyhlášení cen? 

Tato otázka byla zahrnuta, aby zjistila, zdali by hráči měli o účast a pozvání na akci vůbec 

zájem. 

Graf 24: Zájem o účast na vyhlášení cen 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Výsledky jasně hovoří, že hráči mají o akci zájem a rádi by se ji zúčastnili, i když se 

nedostali mezi nejlepší. Tenisová liga by proto měla zvážit pozvání a kapacitu na této 

akci a zauvažovat nad tím, zdali nezvýšit počet účastníků a nabídnout tak 

nezapomenutelný zážitek většímu okruhu hráčů. 

Otázka č. 22: Uvítali byste nějakou další akci v průběhu roku? 

Velmi pozitivní ohlas přinesla otázka č. 22, která přinesla spoustu nápadů a návrhů na 

vytvoření nejrůznějších akcí. Nejčastější odpovědí byla žádost o opakované uspořádání 

speciálního turnaje losovaných dvojic, který se odehrál jen jednou.  

Dále byly zmíněny akce nejrůznějšího typu, ať už teambuildingové akce s členy ATTour, 

letní grilovací akce, tenisový ples, večírky, dvoudenní turnaje v neobvyklých lokalitách 

či jiný, klidně i netenisový výlet. 

Z výsledků je zřejmé, že hráči mají zájem i o jiné aktivity, než je tenis. Proto by určitě 

měla tenisová liga nabídnout i jiné neobvyklé akce, které zpestří tenisovou sezónu.  

 Otázka č. 23: Jste spokojeni s nabídkou reklamních předmětů? 

Dalším bodem bylo zjišťování spokojenosti s reklamními předměty, u kterých jsme dali 

zároveň možnost respondentům, kteří nejsou spokojeni, vyjádřit, jaké předměty s logem 

tenisové ligy by uvítali. 

Graf 25: Spokojenost s reklamními předměty 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Spojenost s reklamními předměty vyjádřilo 30 % a odpověď docela ano vybralo 47,5 %. 

Nedostatek v nabídce reklamních předmětů vidí celkem 22,5 %. Ti nejčastěji uvedli, že 

ani neví, že nějaké reklamní předměty jsou, a že radši ani žádné nechtějí. Našli se ale i 

kladnější odpovědi, ve kterých bylo zmíněno, že by uvítali nějaké sportovní oblečení, 

potítka, ručníky apod. 

Otázka č. 24: Uveďte další připomínky a dotazy k vedení klubu 

Možnost pro vyjádření svých připomínek a dotazů k jakékoliv oblasti tenisové ligy 

nabídla otázka č. 24. Odpovědi byli neutrálního ale i negativního rázu. Velmi často hráči 

uvedli nespokojenost se zvedáním cen v zimní sezóně a přidělování/ zvyšováním ratingu, 

podle kterého se mohou přihlašovat jen na některé turnaje. Opakující se připomínkou byl 

i poměr kapacity turnaje a počet tenisových kurtů v areálů, který není ideální a vytváří 

dlouho prostoje mezi jednotlivými zápasy. 

Respondenti by uvítali i větší nabídku deblových turnajů, ve kterých by další větší prostor 

pro více turnajů určených pouze pro ženskou část složky. 

Rozporuplný názor se střetl u organizace turnaje, kdy někteří uvedli, že organizace 

turnajů je slabší, naopak někteří uvedli, že navštěvují turnaje kvůli lidem, kteří se podílejí 

na organizaci a průběhu turnaje. 

Otázka č. 25: Jste muž nebo žena? 

Poslední část dotazníku zahrnovala otázky identifikační. Otázka číslo 25 zjišťovala, kdo 

především navštěvuje turnaje této tenisové ligy. 
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Graf 26: Pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podle výsledků navštěvuje turnaje více můžu než žen. Výsledku se zúčastnilo 65 % mužů 

a ženské zastoupení mělo 35 %. To odpovídá i celkové členské základně tenisové ligy, 

kde převažují muži nad ženami. Tenisová liga tak správně pořádá o něco více mužských 

turnajů, ale neměla by zapomínat i na ženskou část hráčů. 

Otázka č. 26: Kolik Vám je let? 

Graf 27: Věk 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z výsledků vyplynulo, že věkové rozpoložení je velmi vyvážené. Nejvíce dotázaných se 

však pohybuje ve věku od 19 do 30 let tj. 32,5 %. Dále se stejně dotázaných pohybovalo 

ve věkovém rozmezí 31 až 40 let a 41 až 50 let tj. 27,5 %. V rozmezí 51 až 60 let bylo 10 

% a na dotazník neodpovídal žádný hráč starší 60 let. Do dotazníku se zapojili 4 

respondenti ve věku 18 let. 

Věkové rozmezí respondentů odpovídá i věkovému zastoupení na turnajích, kde nejvíce 

hráčů se pohybuje ve věkovém rozmezí 19 až 50 let. 

 Otázka č. 27 Jak se dopravujete nejčastěji na turnaje? 

Cílem bylo zjistit, jak se hráči dopravují na turnaje a kde mají možnost, všimnout si 

případné reklamy na tenisovou ligu. 

Graf 28: Doprava na turnaje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak ukazuje graf č. 28, tak hráči se na turnaje dopravují především vlastním prostředkem. 

Celkem 85 % dotazovaných odpovědělo, že k dopravě využívá auto. Zbylých 15 % 

dojíždí na turnaje městskou hromadnou dopravou. 
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Otázka č. 28: Jaké je Vaše PSČ? 

Cílem této otázky bylo zjistit odkud hráči jezdí na turnaje a z jaké dálky jsou ochotni 

dojíždět. 

Tabulka 6: Bydliště respondentů 

Oblast PSČ Četnost Oblast PSČ Četnost 

Praha 2 120 00 6 Praha 16  156 00 8 

Praha 3 130 00 5 Praha 20 193 00 4 

Praha 4  142 00 5 Praha – Dolní Měcholupy 111 01 6 

Praha 5 155 00 8 Praha – Běchovice 190 11 4 

Praha 5 150 00 8 Středokluky, Praha – Z 252 68 4 

Praha 5 152 00 10 Roztoky u Prahy 252 63 5 

Praha 5 158 00 6 Zdiby, Praha – východ 250 66 3 

Praha 7 170 00 8 Tuchoměřice, Praha – Z 252 67 4 

Praha 8 181 00 4 Benešov 257 42 4 

Praha 9 190 03 5 Lhota, okres Kladno 273 01 4 

Praha 9 190 00 9 Plzeň 323 00 6 

Praha 10 109 00  4 Teplice 415 01 3 

Praha 10 100 00 6 Litoměřice 413 01 3 

Praha 10 106 00 4 Sezemice – Pardubice 533 04 6 

Praha 14 198 00 1 Pardubice 530 09 7 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 6 nám ukazuje odkud hráči jezdí na turnaje a jak můžeme vidět, převážně se 

jedná o lidi s bydlištěm v Hlavním městě Praha a v jeho okolí. Najdou se tu ale i tací, 

kteří dojíždí na turnaje z větší dálky, jako jsou Pardubice či Litoměřice. 
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7. NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZLEPŠENÍ 

MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 

Tato část se zmařuje na návrh marketingové komunikace, která vychází z provedené 

analýzy současného stavu. Ta byla provedena na základě poznatků autorky práce a 

hloubkového rozhovoru s předsedou tenisové ligy. Návrh se zároveň opírá o výsledky 

dotazníkového šetření, které bylo provedeno se vzorkem 160 osob složených z členů této 

tenisové ligy. 

Celý návrh marketingové komunikace je podložen zvolenými cíli, přesným definováním 

cílové skupiny, tedy na koho bude marketingová komunikace směřovat a poté návrhy 

konkrétní propagace. 

Než se dostaneme k jednotlivým bodům návrhu marketingové komunikace, je nejprve 

důležité zmínit pár problémových hledisek bez kterých nebude marketingová 

komunikace nikdy stoprocentní. 

První důležitým bodem a hlediskem pro zlepšení marketingové komunikace je náprava 

absence marketingové pracovníka. Personální zajištění a obsazení pozice 

marketingového specialisty, který bude mít celou komunikaci této tenisové ligy na 

starosti, by mělo být samozřejmostí. Přijmutím takové osoby dosáhne společnost 

ucelenější marketingové koncepce, která mnohem lépe získá nové zákazníky, než 

chaoticky prováděný marketing, jako tomu bylo doposud. 

Dalším problémem je pohled vedení, které vnímá marketingovou komunikaci jako oblast 

nedůležitou. 

 

7.1. Cílová skupina 

Z rozhovoru s prezidentem ligy jsme se dozvěděli, že za cílovou skupinu považují 

všechny potencionální hráče. Dle mého názoru a výsledků z dotazníku by jejich cílové 

skupiny měly být následující: 

• Aktuální členi 

• Potencionální členi 

o Sportovně založení lidi 
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o Rekreační hráči 

o Registrovaní hráči u ČTS 

o Skupina lidí ve věkovém rozmezí 19 až 60 let 

o Lidé s bydlištěm v Praze a jejím okolí 

U cílové skupiny marketingové komunikace ATTour je zapotřebí rozlišovat dva okruhy 

lidí: aktuální členi a potencionální členi. Marketingová komunikace musí být zaměřena 

na obě tyto skupiny a ani jedna z nich nesmí být opomenuta. Nyní se zaměříme na druhou 

jmenovanou. 

Tenisová liga pořádá turnaje zaměřené jak pro začátečníky, tak i pro výborné hráče, proto 

by svou marketingovou komunikaci měla zaměřovat jak na hráče rekreační úrovně, tak i 

na závodní hráče, kteří uvítají jiný a kratší formát hry. Dle mého názoru liga doteď 

opomínala závodní mladé hráče. 

Sportovně založení lidi rádi zkouší nové sporty, což jim nabízí i tato tenisová liga, která 

organizuje i turnaje pro úplně začátečníky, proto i na tuto skupinu lidí by měla být 

komunikace zacílena. 

A jelikož se konají turnaje převážně na území Prahy a jejím blízkém okolí, tak by cílovou 

skupinou měli být především hráči s tímto bydlištěm. 

 

7.2. Cíle marketingové komunikace 

Hlavním cílem této marketingové komunikace bude zvýšení povědomí o její činnosti u 

tenisové veřejnosti, a to nejen u té rekreační. 

Se zvýšením povědomí se pojí i další cíl, a to navýšení členské základny a aktivních 

hráčů, kteří se budou účastnit turnajů pravidelně a stanou se stálými zákazníky. 

Dále bude cílem i zefektivnění marketingové komunikace, která dopomůže splnění výše 

uvedených cílů a zároveň, která přinese větší spokojenost a informovanost stávajících 

členů.  
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7.3. Sdělení marketingového komunikace 

Obsah marketingové komunikace, který tenisová liga sděluje své cílové skupině by měl 

být natolik zajímavý a dostatečně srozumitelný, aby vzbudil pozornost a zájem cílové 

skupiny. Když se zaměříme konkrétně na tuto tenisovou ligu, tak obsah jejího sdělení by 

měl být následující.  

• KVALITA: „Turnaje s kvalitní organizací ve špičkových areálech.“ 

• VĚK: „Na turnajích jsou vítány hráči všech věkových kategorií.“ 

• RŮZNÉ ÚROVNĚ: „Jsi začátečník nebo naopak velmi pokročilý. U nás si 

zahraješ v obou případech.“ 

• DÉLKA: „Chceš stihnout o víkendu i jiné aktivity? Přijď si zahrát na jeden 

z našich jednodenních turnajů!“ 

 

7.4. Návrh komunikačních kanálů 

Pro úspěšnou marketingovou komunikaci je potřeba zvolit vhodné komunikační kanály, 

a to podle stanovených cílů a vybrané cílové skupiny. Tenisové lize bude navrhnuto 

několik komunikačních cest, skrze které by měla šířit své sdělení dál k členům, 

potencionálním zákazníkům a veřejnosti. 

 

7.4.1. Reklama 

Z rozhovoru vyplynulo, že tenisová liga využívá univerzálního plakátu a plakátu 

s upoutávkou na konkrétní turnaj. Jejich vzhled je pokaždé stejný a už dlouhou dobu 

nedošlo k žádné obměně. Tyto plakáty jsou rozmístěny do tenisových center, ve kterých 

jsou turnaje pořádány. U tiskové reklamy vidím obrovský prostor ke zlepšení. Pro 

následující rok bych proto doporučila změnu designu, který bude zajímavější a poutavější 

na první pohled. Navrhuji, aby celý obsah byl vytvořen graficky, a ne jako doposud, že 

jsou informace dopisovány ručně, což nevzbuzuje příliš dobrý a profesionální dojem. 

Zároveň bych na plakáty přidala pár podstatných informací, a to: 

• Místo konání 

• Jednodenní turnaje 



86 

 

• Soutěž o ceny 

• Účast registrovaných i neregistrovaných hráčů 

• Kontaktní osoba: jméno a kontakt 

Dále bych se zaměřila na jejich rozmístění a rozšířila jejich dosah. Doporučuji, aby vedení 

tenisové ligy distribuovala své plakáty i do tenisových areálu, kde se turnaje dosud 

nepořádají (Tenis Ládví, TK Konstruktiva, SK Satalice, Sokol Čimice, TJ Sokol 

Vysočany). Dále do sportovních center, fitness center či vysokých škol zaměřených na 

sport (FTVS, Palestra). Uvažovalo bych i o vylepení plakátů na autobusové a tramvajové 

zastávky v okolí tenisových areálů. 

Do tiskové reklamy navrhuji i zařadit reklamní letáky, které kdysi už tenisová liga 

využívala. Nejideálnější by je bylo rozmístit do, co nejvíce tenisových areálů, kde by byli 

k dispozici na recepci či stojanech k tomu určeným. 

 

7.4.2. Podpora prodej 

Dalším opomínaným nástrojem je podpora prodej, který vedení tenisové ligy vůbec 

nevyužívá. Návrh s tímto nástrojem určitě počítá a doporučuje, aby tento nástroj začalo 

vedení využívat a podpořilo tak větší účast na turnajích během zimní sezóny. 

Formy podpory prodeje navrhuji následující: 

• Sleva 50 % na startovné při přivedení kamaráda či známého. 

• Sleva 100 Kč na každý 10. turnaj  

• Vyhraj 3 turnaje a získej 20 % slevu na sportovní oblečení od partnera tenisové 

ligy 

• Objeď nejvíce turnajů během měsíce a vyhraj dárek 

• Vytvoř rodinný tým na deblovém či mixovém turnaji a získej dárek 

• Máš narozeniny v den turnaje? Hraj zadarmo. 

Slevy a možnosti získat něco navíc působí na lidi velmi pozitivně a mnohdy si lidé jdou 

vyzkoušet službu, až když obdrží něco navíc. Podobu slev a podpůrných prostředku pro 

navýšení prodeje bych podřídila jednotlivým ročním etapám, a to svátkům, událostem či 
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jednotlivým obdobím. Jednotlivé akce budou propagovány přes sociální sítě, ať už na 

Facebooku či Instagramu, ale také skrze propagační videa umístěna na kanále Youtube. 

7.4.3. Webové stránky 

Webové stránky jsou hlavní zdrojem informací pro členy a potencionální zákazníky této 

amatérské tenisové ligy. Veškeré informace týkající se turnajů, pravidel, hráčů a novinek 

jsou tu k dispozici. Zkrátka na webových stránkách se objevuje značné množství 

informací, až to může být mnohdy zmatečné, což potvrdilo i pár respondentů, kteří 

v dotazníků hodnotili kvalitu stránek. 

Prostor pro zlepšení bych, proto viděla v uspořádání a postupném publikování informací. 

Navrhuji na hlavní straně omezit informace jen na ty nejdůležitější, které doporučuji 

přidávat postupně a ne najednou, jak se mnohdy stává. 

Návrh počítá i s obměnou článků z turnajů, které se uveřejňují na hlavní straně, a to 

proložením různých rozhovorů, příběhů hráčů, návratů hráčů apod. Dále navrhuji na 

webové stránky zakomponovat průběžné výsledky z turnajů, které mohou sledovat 

nezúčastnění hráči. 

 

7.4.4. Sociální sítě 

Komunikace přes sociální sítě je z jednou nerychlejších cest, jak komunikovat a 

informovat o svých novinkách své členy a potencionální zákazníky. Proto navrhuji, aby 

se tenisová liga zaměřila na jejich využívání, a to co nejvíce a nejefektivněji. 

 

7.4.4.1. Facebook 

Tato tenisová liga využívá ke své propagaci facebookový profil, který si založila 

především kvůli mladší generaci. Cílem fungování na Facebooku bylo informovat své 

členy a veřejnost o důležitých informacích. Podoba stránek však sklouzla k pouhému 

zveřejňování fotografií, které se stalo pro většinu fanoušků této stránky stereotypní a 

nezajímavé. V dotazníku spousta členu uvedlo, že na stránkách se neobjevují žádné 

důležité informace a ani zajímavé příspěvky, které by je motivovaly sledovat danou 

stránku. Proto do dalšího roku navrhuji razantní změnu pojetí facebookové stránky. 
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Návrh počítá s vytvořením publikačního plánu, ve kterém bude dopředu rozvrhnuto, co 

by se mělo na stránkách objevit a kdy. Doporučuji, aby se dbalo na pravidelnost přidávání 

příspěvků, kterými se tenisová liga připomene svým fanouškům. V ideálním případě by 

měl být každý den zveřejněn minimálně jeden příspěvek, pokud to bude aspoň trochu 

možné, a to nejlépe v pozdějších odpoledních hodinách, kdy se na sociální síti objevuje 

nejvíce lidí. Do obsahu, který by měl být zveřejňován bych zařadila: 

• Měsíční plán turnajů 

• Připomenutí každého turnaje den před jeho začátkem 

• Články z turnajů 

• Zajímavosti z turnajů 

• Videa z turnajů 

• Rozhovory s hráči 

• Narozeniny dlouhodobých členů 

• Novinky 

• Soutěže 

Tímto obsahem by se měla tenisová liga pokusit motivovat k navštívení stránky a 

následnému navštívení konkrétního turnaje. Do obsahu nově zařazuji i rozhovory s hráči 

po jejich zápasech, což zmínili respondenti i v dotazníkovém šetření. 

 

7.4.4.2. Instagram 

Instagram, je jedna z nejpopulárnějších sociálních sítí v posledních letech, a to nejen ve 

světe ale i v ČR. Využívána je pro přidávání a sdílení fotografií či videí a zveřejňování 

dočasně viditelného obsahu pomocí tzv. příběhů. Obrovskou výhodou pro získávání 

nových fanoušků a potencionálních zákazníků je sdílení fotografií a videí s různými 

hashtagy neboli klíčovými slovy, díky kterým se sdílený obsah zobrazuje lidem, kteří 

dané slovo vyhledávají a mají o něj zájem. 

Tento komunikační kanál zcela chybí v marketingové komunikaci Babolat ATTour, čímž 

přichází o potencionální zákazníky. Jeho absenci zmínilo i několik respondentů, kteří 

odpovídali na dotazník a uvedli, že by instagramový profil této tenisové ligy uvítali. Pro 

následující rok navrhuji zřízení instagramového profilu, na který tenisová liga bude 
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zveřejňovat zajímavé, vtipné či důležité fotografie z dění na turnajích. Instastories by 

mohla využívat během turnajů k publikování aktuálního průběhu, které někteří členi 

postrádají či provádět živé vysílání důležitých momentů a zápasů. 

Majitel každého instagramového profilu má zároveň možnost se na svém profilu 

prezentovat skrze uložené příběhy, které nezmizí a jsou přístupné neomezeně. Do těchto 

tzv. stories by tenisová liga zahrnula výjimečná videa, jako například: průběh turnajů od 

prezentace až po předání pohárů, nejzajímavější výhry, tenisové areály či sestřih ze 

slavnostního předávání cen. 

 

7.4.4.3. Youtube 

Nejznámější a největší sociální sítí pro sdílení videí je Youtube a jeho využívání je 

finančně nenáročné. V současné době na něm tato tenisová liga nemá založený účet, proto 

tu vzniká prostor pro jeho vytvoření a provozování marketingové komunikace srze videa. 

V dnešní době mají videa obrovskou sílu a získávají si obrovskou oblíbenost u veřejnosti. 

Lidé mnohdy radši dají přednost videu před textovým příspěvkem. 

Cílem je vytvořit a natočit, co nejpoutavější obsah, který chceme sdělit. Pro tenisovou 

ligu navrhuji, že se bude zaměřovat na natáčení videí, ve kterých budou figurovat 

jednotliví hráči. Ideální je natočit s jednotlivými členy rozhovory, zeptat se na jejich 

příběh či názor, proč hrají právě tady, představit nejúspěšnější hráče či hráče, které se 

pohybují na okruhu nejdéle. Dále by bylo dobré, aby ukázala tenisová liga něco, co není 

hráčům známé. Například, jak se připravují tenisové turnaje, jak se plánuje slavnostní 

vyhlášení apod. Pozornost by stálo věnovat i zaměstnancům a organizátorům, kteří se 

podílí na celé organizaci tenisové ligy a prostřednictvím videa ukázat veřejnosti, co je 

vedlo k této práci. 

 

7.4.5. Event marketing 

Jedinou akci, kterou v průběhu roku tenisová liga pořádá, je slavnostní předávání cen. 

Tato akce se koná každoročně a je pouze pro vybranou společnost. V rámci 

dotazníkového šetření jsme se zeptali respondentů, zdali by se rádi akce zúčastnili a zdali 

by uvítali i další, popřípadě které. Setkali jsem se s velmi kladným ohlasem a spousty 
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návrhy pro uspořádání různých akci. S touto akcí doporučuji ATTour, aby počet 

účastníků rozšířila na vyšší kapacitu a pozvala i ostatní členy, kteří se doposud nemohli 

zúčastnit. Místo Divadla Mana ve Střešovicích bych vybrala jiné, více vyhovující 

prostory jako je slavnostní síň v Malostranské Besedě. 

Pro následující rok navrhuji tenisové lize zakomponovat několik tenisových, a i 

netenisových událostí, které zpestří hráčům tenisovou sezónu. Tyto navrhované akce jsou 

především zaměřené na první cílovou skupinu, a to členy registrované v ATTour. 

 

7.4.5.1. Otevírání sezóny 

Jako první do mého návrhu spadá vytvoření akce nazvané „Otevírání letní sezóny“, která 

odstartuje přesun z haly na letní dvorce. Letos by akce vyšla na páteční večer 19. dubna 

a místem konání by byl tenisovém areál Hamr v Záběhlicích, kde jsou k dispozici 

venkovní kurty s osvětlením. Akce by byla uspořádána ve formě deblové turnaje, a to 

losovaných dvojic, který proběhl už jedenkrát a setkal se s velmi pozitivními ohlasy. 

Turnaj bude doplněn o venkovní grilováním, občerstvení, plážový volejbal a promítáním 

fotek ze zimní sezóny. 

Kdy: pátek 19. dubna, od 17:30 

Kde: Hamr Záběhlice 

Startovné: 300 Kč  

Program: turnaj losovaných dvojic, grilování, připomenutí zimní sezóny, beach volejbal 

 

7.4.5.2. Ukaž, že to umíš nejen na kurtu, ale i na kole a doraz první do cíle! 

Jako další akci navrhuju teambuildingový výlet poslední víkend v červnu. Jednalo by se 

o speciální cyklistický výlet, který by byl pojat v duchu „bojovky“ a závodů. Celý výlet 

by měl vypadat následovně. 

Celá akce odstartuje brzy ráno, kdy se účastníci sejdou na pražském tenisovém areálu na 

Štvanici. Tam na ně budou čekat tři organizátoři, kteří mají celou akci na starosti. Každý 
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zúčastněný hráč si vylosuje číslo, čímž dojde k vytvoření tříčlenných skupin. 

Organizátoři pak každé skupině předají obálku s pokyny a loučí se s heslem: „Uvidíme 

se v cíli!“ V obálce stojí: „Dneska bude důležitá nejen rychlost, ale i Vaše spolupráce a 

tenisové znalosti. Na nic nečekejte. Sedněte na kolo a vydejte se na Hlavní nádraží Praha. 

Tam hledejte další indicii označenou logem ATTour.“ Celá akce bude probíhat podobným 

způsobem a jednotliví účastníci budou plnit různé úkoly a zodpovídat otázky z tenisové 

okruhu, až se dostanou do cíle. Cíl akce bude v tenisovém areálu Hajnovka v Praze na 

Palmovce, kde pro všechny výletníky budou připraveny ceny, občerstvení a posezení. 

Kdy: Poslední červnový víkend 

Start: 8:00 

Místo: I. ČLTK, ostrov Štvanice 

Startovné: 200 Kč osoba 

Co sebou: kolo, pití, svačinu a dobrou náladu 

 

7.4.5.3. Vánoční ples 

Návrh počítá i se zařazením společenské akce jako je například ples, který by se měl konat 

v období Adventu a bude zpřístupněn pro všechny členy, potencionální členy, 

zaměstnance a sponzory.  

Téma plesu bude samozřejmě tenis, od kterého by se odvíjela i výzdoba, foto koutek, 

promítání fotek z tenisových turnajů či jiných akcí. Program by byl vyplněn vystoupeními 

různých sportovců. 

Kdy: středa 18. 12., od 19:00 

Kde: Slovanský dům 

Vstupné: 250 Kč  
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7.4.5.4. Akce zaměřené na komunikaci k veřejnosti 

Pokud bychom se zaměřili na účast tenisové ligy na sportovních veletrzích, významných 

akcích, výstavách, turnajích či promo akcích, skoro žádnou historii o její účasti 

nenajdeme. Jediné akce, které se účastnila byl olympijský park Rio – Lipno v roce 2016.  

Do následujícího roku doporučuji vedení tenisové ligy, aby uvažovala o účasti například 

na sportovním veletrhu Sport Expo pořádané na pražském výstavišti v Holešovicích. Dále 

postavení promo stánků do tenisových areálu v odpoledních hodinách vybrané dny. Nebo 

s využitím spolupráce partnera vytvoření promo akce v některém pražském obchodním 

centru, kde o víkendech tráví lidi nejvíce času. Navrhuji postavení zařízení na měření 

podání s propagačními materiály, hosteskami a projektorem fotek z tenisové ligy 

ATTour. 

 

7.4.6. Word of mouth 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že za nejdůvěryhodnější komunikační kanál je u 

veřejnosti považován Word of Mouth neboli ústní doporučení. Proto ATTour doporučuji, 

aby dbala na svou pověst a snažila se tento typ komunikace, co nejvíce podpořit. K tomu 

ale potřebuje, aby přistoupila na několik kroků. 

Navrhuji, aby začala trochu pracovat s cenami startovného a jejich výši o něco snížila. 

V Česku je cena velmi důležitou a vlivnou položkou, která mnohdy rozhoduje o výběru 

služby. Návrh počítá s těmito změnami: 

Cena aktuálního startovného (zima/léto): 

• Dvouhra: 900 Kč/500 Kč  

• Čtyřhra: 1200 Kč/700 Kč 

Navrhované ceny startovného (zima/léto): 

• Dvouhra: 700 Kč/400 Kč 

• Čtyřhra: 1000 Kč/600 Kč 

Dále navrhuji, aby dbala o organizaci svých turnajů a jejich kvalitu, které podpoří právě 

ústní doporučení.  
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Word of mouth je úzce spojené i s podporou prodeje, které může ústní doporučení značně 

podpořit, jako například výše zmíněna akce: přiveď kamaráda a získej slevu. 

 

7.4.7. Celebrity marketing 

Celebrity marketing je v ATTour využíván velmi okrajově, kdy na plakátech je 

zobrazován herec Michal Dlouhý. Na okruhu se ale objevuje i další známé tváře. 

V mém návrhu je zaměření na celebrity marketing mnohem větší. Navrhuji ATTour, aby 

do své komunikační kampaně zahrnula více známých osob, které se pohybují na ATTour 

jako je: Eva Čerešňáková, Ladislav Vízek, Kamila Allertová, Petr Rychlý či Vladimír 

Šmicer. Účelem této kampaně by bylo natočení videí, ve kterých by vystupovaly 

jednotlivé osobnosti. Obsahem každého videa by bylo: 

• Jak se jednotlivé „hvězdy“ dostaly k ATTour 

• Proč tuto ligu hrají 

• S čím jsou spokojeni a čím je ATTour výjimečné 

• Osobní doporučení 

Videa by byla postupně vypouštěna ven na veřejnost prostřednictvím Youtube, 

Facebooku, Instagramu a webových stránek. 

Do návrhu jsou zahrnuty i letáky a plakáty, na kterých byl doposud zobrazován pouze 

Michal Dlouhý. Grafiku těchto tiskovin bych ozvláštnila několika tvářemi. Došlo by tak 

k vytvoření plakátu se stejným informačním obsahem jen s jinou osobností, ke které by 

byl připojen i její výrok.  
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8. DISKUZE 

Účelem této práce bylo navrhnutí doporučení na změnu marketingové komunikace 

amatérské tenisové ligy Babolat ATTour. Dnešní konkurence mezi firmami, které 

nabízejí sportovní služby je tak obrovská, že je potřeba neustále dbát na kvalitu 

marketingové komunikace a její nové trendy. Je třeba, aby společnost nezůstala zakrytá 

konkurencí, ba naopak aby se dostala ve svém odvětví do popředí. Pro každou společnost 

je nezbytností správně a účinně komunikovat se svými stávajícími zákazníky, ale i 

veřejností, mezi kterou se nachází její potenciální noví zákazníci. 

K tomu, aby mohlo dojít k návrhům a změnám marketingové komunikace Babolat 

ATTour, bylo zapotřebí provést analýzu současného stavu a zjistit spokojenost členů. 

V tom nám byla nápomocna kombinace kvalitativních a kvantitativních metod, která se 

osvědčila a přinesla různé pohledy, jak ze strany vedení, tak vnímání ze strany členů. 

Tyto dvě strany nám nabídly dva různé úhly: jak je marketingová komunikace 

vykonávána a jak je vnímána hráči, což jsme mohli následně porovnat.  

Analýza současného stavu marketingové komunikace byla provedena především na 

základě hloubkového rozhovoru a názoru autorky práce, která je zaměstnankyní ligy. 

Rozhovor byl původně naplánován, že bude proveden s ředitelem turnajů, který však 

později uvedl, že jeho časové možnosti nejsou příliš velké a nemá příliš přehled o 

prováděném marketingu v ATTour. Proto byl o rozhovor požádán předseda této 

organizace pan Milan Čížek. Z rozhovoru s panem Milanem Čížkem jsem očekávala, že 

získám podrobnější informace a lepší přehled o prováděné marketingové komunikaci. 

Namísto toho jsem zjistila, že marketingovou komunikaci příliš aktivně nevykonávají. I 

tak získané informace byly pro tento výzkum rozhodně přínosné. 

Kvantitativní metodou pro získání pohledu a míry spokojenosti s marketingovou 

komunikací ATTour bylo vybrané dotazování. Zvolila jsem kombinaci elektronické a 

písemné formy, která měla zajistit dosah lidí s internetem, ale i bez internetu, což se 

podařilo. Úskalím se však ukázalo vynechávání a nevyplňování otevřených otázek, které 

se například objevovaly u hodnocení spokojenosti sociálních sítí. Pro další výzkum bych 

tak upřednostnila osobní dotazování, které dává prostor pro dialog s respondenty a 

možnosti nasměrování odpovědí na jednotlivé otázky. Výzkum byl proveden s velikostí 

vzorku o 160 lidech, a to pouze těch, kteří hrají na okruhu ATTour a jsou registrovaným 
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členem této ligy. Jejich věkové rozmezí bylo od 18 do 60 let, abychom získaly názory od 

různých věkových kategorií pohybujících se na turnajích.  Z výsledků vyplynulo, že 

dotazníkového šetření se zúčastnili převážně lidé od 18 do 50 let, což reprezentuje hráče 

pohybující se v ATTour a i jejich cílovou skupiny.  

Za limit dotazníku považuji složení vzorku, do kterého byli zahrnuti pouze členi ATTour, 

čímž jsem přišla o názor potenciálních členů ATTour, na které je marketingová 

komunikace také zaměřená. Pro příště bych proto vzorek lidí navýšila o tenisové hráče, 

kteří doposud nehrají turnaje pořádané touto tenisovou ligou. Získané výsledky můžeme 

ale i tak považovat za velmi přínosné a důležité při návrhu změn marketingové 

komunikace. 

Z výsledku je zřejmé, že vedení ATTour nemá žádnou ucelenou podobu své 

marketingové komunikace a příliš se nezaměřuje na propojení jednotlivých nástrojů, 

proto dochází k návrhu ucelenější koncepce, aby dosáhla lepšího efektu u svých členů a 

potenciálních nových hráčů. Jakubíková (2013) ve své publikaci upozorňuje, že zákazník 

se rozhoduje na základě pocitu ze všech nástrojů marketingové komunikace. Stejně jako 

autoři Baker a Hart (2008), kteří uvádí, že propojenost a logika marketingové komunikace 

přinese zákazníkovi ucelený pohled na společnost. 

V teoretické části bylo zmíněno, že dnešní marketingová komunikace na internetu je 

velice důležitá a mnohdy zastiňuje klasické komunikační kanály. Mezi nejvyužívanější 

sociální sít v ČR řadíme Facebook, dle Anvenias (2018) na ni tráví svůj čas více než 5 

miliónů Čechů, je proto správné, že ho ATTour využívá, i když v jeho využívání má 

značné mezery, na které se zaměřujeme v návrzích.  

Dále bylo v dotazníkovém šetření respondentům položena otázka: Jak se dozvěděli o 

ATTour. Celkem 62,5 % odpovědělo, že na základě doporučení od známého či kamaráda. 

To se shoduje s tím, co uvádí autor ramon suhrja, že více jak 90 % dá na doporučení 

kamaráda nebo známého oproti 90 % , kteří mají nedůvěru v klasické reklamě. 

Mezi nejpropracovanější komunikační kanály, které ATTour využívá jsou webové 

stránky, které hodnotí respondenti vcelku pozitivně a s kterými je předseda pan Milan 

Čížek spokojen. Karlíček a Král (2011, s.172) je však definují jako: „základní platformu, 

na kterou odkazují nejen veškeré komunikační nástroje v on-line prostředí, ale stále 

častěji i komunikační nástroj mimo internet.“ Využíváním stránek se vedení ATTour 



96 

 

dostává mírně do středu s touto definicí. ATTour sice považuje webové stránky za svou 

základní platformu, avšak neodkazují se na ní veškeré komunikační kanály, které 

využívá. Proto je třeba, aby tak učinila. 
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9. ZÁVĚR 

Výstupem této diplomové práce je analýza marketingové komunikace amatérské tenisové 

ligy Babolat ATTour a následné vytvoření návrhů na její zlepšení. Analýza současné 

marketingové komunikace byla provedena na základě informací, které má autorka práce, 

jakožto zaměstnankyně tenisové ligy k dispozici, a na základě hloubkového rozhovoru 

s předsedou ATTour panem Milanem Čížkem. 

Hloubkový rozhovor byl rozdělen do několika částí: na současnou marketingovou 

komunikaci a její cíle a plány do budoucna. Výsledkem rozhovoru s předsedou ATTour 

Milan Čížkem je, že tato tenisová liga nijak zvlášť nepracuje s marketingovou 

komunikací a nemá stanovený žádný marketingový plán. Zároveň ve vedení není žádná 

pověřená osoba, která by měla na starosti marketing, takže ho vykonávají různí 

zaměstnanci. Mezi komunikačními kanály, které liga využívá, jsou webové stránky, 

Facebook a tisková reklamu. Takže prostor pro změny tu rozhodně vzniká. 

Dále byly rozdány a poslány dotazníky členům Babolat ATTour, kde bylo cílem zjistit, 

jak jsou s marketingovou komunikací spokojeni, a co by na ni zlepšili. Výsledky nám 

přinesly mnoho zajímavých a přínosných informací. O tenisové lize se hráči nejčastěji 

dozvěděli od svého kamaráda, což poukazuje na důležitost Word of Mouth, kterou je 

potřeba, aby liga podporovala. Téměř třičtvrtě respondentů navštěvuje turnaje déle jak 2 

roky a nejvíce z nich chodí na turnaje cca dvakrát do měsíce. Dle výsledků si ATTour 

dokáže udržet stávající členy, ale příliš nekomunikuje s veřejností a nezískává ty nové. 

Proto je pro ni nesmírně důležité zaměřit svou komunikaci i ven mimo prostředí tenisové 

ligy, což do teď zanedbávala. Další výchozí informací bylo, že by respondenti uvítali více 

prostředků, přes které by mohla liga komunikovat: jako je Instagram či Youtube. Zároveň 

jsou příznivcem event marketingu a rádi by se zúčastnili některých akcí, jako turnaj 

losovaných dvojic, grilovací akce či cyklistického výletu.  

Poslední část tak byla zaměřena na návrhy marketingové komunikace, ve které byly 

navrhnuty změny v tiskové reklamě, sociálních sítích či například event marketingu. 

ATTour byla definována cílová skupina marketingové komunikace, a to aktuální členi a 

tenisová veřejnost. Navrhnuto bylo vytvoření letáků, které budou umístěny na recepcích 

ve sportovních areálech a změně designu plakátu. Se změnou vzhledu plakátu se pojí i 

navrhovaný celebrity marketing. Vedení doporučuji, aby do svého marketingu zařadila 



98 

 

známé osobnosti, které hrají na okruhu jednotlivé turnaje. Cílem je skrze ně zvýšit 

známost ATTour a s jejich doporučením získat nové příchozí členy. Jednotlivé „hvězdy“ 

by se objevovali na plakátech, letácích či přímo ve videu zveřejněném na sociálních sítí. 

V návrzích se objevují i další věci týkající se obsahu zveřejňovaného na webovkách a 

sociálních sítích či navýšení účastníku na turnajích za pomocí podpory prodeje. 

Celkově lze říci, že tenisová liga kvůli zanedbávání marketingové komunikace nevyužívá 

plně svůj potenciál a přichází o možné členy. Tento návrh by ji měl pomoct to změnit a 

zvýšit povědomost o této lize i širší veřejnosti a přilákat další amatérské hráče. 

Vypracovaný návrh předložím předsedovy amatérské tenisové ligy Babolat ATTour a 

doufám, že mu bude dobrým podkladem pro zavedení změn a zlepšení marketingové 

komunikace. Zdali bude využit, záleží už zcela na něm. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

Rozhovor s Milanem Čížkem 

1. Ahoj Milane, mohl bys mi říct, kdo má u Vás na starosti marketingovou 

komunikaci? 

Pozice marketéra není obsazena, emaily s nabídkou jsem vždy zasílal jménem spolku já 

(včetně přípravy). Teďka se o jednotlivé komunikační kanály starají osoby z vedení a 

někteří zaměstnanci. 

2. Máte stanovené nějaké cíle? 

Marketinkové cíle přímo stanovené nemáme. Možná se dá uvést, že se mezi cíl patří 

zvýšení známosti naší značky u tenisové veřejnosti. Ale nikdy jsme se nezabývali 

přesným stanovením. 

3. Na koho zaměřujete komunikaci a kdo je především Vaší cílovou skupinou? 

Tenisti registrovaní v našem systému, případně jiné osoby, které mají zájem být občas 

informovány o dění. Určitě by bylo ale potřeba definovat si i ostatní cílovky. 

4. Jaké komunikační kanály využíváte? 

Není jich příliš. Každopádně využíváme Email (2x ročně), reklamní stránku v magazínu 

Tennis Arena (2x ročně), Facebook, webové stránky a tisk. Snad jsem na nic nezapomněl, 

zmínil jsem ty, o kterých vím. 

5. Využíváte sociální sítě? Jaké? 

Vlastně pouze Facebook k zviditelnění našich akcí mezi mladší generací. Je to aktuálně 

nejrozšířenější komunikační kanál, takže by byla chyba nemít ho. O Facebook se stará 

jedna s našich dlouholetých zaměstnanců. 

6. Jak moc využíváte online reklamu? Google Ads a podobně? 

Vůbec. Jen jednou, cca 5 let zpátky, jsme si sami vyrobili reklamní příspěvek na 

Facebooku za 1000,-. Zaměření na sportovce a oblast tenis, region Praha, 2 dny. Dosah 

zobrazení byl nějakých 17 000 profilů, ten týden se nám zvýšila návštěvnost na facebooku 

o 50 % a přineslo nám to 11 nových uživatelů stránek (místo očekávaných 4). Pak se vše 

rychle vrátilo do starých kolejí. 
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7. V čem si myslíš, že jsou vaše základní nedostatky v marketingu? 

Nejsme firma zaměřená na zisk, jsme neziskovka. Děláme věci pro radost sobě a jiným 

víceméně ve svém volném čase. Proto náš marketing nemůže být kvalitní. Řešit ho by 

znamenalo mít o mnoho větší cíle, než máme dosud, z čehož by následně plynuly 

mnohem větší nároky na náš čas, energii i lidské zdroje. 

8. Plánujete něco nového v marketingové komunikaci? 

Budeme lehce propagovat novou tenisovou soutěž v Praze. Pracovat na tom začneme 

někdy v létě. Ještě nevíme jak, teprve si nad tím musíme sednout a společně vymyslet 

jednotlivé kroky. 

9. Co merchandising? Máte nějaké svoje předměty a plánujete udělat nějaké? 

Nedávno jsme vyrobili jsme hrnky na čaj s motivem ATTour a rozdali je nejlepším 

hráčům ATTour a partnerům, případně možným budoucím partnerům, s kterými občas 

jednáme. Dříve jsme měli ještě sportovní trika s naším logem, ale po vyprodání zásob 

jsme v nich nepokračovali. Ani nevím proč, nejspíš nebyl čas. 

10. Zaměřujete se na event marketing? 

Ne. Děláme pouze jedenkrát za rok slavnostní vyhlášení cen pro naše nejlepší hráče a 

partnery. 

11. Jaká je konkurence ve Vašem oboru? 

Těžko se bavit o konkurenci, když jsme neziskovka. 

12. Jak by si zhodnotil Vaše webové stránky? 

Stránky fungují dobře, je za nimi schováno moře práce a peněz. Nastal ale již okamžik, 

aby byly upgradovány z hlediska bezpečnosti, používaných technologií a využívaly 

moderní, a především responzivní šablony. Životnost webu je v současnosti 5 let, jsme 

tedy za zenitem. Vcelku dobře splňují kritéria pro vyhledávání roboty (typicky google, 

seznam). 

13. Nepřemýšleli jste o celebrity marketingu? (propagace pomocí známé osobnosti) 

Máme několik let herce Michala Dlouhého, to je tvář ATTour. Je na plakátech, na titulní 

straně facebookových stránek a byl i na letácích, které jsme dříve vydávali. 

14. Využíváte reklamu v televizi/rádiu? 
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Ne, jelikož je to pro nás příliš nákladné. 

15. Jaké typy reklam využíváte? 

Tiskovou reklamu 

16. Co tiskoviny? Propagujete se skrze nějaké letáky, plakáty apod.? 

Ano, máme plakáty v tenisových areálech k akcím, které tam konáme. Jeden typ je 

zarámovaný plakát rozměru cca A2 univerzální reklama. Druhým typem jsou plakáty, 

kde jsou termíny akcí, které se mění. Na obou je vyobrazen Michal Dlouhý. 

Pak máme závěsné bannery přímo na kurtech, které používáme ve spolupráci s našimi 

partnery – modrý banner s Babolatem, bílá plachta s Hl.m.Prahou. Jinak propagujeme 

partnery. 

17. Pracujete nějakým způsobem s podporou prodeje (slevy,akce, apod.)? 

Ne, ale určitě bychom to uvítali. 

18. Účastníte se nějakých eventů, výstav, veletrhů apod.? 

Ne, nikdy jsme o tom příliš nepřemýšleli. 

19. Co charita? Nepřemýšleli jste o jejím zapojení? 

Nemáme takové příjmy, abychom mohli smysluplně podpořit nějaký charitativní projekt. 
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Příloha č.2 

Marketingová komunikace Babolat ATTour 

Vážení respondenti, 

Ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který jsem si pro Vás připravila. 

Obsahem dotazníku je analýza současné marketingové komunikace BABOLAT 

ATTOUR. Získaná data budou využita pro diplomovou práci a zároveň budou sloužit 

jako podklad pro zlepšení marketingové komunikace. Dotazník je zcela anonymní. 

Prosím o jeho vyplnění, které Vám zabere pár minut. 

Děkuji 

Bc. Nikola Sochorová 

1) Jak často navštěvujete turnaje tenisové ligy? 

a) Více jak 1x týdně 

b) 1x týdně 

c) 2x měsíčně 

d) 1x měsíčně 

e) Nárazově 

 

2) Jak dlouho navštěvujete turnaje Babolat ATTour? 

a) 0 až 2 měsíce (včetně) 

b) 2 až 12 měsíců (včetně) 

c) 1 až 3 roky (včetně) 

d) 3 a více let 

 

3) Jaké jsou hlavní důvody Vaší účasti na ATTour? Ohodnoťte prosím na stupnici 1 až 

5.* 

(1 – velmi důležité, 2 – důležité, 3 – ani důležité, ani nedůležité, 4 – nedůležité, 5 – 

vůbec důležité) 

a) Zábava 

b) Chci zhubnout 

c) Fyzička a kondice 

d) Soutěživost 

e) Přátelé a parta lidí 

f) Zdravotní důvody 

 

 



115 

 

4) Pokud máte jiné důvody k účasti na turnajích, napište je prosím. 

 

 

 

5) Proč a kvůli čemu jste si vybrali právě ATTOUR? Ohodnoťte jednotlivé parametry 

na stupnici 1 až 5. 

(1 – velmi důležité, 2 – důležité, 3 – ani důležité, ani nedůležité, 4 -nedůležité, 5 – 

vůbec důležité) 

a) Kvalita 

b) Cena 

c) Dostupnost 

d) Prostředí 

 

6) Pokud máte jiné důvody, proč jste si vybrali právě ATTour, napište prosím, jaké to 

jsou. 

 

 

 

7) Jak jste se dozvěděli o ATTour? 

a) Facebook 

b) Webové stránky 

c) Od známého/kamaráda 

d) Tisková média 

e) Venkovní reklama 

f) Jiné, doplňte: 

 

8) Jakým způsobem se nejčastěji dozvídáte o změnách a novinkách? 

Ohodnoťte prosím na stupnici 1 až 5. (1 – vždy, 2 – často, 3 – občas, 4 – málokdy, 5 

– vůbec). 

a) Přes Facebook 

b) Přes webové stránky 

c) Po telefonu 

d) Po emailu 

 

9) Jak byste se rádi dozvídali o změnách a novinkách? 

 

10) Vybavíte si, kde jste zaregistrovali reklamu na jakoukoliv tenisovou ligu? 

a) Reklama v televizi 

b) Reklama v rádiu 

c) Tisková reklama 

d) Internetová reklama 

e) Reklama na Facebooku 

f) Letáky, plakáty 

g) Nevybavuji si žádnou reklamu 

h) Jiné, doplňte: 
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11) Pokud jste si na nějakou vzpomněli, kde jste na ní narazili a čím Vás zaujala? 

 

 

 

12) Jste fanouškem facebookové stránky ATTour? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Ne, nemá Facebook 

 

13) Pokud jste odpověděli, že nejste fanouškem facebookové stránky ATTour, napište 

prosím proč. 

 

 

14) Jak často chodíte na facebookové stránky ATTour? 

a) Každý den 

b) Každý týden 

c) Několikrát měsíčně 

d) Nepravidelně 

e) Vůbec 

f) Nemám FB 

 

15) Jak byste ohodnotili facebookové stránky Babolat ATTour? 

a) Obsah 

b) Vzhled 

c) Přehlednost 

d) Osobní přínos 

e) Celkový dojem 

 

16) Pokud jste zvolili v otázce číslo 15 u některého kritéria horší hodnocení než 2. 

napište prosím proč. Napište svoje připomínky. 

 

 

17) Jak byste ohodnotili webové stránky? Vyberte prosím možnost na škále od 1 do 5. 

(1 – velmi spokojen, 2 – spokojen, 3 – průměr, 4 – nespokojen, 5 – velmi 

nespokojen) 

a) Obsah 

b) Vzhled 

c) Přehlednost 

d) Osobní přínos 

e) Celkový dojem 
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18) Pokud jste zvolili v otázce číslo 17 u některého kritéria horší hodnocení než 2, 

napište prosím proč. Napište svoje připomínky. 

 

 

19) Chybí Vám některé komunikační kanály, které tenisová amatérská liga nevyužívá? 

a) Ano, chybí mi: 

b) Ne 

 

20) Účastníte se každoročního slavnostního vyhlášení cen? 

a) Ano 

b) Ne, protože: 

 

21) Chtěli byste se účastnit vyhlášení cen? 

a) Ano  

b) Ne 

 

22) Uvítali byste nějakou další akci v průběhu roku? 

 

23) Jste spokojeni s nabídkou reklamních předmětů? 

a) Ano 

b) Docela ano 

c) Ne chybí mi: 

 

24) Uveďte další připomínky a dotazy k vedení klubu 

 

25) Jste muž nebo žena? 

a) Muž 

b) Žena 

 

26) Kolik Vám je let? 

a) 18 let 

b) 19 až 30 let 

c) 31 až 40 let 

d) 41 až 50 let 

e) 51 až 60 let 

f) 60 a více let 
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27) Jak se dopravujete na turnaje? 

a) Autem 

b) MHD 

 

28) Jaké je Vaše PSČ? 

 

 

 


