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Anotace 

Diplomová práce Sportovní svazy a nová média: porovnání vizí a reality komunikace 

na příkladu Českého atletického svazu je případovou studií, která zkoumá využití nových médií 

za účelem efektivní komunikace svazu s fanoušky a novináři. Cílem práce je popsat fungování 

ČAS na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku, Instagramu a Twitteru, a následně porovnat 

skutečný stav komunikace s představami a vizemi zaměstnanců svazu. 

V teoretické části jsou přiblíženy nejdůležitější termíny, které jsou v práci používány. Následně 

je popsána metodologie výzkumu. Vlastní výzkum se skládá z analýzy obsahu na Facebooku, 

Instagramu a Twitteru v předem stanovených obdobích, z dotazníkového šetření zkoumajícího 

vize a představy zaměstnanců ČAS o komunikaci skrze nová média a následně z komparativní 

analýzy porovnávající vize a realitu fungování ČAS na sociálních sítích. Komunikace je 

sledována v průběhu hlavní sezóny, halové sezóny i během přípravného období. Práce si klade 

za cíl popsat, jakým způsobem ČAS chce komunikovat skrze nová média, jakým způsobem 

ve skutečnosti komunikuje. Následně obě zjištěné skutečnosti porovnává pomocí komparativní 

analýzy a označuje nejdůležitější odchylky a shody v reálné a plánované komunikaci. 
 

Annotation 

Diploma thesis Sports associations and new media: comparison of the vision and the reality 

of communication on the example of the Czech Athletic Federation (ČAS) is a case study, 

which examines the using of new media for the effective communication of the association with 

fans and journalists. The aim of this thesis is to describe the functioning of ČAS on social 

networks, namely on Facebook, Instagram and Twitter, and then to compare the actual state 

of communication with the ideas and visions of the employees of the association. 

In the theoretical part, the most important terms used in the thesis are described. Subsequently, 

the methodology of the research is described. The research itself consists of an analysis 

of content on Facebook, Instagram and Twitter in predetermined periods, a questionnaire 

survey examining the visions and ideas of ČAS employees about communication through new 

media and subsequently comparative analysis comparing the vision and reality of the 

functioning of ČAS on social networks. Communication is monitored during main season, 

indoor season and during the preparatory period. The aim of this thesis is to describe how the 

ČAS wants to communicate through new media, how it communicates. Subsequently, 

it compares both findings using comparative analysis and indicates the most important 

deviations and consensus in real and planned communication. 



 

 

Abstrakt 

Nová média hrají v dnešní době ve světě velkou roli a mj. též značně mění roli médií klasických.  

Jejich využívání taktéž významně ovlivňuje běžný život ve společnosti. Možnost komunikace 

skrze tyto kanály je v současné době využívána nejen veřejně známými osobnostmi 

a komerčními subjekty, ale také např. neziskovými organizacemi nebo sportovními svazy. 

Diplomová práce Sportovní svazy a nová média: porovnání vizí a reality komunikace 

na příkladu Českého atletického svazu je případovou studií, která zkoumá využití nových médií 

za účelem efektivní komunikace svazu s fanoušky a novináři. Cílem práce je popsat fungování 

ČAS na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku, Instagramu a Twitteru, a následně porovnat 

skutečný stav komunikace s představami a vizemi zaměstnanců svazu. 

Nejprve jsou přiblíženy nejdůležitější termíny, které jsou v práci používány. V teoretické části 

práce jsou definována nová média a blíže popsáni zástupci nových médií, které dále práce 

zkoumá, tedy Facebook, Instagram a Twitter. Poté je představen Český atletický svaz a sociální 

sítě, které ve své komunikaci využívá.  

Druhá kapitola práce přibližuje metody výzkumu, které byly použity. Popisuje, jakým 

způsobem byl sbírán a analyzován materiál sloužící k popisu reálného stavu fungování ČAS 

na nových médiích. Věnuje se také problémům v komunikaci s komunikačním oddělením 

ČAS, kvůli kterým bylo potřeba změnit plánovanou metodu z polostrukturovaných rozhovorů 

na dotazníkové šetření.  

Samotný výzkum se již plně věnuje sociálním sítím ČAS. Nejprve autorka popisuje skutečný 

stav zjištěný sledováním vybraných nových médií v průběhu hlavní sezóny, halové sezóny 

i během přípravného období. Následně popisuje vize a představy o komunikaci svazu, který 

v dotazníkovém šetření reprezentuje vedoucí komunikačního oddělení a marketingu ČAS. Obě 

zjištěné skutečnosti práce porovnává pomocí komparativní analýzy a označuje nejdůležitější 

odchylky a shody v reálné a plánované komunikaci.  

Na závěr práce autorka popisuje limity, na které narazila při psaní diplomové práce, a navrhuje 

další možnosti zkoumání.  

  



 

 

Abstract 

Nowadays, new media play a big role in the world and among other things, they also change 

the role of classical media. Their use also significantly affects daily life in society. 

The possibility of communication through these channels is currently used not only by publicly 

known personalities and commercial entities, but also, for example, by non-profit organizations 

or sports associations. 

Diploma thesis Sports associations and new media: comparison of the vision and the reality 

of communication on the example of the Czech Athletic Federation (ČAS) is a case study, 

which examines the using of new media for the effective communication of the association with 

fans and journalists. The aim of this thesis is to describe the functioning of ČAS on social 

networks, namely on Facebook, Instagram and Twitter, and then to compare the actual state 

of communication with the ideas and visions of the employees of the association. 

First, the most important terms used in the thesis are described. The theoretical part defines new 

media and describes in detail the representatives of new media, which is further researched, 

namely Facebook, Instagram and Twitter. Then the Czech Athletic Association and social 

networks are introduced. 

The second chapter defines the research methods that were used. It describes how the material 

used to describe the real state of ČAS functioning on new media was collected and analysed. 

It also deals with problems in communication with the communication department of the ČAS, 

which made it necessary to change the planned method from semi-structured interviews 

to a questionnaire survey. 

The research itself is fully devoted to the social networks of ČAS. Firstly, the author describes 

actual situation found by monitoring selected new media during the main season, indoor season 

and during the preparatory period. Subsequently, it describes the visions and ideas about the 

communication of the association, which is represented in the questionnaire by the head of the 

communication department and marketing of ČAS. The thesis compares both findings with 

comparative analysis and indicates the most important deviations and consensus in real 

and planned communication. 

At the end of the thesis the author describes the limits she encountered when writing her thesis 

and suggests further possibilities of research. 
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Úvod  

Nová média hrají v dnešní době ve světě velkou roli a mj. též značně mění roli médií klasických. 

Jejich využívání taktéž významně ovlivňuje běžný život ve společnosti. Možnost komunikace 

skrze tyto kanály je v současné době využívána nejen veřejně známými osobnostmi 

a komerčními subjekty, ale také např. neziskovými organizacemi nebo sportovními svazy. 

Ačkoliv byla publikována řada zahraničních studií, zaměřených na téma komunikace 

sportovních organizací a svazů na sociálních sítích1, neexistuje mnoho výzkumů zabývajících 

se jím v českém kontextu. Diplomová práce, zkoumající komunikaci konkrétního českého 

sportovního svazu, má ambici přinést poznatky a identifikovat specifické jevy, vážící se 

k danému tématu v naší republice.  

Práce je koncipována jako případová studie. Výzkum bude zaměřen na komunikaci Českého 

atletického svazu (ČAS), jenž je co do členské základny i úspěšnosti jeho členů 

na mezinárodních akcích jedním z nejvýznamnějších sportovních svazů v České republice.2 

Český atletický svaz využívá možností, které nová média nabízejí, plnou měrou. Facebook, 

Instagram i Twitter pod hlavičkou ČAS se těší velké popularitě a všechny tři tyto kanály 

podávají informace fanouškům inovativní formou. Kupříkladu na Facebooku ČAS využívá živá 

vysílání a přenáší tak z větších domácích mítinků fanouškům obdobný prožitek, jako kdyby je 

sledovali v přímém přenosu v TV.  

Díky bezprostřednosti sociálních sítí dokáže ČAS rovněž informovat o úspěších a výsledcích 

atletů výrazně rychleji než klasická média. Komunikace přes tyto kanály podléhá určitému 

plánování, ale současně musí dávat prostor improvizaci a přizpůsobovat se aktuálnímu dění 

v atletickém světě. 

Práce si klade za cíl přiblížit, jakým způsobem využívá Český atletický svaz nová média 

ke komunikaci se svými fanoušky a novináři. Na základě polostrukturovaných rozhovorů 

se zaměstnanci ČAS, zodpovědnými za obsah umisťovaný na svazové kanály na nových 

                                                           
1 Např. A Framework for Understanding the Performance of National Governing Bodies of Sport (BAYLE, 2007) 

nebo Examining the Developement of a Social Media Strategy for a National Sport Organisation (Thompson, 

2014)  
2 ČAS patří mezi 5 největších sportovních svazů v Čechách podle údajů Českého statistického úřadu z roku 2016: 

Statistika sportu: základní ukazatele: 2016 [online], 2017. Praha: Český statistický úřad [cit. 2019-03-14]. Lidé 
a společnost. ISBN 978-80-250-2817-9. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/65776218/090016-

17.pdf/f20e6d01-ea6f-4dce-a70c-7f7d617e973b?version=1.3 

https://www.czso.cz/documents/10180/65776218/090016-17.pdf/f20e6d01-ea6f-4dce-a70c-7f7d617e973b?version=1.3
https://www.czso.cz/documents/10180/65776218/090016-17.pdf/f20e6d01-ea6f-4dce-a70c-7f7d617e973b?version=1.3
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médiích, zjistím, jaké mají o této komunikaci představy, a co od ní očekávají.  

Dané kanály budu sledovat v průběhu hlavní atletické sezóny, halové sezóny i v přípravném 

období, abych byla schopná popsat fungování ČAS v průběhu informačně různě exponovaných 

období. Vzhledem k termínu odevzdání diplomové práce jsem se rozhodla hlavní atletickou 

sezónu sledovat v jejím úvodním měsíci. 

Zjištěné poznatky následně porovnávám s informacemi získanými od jedné zaměstnankyně 

Českého atletického svazu, i když plánováno bylo zapojit zaměstnanců více, což se s ohledem 

na personální vytíženost pracovníků svazu nepodařilo realizovat.  Pokusím se tak zjistit, nakolik 

komunikace ČAS na nových médiích odpovídá plánům, ideám a vizím osob za ni 

zodpovědných. 
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Teoretická část 

Nežli přistoupím k samotné studii využití nových médií ČAS, je potřeba této práci položit 

pevné základy v teoretické rovině.  

Charakterizuji pojem nová média a přiblížím jednotlivé kanály, které budu v diplomové práci 

sledovat. Představím instituci Atletického svazu a jeho působení na sledovaných 

komunikačních kanálech. Přiblížím historii Atletického svazu a zařadím jej mezi další 

sportovní svazy v České republice. Z pohledu sledovaných komunikačních kanálů představím, 

jakým způsobem Atletický svaz na těchto kanálech vystupuje, jak dlouho je využívá a jak si 

stojí v porovnání s jinými sportovními svazy v České republice. 

Nová média 

1.1.1. Média 

Před definováním celého pojmu nová média považuji za vhodné vymezit prve média jako 

taková. Média jsou plurálovým tvarem slova médium. Jeho původ sahá do latiny, kde slovo 

nese význam střed, prostředník, zprostředkovatel. Z latiny si médium významy přeneslo 

i do současných jazyků. I z toho důvodu na něj můžeme narazit v širokém spektru 

nesouvisejících oborů od výpočetní techniky po okultní vědy. Slovo médium si našlo cestu 

i do běžného každodenního jazyka, a především s jeho tvarem v množném čísle se setkáváme 

dennodenně. Z toho důvodu sáhnu pro přiblížení média po významovém slovníku češtiny3. 

Podle Slovníku spisovné češtiny (1994) funguje slovo médium ve třech různých významech: 

ve výpočetní technice jde o zařízení, na které lze zaznamenávat údaje a při spiritistických 

pokusech je médium zprostředkující osobou. Třetí význam je ve slovníku uveden na prvním 

místě jakožto nejrozšířenější ze všech možných významů. Já o něm hovořím až naposledy, 

protože tento význam je pro mou práci klíčový a chci se mu věnovat nejvíce. Filipec a kol. řadí 

médium do odborné části slovní zásoby a přisuzují mu význam zprostředkujícího činitele 

či zprostředkujícího prostředí (Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 1994). 

V sociálních vědách chápeme médium jako prostředek komunikace. Reifová uvádí, že médium 

je důležitý článek mezi komunikátorem a adresátem. Podle Reifové mají média obvykle podobu 

velkých mediálních organizací, jejichž sdělení jsou dostupná veřejnosti a standardizovaná 

                                                           
3 Pro definici slova médium jsem zvolila Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, který patří k nejběžněji 
užívaným výkladovým slovníkům češtiny. Velmi podobné definice nabízejí i jiné významové slovníky, srov. 
Slovník spisovného jazyka české, Akademický slovník cizích slov  
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a tvoří je mediální profesionálové. Tato sdělení jsou určena velkému, heterogennímu 

a disperznímu publiku, ke kterému se dostávají za pomoci technických aparátů (Reifová, 2004). 

Podle Jiráka a Köpplové jsou média společenskými institucemi, „které se ve velkém podílejí 

na zajišťování komunikace ve veřejné sféře, a tím přispívají k rozvoji, ustavování a proměnám 

kultury, tedy sdílených významů, hodnot a výkladů světa“ (2003, s. 52). 

1.1.2. Média tradiční  

Pro mou práci je vhodné rozdělit média na tradiční a nová. Konkrétní vymezení tradičních 

médií je poměrně obtížné, protože se o nich mluví zejména v souvislosti s médii novými, 

ke kterým jsou stavěna do opozice. Tradičními médii se běžně rozumí především média 

masová, která fungovala i bez internetu, tedy tisk, televize a rozhlas (Gorman, 2009, s. 230). 

1.1.3. Problematičnost pojmu nová média 

Pojem nová média není jednoduché přesně a jednoznačně definovat. Jeho význam je poměrně 

nejasný, a především v průběhu posledního století se výrazně měnil. Problematičnost termínu 

si můžeme jednoduše dokázat, jestliže na něj nahlédneme z lingvistického úhlu pohledu. 

Z jazykovědného hlediska by měl termín, aby byl právoplatným termínem, vykazovat několik 

vlastností: je spisovný, ustálený, systémový (zapadá do terminologie daného oboru), nosný (lze 

na jeho základě vytvořit další termíny), ústrojný (struktura termínu odpovídá pravidlům 

jazykového systému), přesný a jednoznačný (Karlík, 2002, s. 488). Pojem nová média ovšem 

nesplňuje poslední podmínku přesnosti a jednoznačnosti, neboť hranice mezi novými 

a „starými“ médii není ostrá a nelze ji jednoznačně určit.   

Historickou relativitu termínu si velmi snadno dokážeme na následujících příkladech. 

Už vynález knihtisku v polovině 15. století položil základy tištěným médiím a tehdy znamenal 

oproti ručnímu opisovaní textů závratnou novinku. Dnes už ale ani fotografii (jež byla 

vynalezena roku 1839), ani noviny, ani rozhlas za nová média nepovažujeme. Nepovažujeme 

za nová média ani televizi, jejíž historie se ze všech uvedených sdělovacích prostředků píše 

nejkratší dobu. Určení hranice, kdy média přestanou patřit mezi nová, je velmi těžké a nepřesné.  

Problematiku tohoto pojmu a výtky různých autorů přehledně shrnuje i Němcová Tejkalová 

ve svém příspěvku Vítězství a prohry tzv. nových médií. Poukazuje na to, že užitím termínu 

nová média jsou všechna ostatní média řazena ke starým či mrtvým médiím, což není zcela 

vhodné, vzhledem k tomu, že nová média ve většině případů pouze rozšiřují možnosti svých 

předchůdců (Tejkalová, 2009). 
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Také Macek (2013, s. 19) upozorňuje na nepřesnost využitého adjektiva nový. Nejčastěji 

opakujícím se argumentem je již výše zmíněná relativnost označení – „stará“ média bývala 

kdysi nová a vše, co nyní považujeme za nové, jednou nevyhnutelně zastará. 

Pojmenování nová média se ovšem i přes svou problematičnost v odborné obci již ustálilo. 

Většina autorů (např. Macek, 2013 nebo Meikle, 2011) se nejprve kriticky vyjádří k tomu, 

že užívané označení nepovažují za nejvhodnější pojmenování, nicméně vzhledem k zažitému 

úzu u něj zůstávají také.  

1.1.4. Vymezení pojmu 

Podle Macka (2013, s. 19) se o nových médiích hovoří několika způsoby. Můžeme je označit 

jako média interaktivní, protože se díky nim rozšiřují možnosti interakce mezi médiem 

a recipientem. Je možné je nazvat síťovými médii, protože je lze připojit k síti, obvykle k té 

internetové. Můžeme o nich také hovořit také jako o médiích digitálních, čemuž se Macek 

přiklání nejvíce. Takzvaná nová média totiž spojuje to, že jsou v technologické rovině založena 

na kódování dat. 

Oproti tomu Jirků (2014, s. 64) se proti zaměňování termínů nová média a digitální média 

vymezuje, protože podle něj je termín digitální média významově podřazen termínu nová média 

a digitální média tak označují menší množinu konkrétních médií. 

Breen (2007) nová média definuje následovně: jsou to systémy vyvinuté v poslední době 

(to znamená 10–15 let před publikací Breenova textu, tedy před rokem 2007), které slouží 

k doručování obsahu příjemcům. Od tradičních médií se liší především následujícími 

charakteristikami: jsou levné, množství příjemců je neomezené, geografická poloha příjemce 

i podavatele není bariérou, komunikace skrze kanály nových médií je obousměrná a příjemci 

mají větší sílu ovlivnit, jak a kdy budou daný obsah konzumovat. 

Pavlíček (2010, s. 11) využívá k definici nových médií čtyři hlavní charakteristiky. Podle něj 

jsou nová média založena na elektronické či digitální platformě, využívají výpočetní výkon, 

reagují na podněty uživatele, což je činí interaktivními, a podporují komunikaci a přímou 

zpětnou vazbu.  

1.1.5. Druhy nových médií 

S přihlédnutím na uvedené definice nových médií můžu uvést některé zástupce nových médií 

a pro potřeby této práce je představit. Mluvím-li o nových médiích, můžu mít tedy na mysli 

internet a komunikační kanály fungující díky němu (Nováková, 2009). Mezi nová média patří 
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internetové mutace tištěných novin a zpravodajské servery (idnes.cz, ihned.cz, novinky.cz), 

internetové televize (Seznam.cz, Stream.cz či Netflix), sociální sítě (Facebook, Twitter, 

Instagram, Tik Tok a další), skvělým příkladem nového média je Wikipedia, coby internetový 

ekvivalent všeobjímající encyklopedie, kterou mohou navíc upravovat sami její uživatelé 

(Levinson, 2013). 

Přihlédnu-li k faktu, že nová média fungují díky digitalizaci dat (Pavlíček, 2010), můžu za ně 

považovat i mobilní telefony a digitalizovaný televizní signál.  

Pro potřeby mé práce se ale budu blíže věnovat pouze sociálním sítím, skrze něž probíhá 

největší měrou komunikace ČAS s jeho publikem, tedy Facebooku, Instagramu a Twitteru. 

1.1.5.1.  Facebook 

Facebook je v současné době jednou z nejrozšířenějších sociálních sítí. Jeho historie se datuje 

od února 2004, kdy vznikl jako komunikační platforma studentů Harvardské univerzity. 

Poměrně rychle se rozšířil mezi studenty dalších univerzit a následně i mezi studenty středních 

škol. V září 2006 se otevřel veřejnosti. Během prvního roku dosáhl jednoho milionu aktivních 

uživatelů, na konci roku 2006 už jej používalo 12 milionů uživatelů (Meikle, 2011, s. 63). Podle 

statistik, které sám Facebook každého čtvrt roku vydává, měla síť na konci roku 2018 

1,52 miliardy aktivních uživatelů denně a 2,32 miliardy aktivních uživatelů měsíčně (Příjmy 

Facebooku v roce 2018 překročily 55 miliard dolarů, 2019). V České republice měl Facebook 

v roce 2018 zhruba 5,2 milionu uživatelů měsíčně, přičemž více než 4 miliony z nich se 

na sociální síť přihlásí denně (Hušková, 2018). 

Základní princip Facebooku je v podstatě převedení běžné socializace do digitální podoby. 

Uživatel se vytvořením profilu dostane do virtuální komunity, v níž může navazovat kontakty 

s dalšími přáteli. Kontakt může navázat i se známými osobnostmi, značkami nebo spolky, které 

obdivuje. Facebook se dá přirovnat k jakési velké digitální nástěnce, na kterou může kdokoli 

přidat cokoli, ať už jde o fotky, videa, textové příspěvky nebo odkazy na stránky mimo 

Facebook. Ostatní mohou na tyto příspěvky reagovat, komentovat je či je sdílet na svou zeď 

a ukázat je tak svému okruhu přátel a známých. Na Facebooku funguje také způsob 

komunikace, kdy je zpráva určena pouze konkrétnímu příjemci. Tato komunikace probíhá 

prostřednictvím chatu.  

Facebook byl původně přístupný pouze z internetového prohlížeče v počítači, rychle se ale 

pomocí mobilní aplikace rozšířil i do chytrých mobilních telefonů. V době, kdy vznikala tato 

práce, se na Facebook přihlašovalo až 85 % Čechů z telefonu (Hušková, 2018). 
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1.1.5.2.  Instagram 

Instagram je sociální síť, jejímž hlavním principem je sdílení obrázků a videí. Patří společnosti 

Facebook, mezi oběma sítěmi tedy můžeme sledovat velkou provázanost, zejména 

v možnostech sdílení. Instagram vznikl v říjnu 2010 původně pouze pro majitele telefonů Apple 

s operačním systémem iOS. V dubnu 2012 byl Instagram zpřístupněn i operačnímu systému 

Android a o další dva roky později i pro operační systém Windows. V době vzniku této práce 

jej podle oficiální stránky užívala více než jedna miliarda lidí každý měsíc a více než polovina 

těchto lidí se přihlašovala ke svému účtu denně (Our Story, b.r.). Čechů využívajících Instagram 

je oproti Facebooku méně než polovina, v lednu 2019 uvádí agentura We are Social 2,3 milionu 

uživatelů (Hootsuite & We Are Social, 2019). 

Hlavním principem Instagramu je sdílení fotografií a krátkých videí na svém profilu. Tyto 

příspěvky mohou vidět uživatelé, kteří daný profil sledují. Důležitým prvkem jsou hashtagy. 

Jedná se o klíčová slova, která pomáhají příspěvek zařadit mezi další příspěvky s podobným 

tématem. Hashtagy se tvoří napsáním # a daného slova či sousloví bez mezer. Mezi atlety 

a dalšími sportovci byl například velmi populární hashtag #RoadToRio, pod kterým je možné 

nyní najít přes 292 tisíc příspěvků zobrazujících přípravu sportovců na Letní olympijské hry 

v Riu de Janeiru.  

Taktéž Instagram nabízí možnost komunikace mezi dvěma jednotlivci prostřednictvím posílání 

přímých zpráv, které se jmenuje Direct. Velmi oblíbeným nástrojem Instagramu jsou Příběhy4, 

které vznikly po vzoru konkurenční aplikace Snapchat. Příběhy jsou fotky či krátká videa, která 

se v aplikaci zobrazují pouze 24 hodin a pak zmizí, pokud si je uživatel neuloží do Výběru. 

Příběhy nabízejí stejně jako běžné příspěvky možnost využívat hashtagy a označovat další 

uživatele a geolokaci, navíc pak umožňují příspěvek upravovat vlastními malůvkami, textem, 

samolepkami či gify, umožňují také propojení s hudebním serverem Spotify. 

Některé instagramové profily často využívají tzv. takeover, kdy na určitou dobu propůjčí správu 

Příběhů další osobě. V případě ČAS se jedná typicky o atlety, kteří pomocí Příběhů fanouškům 

přibližují svůj den na soustředění nebo na závodě. Takeover zvyšuje autenticitu profilu, může 

také pomoci k navýšení počtu sledujících (a to oboustranně, jak na profilu, kde takeover 

probíhá, tak na profilu osobnosti, která Příběhy převzala). Český ekvivalent pro takeover by 

mohl být Převzetí, nicméně příliš se nevyužívá.  

 

                                                           
4 Často užívaný je taktéž anglický ekvivalent Stories 
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V červnu 2018 pak spustil Instagram možnost nahrávat a sledovat delší videa pomocí nástroje 

IGTV. Videa na Instagramu byla do té doby omezena délkou do jedné minuty.  

Zatímco na Facebooku je možné příspěvky jiných uživatelů sdílet na svém profilu, možnosti 

Instagramu jsou v tomto směru velmi omezené. Sdílet příspěvek lze pouze v případě, že je 

v něm náš profil označen. V ostatních případech je potřeba využít aplikaci třetích stran, která 

dovolí sdílet téměř jakýkoli příspěvek na Instagramu. Takové příspěvky pak bývají nazývány 

reposty, což je název přejatý z angličtiny. Repostovací aplikace ve většině případů zkopírují 

původní příspěvek i s komentářem, do foto nebo videopříspěvku vloží své logo a před původní 

komentář vloží informaci o profilu, ze kterého repost pochází, a o aplikaci samotné. Jedná se 

o celkem běžný postup sdílení příspěvků a existuje k tomuto účelu celá řada podobně 

fungujících aplikací, které jsou ke stažení jak pro telefony s OS Android, tak pro telefony 

Apple. 

1.1.5.3.  Twitter 

Twitter je zpravodajská sociální síť, na které uživatelé sdílí krátké zprávy, zvané tweety. 

Registrovaní uživatelé Twitteru mohou tyto tweety označovat tlačítkem Like, sdílet 

(retweetnout) či komentovat. Neregistrovaní uživatelé si tweety mohou pouze zobrazit. Twitter 

sám o sobě na svých webových stránkách tvrdí, že je tím, co se děje ve světě a o čem lidé právě 

teď mluví (About, b.r.). 

Sociální síť charakteristická svým logem modrého ptáčka vznikla v březnu 2006 a rychle 

si získala oblibu uživatelů. Již v roce 2012 napsalo více než 100 milionů uživatelů 340 milionů 

tweetů denně (Twitter turns six, 2012). Na počátku roku 2019 Twitter čítá 321 milionů 

aktivních uživatelů měsíčně a 126 milionů aktivních uživatelů denně (Selected Company 

Financials and Metrics, 2019). Podle výzkumu prováděného agenturou We are Social využívalo 

Twitter v lednu 2019 zhruba 388,5 tisíce Čechů (Hootsuite & We Are Social, 2019). 

Twitter vznikl jako online varianta SMS zpráv, každý tweet se mohl skládat maximálně 

ze 140 znaků. V roce 2017 ale Twitter ve většině jazykových mutací délku příspěvku 

zdvojnásobil. Tweety se nemusejí skládat pouze z prostého textu, taktéž na Twitteru lze 

zveřejňovat fotky či videa. Na Twitteru se taktéž využívají hashtagy k označení příspěvku 

a přiřazení k určitému tématu či události. 

1.1.5.4.  Marketing na sociálních sítích 

Protože využívání sociálních sítí velmi úzce souvisí s marketingem, považuji za přínosné 

vysvětlit několik základních pojmů, se kterými se můžeme při zkoumání obsahu nových médií 
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setkat. 

Prvním takovým pojmem je zkratka KPI. KPI zastupuje pojem Key performance indicators 

neboli klíčové ukazatele výkonnosti. Jsou to metriky, které pomáhají vyjádřit požadovanou 

výkonnost (kvalitu, efektivnost, hospodárnost) [KPI (Key Performance Indicators) - klíčové 

ukazatele výkonnosti, 2016]. U nových médií může jít o obecné údaje jako je počet fanoušků, 

ale také o konkrétní statistiky jednotlivých příspěvků: počet označení To se mi líbí, počet sdílení 

a komentářů, odhadovaný dosah (tzn. kolika lidem se příspěvek objevil na facebookové 

stránce), u videí pak také počet zhlédnutí a celková doba sledování daného videa. Tyto 

indikátory, které měří zpětnou vazbu od fanoušků je možné také nazývat výrazem engagement, 

tedy zapojení publika.  

Dalším často zmiňovaným pojmem v marketingu na sociálních sítích je community 

management. Jde o důležitou součást komunikační strategie, jejíž cílem je zvýšit engagement 

publika a budovat s fanoušky pozitivní vztahy. Do community managementu patří odpovídání 

na zprávy a komentáře fanoušků, interakce s nimi a akvizice nových fanoušků. Součástí je také 

předcházení krizových komunikačních situací [Why Community Management Matters 

For Your Business (And How to Do It Right), 2017]. 

V poslední době také nabírá ve světě sociálních médií na důležitosti tzv. Influencer marketing. 

Abych tento termín mohla vysvětlit, je potřeba nejprve objasnit, kdo je influencer. Pro pojem 

influencer v češtině neexistuje jednoslovný ekvivalent, ale ve zkratce lze říci, že influencerem 

je taková osobnost, která má na internetu (ať už na blogu, Instagramu, Facebooku či na jiných 

sociálních sítích) dostatečně velké publikum na to, aby jej mohla ovlivňovat svým chováním či 

svými názory. Influencer marketing pak využívá toho, že výrobky, služby či celé společnosti 

jsou propagovány vlivnými osobnostmi na jejich sociálních sítích (Boone, 2019). 
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 Český atletický svaz (ČAS) 

V České republice funguje podle informací České unie sportu (ČUS) více než 70 sportovních 

svazů. Ty ČUS definuje jako „samostatné zapsané spolky sdružující fyzické a případně 

i právnické osoby, s celostátní působností ustavené ve smyslu Zákona č.89/2012 Sb., 

občanský zákoník“ (Národní sportovní svazy, b.r.). Hlavním posláním svazů je řídit 

a organizovat činnost v příslušném sportu na území České republiky, hájit zájmy sdružených 

členů a zabezpečit státní reprezentaci ČR v daném sportovním odvětví (Národní sportovní 

svazy, b.r.). 

Český atletický svaz patří k největším sportovním svazům v České republice. Eviduje kolem 

75 tisíc členů ve více než 315 oddílech (Český atletický svaz, b.r.). Jako základní cíle své 

činnosti ve svých stanovách (Stanovy Českého atletického svazu, 2019) uvádí organizaci 

atletiky a atletických soutěží na území České republiky a vytváření podmínek pro jejich rozvoj, 

zajišťování reprezentace České republiky na mezinárodních soutěžích, zastupování zájmů 

české atletiky ve střešních sportovních organizacích a zastupování a prosazování zájmů české 

atletiky před státními orgány ČR a před orgány územní samosprávy.  

Český atletický svaz jako takový funguje dvacet pět let.  Česká atletika má ale v Čechách hlubší 

kořeny. Za úplně prvního předchůdce ČAS můžeme považovat Českou atletickou amatérskou 

unii (ČAAU) založenou v roce 1897 (Historie, b.r.). 

 Využití nových médií Českým atletickým svazem  

Rychlá komunikace s fanoušky, novináři i závodníky je v oblasti sociálních sítí klíčová. Výše 

uvedené komunikační kanály jsou právě rychlostí charakteristické a uživatelé očekávají, 

že budou o novinkách informovat rychleji než tradiční média. Zvláště komunikační kanály 

sportovních svazů přímo vybízejí k okamžitému sdílení aktuálních výsledků svých sportovních 

svěřenců. ČAS k těmto účelům využívá nejvíce Facebook, Instagram, Twitter a YouTube.   

ČAS tyto sítě využívá pro komunikaci více svých projektů. Primárním komunikačním kanálem 

je Česká atletika, nicméně ČAS dále spravuje sociální sítě projektů Jsem atlet či Pohybová 

gramotnost s Českým atletickým svazem. Ve své práci se věnuji pouze kanálům spadajícím 

pod obecnou Českou atletiku, z analýzy navíc vynechávám i YouTube, protože slouží pouze 

ke sdílení videí a nenabízí tedy tolik možností komunikace jako ostatní sledované kanály.  
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1.1.6. Facebook 

 Na Facebooku začal fungovat ČAS v době, kdy byla tato sociální síť v České republice stále 

docela nová (Facebook začíná být také českým fenoménem, 2009). Pod názvem Fandím české 

atletice vznikla facebooková stránka 22. února 2010. Pod tímto názvem fungovala 

fanouškovská stránka více než čtyři roky. 3. listopadu 2014 změnila jméno na Česká atletika, 

pod kterým funguje dodnes. Lze ji najít a ve vlastních příspěvcích označovat pod uživatelským 

jménem @czatletika.5 

V době psaní této práce čítal přes 36 a půl tisíce fanoušků.6 Ještě o něco vyšší počet, bezmála 

37 tisíc, lidí stránku sleduje. Takový rozdíl mezi dvěma čísly je naprosto běžný, uživatel 

Facebooku totiž může stránku a její příspěvky sledovat, aniž by ji označil tlačítkem „To se mi 

líbí“. Oproti tomu označení stránky „To se mi líbí“ automaticky implikuje taktéž její sledování, 

což znamená, že se uživateli budou v kanálu vybraných příspěvků zobrazovat i příspěvky 

označené stránky. Pokud o sledování nemá uživatel zájem, může jej však manuálně vypnout. 

V určitých případech může být počet sledujících vyšší než počet fanoušků. 

Mezi českými sportovními svazy patří Facebook Česká atletika mezi větší svazové stránky. 

Atletika má v České republice silnou tradici, od čehož se odvíjí i velká fanouškovská základna. 

Ta se navíc rozrůstá s každým dalším úspěchem českých atletů na významných závodech. 

Velikost fanouškovské základny České atletiky lze porovnat s dalšími svazovými stránkami 

oblíbených sportů v České republice, viz Tabulka 1. 

1.1.7. Instagram  

Na Instagramu funguje ČAS pod názvem @czatletika od března 2015, kdy přidal první 

příspěvek o přípravách na HME v pražské O2 areně. Od té doby na oficiálním profilu přibylo 

přes 1 500 fotografií a začalo jej sledovat přes 18 000 followerů. Velmi živě také ČAS využívá 

Příběhy.  

V Tabulce 1 opět nabízím srovnání s dalšími sportovními svazy v České republice.  

                                                           
5 Uživatelské jméno je unikátní označení stránky, či uživatele Facebooku. Slouží k rychlému a jednoduchému 
vyhledávání nebo k hypertextovému označení v jiných příspěvcích na Facebooku. Lze jej najít mimo jiné i v URL 

adrese daného facebookového profilu. 
6 Daný údaj jsme zjistili 12. března ve večerních hodinách, kdy měl FB Česká atletika přesně 36 655 fanoušků. 
Toto číslo je ale velmi proměnlivé a má tendenci růst.  
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1.1.8. Twitter  

I na Twitteru užívá ČAS stejný název @czatletika jako na jiných sociálních sítích. A taktéž 

Twitter začal svaz využívat v době před evropským šampionátem. Twitterový účet svazu byl 

založen v únoru 2015. Twitter je z námi sledovaných mediálních kanálů tím nejmenším, a to 

nejen u ČAS, ale taktéž v celosvětovém měřítku7. Po necelých čtyřech letech fungování 

a 3 625 tweetech má twitterový účet 1 500 sledujících (Česká atletika, b.r.). 

Velikost fanouškovské základny České atletiky lze opět porovnat s dalšími svazovými 

stránkami oblíbených sportů v České republice, viz Tabulka 1. 

Tabulka 1: srovnání nových médií ČAS s jinými sportovními svazy, údaje jsou z 20. července 2019 

 Počet fanoušků 
na Facebooku 

(v tisících) 

Počet sledujících 
na Instagramu 

(v tisících) 

Počet sledujících 
na Twitteru 

(v tisících) 

Český atletický svaz 37,2 18 1,5 

Česká fotbalová asociace 178 66 27,6 

Česká hokejová reprezentace 121 90 13,1 

Český florbal 101 26 2,6 

Český biatlon 121 15,5 není 

České plavání 6,9 3,9 není 

České lyžování a 
snowboarding 

10,3 1,2 332 

 

                                                           
7 Celosvětově patří Twitteru osmé místo mezi 12 nejpoužívanějšími sociálními sítěmi, Facebook je první 
a Instagram je třetí. Druhé místo patří YouTube (Hootsuite & We Are Social, 2019). 
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2. Metodologie 

V roce 2018 měla podle Českého statistického úřadu přístup k internetu 81 % českých 

domácností (Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi 

jednotlivci, 2018). Současná generace pracuje s novými médii zcela přirozeně, protože 

v internetovém prostředí vyrůstá (Thompson, 2014). Dá se tedy očekávat, že takové publikum 

bude hledat informace primárně prostřednictvím nových médií. Taktéž sportovní fanoušci či 

sportovní redaktoři využívají nová média jako zdroj relevantních informací a je zcela přirozené, 

že za takový zdroj informací považují komunikační kanály sportovních svazů. Na sportovních 

svazech už je pouze to, jakým způsobem své fanoušky zpravují. 

Cílem této práce je popsat způsob, jakým sportovní svazy skrze nová média komunikovat chtějí 

a jak ve skutečnosti přes tyto kanály komunikují. Protože zkoumám úzce vyčleněnou část 

mediální oblasti, využívám především kvalitativní obsahovou analýzu, doplněnou 

o kvantitativní přehled příspěvků. Dotazník, kterým zjišťuji vize a plány zaměstnanců ČAS, 

se v té formě, v jaké byl proveden, také řadí mezi kvalitativní metody, protože byl poměrně 

podrobný a vytvořený s vědomím, že bude poslán k vyplnění pouze jedné osobě.  

Pohled zaměstnanců ČAS  

Abych mohla srovnávat vize a realitu komunikace ČAS na sociálních sítích, je třeba nejprve 

popsat, jakým způsobem ČAS svou komunikaci plánuje a jak má v úmyslu, aby byly jeho 

komunikační kanály využívány. K zjištění této skutečnosti jsem měla v plánu mluvit 

se zaměstnanci ČAS, kteří se o nová média svazu starají. Pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů jsem chtěla zjistit komunikační strategie a strukturu komunikačního týmu ČAS.  

Spojit se se zaměstnanci ČAS zodpovědnými za fungování sociálních sítí bylo poměrně 

obtížné. Kvůli jejich časovému zaneprázdnění nebylo možné se s nimi sejít a získat informace 

o jejich vizích pomocí strukturovaných rozhovorů.8 Musela jsem se tedy uchýlit k náhradnímu 

řešení a zaslala jsem vedoucí oddělení komunikace a marketingu Karolíně Farské rozsáhlý 

dotazník. Jednalo se o dotazník s kombinací uzavřených i otevřených otázek, který měl co 

nejlépe nahradit původně plánované polostrukturované rozhovory. Některé doplňující otázky, 

které nebyly pro mou analýzu stěžejní, jsem označila jako nepovinné. Využila jsem také 

filtračních otázek, aby nadále respondentka odpovídala jen na relevantní dotazy. 

                                                           
8 Záznam komunikace k nahlédnutí (v archivu autorky) 
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V dotazníku jsem se snažila zjistit co možná největší množství informací o fungování ČAS 

na sociálních sítích. Ptala jsem se na celé spektrum informací od obecných otázek o velikosti 

a struktuře týmu či druzích používaných sítí přes specifičtější otázky o komunikační strategii až 

po konkrétní dotazy k jednotlivým typům médií.  

Dotazník jsem rozdělila na 12 oblastí a u každé z oblastí jsem položila několik doplňujících 

otázek (plné znění viz Přílohy).  

1. Typy sociálních sítí ČAS 

2. Struktura tým 

3. Plánování  

4. Obsah 

5. Příprava příspěvků, nástroje k správě soc. sítí 

6. Frekvence 

7. Cíle příspěvků 

8. Publikum 

9. Instagram Příběhy 

10. Propagace příspěvků 

11. Tradiční média pro srovnání 

12. Komercializace 

Široká skála otázek a doplňujících otázek byla zvolena tak, aby byl po poctivém vyplnění 

celého dotazníku zřejmý způsob, jakým ČAS se sociálními sítěmi pracuje.  

Mým původním plánem byl sběr informací od všech pracovníků ČAS, kteří přicházejí s novými 

médii do styku. Jak jsem ale již zmínila, bylo téměř nemožné se s těmito lidmi spojit 

a rozhovory získat. Od počátku března roku 2019 jsem se snažila zaměstnance kontaktovat 

nejprve cestou, která je podle mě nejjednodušší a přímá: potřebovala jsem se spojit s lidmi, kteří 

mají na starosti správu sociálních sítí, a tak jsem na Facebooku poslala profilu Česká atletika 

zprávu s žádostí o spolupráci. Na tu mi ale nikdy nebylo odpovězeno. Snažila jsem se poté 

kontaktovat e-mailem přímo konkrétní osoby, které jsou uvedené na facebookovém profilu jako 

členové týmu, nicméně po několikeré urgenci se mi dostalo odpovědi, že jsou zaměstnanci ČAS 

natolik vytíženi, že mi budou moci být k dispozici nejdříve v průběhu května. Ale ani během 
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května nebylo jednoduché se s nimi spojit a teprve koncem června 2019 se mi podařilo získat 

alespoň příslib vyplnění dotazníku. Rozhodla jsem se tedy ustoupit od původně plánované řady 

polostrukturovaných rozhovorů a spokojit se s jedním dotazníkovým šetřením zaslaným 

vedoucí oddělení komunikace a marketingu. 

Jsem si vědoma toho, že tento dotazník bohužel nemůže obsáhnout všechny informace, které 

bych mohla získat pomocí hloubkového rozhovoru se všemi relevantními zaměstnanci ČAS. 

I když jsem dotazník stavěla tak, aby byl schopný obsáhnout co nejvíce informací, nejde 

bohužel tolik do hloubky zkoumané věci, jako by šly rozhovory. Dotazník poskytuje dostatek 

času na několikanásobnou přeformulaci odpovědi a může tak docházet k určité formě 

autocenzury. Dotazníkové šetření mi také nedává možnost získat takové spektrum informací 

jako rozhovor, při němž bych mohla operativně reagovat na odpovědi respondentů a případně 

žádat jejich rozšíření.  

Proto si myslím, že by bylo vhodné takový výzkum v budoucnu zopakovat a s využitím 

polostrukturovaných rozhovorů se všemi relevantními zaměstnanci tak ověřit platnost mých 

závěrů. 

 Analýza sociálních sítí ČAS 

Výše zmíněná nová média, která ke své komunikaci ČAS využívá, jsem sledovala ve třech 

obdobích. První období jsem vymezila od 8. listopadu 2018 do 9. prosince téhož roku, kdy 

neprobíhala žádná atletická sezóna a sportovci byli v takzvaném přípravném tréninkovém 

období. Předpokládala jsem totiž, že pokud neprobíhají žádné mezinárodní či důležité české 

závody, obsah komunikace se bude lišit od závodní sezóny.  

Druhé sledované období začalo 3. února a skončilo 3. března. O víkendu 2.-3. března atletům 

vrcholila halová sezóna Mistrovstvím Evropy v Glasgow. Druhé sledované období se tedy 

zaměřilo na komunikaci svazu během halové sezóny.  

Posledním sledovaným obdobím byl měsíc duben, kdy se rozbíhá hlavní atletická sezóna. 

V dubnu se konaly tři národní šampionáty, a to Mistrovství České republiky v chůzi na 20 km, 

Mistrovství České republiky v půlmaratonu a Mistrovství České republiky v běhu 

na 10 000 metrů na dráze. 
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Trvání hlavní atletické sezóny je možné ohraničit měsíci duben a září9. Významnější atletické 

akce jako mistrovství Evropy a mistrovství světa se konají v pozdějších letních měsících, 

vzhledem k původně plánovanému termínu odevzdání diplomové práce jsem ale zvolila samý 

počátek sezóny.   

V průběhu vytyčených období jsem monitorovala četnost a obsah příspěvků na všech třech 

sociálních sítí včetně Příběhů na Instagramu. Vzhledem k tomu, že tyto příspěvky mají 

na Instagramu omezenou platnost, denně jsem je ukládala pomocí aplikace Story Saver.10 

Po dobu monitorování příspěvků jsem si všímala také toho, jak ČAS interaguje se svými 

fanoušky, zda odpovídá na komentáře nebo je nechává bez reakce. Aby analýza komunikace 

na sociálních sítích byla celistvá a všeobjímající, bylo by vhodné sledovat také komunikaci 

skrze přímé zprávy na Instagramu a chat na Facebooku. Tyto komunikační kanály ovšem nejsou 

veřejně dostupné, bez možnosti nahlédnout do profilů coby správce sociální sítě se mohu pouze 

domnívat, že tato komunikace nějakým způsobem probíhá. 

Po dobu sledování sociálních sítí ČAS jsem si ukládala všechny zveřejněné příspěvky, které 

jsem nakonec podrobila kvalitativní obsahové analýze.  

Obsahová analýza obvykle bývá řazena mezi kvantitativní metody výzkumu (Berger, 2014 či 

Sedláková, 2014), v mé práci s ní ale zacházím jako s metodou kvalitativního výzkumu. Data 

jsem totiž sbírala průběžně, přiřazovala jim různé kódy a významy a na základě toho se snažila 

odhalit, jakým způsobem ČAS využívá nová média. Ze získaných dat jsem se také snažila 

odhadnout, jakým směrem se bude komunikace ČAS skrze nová média vyvíjet dál. Spíše než 

ke kvantitativnímu výzkumu tak má tato práce blíže ke kvalitativnímu zkoumání. 

 Komparativní přístup 

Získaná data jsem následně porovnávala, abych zjistila, v čem se vize ČAS shodují a v čem se 

odchylují od reálného stavu komunikace.  

Podstatou komparace je podle Sedlákové (2014, s. 23) hledání shodných či naopak rozdílných 

vlastností zkoumaných jevů. Trampota s Vojtěchovskou (2010, s. 39) vidí v komparativní 

analýze výhodu především v možnosti odhalit podobnosti či odlišnosti daných systémů 

                                                           
9 Např. podle kalendáře závodů uvedeného na stránkách Českého atletického svazu (Kalendář akcí, b.r.) 
10 Instagram neumožňuje příspěvky ukládat do telefonu či počítače, chce-li si uživatel fotku nebo video 

z Instagramu uložit, musí k tomu využít některou z dostupných aplikací třetích stran. Existuje jich hned několik 
jak pro telefony s OS Android, tak pro telefony iPhone. Pro účely své práce jsem využila aplikaci dostupnou 
z Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.yoba.storysaverforinsta&hl=cs  

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.yoba.storysaverforinsta&hl=cs
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a poukázat na jejich unikátnosti.  

Vlastní výzkum 

V následující kapitole popíšu, jak vidí svou komunikaci skrze nová média ČAS, jaká je 

doopravdy a porovnám svá zjištění. Oproti původnímu plánu jsem postupovala v opačném 

pořadí – tedy nejprve jsem analyzovala komunikaci ČAS prostřednictvím nových médií 

a teprve poté zjišťovala, jak komunikaci vnímají a plánují zaměstnanci ČAS. K tomuto kroku 

jsem se rozhodla, protože jsem dlouho nedostávala uspokojující odpověď od zaměstnanců ČAS 

a nechtěla jsem ztrácet čas nečinným čekáním. Tento obrácený postup práce podle mě byl 

v konečném důsledku výhodnější, protože jsem při vlastní analýze komunikačních kanálů 

objevila mnoho jevů, které jsem si pak pomocí dotazníku mohla snadno ověřit. V návaznosti 

na hotovou analýzu médií jsem nakonec některé otázky v dotazníku formulovala trochu jiným 

nežli plánovaným způsobem, díky čemuž jsem se mohla dopředu zeptat na některé věci, které 

bych jinak měla šanci odhalit jen při opravdu podrobném hloubkovém rozhovoru. 

Realita – komunikace ČAS na nových médiích 

ČAS využívá všechna sledovaná média poměrně aktivně, během tří analyzovaných měsíců 

zveřejnil dohromady více než 500 příspěvků. 

Při vlastní analýze komunikace ČAS prostřednictvím nových médií jsem přihlížela 

k tematickým okruhům otázek, které jsem zaměstnancům ČAS položila pomocí dotazníku. 

Fakt, že jsem se držela stejné tematické struktury jako v dotazníku, mi umožnil důkladně 

porovnat vize s realitou. Tematická osnova dotazníku i analýzy mi pomohla obsáhnout celé 

spektrum aspektů komunikace skrze nová média.  

Aby analýza zůstala přehledná, zůstávám i během popisu mých zjištění u struktury, kterou jsem 

si vymezila v dotazníku. 

3.1.1. Typy sociálních sítí ČAS 

Kromě Instagramu, Twitteru a Facebooku v současné době nabízí internetové prostředí i další 

komunikační platformy. Podle výzkumu prováděného agenturami Hootsuite a We are Social 

existuje 12 celosvětově nejužívanějších sociálních sítí (Hootsuite & We Are Social, 2019). 

Celkem čtyři platformy z těchto jsou rozšířeny pouze v Asii, ČAS tedy má možnost působit 

na osmi těchto sociálních platformách. Jsou to (v pořadí od největšího počtu aktivních 
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uživatelů) Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Reddit, Twitter, LinkedIn a Pinterest. 

Z těchto čtyř jsem aktivní profil zjistila pouze na Facebooku, Instagramu, Twitteru a YouTube. 

S výjimkou LinkedIn jsou ostatní sítě pro účely ČASu takřka nevyužitelné.11 YouTube slouží 

pouze ke sdílení videí, není tedy tak komplexní platformou, jako jsou média, která jsem se 

rozhodla ve své práci sledovat. 

ČAS také samozřejmě zveřejňuje aktuality na svých webových stránkách www.atletika.cz. 

Tyto články informují o nejdůležitějším dění na poli české i světové atletiky a fungují tak jako 

atletický zpravodaj.  

 

3.1.2. Struktura týmu 

Facebook jako jediný ze tří sledovaných sítí nabízí možnost se svým způsobem podepsat 

pod obsah, který je na profilu zveřejňován. Správce či editor sám může svůj profil provázat se 

se spravovaným firemním profilem. Jeho jméno se pak ukáže veřejně všem fanouškům 

i pouhým návštěvníkům profilu v sekci Členové týmu. Tato možnost je volitelná, Facebook 

do ní správce a editory stránek nenutí (Jak můžu dát najevo, že jsem správce stránky?, b.r.). 

Vzhledem k tomu, že na facebookové stránce Česká atletika jsou v sekci Členové týmu uvedena 

dvě jména, dá se předpokládat, že komunikační tým ČAS se skládá nejméně ze čtyř lidí. Vedle 

dvou mužů uvedených na facebookovém profilu jsou to vedoucí oddělení komunikace 

a marketingu Karolína Farská s asistentkou oddělení, jejichž kontakty jsou uvedené v seznamu 

na webových stránkách svazu (Kontakty, b.r.). Jakou mají jednotliví členové v týmu konkrétní 

pozici a funkci, ale vnější pozorovatel zjistit nemůže. Stejně tak jako nemůže zjistit, jak velký 

ve skutečnosti komunikační tým je. 

3.1.3. Plánování 

Jakkoli se může zdát, komunikace, zvlášť pokud jde o podobně veřejně známou instituci, jako 

je ČAS, vyžaduje určité plánování. Ať už jde o komunikační témata a sdílený obsah, nebo 

o nejvhodnější čas, kdy příspěvky zveřejňovat, marketingová a zpravodajská funkce nových 

médií se natolik prolínají, že se určitá úroveň plánování jeví jako nevyhnutelná. 

Bez naplánované strategie bývá obsah nových médií vytvářen organicky bez jakýchkoli cílů, 

                                                           
11 LinkedIn je profesní sociální síť určená k navazování profesních kontaktů. TikTok je sociální síť určená 
ke sdílení krátkých autorských videí, využívaná především dětmi a mládeží. Reddit slouží ke sdílení obsahu 

ve formě textu a obrázků, které ostatní uživatelé mohou hodnotit. Pinterest umožňuje ukládat obrázky či odkazy 
a tvořit si z nich vlastní nástěnky (Go, 2019). 

http://www.atletika.cz/
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což nepůsobí profesionálně. Především však takový styl komunikace vede k tomu, že obsah 

nemusí být pro publikum, kterému je určen, relevantní a kvůli informačnímu balastu mohou 

být opomenuty důležité události, o kterých by bylo vhodné prostřednictvím daných kanálů 

mluvit.   

ČAS a jeho komunikační oddělení si tuto skutečnost jistě uvědomuje. Během tří sledovaných 

měsíců bylo možné registrovat viditelnou snahu o plánování obsahu. Již během prvního 

sledovaného měsíce je jasně vidět, že komunikace probíhá na základě určité strategie. Určitému 

množství improvizace se ovšem nedá vyhnout nikdy, neboť zpravodajství se odvíjí 

od aktuálního dění, o němž je potřeba informovat, dokud jeho aktuálnost trvá.  

Každoroční anketa Atlet roku, jejíž vyhlášení proběhlo 10. listopadu, byla dopředu avizována 

na všech třech sledovaných platformách. Na Facebooku a Instagramu navíc proběhlo postupné 

představování nominovaných atletů. I z časů, kdy byly tyto příspěvky publikovány 

na Facebooku12, lze předpokládat, že správci profilu příspěvky naplánovali dopředu, neboť 

valná většina nominovaných atletů byla představena před osmou hodinou večerní, 

viz Tabulka 2. 

  

                                                           
12 U Instagramu nelze přesně zaznamenat, ve který čas byl příspěvek přidán. Instagram po 24 hodinách 

po zveřejnění přestane uvádět přesný časový údaj, kdy byl příspěvek zveřejněn (How can you see the exact time 

someone posted a picture on Instagram?, 2018). 
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Tabulka 2: srovnání časů publikovaných příspěvků 

Datum 1. příspěvek 2. příspěvek 3. příspěvek 4. příspěvek 

01.11.2018 

13:29 18:44     

představení Atlet 
roku 

představení Atlet 
roku 

    

02.11.2018 

19:55       

představení Atlet 

roku 
      

03.11.2018 

19:55       

představení Atlet 
roku 

      

04.11.2018 

19:52       

představení Atlet 
roku 

      

05.11.2018 

19:46       

představení Atlet 
roku 

      

06.11.2018 

16:26 19:26     

představení Atlet 
roku 

sleva Top4running     

07.11.2018 

14:13 19:35     

Špotáková 
ukončuje 

mateřskou 

představení Atlet 
roku 

    

08.11.2018 

9:09 19:01     

představení Atlet 
roku 

tipovací soutěž 
Atlet roku 

    

09.11.2018 

11:03       

trenérský seminář 
hodu oštěpem 

      

10.11.2018 

10:14 21:42 22:55 23:57 

přímý přenos v TV 
Atleta roku  

Atlet roku startuje 
Vyhrála 

Ogrodníková 

rozhovor s 

Ogrodníkovou 

 

Plán komunikace se promítá také do způsobu práce lidí, kteří mají nová média na starosti. 

Uvedu to na příkladu velké sportovní události, která proběhla v zimní sezóně. Halové 

mistrovství Evropy v Glasgow se uskutečnilo 1. – 3. března, ale příspěvky k němu vázané se 

objevovaly po celý únor. Kromě průběžných informací o tom, kterému sportovci se podařilo 

splnit kvalifikační limity, bylo možné zejména na Facebooku vysledovat určitý vzorec, který 

https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156684359353490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBWO87d9trTP5-Vgtv2ICMSG9PvdtWgxEnVYp_26GVeJKskqwgOxACfFpe_ZXSJOoRIZgmBnuhZo-fz3Ib9i8sKnJ13yQv6fWqnoIjTdMYp1tu0ViMbfHVp6UU1eQFY_CNl_SzXtjxzruS7Sd2VFyP0GSfCAXbEWRGVuCOyjYuCtnuLz2scMemh2kxrT6p8XUNXmnaw7c2FhALG4uJP50MRbX-HLHikcx9FEkkw84obY_cTMmNIwCJENipwdcswph4beWhs8XobDV2oCRysvNWniPBLAR72v_rAtx9EcBR6RNyzrX9xDS6oekRL07Slr84F8P-34kOXsv8-fabm&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156679927918490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCqSRl3e1Rz4UdqVZDaCt1US9n_sYZUZRgQQ9wMj8b1-XklQl74KvFjgyx41BZXUBsoDLE104aPm0irUC8XB-c7eOq8_1ahrALeDwOCd464_gHPkqzjpYZ-dZ2t1uVKEmCUtcZhN4aCDYlypB-qmGYU24vJiaXyVsemYOI6i1Gtc6YKaCZ-YLXBiNG4x-l-3mt9CUrbHh3cr9pJFNccQt5R8BLs4xHSaLx6xMc5ZqRtSosPlwhe38uEjngcVX_1jRJPVm_OL5ko0jRN_P-rYUNSPBopTv7R5ouHC8T5ZNlyw5Q7KuSFI15F7ZH7FKZnt5tQODE5rysp5S_E4ERJ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156679937358490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDZNuH4naghXEj3i8mSFrkyMts5NLEVFttl_iNTGlCh__aFRo3DtOJUUh-NnML9nd5dzTUpd5_bpDFN-Wcp3nlj0p7DYPWC26YjkTcAccpFA5sroywfUd51X8AxXyuYRQtx8IMXr55xcQPTLxGMyehMFMuHB1TltVKwj-16lAS7Ad8YpU7tAWSWtlw3XLd7oRZbPBUcP-wPzTEZStMPpT65z5a1kSJXtYR6lNWJTavYdNC67MYjVZWFz0bDAv6ccsN-4napXJudQNbLHknB6oVpRWMN8ZZ1F83dnTj7dB2gjDv2TSku50JMxWsS_2h1TOJiHljU8yXni6ilLJF1&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156679955643490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDb4O2mGgD11-ThfDb6eOqWkwbUyz9QaKWSNXM71Z1kOhrpI_EoRzi7lpKlq2DQr-a2f5BwtmjOtzHASExYt4-QprQkDmhkSCOh57ZLbG_yQquLf9wY6rMLueQxnnd-Xcf68urR-D6Q0m5ZTLXSbt5U5XLUgmsu3eXBysg6_6HsHUHzbnwOjkZ2gujTw2RoCw4bya7Uel7hLkKx4-_srxv06MSTvqz1n4EjAiWkPHkztzmDbg3b80JbU9wHJ-w-rlUYwQq22esP4NVK_yK8qxgoPV_k9hviIv3UuHKDwdsnmt53haEnSy1LXvr9gYwCXOO4F59cwq6K0qKzCbcj&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156679973618490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCPZuERjDFJjxZiefsBlc1hOnayoOyTKf0cMJhM03DHCtpOex82IKG9u0fQu-E5D44vlPVL2r5JsmqgLVZ2_xYhJUNwqiedOzguA7JCXTc7B4Omq_4Rl2gzTmAIFYNZPZIYkx_q2_llBUoc1gWindTZwtxOnbpMt6mFQFuP2j0-pQX4SSF-GHOdyiCCjVPzwiQ7-S4wXd9bddlaGtF7jrbPUyHq6YdVRQny1bUpebJLoOBbRvYI2Hf54rvMI3x0dOa4OiVXdpVCLEukJLhFxEHMchT14aqqaVSxgOeptosNWAEYcmT0GUdOUyoRAyj5dU_crxOFwAqPBTtpINKW&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156679987428490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDnLlDJMRRWXyQpAzr46kp4Rprc7IxRxc-GBPhQKBoA4vRluP_aX-EJJDRHLQyjip9GFENc7NOCqAqESfvi5RyqCP6sR4Fd78dgIGkfURotuE1Ueuo6URTAM8VTU_QjxRswOKWd9fsKmhb7JuEev3HjBQRq6h7inve-qEJzM7nJCr-CUvg6QUPS8jO3JfqVZJ5olU9lDO2uyd70I5BZlPICz0KmlCGXQAcV9x55qLUlB3YtzryBAMrrWMjSyBxUTzsqy34D5Esjc317MA_VFAsSW3t__A4HsSdeTtLj0yfBNgw-YOLG8g1U62W0DrZ0Eo4XiC3si0Uc_4KzaD8v&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156679995488490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAYPc97Ipp022xuOGuQStvYC9dXtyMV57t5OHv_ZV_GV_vBP6JDGN4_RlBoFPrIVZoSqB8-apC-PAD98Lg23bpy5jN30HIljSF62-7IPVhJjZlftmeVLdqsAvHhJnwk-0w2JVGc3StKzW2DLfhcMn4R7l_zfdT_i3b-kZIUlrvxWB9o8zpDvdaBs7HRI4N--Db6SGfpYa2CcyZEJiQXVXO1ORH6-OmgYfZvX3ceOffLM6e9qVEUPqq_qkS53ElDlwfqsfJfIlgnXKS8p8J9r1CL2-ROwfKLmsloIdfDrCDSnWGVE5oTje65zTRm_mevIX01L7C4qLwbw6cZ5fJV&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156696988033490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBrMbgokRkJVqk8F9TTy6nkOhyFAku1IhSyHFp-ucdTt7O6kE3NgPYQFNGTRyc2I-r0MD6OE1KhIgOw2tnNeuBlLYF2hHfRs5v5-PFO97KCHxQRHBJWfDCVVALJXZs_5fbXaI92epRKeKm2CxpsnKtbZD2Ab5WWSdD-EkejraBe7nxpD-qg80-XCs-K-_MSdP-fUwuTk6OCjGtu8lMPrBudZ-9d1RB0CPESMUGlqlhRIw-U_zYoiBPQMD7Qgrq4jDoDYKjoRGm-iHDbKOIKbwsKsnVYUz_7OE560Dfz2OWAtulcuskL-wwjlTW50iJlH2uIYustgIDF51KNA_rQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156698636933490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD6E_4WAEmnB2PjerKmmbmEbFkQstGt_FNQgiwXoP7jGU2KAVC7SZlY6gIHIwQbFi2ykzqyOjDB0eEs93J3dFr0qLb55FDO9_xFTmtgW1HkeCWoYLlyeT2wWnvcsCIgxlpWpKj6tTSbBUpHdYTYx7RJBGwhc-5GJfElV5y2qTXY5V9eE_cGdxRL27cHrgByN-LKrwQ6ZDQLF0g-bLl7qYGByOK11sQ1WrMwQwQTXNGO0CIBP3wF8QRQ8LaV3XauDxaEOkYEErSUIkrWsr6alJaismi2GuNLKUY2_re78FWokMq8fAtWQ5fCWO6D9weeKUGvxBL-NWrYhJpbL8p9&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156680021958490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAxZjY11orIoizDrkzcHYy9zI6fBI_6oV_W3seAsu0MZIBdkkcibYAcU6r_eN-wP-ns-QEU4ZTxQN8HUokEdxXu-2LAKuDaLFndB2koulBMQKRLxzGrUQ9Sf8KMc_ZpyGb5w7TGj-JA5zfpMBJsZ6D05PxZqo3ovKb3kuzM6FtFqWxEDgpMqZtBi-YtwwAJXWf0CYwnRCI4H3dyY1zhN4Q-Mm3oaUL8cwAHEhX4ZVvywALwO_zH_7yXWMLfWldbEx6wm0_-1nBZ40TvizZeByCzrR2NVeDe0-6OyG3rYNxrGcqq4cnF__viSWyB2gZ0YTgFMLc5vJk6U7pBSKoC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156680024108490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBMHMkI32Qp7qkL4JQeCID07NOAMZi3n1_8FnNob5Af1-YbYwxcfK76n-DYDXm4atHISSxQM7iYnHJ1KBmq3OWObp29INuStjz3Uu5bXlyFnUnoCe-nq3ln84eC5fMjjpSK0C9B9BEnp2jZKjOdZLtDbHjJwUlyM7iPWS4QthDHfsauXCPHj1VPDqYh-Y_20OXHQQPOUWMVnoV7S_w56ToigBdSZYK3ZqI-OqYZSisoqedP4ufv6to9TmNXALaw7bpvXc20JX3UpSWHDfWNFFc1CQqq6yWOjXr8emr9Zs8Au9rTAX18RmMu9heKILvAe7bCexidKmBwgvXDcQKA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156700261828490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD7pgs8SizBfYj98Kc9rr-3E9ep3RXf0DK_BGCWs45BEwRRLSlIiQr1jgm9fLHsT8lJ5AN4if6AOnGeDWYRpmG0wcVzFiXCGCKly7QMlvkHQBUof9NoX5aXyV2-SgXSRw2W4XFhAZhuicC05rDDEZOT1hjInWEVW6pYHz3y3pkd_hxqndVF9AVWz-Few6PpmcZAWWMSKXuvM31ZMKtVu4MVnZ_v519gX6FszX57Zg7LpfbztrtfQkF2fpdCZk-z6trRFcaGQNdWOixX_VsS0XGkhVkcSkMgpGjFe-DRYdPoAC80VzpAy77U-or6_wcYisIAAq294PxsYl6MjeVH&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10152788937828490/10156702742013490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC4QZ6aU24ivgGEQX1Awvmp3pX4QJWwOGKeUFZirOKv1RKKTm6FlHE4yep3Q9BCGKzyln0NMljkMIuYMY_bAOGmZfznjvj0xQ6EW_bsDnMlkvbjGLX_HT5P5JGvhIj2IRdI8X0lfynaCyheITS946sWrusknpFj4KfZrmqLgT-teBt-db_JZDrCcyWkrkckq4qpIPFLtNgdNi5BCMbb0hglOFADLTL0UfiVuZS8QZVaUhOlx5_JRT_HhrpmVSBL7T64vUIxI7C5xaBIVXJ8JV3PC4Qruq-4UsqN9JmazRW7yBa6CfSLWC1xMCmL5gpozdNSoLJKNpuP8iIN9brh&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156703350438490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA0U-0GB73kkyDU0kyah-onGDzdiP2bBA_trhU4gsfQvUFpRslDEoJ9wzlP-JaJcCVs-oLxcQ5uHK7RbuDTv4-cR799S0Yu5OJRm0uwcuYUKtnG10JouZO5OkPr_PiMGCaaE_x9_K0KDwgwcNwJqSQ3D52JgP493AbLZhmmVv3H3Ezzp3FRmb7FJUsXdah4_IYvOeJA8qR7gW-gdS4XxnVd2qgT8LUiLhc2kFgaEz-rzF66Nt6k2MCraP_01kBz5FjG1cyZhM5RoaNti-KU_1O0IAbYPDSxTJ2FSKlQBsyKAQLoDi2_LtAo_DpOAzMh149baFTVOu8Xd5Pqn5ZB&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10152788937828490/10156706325133490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBbdaQ5MjACkq0U2_gxhsog6RMhuMPAmsclXwyO035L7HgzjFi2-z4oIDK9kWza1lOGXuwiagKX0Xl_xY5pUOFxK0l6d3ZwrNCASqn1EAMVX58Tvsb5K7i2-gcQ4q4ud1J7Lwklw-DLVOBYqr2VD8dQ_2VkvgGmHvuKBxpEtKIfWB3Dwsvy02FRArGRP_sbaoq5ghWwyx7zFe3BRAvZ70_e99XhxANDPWVX7EsKWfve33A5WTn1GKqeWBp-9nqUSA_EFdtYzzvIIR6CUy1GIY1o_Ai6z6iPymb2wm05i5xSbcX-A6jJJJse2qjigCGENLRZcCZTIDRAqhLcQeCU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156705735683490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBwHAorupfOa36HpYKbZssl2vfKXvDsQOhysMX66HV7clIFbHKSGFA8QO_5zVexfEJjpY2JtC64aAnbKVULIyecVvj7BPZkOMWAzp3IOxTKCPCSlN7jQvlGe_XRVTmtartcOe-9D2gAse1gqQgn74MubXL4SigetA1xrjf5bMJ8dfSl7ot9WLDUEGAEjn9iLlro6RLLIFbFSviMPj6c_63HDXhqWDO2CcrfE6vxH_lJMMVgd1ECJTKJNJQY-EWLPUk6gb4HAw1UtZWmXR5PxNPhpsqCG0vCLRINvRxyneDclsdB9TjM5jDQ9iOk-8QJ3IH5FkRDn8tyGYicQyTp&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/videos/327197397833457/?__xts__%5B0%5D=68.ARBHgRtAQrsaJ3HlCeFe0qwWVfzVKh5Yy0n1fDDKJ4UYWtPXWx31zwL97k6Ar8LzJzJP-i_TBFZa7p4Vt9nT1F1Yx2sIuuqHFLLw2hin4FK_nBQWBK9s0rRre_wSBGErWNRRx_aOBquOtxhrbID99_6GHgoZQ7PXCemWEkNNgZv9VLysazR4rmje-IB5-MzeWhKefwNGKE_sR7bS3ybNT2AHoORg0ubqPAK4csKUtTtf1CDvcyDCQFQ7csSStk29Xdq68xFb1KYdGO_ZeXqQGcpsNxUH9FIedbwf_aNorbAKpB72YjEkAi7ScxS3_zTfqu46Z_lmDNMrb3wa9jGRRji6o401N6e7&__tn__=-R
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se u podobně důležitých zahraničních akcí s většími či menšími obměnami opakuje. Jedná se 

o příspěvky tohoto typu v uvedeném pořadí: infografika se jmény závodících členů týmu, 

společná fotka týmu při odjezdu do místa konání akce, infografika jednotlivých závodních 

bloků s programem mítinku a přehledem českých závodníků, infografika se shrnutím výsledků 

z jednotlivých bloků a fotogalerie závodního dne. Celým dnem se prolínají videorozhovory 

s jednotlivými závodníky, zejména s favorizovanými či úspěšným členem výpravy.  

 

Obrázek 1: Ukázka programu dopoledního bloku na HME 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156963411748490/?type=3&theater 

  

https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156963411748490/?type=3&theater
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Podobné schéma je zřejmé i u velkých akcí probíhajících v Čechách. Uvedu to na příkladu 

halového mistrovství České republiky v Ostravě, které probíhalo 16. a 17. února.13 Tehdy 

příspěvky po oba závodní dny sestávaly z přímých přenosů jednotlivých bloků, video-

rozhovorů s novopečenými mistry a mistryněmi republiky a fotografií z jednotlivých dnů.  

Podobná schémata se dají označit za určité mediální rutiny, kterým si správci sítí zjednodušují 

práci. Trampota mediální rutiny popisuje jako pravidelné vzorce jednání, které zpravodajským 

organizacím usnadňují kontrolu toku práce a umožňují zpracovávat v krátkém časovém 

horizontu nečekané události. Mezi rutiny tak patří zaběhlé způsoby výběru událostí, opakující 

se praktiky sběru informací a prezentace zpravodajských příběhů (Trampota, 2006, s. 55-56). 

I přesto si zaměstnanci ČAS nechávají prostor i pro informace, s nimiž dopředu nikdo počítat 

nemohl, například před přímým přenosem z druhého dne HMČR tak na Facebooku mohli 

informovat o prolomení světového rekordu na 1500 metrů v Birminghamu.  

 

Obrázek 2: Tefera pokořil světový rekord na 1500 m 

 

Zdroj:  https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156936285008490/?type=3&theater 

  

                                                           
13 Stejně dobře by se dal jako příklad použít i domácí šampionát v chůzi Poděbrady Walking, který se uskutečnil 
6. dubna 2019. 

https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156936285008490/?type=3&theater
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Součástí plánování je i sdílení příspěvků v určitý čas, tak aby se dostaly mezi co nejvíce 

fanoušků. Zejména Facebook (a jeho prostřednictvím i Instagram) disponuje statistikami, které 

odborníci z oblasti sociálních médií doporučují sledovat a přizpůsobovat jim svou práci.14 

Každý profil na Instagramu a Facebooku má jiné publikum, které bývá aktivní v jiných časech, 

nelze tedy jednoznačně určit vhodný čas pro sdílení. Nicméně obecně se dá předpokládat, 

že u většiny veřejných profilů aktivita fanoušků koresponduje s lidským biorytmem. Tedy 

že nejčastěji lidé kontrolují sítě ráno po probuzení, během obědové pauzy a večer před spaním 

(Kdy je nejvhodnější doba pro přidávání příspěvků na sociální sítě?, b.r.). 

S přihlédnutím k faktu, že nemám možnost nahlédnout do statistik stránek, které ČAS spravuje, 

mohu jen odhadovat nakolik se jimi správci sítí řídí. Tyto statistiky nejsou veřejné a jsou 

přístupné pouze správcům či editorům daných stránek. Vzhledem k tomu, že nejpočetněji plnil 

ČAS své sítě mezi 17. a 22. hodinou (viz graf 1), lze se domnívat, že se snaží využívat časy, 

kdy se lidé chystají ke spánku a před usnutím tráví čas prohlížením sociálních sítí. 

Graf 1: Četnost příspěvků na Facebooku a Twitteru podle času 

 

  

                                                           
14 Např. (Kdy je nejlepší čas sdílet na Facebooku?, 2017) 
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Do plánování komunikační strategie také patří dlouhodobé cíle, kterých se snaží ČAS 

dosáhnout. Může to být vyšší sledovanost atletického sportu, větší počet fanoušků na sociálních 

sítích, zvýšení počtu sportujících dětí nebo větší zájem ze strany potenciálních sponzorů. 

Z analýzy příspěvků na sociálních sítích nelze jednoznačně určit, jestli ČAS s dlouhodobým 

plánováním pracuje, případně jak. S určitostí lze jen říci, že jedním z cílů ČAS je zvýšení 

pohybové gramotnosti dětí, protože svému projektu s názvem Pohybová gramotnost věnoval 

několik příspěvků.15 

Obrázek 3: Pohybová gramotnost 

Zdroj: https://www.instagram.com/p/Bv2cNJ6gHJW/ 

  

                                                           
15 Pohybová gramotnost je projekt pod hlavičkou ČAS, který je zaměřen na získání základních pohybových 
dovedností dětí a rodičů (Pohybová gramotnost se naplno rozjíždí, 2019). 

https://www.instagram.com/p/Bv2cNJ6gHJW/
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3.1.4. Obsah 

Tak jako se liší jednotlivá nová média v účelu, ke kterému slouží, liší se i obsah, který je 

prostřednictvím těchto sítí sdílen. Taktéž u ČAS je znát, že charakteru médií je přikládán značný 

význam a sdílené informace se na všech třech sledovaných sítích liší jak obsahem, tak formou.  

Twitter je považován za zpravodajskou síť, která vyžaduje stručnost a jednoznačnost sdělení. 

Vychází to z původní formy tweetů, které byly omezeny na 140 znaků jakožto online varianta 

SMS zpráv. Z všech tří sledovaných kanálů je Twitter tím nejserióznějším, jeho primárním 

prvkem je informovat rychle, stručně a výstižně.  

I twitterový účet @Česká atletika je ze tří sledovaných médií nejserióznější. Vybírá si, které 

informace zveřejní a nesdílí toho zdaleka tolik, co facebookový účet. Počtem 89 příspěvků 

zveřejněných po dobu mého sledování figuruje jako nejméně aktivní síť. Obsahově se 

od Facebooku a Instagramu liší velmi zřetelně. K prvkům infotainmentu16 sahá sporadicky, 

nepořádá soutěže, nesdílí videorozhovory s atlety. Na Twitteru jsem nalezla nejsilnější 

propojení s aktualitami sdílenými na webu www.atletika.cz, v takové míře jako zde se 

na Facebooku17 nevyskytovaly.  

Serióznost a zpravodajský ráz kanálu podtrhuje i fakt, že je to jediná síť, kde byl kromě češtiny 

používán i jiný jazyk, konkrétně angličtina. Stalo se tak například v dubnu při informování 

o vítězích chodeckého mítinku Poděbrady Walking, protože nejrychlejšími chodci nebyli Češi. 

Většina příspěvků byla napsána pouze anglicky, jeden jediný byl dvojjazyčný, kdy anglický 

ekvivalent následoval po české textu. Počet anglických příspěvků je ale celkem nízký: 

z 89 příspěvků celkem jich bylo pouze 7 anglických, z čehož 3 byly navíc pouze retweetnuty 

od předsedy ČAS Libora Varhaníka, který je napsal anglicky.  

Libor Varhaník byl ostatně jediný, od koho ČAS na Twitteru přebíral nějaké příspěvky, 

v ostatních případech sdílel pouze vlastní obsah. 

Instagram také nebyl tak živý jako Facebook, po dobu mého sledování na něj ČAS přidal 

101 příspěvků na profil a dalších více než 70 do Příběhů. I zde obsah odpovídá charakteru celé 

sítě. Instagram je zaměřený na vizuální stránku informace, slouží ke sdílení fotek a videí 

a nedává příliš prostoru k psaní obsáhlých textů. S výjimkou Příběhů u profilů, jež mají více 

než 10 000 sledujících, neumožňuje sdílet odkazy na externí weby. 

                                                           
16 Z anglického information = informace a entertainment = zábava. Označuje využívání prvků zábavy 
ve zpravodajství, (Reifová, 2004, s. 88) 
17 Instagram neumožňuje sdílení odkazů, logicky jsem tam tedy žádné propojení s webovou stránkou nehledala. 

http://www.atletika.cz/
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ČAS na svém profilu nejčastěji zveřejňoval fotografie doprovázené krátkým informativním 

textem, nebo sadu až 10 fotek v jednom příspěvku coby obrazové shrnutí proběhlé akce. 

Navzdory možnosti sdílet ve svém feedu18 i videoobsah byla po dobu mého sledování 

zveřejněna pouze 3 videa.  

Obsahem většiny příspěvků ve feedu byly fotografie doprovázející sdělení, které v tomto 

případě bylo stejně důležité jako sama fotografie. Přesto bylo znát, že oproti Twitteru si 

instagramový účet neklade pouze zpravodajské ambice. Sdílí totiž kromě příspěvků 

informativního rázu i ty, které vysokou informační hodnotu nemají. Typickým příkladem 

mohou být reposty od atletů, např. podzimní příprava sportovců v JAR.  

 

Obrázek 4:Ukázka repostu: Seidlová se připravuje v JAR 

 

Zdroj: 

https://www.instagram.com/p/BqvPRdVgFA3/ 

Obrázek 5: Ukázka repostu: Veleba se připravuje v JAR 

 

Zdroj: 

https://www.instagram.com/p/BrBHLCDgJo5/  

Obsahu Příběhů na Instagramu se budu věnovat podrobněji v samostatné podkapitole, na tomto 

místě tedy pouze uvedu obecná zjištění. Po obsahové stránce se Příběhy v průběhu roku příliš 

nemění. Ukazují fanouškům zákulisí akcí, odkazují na nejnovější informace v instagramovém 

feedu nebo na webu atletika.cz a taktéž, stejně jako u příspěvků ve feedu, sdílejí repostované 

fotky.  

                                                           
18 Podle české nápovědy přímo od tvůrců Instagramu je českým ekvivalentem pro Feed výraz Kanál. Jedná se 
o místo, kde může uživatel sdílet své příspěvky a sledovat příspěvky dalších účtů. V praxi se ale české slovo Kanál 
téměř nevyužívá. 

https://www.instagram.com/p/BqvPRdVgFA3/
https://www.instagram.com/p/BrBHLCDgJo5/
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Obrázek 6: Příběh s repostovanou fotografií 

 

Facebook je nejsilnější médium, které ČAS využívá. I proto mu věnuje komunikační tým 

nejvíce pozornosti. Ze všech sledovaných sítí je Facebook nejživější a téměř každý den se 

na něm objeví nový příspěvek. Během mého sledování na něm bylo sdíleno 244 příspěvků 

a vyskytlo se pouze 7 dní, kdy na Facebooku nepřibyl žádný nový příspěvek, z toho pětkrát to 

bylo v dubnu. Za to v době významných akcí přidával ČAS klidně 7 až 10 příspěvků denně, 

v době halového mistrovství Evropy v Glasgow to bylo dokonce 16 příspěvků za jediný den. 

Oproti Instagramu jsou na Facebooku sdílena videa pravidelně. Ze všech důležitých 

sportovních událostí jsou natáčeny rozhovory s atlety. Nejčastěji to bývají rozhovory shrnující 

výkon sportovce bezprostředně po závodě, nicméně objevují se předzávodní videa, kde atleti 

popisují své ambice, či rozhovory s trenéry, kteří hodnotí své svěřence. Někdy bývají 

vyzpovídáni i další členové týmu, například šéflékařka výpravy.  

Rozhovory tvoří podstatnou část všech videí, která jsou na Facebooku sdílena. Nejsou ovšem 

výhradním videobsahem. Ve výrazně menším počtu se objevují i videa vysloveně pro zábavu, 

například vystoupení atletek v rámci vyhlášení ankety Atlet roku nebo videosestřih, který 

ukazuje projekt Pohybová gramotnost během chodeckého mítinku v Poděbradech. 

Podstatným prvkem, který se na facebookovém profilu Česká atletika vyskytuje, jsou živá 

vysílání. Ta jsou kvůli vysílacím právům sdílena pouze z akcí, které organizačně spadají 
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pod ČAS. Jedná se tedy o domácí šampionáty a mezinárodní halový mítink Czech Indoor Gala.  

Facebookovou komunikací se snaží ČAS své fanoušky bavit. Prostřednictvím Facebooku 

(v ještě větší míře než na Instagramu) připomíná narozeniny či důležité životní události 

některých atletů. Pravidelně také pořádá tipovací soutěže o ceny.  

Charakter příspěvků sdílených prostřednictvím tří sledovaných kanálů se liší podle části roku 

a toho, jaká sezóna právě probíhá. Nejvýraznější rozdíly je možné najít mezi tématy 

komunikovanými na podzim a v období halové sezóny.  

Mimosezónní komunikace se zaměřovala (na všech třech kanálech) na hodnocení uplynulé 

sezóny a informování o přípravách na tu nadcházející. Informování o aktuálním dění 

v atletickém světě bylo omezené pouze na události jako bylo vyhlášení Atleta roku nebo 

mistrovství České republiky v krosu. O těchto akcích se ale informuje podstatně volněji než 

v sezóně. Například vyhlášení Atleta roku se konalo 11. listopadu, a ještě celé tři následující 

dny byly věnovány příspěvkům o anketě a slavnostním večeru.  

ČAS měl také více prostoru na příspěvky, které informovaly o dění ve světové atletice, zatímco  

v sezóně se soustředí především na české sportovce. 

 Obrázek 7:Ukázka příspěvku sdíleného na podzim 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156756163128490/?type=3&theater 

Zato během halové sezóny se okruh témat zúžil na téměř výhradně aktuality ze závodů. ČAS 

v únoru zveřejňoval nejčastěji příspěvky o tom, jak si vedou čeští atleti na závodech nebo 

při plnění kvalifikačních limitů. Zimní halová sezóna je poměrně krátká, ale atletickými akcemi 

https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156756163128490/?type=3&theater
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je poměrně nabitá, zákonitě se tedy zvýšila frekvence sdílení (oproti listopadu téměř 

dvojnásobně). 

Hlavní sezóna vyvážením témat a množstvím příspěvků tvořila jakýsi střed mezi halovou 

sezónou a mimosezónou. ČAS v průběhu dubna komunikoval s o něco menší frekvencí, ale 

zaměřoval se na stejná témata jako v halové sezóně, tedy především na aktuality ze závodů. 

Díky tomu, že je letní sezóna delší než ta zimní a atletické mítinky jsou rozprostřeny do delšího 

časového období, není hlavní sezóna z pohledu komunikace tak hektická jako ta zimní. 

Zaměstnancům ČAS tak zbýval i prostor na sdílení příspěvků, které neinformují jen 

o výsledcích závodů, dost prostoru bylo například věnováno i Kongresu Evropské atletiky, 

který se konal v dubnu v Praze.  

Prostřednictvím sociálních sítí také ČAS pravidelně přeje některým atletům k narozeninám. 

Po dobu mého sledování to byli například Roman Šebrle, Jakub Holuša, Eva Vrabcová 

Nývltová, Pavel Maslák, či Michaela Hrubá. ČAS jim ve všech případech popřál 

prostřednictvím Facebooku, některé z příspěvků nasdílel také na Instagramu. Všichni oslavenci 

patří mezi současnou nebo historickou českou atletickou špičku, všichni se mohou pyšnit 

medailovými umístěními na předních světových či evropských šampionátech, v případě 

Šebrleho jde dokonce o zlato z Letních olympijských her. 

Obrázek 8: Šebrle slaví 44. narozeniny 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156741565083490/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156741565083490/?type=3&theater
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Lze vysledovat, že se některá zvučná atletická jména opakují i v jiném kontextu než 

při informování o výsledcích závodů. Jde například o Pavla Masláka a jeho manželku Nelu, 

v jejich případě ČAS poměrně pravidelně informuje významných životních událostech, jako je 

těhotenství. Příspěvek o Denise Rosolové připomněl roční výročí od konce její kariéry. Také 

se prostřednictvím sociálních sítí připomnělo dvaačtyřicetileté výročí pokoření ženského 

světového rekordu v kouli. Opět jde o atlety, kteří mají na kontě významné evropské či světové 

úspěchy. Kromě Fibingerové navíc jde o sportovce, kteří jsou na svých soukromých profilech 

velmi aktivní a okamžiky ze soukromého života na nich sdílejí často. 

Obrázek 9: Rok od ukončení kariéry Denisy Rosolové 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10152788937828490/10156726741708490/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10152788937828490/10156726741708490/?type=3&theater
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Obrázek 10: Fibingerová už 42 let drží světový rekord 

 

Zdroj: https://www.instagram.com/p/BuFJJqlggmh/ 

 

Obrázek 11: Rodina Masláků se brzy rozroste 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10152788937828490/10157083012063490/?type=3&__tn__=-R 

  

https://www.instagram.com/p/BuFJJqlggmh/
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10152788937828490/10157083012063490/?type=3&__tn__=-R
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3.1.5. Příprava příspěvků 

Tento tematický okruh úzce souvisí s plánováním obsahu na sociálních sítích.  

Často si také zaměstnanci ČAS připravili jeden příspěvek ke sdílení na více platformách. Podle 

charakteru informace a „vytíženosti“ dané sítě byly příspěvky zveřejňovány na dvojici kanálů, 

nelze však říci, že by jedna dvojice byla upřednostňována před jinými. 

Obrázek 12: Srovnání příspěvků na nových médiích 

 

Zdroje: https://twitter.com/czatletika/status/1100740782540161024, https://www.instagram.com/p/BuYtMhNggfA/, 

https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10150707417938490/10156960541533490/?type=3&theater 

Poměrně často se dokonce jeden příspěvek opakoval na všech třech komunikačních kanálech. 

Sdílení jednoho příspěvků na více sítích vypovídá o snaze ušetřit čas použitím jedné fotky 

a jednoho textu na všech sítích, namísto vymýšlení trojího způsobu informování o jednom 

tématu. Což dosvědčuje i fakt, že se obsah shodoval nejčastěji právě v průběhu zimní sezóny, 

kdy bylo zapotřebí rychle a pohotově reagovat na neustálý příliv nových informací. Kdyby 

komunikační tým vymýšlel pro každou síť jinou verzi příspěvku, mohlo by se stát, že mu 

nezbyde dostatek času na tvoření dalšího obsahu. 

ČAS přidává řadu příspěvků, do nichž se promítá jednotný vizuální styl. Takové příspěvky 

obsahují grafiku, která je založená na českých národních barvách, tedy i barvách, které využívá 

česká atletická reprezentace. Jedná se o přechod mezi modrou a červenou barvou doprovázený 

bílým textem. Stejný grafický styl je využíván i ve videích. 

https://twitter.com/czatletika/status/1100740782540161024
https://www.instagram.com/p/BuYtMhNggfA/
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10150707417938490/10156960541533490/?type=3&theater
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Obrázek 13: Příklad příspěvků v jednotném grafickém stylu 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156963411748490/?type=3&theater 

Mnou sledované období nebylo příliš bohaté na medailové úspěchy českých závodníků, 

nemohu tedy srovnat více podobných příspěvků. Jediným medailistou ve sledovaném období 

byl koulař Tomáš Staněk během halového evropského šampionátu v Glasgow. Nelze tedy 

generalizovat, jak vypadají všechny medailové příspěvky, protože mám k porovnání pouze 

tento jeden. S jistotou lze ale říci, že minimálně pro celý šampionát vznikl grafický styl, který 

byl využíván pro úpravu obrázků doprovázejících určitá sdělení. Právě během halového 

mistrovství Evropy bylo možné najít příspěvky s podobnými grafickými rysy. Na všech se 

vyskytovalo logo ČAS a České spořitelny jakožto generálního partnera svazu.  

https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156963411748490/?type=3&theater
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Obrázek 14: Ukázka "medailové" grafiky příspěvku 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10152788937828490/10156965513813490/?type=3&theater 

Obrázek 15: Ukázka jednotné grafiky pro konkrétní událost 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156969157168490/?type=3&__tn__=-R 

https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10152788937828490/10156965513813490/?type=3&theater
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10152788937828490/10156965513813490/?type=3&theater
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156969157168490/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10152788937828490/10156965513813490/?type=3&theater
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3.1.6. Frekvence 

S tím, jak se mění v průběhu roku komunikovaná témata, souvisí i četnost, s jakou ČAS 

komunikuje.  

Původně jsem obecně nejvyšší frekvenci příspěvků bez ohledu na komunikační kanál očekávala 

v průběhu hlavní sezóny, nicméně tento předpoklad se nepotvrdil. V dubnu byl naopak počet 

příspěvků ze všech tří sledovaných období nejnižší. Nejfrekventovanějším obdobím byl únor, 

tedy období zimní halové sezóny.  

To, že v hlavní sezóně nebylo zveřejněno tolik příspěvků, jak jsem očekávala, se dá vysvětlit 

několika důvody. Jak jsem již uvedla dříve ve své práci, letní sezóna lze ohraničit měsíci duben 

a září, sledovala jsem tedy jen její část. Věnovala jsem pozornost úplnému počátku sezóny, kdy 

se atletické závody teprve rozjíždí a významných atletických mítinků je výrazně méně než 

v pozdějších letních měsících. Konají se menší mítinky, kterým ČAS kvůli jejich poměrně 

malému významu nevěnuje takovou pozornost. 

Vzhledem k tomu, že je letní sezóna výrazně delší než ta halová, jsou i jednotlivé vrcholné akce 

rozprostřeny do většího časového rozpětí. Zatímco halová sezona se z větší části odehrává 

v lednu a únoru, letní závody mají zhruba třikrát více prostoru. Pokud chce ČAS informovat 

o všech vrcholných akcích, zákonitě musí zvýšit v zimních měsících frekvenci komunikace, 

protože v zimě se konají významné mítinky v rychlém sledu za sebou. V létě je mezi 

významnými závody výrazně více času.  

Dalším důvodem nižší frekvence v létě může být fakt, že si komunikační tým ČAS vybírá, 

o čem bude informovat, aby své publikum neotrávil přemírou informací. Pokud by totiž sdílel 

příspěvky z každého závodu, který se během roku koná, mohli by fanoušci české atletiky být 

doslova zahlceni. ČAS tedy informuje pouze o nejdůležitějších akcích a největších úspěších 

českých sportovců. 

Čímž se dostávám k dalšímu možnému důvodu, proč je letní sezóna na příspěvky méně bohatá. 

K tomu, aby ČAS mohl informovat o úspěšných atletech, je zapotřebí jejich skvělých výkonů. 

V nabité světové, ale i evropské konkurenci ale Češi nevynikají příliš často.  

Mimo sezónu se objevovalo méně nových příspěvků, a i komunikace směřovaná k jedné akci 

trvala delší dobu, protože tomu z atletického hlediska klidnější období dávalo prostor. Proto 

bylo možné o vyhlášení ankety Atlet roku najít na sociálních sítích ČAS příspěvky v rozmezí 

pěti dnů. Lze předpokládat, že v hlavní či halové sezóně by se podobně společenské události 

tolik prostoru nedostalo.  
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Frekvence přidávání příspěvků se ovšem neliší pouze podle části roku. Výrazné rozdíly lze 

nalézt i v četnosti příspěvků na jednotlivých sítích.  

Nejčastěji se nové příspěvky objevovaly na Facebooku. Dá se předpokládat, že ČAS 

ke komunikaci využívá primárně svůj facebookový profil, protože ten z pohledu zacílení míří 

na nejširší skupinu lidí a nabízí taktéž nejširší záběr témat. Lze si také všimnout toho, že se 

obvykle nová informace objeví nejprve na Facebooku, a teprve následně na Twitteru nebo 

Instagramu. Na Facebooku ČAS zveřejnil celkem 244 příspěvků. Na Instagramu po dobu mého 

sledování přibylo 101 příspěvků ve feedu a 71 Příběhů. 

Nejmenší frekvenci zveřejňování příspěvků jsem pak zaznamenala na twitterovém profilu. 

Odpovídá to jeho zpravodajskému zaměření, které nenahrává sdílení příspěvků určených čistě 

pro pobavení. Na Twitteru bylo po dobu mého sledování publikováno celkem 89 příspěvků. 

Celkově je možné vysledovat snahu komunikačního týmu ČAS o hledání rovnováhy mezi 

snahou mít každý den téma, které lze sdílet, a naopak snahou zbytečně nezahlcovat své 

fanoušky nerelevantními informacemi. 

Zajímavé také je porovnání počtu příspěvků na kanálech nových médií podle dnů v týdnu. 

Na základě mého sledování lze říci, že průměrně přidá ČAS denně na své sítě čtyři příspěvky. 

Tento údaj je počítán z počtů příspěvků zveřejněných ve všech třech sledovaných obdobích. 

Nejsou do něj započítány Příběhy na Instagramu, protože kvůli jejich dočasné povaze není 

možné je dohledat zpětně.  

Zejména během halové sezóny je vidět značný nárůst počtu příspěvků o víkendu, protože právě 

o víkendu se konají závody, o jejichž průběhu ČAS pravidelně informuje. Jak lze vyčíst 

z Grafu 2, komunikace kulminuje o posledním únorovém víkendu, kdy probíhá mistrovství 

Evropy v Glasgow coby vrchol halové sezóny.  

Během hlavní sezóny lze největší množství vysledovat také během víkendů, konkrétně jde 

o soboty 6. a 13. dubna. První zmíněná sobota byla dnem konání českého chodeckého 

šampionátu s mezinárodní účastí Poděbrady Walking. 13. dubna se konaly hned dvě akce, 

o nichž ČAS informoval, Kongres Evropské atletiky v Praze a mistrovství České republiky 

v půlmaratonu v Pardubicích.  

V období, které zastupuje dobu mimo atletickou sezónu, jsem zjistila nejvyšší počet příspěvků 

taktéž v sobotu, konkrétně 10. listopadu, kdy probíhalo vyhlášení ankety Atlet roku.  
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Graf 4: Počet příspěvků denně: Hlavní sezóna 

 

3.1.7. Cíle příspěvků 

V kapitole, kde jsem analyzovala sociální sítě ČAS po obsahové stránce, jsem se okrajově 

dotkla i cílů, které si zveřejňované příspěvky kladou. Ráda bych ale cíle jednotlivých příspěvků 

analyzovala důkladněji.  

Jak už jsem zmínila dříve, každá ze sledovaných sítí má trochu jiný charakter a tomu odpovídá 

i obsah sdělovaný jejím prostřednictvím. A přesto, že se cílová určení jednotlivých sítí liší, lze 

najít u příspěvků ze všech tří sledovaných shodné rysy. O celé komunikaci ČAS skrze nová 

média lze říci, že se snaží být informativní, ale přesto zábavná a pro své publikum zajímavá. 

Jako skvělý příklad infotainmentu mohou sloužit příspěvky informující o průběhu vyhlášení 

ankety Atlet roku. V případě, že by zpravodajství z této akce bylo pojato čistě informativně, 

postačilo by sdílet jména nominovaných sportovců a následně oznámit vítěze. ČAS při 

příležitosti ankety sdílel i přehledy úspěchů jednotlivých nominovaných, což stále nese prvky 

zpravodajství. Čistě pro zábavu fanoušků už ale byly například sdíleny fotky a videa 

z tanečního vystoupení atletek Nikoly Ogrodníkové, Evy Vrabcové Nývltové a Anežky 

Drahotové.  

Podobně lze hodnotit i příspěvky informující o narozeninách a jiných událostech v životech 

českých atletů. Také tyto příspěvky mají za úkol publiku doručit spíš pobavení než relevantní 

informaci.  

Celá komunikace působí, jako by bylo jedním z jejích hlavních cílů navození přátelské 
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až rodinné atmosféry v českém atletickém týmu a mezi fanoušky. Na prvku týmovosti ostatně 

založil ČAS v roce 2015 celou kampaň Fanoušek je součástí týmu (Nejlepší komunikační 

kampaně v českém sporu v roce 2015, b.r.). Tento pocit sounáležitosti a jedné velké rodiny 

vytváří ČAS například gratulacemi či přáními psanými v první osobě množného čísla 

a používáním subjektivně zabarvených výrazů, jako je např. spojení „moc moc gratulujeme“ 

viz Obrázek 16. 

Obrázek 16: Ukázka příspěvku navozujícího přátelskou atmosféru 

 

Zdroj: https://www.instagram.com/p/Btyd8-Hg6no/ 

Dá se předpokládat, že se cíle příspěvků, společně s tématy a frekvencí sdílení, proměňují 

v průběhu roku. Větší míru infotainmentu či příspěvků čistě pro zábavu bylo možné vysledovat 

v přípravném období a v prvním měsíci letní sezóny. Únor patřil především aktuálnímu 

zpravodajství z mezinárodních halových mítinků a z vrcholů české halové sezóny.  

Rozdíly v cílení příspěvků jsou znatelné samozřejmě i mezi jednotlivými médii. Už jsem 

několikrát zmínila výrazně zpravodajský ráz komunikace na Twitteru. Nepřekvapilo mě tedy, 

že se na tomto kanále snaží ČAS dosáhnout maximální míry informativnosti příspěvků. 

Instagram a Facebook naopak působí více zábavnějším dojmem.  

  

https://www.instagram.com/p/Btyd8-Hg6no/
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3.1.8. Publikum 

Popsat nejzákladnější vlastnost publika, ke kterému komunikační kanály ČAS promlouvají, 

není až tak záludné. Fanoušky všech kanálů spojuje zájem o atletiku. Další vlastnosti publika 

včetně demografických údajů se už odhadují jen velmi těžko.  

Čím se jistě publika jednotlivých sociálních sítí liší, je to, co od sítě očekávají. Zatímco 

na Twitteru se k odběru příspěvků přihlásí především lidé, kteří chtějí z atletického světa 

přijímat stručné nejdůležitější informace, na Facebooku a Instagramu fanouškovskou základnu 

tvoří lidí, kteří se při sledování dění v atletice chtějí i pobavit a rádi nakouknou i do zákulisí 

tohoto dění a do soukromých životů atletů.  

Tomuto předpokladu odpovídá obsah, který je na těchto kanálech zveřejňován. Facebookový 

profil cílí viditelně na nejširší publikum, pro které zveřejňuje nejvíce informací. Profil 

na Instagramu oproti tomu cílí na mladší publikum. Komunikace vedená přes Instagram je 

hravější a hojně využívá většinu možností, které aplikace nabízí. Mám na mysli například 

doplňky, které lze přidat k Příběhům. Ať už se jedná o samolepky s dotazy, odpočty nebo gify, 

ČAS, často i prostřednictvím takeoverů, využívá tyto doplňky ve svých Příbězích pravidelně. 

Na Twitteru lze také objevit příspěvky v angličtině, které jsou mířeny kromě českého publika 

i na fanoušky či sportovce ze zahraničí.  

Zajímavé je taktéž sledovat míru zapojení publika do komunikace. Ta totiž na sociálních sítích 

ČAS funguje téměř výhradně jednostranně. Zatímco pod příspěvky (a to především těmi, které 

oznamují nějaký úspěch sportovce) lze najít mnoho komentářů od fanoušků, ČAS žádnou 

zpětnou vazbu nedává. A to ani v případech, kdy fanoušek v komentáři přímo položí otázku. 

Buduje si tak od svých fanoušků určitý odstup. Zajímavostí se může jevit fakt, že popisky 

příspěvků vzbuzují pocit sounáležitosti fanouška s atlety, neodpovídáním na komentáře se 

od fanoušků ČAS opět distancuje.  

ČAS ovšem nereaguje ani v takových případech, kdy by to bylo z hlediska community 

managementu vhodné. Někdy se v komentářích rozběhne debata, kterou by možná bylo vhodné 

regulovat, protože se v ní komentující uchylují k vulgaritám či sexismu. Takové chování 

obecně není ve veřejném prostoru akceptovatelné, a facebookový či instagramový profil 

s několika desetitisíci fanoušků za veřejný prostor rozhodně možné považovat lze.  
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Obrázek 17:Ukázka vulgárních komentářů 

  

Zdroj: https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156907519438490/?type=3&permPage=1 

Není ovšem možné zjistit, zda ČAS do konverzací, které se pod příspěvky tvoří, alespoň nějak 

nezasahuje. Pokud totiž došlo ke smazání některých nevhodných komentářů, běžný uživatel 

sociálních sítí nemá žádné prostředky k tomu, aby to odhalil.  

Nemůžu ani posoudit, nakolik ČAS odpovídá na zprávy směřované do Messengeru v případě 

Facebooku či do Přímých zpráv v případě Instagramu. U facebookové stránky se dá nicméně 

odhadnout, že ČAS buď neodpovídá vůbec, nebo jen s velikým zpožděním. Facebook totiž 

hodnotí míru a dobu odezvy, a pokud si stránka v obou případech vede dobře, dostane označení, 

že velmi dobře reaguje na zprávy (Jak jsou u mojí stránky definované údaje o míře a době 

odezvy?, b.r.). Takové označení ale Facebook Česká atletika nemá. I má zpráva, když jsem se 

snažila pro potřeby práce se zaměstnanci ČAS spojit, zůstala bez odpovědi. 

Jediným komunikačním kanálem, kde ČAS vyzývá své publikum k interakci, jsou Příběhy 

na Instagramu. Ty totiž dovolují přidat k fotce samolepku s hodnotící škálou, anketou o dvou 

možnostech anebo výzvou k napsání vlastního vzkazu19. První dvě jmenované využívá ČAS 

poměrně pravidelně, výzvu k napsání vlastního vzkazu využívají především osobnosti během 

svých takeoverů. Princip fungování ankety je jednoduchý, správce přidá samolepku se dvěma 

možnostmi a sledující se mnohou pro jednu z možností rozhodnout. Po hlasování se jim zobrazí 

                                                           
19 Tento nástroj se v aplikaci nazývá Otázky. 

https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156907519438490/?type=3&permPage=1
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průběžné výsledky ankety. Hodnotící škála funguje podobně jednoduše. Správce přidá 

samolepku se škálou, na níž může změnit emotikonu tak, aby seděla k tématu. Může, ale nemusí 

také přidat k hodnocení svůj text, nejčastěji otázku. Sledující emotikonem posune tak daleko, 

nakolik se s tématem ztotožňuje. Poté se mu zobrazí průměrná hodnota všech hodnotících. 

Otázky dovolují sledujícím položit otázku nebo napsat vlastní krátký vzkaz. Správce pak může 

jednotlivé otázky sledujících sdílet a reagovat na ně. Toho například při svém takeoveru využila 

Simona Vrzalová, která tak svým fanouškům dala možnost zeptat se na to, co je zajímá.  

 

Obrázek 18: Anketa 

  

Obrázek 19: Hodnotící škála 

  

Obrázek 20: Otázky 

 

3.1.9. Instagram Příběhy 

Při analyzování Příběhů na Instagramu jsem se zaměřila především na takeovery. Tím, že ČAS 

svěří Instagram Příběhy na jeden den přímo atletům, dává fanouškovi možnost nahlédnout 

do zákulisí sportovních akcí a atletických příprav. Po dobu mého sledování ČAS svěřil tvorbu 

příběhů pouze dvěma atletkám. První z nich byla v polovině listopadu Simona Vrzalová, která 

pomocí Instagramu přibližovala fanouškům, jak probíhá její obvyklý den na soustředění. 

Podruhé převzala Příběhy Moira Stewartová v den konání mistrovství České republiky v běhu 

na 10 000 metrů na dráze. Vrzalová o tréninkové přípravě informovala v listopadu v době, kdy 

neprobíhají žádné závodní akce, Stewartová naopak přibližovala den v sezóně. 

Obě atletky jsou na svých vlastních sociálních sítích poměrně aktivní, nicméně jejich profily 

nepatří mezi ty velké. Simonu Vrzalovou na Instagramu sleduje přes 1300 lidí 
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[@simona.vrzalova88 (Simona Vrzalová), b.r.], Moiru Stewartovou sleduje zhruba tisícovka 

lidí [@moira_stewart (Moira Stewartová), b.r.]. Tvrdit tedy, že sportovci na převzetí Příběhů 

jsou vybíráni podle atraktivnosti a velikosti svých soukromých profilů, by nebylo věcné.  

Mnohem pravděpodobnější je předpoklad, že ČAS vybírá atlety, kteří jsou svým způsobem 

aktuální. Obě atletky patří k nejúspěšnějším závodníkům současné české atletiky, což je dostalo 

do popředí zájmu jak atletického svazu, tak fanoušků.  

Obrázek 21: Takeover Moiry Stewartové 

  

Obrázek 22: Takeover Simony Vrzalové 
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3.1.10. Propagace příspěvků  

Po dobu svého sledování sítí ČAS jsem nenarazila ani na jeden propagovaný příspěvek. 

Nemyslím si ale, že na základě tohoto poznatku mohu reálně posoudit, že ČAS placenou 

propagaci příspěvků na sociálních sítích nepoužívá. Vzhledem k tomu, že sleduji všechny 

komunikační kanály a mám kvůli své práci nastavené, že mi přijde upozornění pokaždé, když 

ČAS něco zveřejní, nemůže se stát, že by mi nějaký příspěvek unikl. Na základě toho může 

Facebook vyhodnotit, že je zbytečné na mě cílit v případě placené propagace příspěvků 

na Facebooku a Instagramu a investovat peníze na to, aby mi byl příspěvek zobrazen.  

3.1.11. Tradiční média 

Jak už jsem zmínila, ČAS stále hojně využívá i tradičnější média, než jsou sociální sítě. 

Pravidelně vydává tištěný čtvrtletník Atletika a aktuality zveřejňuje taktéž na svých webových 

stránkách.  

Během svého sledování jsem zjistila, že pokud jde o propojování komunikačních kanálů, 

zůstává ČAS především v online rovině. Tedy na svých internetových kanálech neodkazuje 

na tištěnou Atletiku. Často ovšem sdílí odkazy na články na svém webu, a to ať už 

prostřednictvím Twitteru nebo Facebooku, ale také skrze funkci zvanou Swipe up v Instagram 

Příbězích.  

3.1.12. Komercializace, Influencer marketing 

Poměrně běžnou součástí komunikace na sociálních sítí se stává Influencer marketing a sdílení 

příspěvků o partnerech svazu. Proto jsem se na ně zaměřila i při své analýze.  

Pokud nepočítám atlety, kteří si vzali na jeden den na starosti Příběhy na Instagramu, využití 

Influencer marketingu jsem během sledovaného období nenaznamenala. Samotné takeovery 

na Instagramu by ovšem za influencer marketing nebylo správné považovat, protože ani jedna 

z atletek během svého instagramového dne nic nepropagovala, obě jen prostřednictvím 

příspěvků přibližovaly život vrcholových sportovců.  

Mnoho příspěvků vztahujících se k partnerům svazu jsem také neobjevila. Přítomnost partnerů 

v příspěvcích jsem objevila v podstatě pouze ve formě log na vizuálech, které ČAS sdílel, ať 

už šlo o jednotnou grafiku s logem České pojišťovny na mistrovství Evropy v Glasgow nebo 

o vizuál s celou řadou partnerů projektu Pohybová gramotnost.  

Dvakrát jsem narazila na příspěvky, které lze za propagační považovat. Jednalo se o informaci 



45 

 

o slevě na produkty značky Nike v obchodě Top4Running a o autogramiádě Barbory Špotákové 

při příležitosti dne otevřených dveří v showroomu Seat. Oba příspěvky byly zveřejněny 

na Facebooku, na jiných sítích se nevyskytovaly. 

Obrázek 23: Sleva u Top4Running 

 

Zdroj: 

https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833

279718490/10156696988033490/?type=3&__tn__=-R 

Obrázek 24: Den otevřených dveří Seat 

 

Zdroj: 

https://www.facebook.com/czatletika/posts/10157055021

313490?__tn__=-R  

  

https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156696988033490/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156696988033490/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/posts/10157055021313490?__tn__=-R
https://www.facebook.com/czatletika/posts/10157055021313490?__tn__=-R
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Pohled zaměstnanců ČAS  

Z dotazníkových odpovědí Karolíny Farské, která vede oddělení komunikace a marketingu 

Českého atletického svazu jsem se pokusila sestavit ucelený přehled komunikace tak, jak ji 

vnímají zaměstnanci ČAS.  

Pro přehlednost zůstávám i při popisování vizí ČAS u struktury, kterou jsem použila při 

dotazníkovém šetření a při samotné analýze sítí.  

Nakonec přidávám shrnutí toho, jak ČAS sám vnímá své působení na nových médiích. 

3.1.13. Typy sociálních sítí ČAS 

Položila jsem v dotazníku stejnou otázku, kterou jsem položila při reálné analýze sobě. Jaké 

sítě ČAS používá? Respondentku jsem požádala, aby v seznamu sedmi sociálních sítí 

zaškrtla ty sítě, které ČAS reálně využívá, nebo aby chybějící využívanou síť dopsala. 

Z možností Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Snapchat a Tiktok 

respondentka uvedla, že ČAS využívá první čtyři zmíněné. Podle velikosti fanouškovské 

základy je seřadila následovně: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter.   

3.1.14. Struktura týmu 

Z dotazníku vyšlo najevo, že se komunikační tým ČAS skládá ze čtyř lidí, z nichž o sociální 

sítě se stará primárně jeden pracovník. Stará se o všechny sítě naráz, zároveň to ale není jeho 

jediný úkol a pod jeho agendu spadají i jiné věci, než jsou sociální sítě. Všichni tři zbylí 

pracovníci mohou v případě potřeby tohoto jednoho zaměstnance zastoupit. 

3.1.15. Plánování  

Podle slov vedoucí komunikačního týmu si ČAS definoval cíle, kterých chce pomocí 

komunikace na sociálních sítích dosáhnout. ČAS chce být dominantním informátorem 

pro fanoušky atletiky, kterým chce nabízet kvalitní obsah. Jeho cílem je také propagovat 

akce Českého atletického svazu a vše, co s ním souvisí. ČAS také mezi své cíle řadí snahu 

o popularizování atletiky a atlety mezi širokou veřejností.  Z marketingového hlediska se 

snaží cílit na co možná největší dosah příspěvků. 

Témata a příspěvky sdílí podle předem připraveného komunikačního plánu, který vzniká 

několik dní dopředu. O jakých tématech bude informovat, do jisté míry určuje i kalendář 

atletických akcí. 
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3.1.16. Obsah 

Jsou dána témata, kterým se musí ČAS na svých sítích věnovat. V průběhu roku se daná 

témata proměňují a odvíjí od toho, jaké konkrétní akce probíhají. Podle respondentky jsou 

nejvytíženější hlavní a halová sezóna, v době, kdy probíhají akce, si na nedostatek obsahu 

nemohou stěžovat. Témata, která jsou plánovatelná dopředu, využívají ke komunikaci dle 

vlastních slov v mrtvějším období, kdy se nekoná tolik akcí. Během hlavní atletické sezóny 

tedy ČAS zprostředkovává především informace týkající se probíhajících akcí. Jedná se 

o domácí šampionáty všech kategorií a hlavní akce sezóny, kterými jsou mistrovství světa 

a Evropy, jednou za 4 roky také olympijské hry. Dále se do komunikačního plánu dostávají 

další mítinky v Čechách a zahraničí nebo například úspěchy českých atletů. Pravidelně 

zprostředkovává živá vysílání z domácích šampionátů přes Facebook. 

Jaká témata jsou těžištěm mimosezónní komunikace, je pro respondentku těžké určit, 

protože z pohledu komunikačního týmu lze říci, že sportovní sezóna, o které musí ČAS 

informovat, je víceméně celý rok. Mimo letní a zimní období, tedy hlavní a halovou sezónu, 

ČAS přináší zpravodajství i na podzim z krosových závodů, na jaře zase z chodeckých. 

Nicméně ČAS uznává, že tato období (tedy ta, kdy neprobíhá ani hlavní, ani halová sezóna) 

jsou výrazně klidnější a lze se soustředit i na jiná témata než především na reporty ze závodů. 

Soustředí se například na přípravu atletů, popřípadě nastolují témata, která se netýkají 

sezóny jako takové.  

ČAS si je vědom rozdílu mezi jednotlivými druhy komunikačních kanálů a sdílený obsah 

tomu přizpůsobuje. Na Facebooku tvoří obsah pro starší cílovou skupinu (v porovnání 

s Instagramem například). Příspěvky obsahují více textu a méně se zaměřují na vizuální 

stránku fotografie. Živé přenosy jsou zprostředkovávány pouze přes Facebook. 

Na Instagramu se ČAS snaží přidávat pěkné fotky. Jak respondentka uvedla, jde především 

o kvalitní image fotografie. Tyto fotky doprovází relevantními hashtagy a zkracuje oproti 

Facebooku popisky. Hojně využívá Příběhy.  

Twitter dle vlastních slov používá málo, protože je to v Čechách z hlediska atletiky téměř 

nepoužívaná síť. ČAS se tomu tedy přizpůsobuje a twitterový účet spravuje jako doplněk 

kvůli zahraničí. Snaží se přidávat pouze nejdůležitější zprávy. 

Kromě osobní účasti na akci získávají zaměstnanci ČAS informace také z osobních účtů 

sportovců či trenérů. Protože obsah netvoří jen informování o akcích a atletech, je 
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podstatným zdrojem informací a podkladů také vlastní iniciativa a vymýšlení vlastních témat 

nebo využívání dalších projektů, které ČAS vede. Respondentka také uvádí, že zpravidla 

komunikační kanály ČAS bývají prvotním zdrojem informací médiím, nikoli naopak.  

Zhruba jedenkrát týdně také informace, které získá z osobních profilů trenérů či atletů 

přesdílí na svých sítích. Dle slov respondentky komunikuje ČAS na svých sítích výhradně 

česky a jiné jazyky nevyužívá.    

Na sociálních sítí pracovníci ČAS jmenovitě zmiňují některé konkrétní atlety i v jiném 

kontextu než v tom závodním. Například přání k narozeninám jsou sdílena podle určitých 

kritérií. Většinou jde o jubilea olympijských medailistů, mistrů světa či světových 

rekordmanů. Při sdílení životních událostí známých atletů, jakými jsou svatba či narození 

dítěte, ČAS přihlíží také k tomu, jak jsou sami sportovci sdílní na svých soukromých sítích.  

3.1.17. Příprava příspěvků, nástroje k správě soc. sítí 

Jak už jsem zmínila, ČAS plánuje svou komunikaci jak v dlouhodobém horizontu tím, že 

některá témata si nechává do klidnějšího období mezi sezónami, tak v tom krátkodobém, 

kdy o jednotlivých příspěvcích dopředu přemýšlí v řádech dní. Když má tu možnost, u 

vhodných příspěvků využije možnost automatického zveřejnění, což nabízí zejména 

Facebook. Instagram tuto možnost zatím primárně nenabízí, k automatickému zveřejňování 

informací je potřeba využívat aplikace třetích stran, například Later. Respondentka uvedla, 

že určité aplikace k úpravě příspěvků v týmu využívají, ale zda jde i tuto, která slouží 

k přípravě příspěvků na Instagramu, nesdělila.  

K přípravě příspěvků patří i vizuální stránka zveřejněných fotografií. ČAS udržuje jednotný 

grafický styl příspěvků, ale činí tak pouze v určitých případech. Jedná se především o grafiku 

v případě medaile či úspěchů na velkých akcích jako jsou mistrovství světa nebo Evropy. 

Tato grafika je vytvářena dopředu a bývá upravována grafickým týmem podle aktuální 

potřeby. 

Některé příspěvky je nutné před zveřejněním schválit. Jedná se zejména o příspěvky 

s nějakým důležitým tématem nebo o takové, o kterých si editoři sociálních sítí myslí, že je 

dobré, aby příspěvek před sdílením vidělo více lidí. V takovém případě zaměstnanec, který 

má správu sociálních sítí primárně na starosti, připraví příspěvek a vedoucí oddělení 

komunikace a marketingu jej schválí.  
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3.1.18. Frekvence 

Frekvence sdílení příspěvků na sociálních sítí se odvíjí od situace. Liší se jak podle druhu 

sítě, tak podle období v roce. Nejméně často jsou zveřejňovány informace na Twitteru, 

Facebook je považován za nejsilnější médium ČAS, je tedy také nejživější. ČAS se snaží 

alespoň o jeden příspěvek denně na jakékoli ze spravovaných sítí.  

Množství příspěvků se liší podle toho, zda probíhá, či neprobíhá závodní sezóna. Nejvyšší 

frekvence sdílení je předpokládaná během hlavní sezóny.  

3.1.19. Cíle příspěvků 

Příspěvky jsou zveřejňovány s několika cíli. Respondentka vyjmenovala cíle komunikace 

v následujícím pořadí: informovat, zaujmout, propagovat a v některém případě i pobavit 

(nikoli však ve smyslu vtipu). Cíle se podle ní v průběhu sezóny nemění a zůstávají stejné 

ve všech obdobích roku. Liší se ovšem podle sociální sítě, a to konkrétně podle jejího určení.  

Respondentka především vidí rozdíl v cílech obecných sociálních sítí Česká atletika a 

v cílech konkrétněji zaměřených sítí typu Jsem atlet. Zde jsem narazila na jedno z možných 

úskalí dotazníku, kterému bych se mohla vyhnout, kdybych měla možnost informace 

zjišťovat pomocí rozhovorů. Má otázka totiž směřovala na odlišnost cílů na Twitteru, 

Facebooku a Instagramu, nicméně se mi dostalo od respondentky poměrně obsáhlé odpovědi 

ohledně celých skupin sítí, které spadají pod jednotlivé projekty ČAS.  

Protože se ale moje práce věnuje pouze primárnímu informačnímu kanálu svazu, kterým je 

Česká atletika na Facebooku, či @czatletika v případě Twitteru a Instagramu, rozsáhlý popis 

ostatních projektů ponechám stranou. Zároveň kvůli tomuto nedorozumění ale nemohu 

konkrétně popsat cíle jednotlivých komunikačních kanálů.  

Na počátku této kapitoly jsem popsala komplexní cíle komunikačního týmu bez ohledu 

na druh sociální sítě. Dále respondentka mezi cíle řadí aspekty, které jsem již popsala 

v kapitole o plánování, se kterým cíle velmi úzce souvisí: snaha být dominantním 

informátorem pro fanoušky atletiky a nabízet jim kvalitní obsah, dále propagovat akce 

atletického svazu a popularizovat atletiku mezi širokou veřejností.  

3.1.20. Publikum 

Svaz přihlíží ke statistikám publika, které sociální sítě správcům poskytují. Jedná se o 

základní demografické údaje, jakými jsou věk, pohlaví nebo místo bydliště, ale také další 
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doplňkové informace jako čas, kdy jsou fanoušci na sociálních sítích nejvíce aktivní. Těmto 

statistikám se ČAS snaží obsah přizpůsobovat. Počítá se například s tím, že na Facebooku je 

publikum starší než na dalších sítích.  

Podle respondentky se svaz snaží své fanoušky aktivně zapojovat do komunikace, a to 

například soutěžemi o ceny či doplňujícími otázkami. Zapojení neboli engagement publika 

měří a vyhodnocuje. ČAS se nesnaží udržovat odstup, naopak se snaží s fanoušky navázat 

vztah.   

3.1.21. Instagram Příběhy 

V tomto okruhu otázek jsem se zaměřila především na takeovery. Zajímalo mě, podle jakého 

klíče jsou sportovci pro převzetí Příběhů vybíráni. ČAS takeovery využívá především 

na kanálech Jsem atlet a občas i u České atletiky. Sportovci jsou vybíráni podle toho, zda 

jsou přítomni na právě probíhající akci, o které chce ČAS informovat. Druhým kritériem je 

také to, jak je daný sportovec atraktivní pro širší publikum.  

3.1.22. Propagace příspěvků 

Respondentka uvedla, že ČAS pravidelně využívá prostředků placené propagace, aby se 

zveřejněné informace dostaly k více lidem. Poměrně zajímavý údaj by byl, s jakým 

rozpočtem v tomto ohledu ČAS nakládá, aby bylo možné posoudit, nakolik se snaží na 

sociálních sítích prosadit. Nicméně tato informace je interní a respondentka si nepřála mi 

výši rozpočtu sdělit. Její rozhodnutí tedy plně respektuji.  

3.1.23. Tradiční média pro srovnání 

Ačkoli se nejedná přímo o tradiční média ve smyslu definic uvedených v teoretické části této 

práce, lze pro účely této práce považovat webové stránky za o něco tradičnější média než 

sledované sociální sítě. ČAS využívá několik webových stránek, které se věnují jednotlivým 

projektům nebo akcím, které ČAS pořádá: atletika.cz, jsematlet.cz, pohybova-

gramotnost.com, běchovice-praha.cz, poděbradywalking.cz, stafetovypohar.cz, 

stredoskolskypohar.cz, poharrozhlasu.cz. Dominantní stránkou je (stejně jako v případě 

sociálních sítí) atletika.cz. 

Na elektronické bázi ještě komunikuje s veřejností pomocí elektronického newsletteru 

Atletické listy. 
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Opravdu tradičním médiem, které ČAS využívá, je přímo svazem vydávaný tištěný 

čtvrtletník Atletika. S jinými médii komunikuje svaz prostřednictvím tiskových zpráv pro 

novináře a tiskových konferencí.  

Podle respondentky se snaží komunikační tým ČAS nová a tradiční média navzájem 

propojovat.  

3.1.24. Komercializace 

Dle vlastních slov ČAS nevyužívá influencer marketingu, tedy neoslovuje ke spolupráci 

žádné vlivné osobnosti českého internetu.  

Podle respondentky ČAS sdílí příspěvky, které se týkají partnerů svazů. Nečiní tak ale příliš 

často, respektive zřídkakdy nasdílí předem připravený příspěvek od partnera. Spíše se snaží 

tvořit vlastní obsah, který se občas partnerů také týká. Jako hojný příklad uvádí Nike.  

Tyto zmínky partnerů nejsou plněním předmětu smlouvy s partnery svazu, jde tedy spíše 

o dobrou vůli se o partnerovi zmínit.  

3.1.25. Shrnutí vizí a cílů 

Na závěr celého dotazníku jsem se zeptala na shrnující otázku, jak vlastně ČAS vnímá vize 

komunikace na sociálních sítí a kam chce v komunikaci směřovat v následujících pěti letech.  

Respondentka se domnívá, že z dnešního pohledu ČAS jde správným směrem a drží krok 

s dobou. Sociální sítě jsou pro něj prostředkem ke sdílení nejen propagace jako takové, ale 

také vlastních projektů jak pro mladé, tak pro rodiče s dětmi.  

Nyní je pro respondentku téměř nemožné definovat, jakým směrem se bude ubírat 

komunikace v následujících pěti letech, zejména z toho důvodu, že vývoj sociálních sítí je 

v podstatě nepředvídatelný. V současné chvíli to vypadá, že se ustupuje z Facebooku 

k Instagramu, kde už ale v podstatě žádný text není potřeba. Dominují videa a obrázky 

a mladí lidí nechtějí číst články (ani v novinách, natož na webech). Komunikace a vše s ní 

spojené je o rychlosti, zajímavosti a nejlépe o hýbajících se obrázcích. Respondentka se 

domnívá, že se bude doba hýbat dále tímto směrem od rigidních textů k hýbajícím se 

obrázkům a možnosti samostatné kreativity, zapojení publika a interakce (například 

prostřednictvím Příběhů na Instagramu). Tam vidí, že směřuje obecný vývoj sociální sítí 

a tam se tedy chce ubírat i komunikace ČAS skrze nová média. 
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Komparace – porovnání vizí s realitou 

V této kapitole se chystám srovnávat své poznatky získané výše popsanými výzkumnými 

postupy. Stejně jako v předchozích kapitolách se budu držet stejné struktury skládající 

se z 12 tematických okruhů. 

3.1.26. Typy sociálních sítí ČAS 

Vytipovala jsem několik sítí, které by ČAS teoreticky mohl využívat a následně si u nich 

ověřila, nakolik s nimi pracuje. Zjistila jsem, že ČAS figuruje na 4 sociálních platformách, 

na Facebooku, Instagramu, YouTube a Twitteru. V dotazníku jsem nechala prostor 

respondentce, aby případně doplnila jiné médium, které jsem do nabídky odpovědí neuvedla. 

Respondentka však pouze potvrdila mé zjištění, existenci další, mnou nezjištěné sítě, 

zamítla.  

3.1.27. Struktura týmu 

Na fungování ČAS se podílí velké množství pracovníků. I pouhý seznam kontaktů 

na webových stránkách svazu (Kontakty, b.r.), v němž jsou většinou uvedeni pouze vedoucí 

pracovníci, je poměrně obsáhlý. Na základě své analýzy komunikace svazu jsem 

předpokládala, že se komunikační tým skládá nejméně ze 4 pracovníků, z nichž nejméně dva 

se podílejí přímo na správě sociálních sítí. Z dotazníků vyšlo najevo, že můj předpoklad byl 

téměř přesný. O komunikaci ČAS se starají 4 lidé, správu sociálních sítí mají na starosti 

tři z nich.  

3.1.28. Plánování 

Již jsem zmínila, že komunikace na sociálních sítích, pokud má být dělána profesionálně, 

se neobejde bez plánování. Během analýzy příspěvků ČAS jsem jako možné dlouhodobé 

cíle označila vyšší sledovanost atletického sportu, větší počet fanoušků na sociálních sítích, 

zvýšení počtu sportujících dětí nebo větší zájem ze strany potenciálních sponzorů.  

ČAS cíle své komunikace definuje následovně: snaha být dominantním informátorem 

pro fanoušky atletiky a nabízet jim kvalitní obsah, propagace akcí Českého atletického svazu 

a všeho, co s ním souvisí, popularizování atletiky a atlety mezi širokou veřejností.  

Z marketingového hlediska se snaží cílit na co možná největší dosah příspěvků.  

Vzhledem k tomu, že ČAS prostřednictvím svých kanálů podává aktuální informace z právě 
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probíhajících atletických událostí, je evidentní, že se primárně plán komunikovaných témat 

odvíjí od termínové listiny závodů. Podrobnější plán konkrétních příspěvků, které se na síti 

objeví, vzniká několik dní před jejich zveřejněním. ČAS využívá možnosti naplánovat 

automatické zveřejňování příspěvků. To ostatně potvrdilo i mé sledování (viz Tab.2), kdy 

byla většina příspěvků představujících nominované v anketě Atlet roku zveřejněna zhruba 

ve stejnou dobu.  

3.1.29. Obsah 

Co se týče skladby témat, v hlavní a halové sezóně je celkem dané, o čem bude ČAS 

komunikovat. V těchto obdobích jsou zaměstnanci nejvytíženější a na nedostatek témat si 

stěžovat nemohou. Informují zejména o probíhajících atletických akcích a nejdůležitějším 

aktuálním dění ve světě atletiky. V tom se, alespoň co se halové sezony týče, má analýza 

přesně sešla s výsledky dotazníkového šetření. V případě letní sezóny se má zjištění 

rozcházejí, přičítám to ovšem tomu, že letní sezóna se v dubnu teprve rozbíhá, jak jsem již 

několikrát zmínila. 

Pro svou práci jsem si jako mimosezónní období zvolila listopad. Pro ČAS je ale mnohem 

náročnější určit, kdy neprobíhá sezóna, protože nějaké atletické závody se konají v podstatě 

v každé části roku. Respondentka nicméně uvedla, že v době, která není považována 

za vrchol sezóny, informují kanály ČAS i o jiných tématech, než jsou čistě závodní aktuality. 

Mezi ně patří například příprava atletů nebo aktuality, které se netýkají sezóny jako takové. 

Z mé analýzy vyšlo najevo, že takovými tématy může být například souhrn nejdůležitějších 

událostí sezóny uplynulé nebo anketa Atlet roku. ČAS má také více prostoru na to, aby se 

mohl soustředit na dění ve světové atletice, zatímco během sezóny se věnuje téměř výhradně 

Čechům.  

 Z hlediska rozdílnosti obsahu podle druhu sociální sítě, mé závěry zhruba odpovídají tomu, 

co v dotazníku uvedla respondentka. O drobných odchylkách se zmíním u konkrétních 

případů.  

Nejméně používaným médiem je podle respondentky Twitter, což s počtem pouhých 

89 příspěvků za všechna tři sledovaná období, bezesporu odpovídá realitě. Dle respondentky 

lze na Twitteru nalézt jen ty nejdůležitější informace, protože Twitter je v ČAS využíván 

převážně jako doplněk kvůli zahraničním médiím. Tomuto tvrzení odpovídá fakt, že Twitter 

neobsahoval téměř žádné prvky infotainmentu, zprávy na něm byly jasné a stručné a jako 
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jediný ze sledovaných sítí obsahoval několik příspěvků i v angličtině.  

Instagram je zaměstnanci ČAS považován za médium založené na posílené vizuální stránce 

informace. Dle odpovědí respondentky přidává komunikační tým na Instagram především 

fotky s oproti Facebooku zkrácenými popisky a zaměřuje se využívání relevantních 

hashtagů. Využívá také možnosti oslovovat fanoušky skrze Instagram Příběhy. Má analýza 

tvrzení respondentky podepírá fakty. Na Instagramu @ceskaatletika bylo po dobu mého 

sledování zveřejněno 101 příspěvků, z nichž třetina se skládala z minigaleriích o maximálně 

10 fotkách, které Instagram umožňuje tvořit. Příspěvky byly doprovázeny krátkými texty 

a hashtagy. Ještě méně textu se objevovalo v Příbězích, kterých ČAS zveřejnil přes 70. 

Respondentka neuvedla, nakolik se obsah na Instagramu liší od obsahu na Twitteru, nicméně 

z mé analýzy jsou rozdíly patrné. Oproti Twitteru Instagram nabízí více příspěvků, 

informuje o více tématech a neplní jen informativní funkci, ale jeho účelem je zároveň 

fanoušky zabavit. Toho dosahuje například repostováním příspěvků od vybraných atletů.  

Facebook respondentka už v úvodu dotazníku označila za hlavní komunikační kanál ČAS. 

Uvedla, že jeho prostřednictvím ČAS komunikuje nejčastěji, Facebook tedy obsahuje 

největší množství příspěvků. Ve srovnání s ostatními komunikačními platformami očekává 

právě na Facebooku nejstarší publikum. Oproti Instagramu se Facebook tolik nesoustředí na 

vizuální charakter sdělení, k předání informace tedy využívá delší popisky. Důležitým 

obsahovým prvkem na Facebooku jsou živá vysílání z nejdůležitějších českých šampionátů 

a dalších významných domácích akcí. Z mého sledování vyplývají stejné závěry, dodám jen 

poznatek, že Facebook cílí na nejširší publikum, které se snaží zaujmout a zabavit různými 

typy příspěvků. Mezi ně patří například videorozhovory se sportovci a jinými důležitými 

lidmi z atletických týmů, nebo tipovací soutěže pro fanoušky. Facebook nabízí nejširší 

spektrum možností, jakým způsobem obsah sdílet, i to z něj pravděpodobně dělá 

nejdůležitější komunikační kanál ČAS. 

ČAS skrze své sociální sítě přeje atletům k narozeninám. Podle respondentky jsou sportovci, 

kterým je blahopřáno, vybíráni podle určitých kritérií. Většinou jde o jubilea olympijských 

medailistů, mistrů světa či světových rekordmanů. Tady se lehce výsledky mé analýzy 

s výsledky dotazníkového šetření rozcházejí. Je pravdou, že ve většině případech byla 

blahopřání směřována mistrům světa, či olympijskému vítězi (jediným medailistou 

z Olympijských her byl mezi oslavenci Roman Šebrle). Eva Vrabcová Nývltová zatím ale 

mezi medailisty ze světových šampionátů nepatří, neboť jejím nejlepším výsledkem byl 
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bronz z mistrovství Evropy v maratonu (Karta atleta, b.r.). Nelze ani říct, že by šlo o nějaká 

jubilea. Roman Šebrle totiž slavil 44. narozeniny, Eva Vrabcová Nývltová 33., Jakub Holuša 

31., Pavel Maslák 28.  a Michaela Hrubá 21. Žádné číslo z výše uvedených nelze považovat 

za jubileum. Respondentka ovšem uvedla, že se o jubilea jedná ve většině případů, lze se 

tedy domnívat, že v jiných obdobích roku je toto kritérium plněno důsledněji. To, že tomuto 

kritériu neodpovídal v průběhu mnou sledovaných období ani jeden z příspěvků, je možné 

odůvodnit tím, že zkrátka v daném období žádný sportovec, pyšnící se významnými 

úspěchy, právě životní jubileum neslavil.  

Z dotazníkového šetření vyšlo také najevo, že ČAS hojně využívá repostování, což znamená, 

že sdílí příspěvky atletů. Podle respondentky sdílí příspěvky alespoň jedenkrát týdně 

a vybírá si především ty atlety, kteří jsou sami o sobě na svých sociálních sítích poměrně 

aktivní. Pomocí analýzy jsem zjistila, že se v tomto bodě vize a realita opět lehce rozcházejí. 

Výběr sdílených atletů odpovídá popisu respondentky, sportovci, jejichž příspěvky jsou 

sdíleny, využívají většinou své osobní účty poměrně aktivně. Souvisí to se snahou 

nezasahovat do soukromí sportovců a respektovat hranice, které si sportovci sami určili 

svým způsobem používání sociálních sítí. Rozdíly mezi vizí a realitou jsem ovšem objevila 

ve frekvenci sdílení těchto příspěvků. ČAS sdílel příspěvky od jiných sportovců zhruba 

devětkrát za celou dobu mého sledování, z čehož dvakrát šlo o totožný příspěvek na dvou 

různých kanálech. Při počtu zhruba 13 týdnů, po které jsem komunikaci ČAS sledovala, je 

tedy reálný počet sdílení zhruba poloviční oproti předpokladu ČAS. 

Za drobný rozdíl mezi vizemi a realitou se dá považovat i přesvědčení respondentky, že ČAS 

využívá ke své komunikaci pouze češtinu a žádný jiný jazyk. Ve skutečnosti totiž byly 

na Twitteru publikovány příspěvky v angličtině.  
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3.1.30. Příprava příspěvků, nástroje k správě soc. sítí 

ČAS využívá nástroje, které zjednodušují správu sociálních sítí. O které se ale jedná 

konkrétně, respondentka nesdělila. Na základě mé analýzy lze s jistotou říci, že jednou 

z těchto aplikací je Repost, s jehož pomocí lze sdílet na Instagramu příspěvky jiných 

uživatelů. Lze také předpokládat, že ČAS využívá možnosti plánovat automatické 

zveřejňování příspěvků na Facebooku. Jiné nástroje určené ke správě sociálních sítí má 

analýza neodhalila.  

Respondentka v dotazníkovém šetření uvedla, že ČAS užívá v některých případech 

příspěvky v jednotném grafickém stylu. Jedná se především o významné události jako jsou 

medailová umístění na mistrovstvích světa nebo Evropy. V takovém případě je grafika 

předpřipravena dopředu a podle aktuální potřeby ji tým grafiků upravuje. Vzhledem k tomu, 

že během mého sledování si odnesl z nějaké vrcholné akce jedinou medaili Tomáš Staněk, 

nemohu styl těchto příspěvků popsat, protože z jednoho příspěvku nemohu soudit, jak 

vypadá celý grafický styl. Nicméně v podobné grafice byly zveřejňovány i citace závodníků 

během mistrovství Evropy. Nemohu tedy porovnávat přímo medailové příspěvky, nicméně 

mohu na základě toho s jistotou říct, že komunikační tým ČAS spolupracuje během 

sportovních akcí s grafiky, kteří udávají komunikaci jednotný grafický styl.  

3.1.31. Frekvence 

Podle ČAS se frekvence sdílení příspěvků odvíjí od konkrétní situace. Rozdíly lze najít jak 

mezi jednotlivými sítěmi, tak v průběhu roku.  

Facebook považuje ČAS za svůj primární komunikační kanál, na kterém se důležité 

informace objevují nejdříve. Tomu odpovídají i výsledky mého sledování sociálních sítí. Ve 

většině případů byl příspěvek nejprve zveřejněn na Facebooku a teprve poté na Twitteru 

(Instagram vzhledem k faktu, že nezobrazuje přesný čas zveřejněný, nemohu do analýzy 

zahrnout.)  
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Tabulka 3: Srovnání příspěvků podle času zveřejnění 

 Facebook Twitter 

27.02.2019 

10:44 10:59 

Maslák na HME nebude kvůli 
viróze 

Maslák na HME nebude kvůli 
viróze 

Coby primární komunikační kanál se Facebook vyznačuje nejvyšší frekvencí sdílení 

příspěvků. Během sledovaného období přidal komunikační tým ČAS na Facebook 244 

příspěvků. Oproti tomu nejméně frekventovanou sítí byl Twitter s 89 příspěvky. Toto 

zjištění přesně odpovídá výpovědi respondentky, která uvedla, že Twitter ČAS využívá jen 

jako doplněk zejména pro zahraniční novináře.  

Respondentka dále uvedla, že intenzita komunikace se v průběhu roku mění 

a nejfrekventovanějším obdobím z hlediska komunikace na sociálních sítích je hlavní 

sezóna. Z mé analýzy vyšlo jako nejfrekventovanější období halové sezóny. Již jsem pro to 

uvedla několik možných vysvětlení, které tady nyní shrnu. Letní sezóna v dubnu teprve 

začíná, ale naplno se rozjíždí v pozdních letních měsících. Letní sezóna je také mnohem 

delší než halová, závody tedy nejsou tak nahuštěné jako v zimě. A v neposlední řadě může 

hrát roli fakt, že si komunikační tým vybírá, o čem bude informovat, aby své publikum 

nezahltil přemírou nerelevantních informací.  

ČAS se podle dotazníkového šetření snaží přidat každý den alespoň jeden příspěvek 

na kterékoli z používaných sítí. Po dobu mého sledování jsem zaznamenala pouze dva dny, 

kdy ani na jednom z komunikačních kanálů nepřibyl žádný příspěvek. To koresponduje 

s mou hypotézou, že se zaměstnanci ČAS snaží informovat pravidelně a ideálně každý den, 

nicméně nehledají komunikační témata za každou cenu. 

3.1.32. Cíle příspěvků 

Facebook, Instagram i Twitter jsou sociální sítě různého charakteru, s jiným zaměřením 

a využitím. Tomu se přizpůsobuje i obsah jednotlivých kanálů, který je zveřejňován s trochu 

odlišnými cíli. Podle respondentky jsou cíle jednotlivých sítí různé podle určení dané sítě. 

Blíže ale rozdíly nespecifikovala. Z mé analýzy se dají odvodit alespoň obecné cíle 

jednotlivých kanálů, nicméně nemohu je srovnat s představami ČAS.  

Podle ČAS se cíle komunikace v průběhu roku nemění a zůstávají stejné: informovat, 

zaujmout, propagovat atletiku a pobavit. Z mé analýzy je ovšem patrné, že ačkoli cíle 

zůstávají stejné, některé se v různých částech roku dostávají do popředí a jsou prosazovány 

https://www.facebook.com/czatletika/photos/a.10151833279718490/10156960247983490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBfHAdcEdvVh9vUAC9AYEbat2rlzQCV7eK6AY1LeLWTxWnq-YSBN8UFFFUJ7i0pjAPw9_vHTWPspbcmNxS9eF_82w2c7fg18-LBVc4Pa0jfeNwfjqY8LbFHQXRPc2OZ_wGveH50Zh_lAxhiP-GwsJlgNREgxloc_TrnWeEGZoGI05up7VxnfH4YIJHG9LHXR0CGT2T1I3lluPWbZrGmcfMXrd2loomdtZcWCtVEIIeGPJKHYE91Qf7-_fxr35W89nR1x_OG55Gi_Y4MlMOaMctLCuDQZoeCui11-66Mx5EmyOT68MNvp_4PfO2Yc8mMKf0v8Brf78MYlPazm2P6&__tn__=-R
https://twitter.com/czatletika/status/1100697022347268097
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intenzivněji než v jiných obdobích. V hlavní sezóně se upřednostňuje informativní funkce 

příspěvků, zatímco mimo sezónu a v době, kdy neprobíhají významné atletické akce, 

převažuje cíl pobavit publikum. 

3.1.33. Publikum 

Sociální sítě dávají správcům možnost poznat své publikum pomocí různých statistik. 

K těmto statistikám ČAS přihlíží a snaží se tomu svůj obsah přizpůsobovat. Ačkoli jako 

vnější pozorovatel nemám k těmto statistikám přístup, mohu se pokusit na základě mé 

analýzy alespoň o základní charakteristiku publik jednotlivých sítí na základě toho, jaký 

obsah ČAS sdílí. Všechny fanoušky bez rozdílu pojí zájem o atletiku. Na Twitteru se mezi 

fanoušky dají očekávat především lidé, kteří chtějí dostávat nejdůležitější informace ve 

stručnosti a jasnosti. Dále tam lze očekávat i fanoušky ze zahraničí, především zahraniční 

novináře. Na Instagramu vzhledem k obsahu očekávám publikum o něco mladší než na 

Twitteru a Facebooku. Spektrum fanoušků na Facebooku je u ČAS pravděpodobně nejširší. 

Ze všech sítí zde předpokládám nejvyšší věkový průměr. 

Jednou z vlastností charakteristických pro nová média je možnost interakce mezi médiem 

a publikem, což bylo zmíněno už v teoretické části práce. Nakolik si je této možnosti ČAS 

vědom a na kolik s ní pracuje, jsem se snažila zjistit pomocí dotazníkového šetření. Podle 

zaměstnanců se ČAS snaží se svými fanoušky interagovat a navázat s nimi přátelský vztah. 

Snaží se své publikum zapojovat do komunikace pomocí soutěží o ceny či doplňujícími 

otázkami. Zde se ale vize ČAS od reality odchylují. ČAS pořádá pro své fanoušky soutěže 

a občas položí doplňující otázku, ale tím snahy o interakci končí. Nejaktivněji k interakci 

vybízí na Instagramu pomocí Příběhů, v případě ostatních sítí (včetně instagramového 

feedu) spíše předkládá informace a zpětnou vazbu fanoušků příliš nezohledňuje. V tomto 

ohledu působí komunikace ČAS jednostranně a odtažitě, snahy o navození vztahu 

s fanouškem jsou viditelné mnohem méně než naopak snaha udržet si odstup. ČAS velmi 

pravděpodobně nemoderuje diskuzi, která vzniká pod jeho příspěvky, a to ani v případě, kdy 

by to bylo vhodné.  
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3.1.34. Instagram Příběhy 

ČAS podle dotazníkového šetření vybírá sportovce, kterým na jeden den svěří Instagram 

příběhy, především podle toho, zda jsou přítomni na právě probíhající akci, o které chce 

ČAS informovat. Druhým kritériem je také to, jak je daný sportovec atraktivní pro širší 

publikum.  

Po dobu mého sledování ČAS svěřil tvorbu Příběhů pouze Simoně Vrzalové a Moiře 

Stewartové. První zmiňovaná informovala o tom, jak probíhá její obvyklý den 

na soustředění, druhá zmiňovaná fanouškům přiblížila, jak vypadá její závodní den. Ačkoli 

jsou obě atletky na svých sociálních sítích poměrně aktivní, jejich soukromé profily se řadí 

spíše k těm menším. V tomto případě tedy atletky byly vybrány především kvůli jisté 

aktuálnosti vzhledem k jejich výsledkům a probíhajícím atletickým událostem.  

3.1.35. Propagace příspěvků 

ČAS pravidelně využívá prostředků placené propagace, aby se sdílený obsah rozšířil mezi 

co největší počet lidí. Během mého sledování jsem ovšem na žádný sponzorovaný příspěvek 

nenarazila. Již jsem zmínila, že to může být způsobeno faktem, že jsem během svého 

sledování měla nastavená upozornění na každý nový příspěvek. 

3.1.36. Tradiční média pro srovnání 

ČAS využívá v podstatě jediné médium, které se řadí mezi ta tradiční. Tím je tištěný 

čtvrtletník Atletika. Podle respondentky se snaží tradiční a nová média propojovat. Dle mé 

analýzy ale zůstává ČAS při propojování především v oblasti online médií. Na Twitteru i na 

Facebooku se objevovaly odkazy na web atletika.cz, ale o vydání nového čísla tištěné 

Atletiky jsem žádnou zmínku neobjevila, přitom první číslo pro rok 2019 mělo vyjít 

v polovině dubna (Plánovaná data vydání, b.r.), tedy v době mého sledování. 
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3.1.37. Komercializace 

Podle respondentky nevyužívá ČAS ve své komunikační strategii influencer marketing, tedy 

nespolupracuje s žádnými vlivnými osobnostmi českého internetu. Není ani příliš časté, že 

by ČAS sdílel příspěvky propagující partnery svazu. Pokud ČAS své partnery na sociálních 

sítích zmiňuje, činí tak pomocí vlastních příspěvků, ve kterých partnera (ČAS sám uvedl 

jako nejčastější příklad Nike) zmíní. Není to ale předmětem smlouvy, jedná se spíše jen o 

dobrou vůli ČAS.  

Toto tvrzení má analýza potvrdila. Přítomnost partnerů v příspěvcích jsem objevila 

v podstatě pouze ve formě log na vizuálech atletických akcí (např. HME v Glasgow) a na 

Facebooku, kdy ČAS informoval o slevě na produkty značky Nike v obchodě Top4Running 

a o autogramiádě Barbory Špotákové při příležitosti dne otevřených dveří v showroomu 

Seat. 

3.1.38. Shrnutí vizí a cílů 

Na závěr této kapitoly bych ráda porovnala vize a cíle, ke kterým ČAS dle vlastních slov 

směřuje, se směrem, kterým ČAS směřuje dle mé analýzy.  

Respondentka se domnívá, že ČAS směřuje správným směrem a drží krok s dobou a 

aktuálním vývojem sociálních sítí. Do budoucna předpokládá respondentka, že Facebook 

ustoupí Instagramu, který nabírá nyní na síle. Vidí tendenci mladých lidí méně číst a více 

sledovat obrázky a videa, budoucnost tedy předpovídá právě těmto formátům a očekává 

ústup psaného delšího textu. Sociální sítě jsou pro respondentku především o rychlosti 

interakce a zajímavosti obsahu, tímto směrem podle ní směřuje vývoj sociálních sítí, včetně 

kanálů využívaných ČAS. 

Z toho, co respondentka v dotazníkovém šetření uvedla, se dá vyvodit, že sociální sítě ČAS 

se zaměřují především na vizuální charakter sdělení a hodlají v tomto trendu pokračovat. Na 

videa se však doopravdy zaměřuje především na facebookovém profilu, který, dle jejích 

vlastních slov, ustupuje Instagramu. Na tom byla za celou dobu mého sledování zveřejněna 

jen tři videa. Pokud by se opravdu sociální sítě svazu ubíraly naznačeným směrem, 

obsahoval by instagramový účet mnohem více příspěvků s videi. Je ovšem pravda, že 

výrazné omezení psaného textu a poměrně dost videopříspěvků bylo lze najít v Instagram 

Příbězích. Má-li tedy respondentka na mysli posun právě směrem k vyšší frekvenci Příběhů, 

lze říci, že ČAS udržuje směr, který si vytyčil. 
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Shrnutí 

Je na místě shrnout, co jsem během své práce zjistila. V předchozích kapitolách jsem popsala 

komunikaci ČAS skrze nová média a to, jak si tuto komunikaci zaměstnanci ČAS plánují. 

Nyní popíšu, jaké hlavní shody a odchylky jsem zjistila. Během své práce jsem narazila na 

několik limitů, které v této kapitole taktéž popíšu. 

Hlavní shody a odchylky vize a reality komunikace ČAS 

na nových médiích 

4.1.1. Shody 

Nejprve bych ráda popsala hlavní body, ve kterých se vize ČAS a výsledky mé analýzy 

shodují. Všeobecně většina bodů uvedených v dotazníkovém šetření souhlasí s mými 

zjištěními. Vypíchnout bych ale chtěla především fakt, že ČAS své komunikační kanály 

ovládat umí a pracuje s nimi na profesionální úrovni. Snaží se jít s dobou a neopomíjet nové 

trendy. Využívá nové nástroje, které sociální sítě nabízejí a sleduje novinky na poli 

internetové komunikace. Má přehled v oboru a dokáže svou komunikaci přizpůsobovat 

novým možnostem. 

Úplnou shodu jsem zaznamenala u prvního okruhu, tedy u typů používaných sociálních sítí. 

Zjistila jsem, jaké jsou nejpoužívanější sítě ve světě, porovnala je s českým prostředím 

a vyhledala, které sítě ČAS může využívat. Předpokládala jsem, že by ČAS mohl využívat 

i profesní síť LinkedIn, která by fungovala spíše pro pracovníky svazu než pro fanoušky 

atletiky. Nicméně profil na LinkedIn ČAS zatím nemá.  

V části věnující se obsahu na sociálních sítích jsem zjistila hlavní shodu ve vnímání potřeby 

přizpůsobovat obsah typu sítě, na kterou má být nasdílen. Čas přihlíží k charakteru 

jednotlivých platforem a podle toho upravuje informaci tak, aby danému charakteru svou 

formou odpovídala. Typicky tak na Twitteru přibývají kratší a stručnější příspěvky o těch 

nejdůležitějších událostech, zatímco na Facebooku je k nalezení mnohem více příspěvků 

nejrůznějších formátů. Instagram potom slouží především jako obrazové médium, na němž 

je text potlačen na minimum. 

U obsahové části je ještě třeba zmínit tematické složení obsahu v průběhu roku. ČAS označil 

za nejvytíženější období, kdy informuje především o závodních aktualitách, hlavní a halovou 
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sezonu. Na základě své analýzy jsem za takto nejvytíženější období označila halovou zimní 

sezónu. V tu dobu ČAS kvůli probíhajícím mítinkům a vrcholným akcím neměl příliš 

prostoru na informování o jiných tématech.  

Výsledky dotazníkového šetření i mé analýzy se shodovaly taktéž u frekvence sdílení 

na jednotlivých komunikačních platformách. ČAS uvedl, že nejméně frekventovanou sítí je 

Twitter. Za stěžejní komunikační kanál označil Facebook, na který nejenže přidává nejvíce 

příspěvků, zveřejňuje je také většinou prioritně tam a teprve později na dalších sítích.  

4.1.2. Odchylky 

Ačkoli ve většině případů má zjištění odpovídají výsledkům dotazníkového šetření, existuje 

pár odchylek, o kterých považuji za vhodné se zmínit. 

Největší odchylku jsem jednoznačně zaznamenala u vnímání hlavní sezóny, a to jak 

po obsahové stránce, tak z hlediska frekvence sdílení příspěvků. ČAS tvrdí, že hlavní sezóna 

je nejsilnějším obdobím, kdy se koná nejvíce sportovních událostí, o kterých je třeba 

informovat. Je to období, ve kterém se témata omezují především na aktuality ze závodů 

a kdy je frekvence zveřejňování příspěvků jednoznačně nejvyšší. Na základě mého 

sledování jsem ale hlavní sezónu označila za méně frekventovanou a tematicky poměrně 

rozmanitou. Proč se mé závěry neshodují s vizemi ČAS už jsem výše popsala. Lze 

předpokládat, že výsledky analýzy prováděné například v průběhu července by vypadaly 

jinak. 

Drobnější odchylkou od vizí ČAS byl například faktor výběru atletů, kterým ČAS přeje 

k narozeninám. ČAS tvrdí, že většinou jde o jubilea, nicméně z pěti blahopřání nešlo 

o jubileum ani jednou.  

Vedení komunikačního týmu ČAS je také přesvědčeno, že komunikace probíhá výhradně 

v češtině. V tomto směru může být neshoda v představách a realitě komunikace hodnocena 

pozitivně, neboť ČAS ve skutečnosti využívá i angličtinu. Jedná se výskyty v řádu jednotek, 

a to výhradně na Twitteru, nicméně nelze říci, že by ČAS komunikoval pouze jednojazyčně.  

Podle ČAS se cíle komunikace v průběhu roku nemění. S tím se dá do určité míry souhlasit. 

Hlavní cíle zůstávají stejné, nicméně se střídajícími se sezónami se mění jejich priorita. 

V přípravném období před začátkem závodní sezóny je stále cílem fanoušky informovat, ale 

především také pobavit. V průběhu závodů se ovšem do popředí dostává informační funkce 

a snaha pobavit sice zůstává, ale zůstává jako sekundární cíl.  
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Poslední výraznou odchylkou, kterou jsem zaznamenala, je oblast community 

managementu. ČAS tvrdí, že s fanoušky chce navazovat přátelský vztah, nicméně jinde, než 

v Instagram Příbězích tak nečiní. Nereaguje na otázky v komentářích, velmi pravděpodobně 

neodpovídá příliš aktivně ani na zprávy, které mu fanoušci posílají do zpráv na Facebooku. 

Za důležitou součást budování vztahu s publikem také považuji snahu o debatu na úrovni, 

která odpovídá debatám ve veřejném prostoru. V tomto směru by měl ČAS zasahovat do 

diskuzí pod příspěvky a usměrňovat ji. 

Během svého sledování jsem nezaznamenala žádné příspěvky, které bych mohla označit 

jako propagované. Zařazení tohoto faktu do odchylek vizí od reality je ale sporné, protože 

pro komparaci nemám dostatek materiálu z vlastní analýzy. Nemohu posoudit, nakolik se 

realita liší od vizí ČAS, protože se pravděpodobně celkem výrazně liší i od mých zjištění.  

   Limity provedeného výzkumu, možnosti dalšího 

zkoumání 

Během svého zkoumání jsem narazila na několik limitů výzkumu, které mohly výsledky 

ovlivnit. Níže se je pokusím přehledně vypsat. Uvedu taktéž možnosti dalšího zkoumání 

a další možné směry, kterými lze moji práci posunout dál. 

4.1.3. Limity provedeného výzkumu  

Jak jsem již zmínila, za hlavní sezónu jsem označila měsíc duben. Přesnější výsledky bych 

ale mohla získat, kdybych místo dubna analyzovala některý z letních měsíců, například 

červenec. Hlavní atletická sezóna je delší než zimní sezóna probíhající v halách. Dala by se 

ohraničit měsíci duben a září, její vrcholy jsou pak v pozdějších letních měsících, zejména 

v době letních prázdnin. Vzhledem k plánovanému odevzdání diplomové práce ale nebylo 

možné sledovat komunikaci v době, kdy je letní sezóna v plném proudu. Rozhodla jsem se 

tedy v rámci letní sezóny sledovat její počátek s vědomím, že výsledky se mohou lišit od 

výsledků, které bych získala v pozdější části léta. 

Na druhou limitaci mé práce jsem narazila, když jsem musela ustoupit od původně 

plánovaných polostrukturovaných rozhovorů se všemi zaměstnanci ČAS, jichž se práce se 

sociálními sítěmi týká. Z důvodu časového vytížení zaměstnanců jsem nejprve musela 

ustoupit od plánu hovořit se všemi relevantními zaměstnanci ČAS a informace získat pouze 

od vedoucí komunikačního oddělení. Tím se náhled na vize zúžil na pouze jediného člověka, 
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nikoli na vize celého týmu. Jsem si vědoma, že tím došlo k určitému zploštění výzkumu, od 

více zaměstnanců jsem se mohla dozvědět více informací a nahlédnout na ně z více úhlů. Na 

základě informací od více respondentů bych mohla vize a plány ČAS popsat precizněji. 

Druhou komplikací v tomto směru byl fakt, že vedoucí komunikačního týmu mi nakonec 

nebyla schopna pro své časové vytížení poskytnout rozhovor a já se musela uchýlit 

k dotazníkovému šetření. Tím jsem ztratila možnost doptat se ještě v průběhu šetření na 

nejasnosti či doplňující otázky a mé šetření tak nejde tolik do hloubky zkoumané věci, jak 

by mohlo jít v případě rozhovoru. Naopak jsem zasláním dotazníku dala možnost 

respondentce, aby si formulaci svých odpovědí rozmyslela, mohlo tak dojít k určité formě 

autocenzury.  

4.1.4. Možnosti dalšího zkoumání 

Vzhledem k výše popsaným limitům se nabízí zopakovat výzkum se snahou tyto limity 

odstranit. Doporučuji tedy výzkum zopakovat, místo dubna analyzovat pokročilejší letní 

měsíc, například červenec a při výzkumu důsledně trvat na možnosti zjišťovat informace 

pomocí rozhovorů se všemi členy komunikačního týmu. 

Z hlediska marketingu na sociálních sítích by bylo zajímavé navrhnout způsoby, jak docílit 

toho, aby se vize a reality co nejméně rozcházely. Výzkumným úkolem by v takovém 

případě bylo vytvoření komunikační strategie, která by vedla k důslednému plnění 

stanovených cílů. Součástí této strategie by také byly návrhy, jak komunikaci ČAS posunout 

na ještě vyšší úroveň. 

Nabízí se také možnost zanalyzovat komunikaci ČAS skrze nová média z opačného úhlu 

pohledu. V takovém případě by si výzkumník položil otázku, jak novináři využívají ke své 

práci sociální sítě ČAS jako zdroj relevantních informací. Jsou pro ně sociální sítě 

relevantním zdrojem informací nebo se raději uchylují k tradičnějším tiskovým zprávám? 

Podobně zajímavá by také byla analýza toho, jak vnímají komunikaci svazu samotní atleti 

a široká veřejnost. Bylo by vhodné zjistit, nakolik jsou recipienti spokojení s množstvím 

informací, které skrze nová média přijímají, nebo nakolik by chtěli něco na stylu komunikace 

změnit.  
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Závěr 

Nová média nabírají jako alternativa tradičních informačních kanálů na důležitosti. Jejich 

velkou devízou je možnost pružné reakce a okamžité aktualizace sdělení. Jako důležitý 

komunikační kanál je využívá čím dál více institucí, soukromých osob či sportovních 

organizací. Vedle jiných sportovních svazů na platformách nových médií funguje taktéž 

Český atletický svaz.  

V mé diplomové práci jsem se na příkladu Českého atletického svazu pokusila popsat, jakým 

způsobem sportovní svazy ke své komunikaci nová média využívají. Práce byla pojata jako 

případová studie. 

Zaměřila jsem se na to, jakým způsobem ČAS skrze nová média komunikuje. Po dobu tří 

měsíců jsem sledovala Facebook, Instagram a Twitter, které spravuje ČAS, abych získala 

ucelený pohled na to, jak ČAS na těchto sítích funguje. Sledovaná období jsem vybrala tak, 

abych pokryla jak hlavní a halovou sezónu, tak přípravné období, kdy většina atletů 

regeneruje po předchozí sezóně a připravuje se na tu nadcházející.  

Těmito sledovanými obdobími byly měsíce listopad, duben a únor. Listopad zastupoval 

mimosezónu, duben byl měsícem hlavní sezóny a únor zachytil největší vrcholy halové 

sezóny. Pravděpodobně by bylo vhodnější zvolit místo dubna některý z letních měsíců, 

protože v dubnu letní sezóna teprve začíná, zatímco v průběhu letních prázdnin vrcholí. 

Sledování jiného měsíce by velmi pravděpodobně přineslo jiné výsledky, nicméně sledovat 

pozdější měsíc, než duben nebylo vzhledem k plánovanému termínu odevzdání práce 

možné.  

Ke zjištění vizí Českého atletického svazu jsem plánovala využít kvalitativní metodu 

polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci ČAS. Z důvodů velkého časového vytížení 

zaměstnanců ČAS a z toho plynoucí vleklé komunikace s vedoucí komunikačního týmu 

jsem se ale musela odchýlit od tezí. Namísto rozhovorů se všemi relevantními pracovníky 

jsem se pokusila popsat vize a cíle ČAS pomocí dat zjištěných dotazníkovým šetřením 

provedeným na jedné osobě, konkrétně vedoucí komunikačního oddělení.  

Svá zjištění jsem následně analyzovala pomocí komparativní analýzy, abych mohla popsat 

hlavní shody a odchylky vizí ČAS od reality.  

Výsledkem této komparace je ucelený přehled hlavních shod a odchylek, které se mezi 
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vizemi a realitou komunikace ČAS vyskytly. Celkově má ČAS poměrně reálný náhled 

na svou práci, protože vize se ve většině případů více či méně shodovaly s realitou zjištěnou 

analýzou obsahu. Za největší odchylku od vizí a plánů považuji představy ČAS o community 

managementu. Podle odpovědí v dotazníku lze očekávat, že ČAS reaguje na podněty svých 

fanoušků, komunikuje s nimi a snaží se s nimi navázat přátelský vztah. Ve skutečnosti si ale 

drží od svých fanoušků odstup, k aktivitě je vyzývá téměř výhradně jen v Instagram 

Příbězích a pravděpodobně žádným způsobem nemoderuje diskuzi v komentářích 

pod svými příspěvky.  

Hlavními limity této práce byla náročná a zdlouhavá komunikace se zaměstnanci ČAS, která 

vyústila v odklon od tezí ve smyslu upuštění od polostrukturovaných rozhovorů se všemi 

zaměstnanci ČAS zainteresovanými do správy sociálních sítí. Aby byly výsledky mé 

analýzy co nejpřesnější, bylo by vhodné výzkum ještě jednou zopakovat se snahou získat 

vyjádření všech kompetentních zaměstnanců ČAS a zároveň sledovat pokročilejší letní 

měsíc. 

Oblast nových médií nabízí ještě mnoho výzkumných témat. Možnosti, kterými lze navázat 

na mou diplomovou práci, jsem zmínila v poslední kapitole.  
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Summary 

New media are gaining importance as an alternative to traditional information channels. 

Their big advantage is the possibility of flexible reaction and immediate update 

of the communication. More and more institutions, private individuals and sports 

organizations use them as an important communication channel. The Czech Athletic 

Association, like many other sports associations, also operates on new media platforms. 

In my diploma thesis, I tried to describe using the example of the Czech Athletic Association, 

how sports associations use new media for their communication. The work was conceived 

as a case study. 

I focused on how ČAS communicates through new media. For three months I have watched 

Facebook, Instagram and Twitter, managed by ČAS, to get a complete look at how ČAS 

works on these networks. I chose the monitored periods to cover both the main and indoor 

season and the preparatory period, when most athletes regenerate after the previous season 

and prepare for the upcoming season. 

The monitored periods were November, April and February. November represented the low 

season, April was the month of the main season and February captured the biggest peaks 

of the indoor season. It would probably be preferable to choose one of the summer months 

instead of April, because in April the summer season is just beginning, while during the 

summer holidays it peaks. Monitoring another month would most likely produce different 

results but watching a month later than April was not possible due to the scheduled deadline 

for submitting thesis. 

To find out the visions of the Czech Athletic Association, I planned to use the qualitative 

method of semi-structured interviews with ČAS employees. However, because of the time-

consuming workload of ČAS employees and the resulting long-distance communication 

with the communication team leader, I had to deviate from the thesis. Instead of interviewing 

all relevant staff, I have tried to describe the vision and objectives of the ČAS using data 

collected by a questionnaire survey conducted on one person, namely the Head of the 

Communication Department. 

I then analysed my findings using a comparative analysis to describe the main consensus 

and deviations of ČAS visions from reality. 
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The result of this comparison is a comprehensive overview of the main matches 

and deviations that have occurred between the visions and the reality of ČAS 

communication. Overall, ČAS has a realistic view of its work, because in most cases 

the visions coincided with the reality identified by content analysis. The greatest deviation 

from the visions and plans is the idea of ČAS about community management. According 

to the answers in the questionnaire, it can be expected that ČAS responds to the suggestions 

of its fans, communicates with them and tries to establish a friendly relationship with them. 

In fact, it keeps a distance from its fans, invites them almost exclusively in Instagram Stories 

and probably does not in any way moderate the discussion in the comments below its posts. 

The main limits of this work were demanding and lengthy communication with the ČAS 

employees, which resulted in a departure from the thesis in the sense of abandoning semi-

structured interviews with all the ČAS employees involved in social network administration. 

For the results of my analysis to be as accurate as possible, it would be appropriate to repeat 

the research once again to obtain an expression of all the competent employees of the ČAS, 

while also monitor the more advanced summer month. 

The area of new media offers many research topics. I mentioned the possibilities 

of continuing my thesis in the last chapter. 
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