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Abstrakt

Název:

Marketingová komunikace házenkářského klubu TJ Sokol Nové Veselí

Cíle:

Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření opatření a koncepce
marketingové komunikace házenkářského klubu TJ Sokol Nové Veselí,
jež povedou k jejímu zlepšení.

Metody:

V této bakalářské práci byly využity kvalitativní metody – analýzu textů,
dokumentů, webových stránek a sociálních sítí. Dále byl proveden
polostrukturovaný rozhovor s místopředsedou klubu. Polostrukturované
rozhovory byly realizovány také se třemi vybranými fanoušky.

Výsledky:

Při analýze marketingové komunikace bylo zjištěno, že klub nevyužívá
vzhledem ke svým možnostem komunikační nástroje tak efektivně, jak by
mohl. Výsledkem této práce je koncepce možných zlepšení, které byly do
marketingové komunikace klubu zapojovány již během tvoření samotné
koncepce. Šlo především o zkvalitnění komunikace klubu s jeho fanoušky
na jednotlivých profilech na sociálních sítích, webových stránkách nebo
v přímé komunikaci. Pro udržení pozitivního vývoje změn je důležité, aby
v klubu fungoval určený pracovník, který bude v této oblasti aktivně
pracovat. Tyto návrhy vedly ke zlepšení komunikace mezi klubem a jeho
fanoušky.

Klíčová slova: komunikační mix, online komunikace, házená, fanoušci, public relations

Abstract:

Title:

Marketing communication of the handball club TJ Sokol Nové Veselí

Objectives:

The following bachelor thesis is focused on creating the measures and
concepts of marketing communication of the handball club TJ Sokol Nové
Veselí which will lead to its improvement.

Methods:

Quantitative methods – such as analysis of documents and various texts,
official websites and social media profiles – were used in the practical part
of this thesis. Marketing research is also based on semi-structured
interview with the deputy chairman of the club, and semi-structured
interviews with three fans of the club.

Results:

This thesis has revealed that the club does not use communication tools as
effectively as it could due to its capabilities. The result of this work is the
concept of possible improvements, which were involved in the marketing
communication of the club during the creation of the concept itself. It was
mainly about improving communication with its fans on individual
profiles on social networks, websites or in direct communication. To
maintain the positive development of changes, it is important that there is
appointed employee working in the club who will work actively in this
area. These suggestions led to improved communication between the club
and its fans.

Keywords:

communication mix, online communication, handball, fans, public
relations
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1 ÚVOD
Házená, kolektivní sport, který má v České republice dlouhou tradici sahající daleko
do historie bývalého Československa. V posledních letech však její popularita u nás
zdaleka nedosahuje takové pozornosti jako jiné sporty, zejména fotbal a hokej. Přesto
však stále existují oblasti, které tradici házené nadále rozvíjejí. Jedním z nich je region,
kde žiji. Jsem pravidelným návštěvníkem házenkářských utkání, jak nejvyšší české
mužské soutěže, tak mládežnických soutěží. Měla jsem také možnost navštívit a porovnat
evropskou házenkářskou klubovou scénu. Tato zkušenost mi poskytla možnost srovnání
nejen samotné hry, ale především celkového přístupu klubu k fanouškům a jejich
vzájemné komunikaci.
V posledních letech lze jak v evropském, tak českém házenkářském prostředí sledovat
pozitivní přístup klubů k budování dobrých vztahů s veřejností pomocí marketingové
komunikace. Tyto vztahy často ovlivňují klubové rozpočty v podobě zvýšení příjmů
z prodeje vstupenek, permanentek či klubových suvenýrů. Zmiňované položky jsou pro
házenkářské kluby v České republice podstatnou součástí jejich finančních příjmů.
Většina házenkářských klubů, podobně jako další kluby napříč téměř všemi sporty,
pochopila důležitost intenzivnější komunikace s fanoušky, partnery, potažmo veřejností.
Z toho důvodu začaly klást kluby čím dál větší důraz na marketing, zejména pak
na marketingovou komunikaci.
Vzhledem k současným možnostem házenkářských klubů v České republice není
běžné, že by měly kluby speciální marketingové oddělení, jako je obvyklé například
v nejvyšší české fotbalové či hokejové soutěži. Většina klubů pracuje v oblasti
marketingu s omezenými rozpočty. O marketingovou komunikaci se mnohdy stará jeden
určený manažer ve spolupráci s dalšími členy klubu, popřípadě členy vedení.
Ke komunikaci klubů s veřejností, zejména jejich fanoušky, jsou využívány různé
nástroje komunikačního mixu. Nejčastěji komunikují prostřednictvím reklamy, public
relations, podpory prodeje, osobního prodeje či některých dalších nových nástrojů.
Obecně nezbytnost užívat tyto nástroje a aktivně komunikovat s veřejností v posledních
letech ještě více zesiluje rozmach a vliv sociálních sítí (například Facebook, Instagram,
Twitter a podobně). Celosvětově je na sociálních sítích aktivní drtivá většina
obyvatelstva, proto je pro kluby důležité a výhodné, aby se na těchto komunikačních
kanálech pozitivně prezentovaly.
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Tato bakalářská práce je věnována marketingové komunikaci házenkářského klubu
TJ Sokol Nové Veselí. Klub z Vysočiny postoupil před 4 lety v mužské kategorii
do nejvyšší české soutěže a od té doby neustále zlepšuje své sportovní výsledky, stejně
jako usiluje o rozvoj své marketingové komunikace. Přestože má klub v této oblasti
omezené finanční možnosti, snaží se oslovit své fanoušky zajímavým a osobitým
obsahem. Historicky je klub založen na úzkém vztahu mezi jeho členy a fanoušky, proto
je i jeho komunikace svým způsobem specifická. Navzdory snahám klubu můžeme
v marketingové komunikaci nalézt nedostatky, které budou v této bakalářské práci
formulovány.
Účelem práce, po definování nedostatků klubové marketingové komunikace, je
vytvoření koncepce, která bude zahrnovat návrhy na zlepšení současného stavu.
Cílem je pomoci klubu zajistit efektivnější komunikaci s jeho současnými fanoušky,
ale i atraktivnější prostředí pro oslovení nových potencionálních fanoušků.
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE
2.1 Cíle
Cílem této bakalářské práce je vytvoření opatření a koncepce marketingové
komunikace házenkářského klubu TJ Sokol Nové Veselí, která povedou k jejímu
zlepšení, zejména v oblasti komunikace s fanoušky, navýšení fanouškovské základny,
a především celkové spokojenosti jak členů klubu, tak jeho fanoušků.

2.2 Úkoly


Nastudování a analýza dokumentů klubu TJ Sokol Nové Veselí, a to webových
stránek, jednotlivých profilů na sociálních sítích, propagačních materiálů,
klubových statistik.



Vytvoření polostrukturovaného rozhovoru a jeho následná realizace
s místopředsedou klubu na téma celkové marketingové komunikace.



Analýza informací získaných z rozhovoru, který byl zaměřen především na
online komunikační kanály, a také na práci klubu se čtyřmi základními nástroji
komunikačního mixu.



Zhodnocení aktivit realizovaných klubem v rámci nástrojů komunikačního
mixu. Konkrétně reklamy, jednotlivých akcí a činností rozvíjejících public
relations (včetně media relations) či nástroje podpory prodeje při prodeji
vstupenek a permanentních vstupenek návštěvníkům domácích utkání
a fanouškům.



Analýza současného využívání sociálních sítí klubu ke komunikaci z pohledu
jeho

fanoušků.

Rozbor

byl

zaměřen

na

složení

obsahu,

formu

prezentace a efektivitu komunikace na klubových profilech na Facebooku,
Instagramu a YouTube.


Zhodnocení současné marketingové komunikace klubu na základě analýzy
dokumentů a rozhovorů z pohledu autorky, zástupce klubu a vybraných
fanoušků.
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Jeden z hlavních cílů sportovních klubů je zisk co největšího množství fanoušků,
se kterými následně klub buduje a udržuje pozitivní vztahy. Počet fanoušků samozřejmě
ovlivňuje klubové příjmy, které mohou být vyšší právě díky návštěvnosti. Kromě toho
jsou ovšem ovlivněny také příjmy z prodeje reklamních předmětů, spolupráce s partnery,
případně z televizních práv a podobně. Důležitým nástrojem v budování vztahů mezi
potenciálními a současnými fanoušky klubu je marketing, zejména marketingová
komunikace.

3.1 Marketingová komunikace
Marketingová komunikace spadá do oblasti marketingového mixu, který ve své
základní podobě kombinuje čtyři nástroje – produkt (product), cena (price), místo (place)
a propagace (promotion). Tento mix je nazýván jako „4P“. Právě s propagačními nástroji
sféra marketingové komunikace pracuje.
Kotler (2007, s. 70) definuje marketingový mix jako: „soubor taktických
marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů.“
Obrázek č. 1: Marketingový mix služeb

Zdroj: Sládková (2010, s. 16)
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Kotlerova (2007) definice naznačuje, že marketingový mix tedy zahrnuje
možnosti a jejich kombinace, kterými firmy, v tomto případě sportovní kluby, disponují
k ovlivnění poptávky po jejich produktu. Kromě čtyř základních nástrojů se postupně
vyvinuly další tři nástroje – proces (process), lidé (people) a fyzické vybavení (physical
evidence), jenž se přidávají především v oblasti služeb. Tento rozšířený model
vyobrazený na obrázku č. 1 se označuje jako „7P“.
Pokud jde o definici marketingové komunikace, Karlíček (2016, s. 9) tímto
termínem rozumí: „řízené informování a přesvědčování cílových skupin, pomocí kterého
naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle.“
Machková (2009, s. 166) definuje ve své publikaci marketingovou komunikaci
z jiného úhlu pohledu. „Hlavním cílem mezinárodní komunikační politiky je vytvoření
žádoucí představy o firmě, jejich výrobcích a značkách. Komunikační strategie se mohou
na jednotlivých trzích lišit zejména podle toho, jaký je stupeň hospodářské vyspělosti
země, její právní a sociálně-kulturní prostředí.“
Z definice Machkové (2009) lze vyrozumět, že marketingová komunikace
se celosvětově liší. Rozdíly v sociálně-kulturním prostředí či v úrovni hospodářství
vyvolávají nutnost odlišných přístupů v rámci aplikování jednotlivých marketingových
strategií. Tyto rozdíly je samozřejmě možné zaznamenávat i v rámci jednoho státu
případně regionu. Při aplikaci marketingové strategie se musí brát tyto přístupy
a požadavky jednotlivých lokálních trhů v potaz, aby nedocházelo ve společnosti
k nepochopení či dokonce rozhořčení v prezentaci dané komunikace.
Velmi zjednodušeně lze říci, že komunikace je předání určitého sdělení
či informací od zdroje (subjektu) k příjemci (objektu), který zároveň poskytuje zpětnou
vazbu. Komunikace by měla danou cílovou skupinu zaujmout a více upoutat její
pozornost tak, aby případně mohla ovlivnit či změnit postoje a chování zákazníků.
Přesvědčivá komunikace by měla umět pracovat s emocemi, které ovlivňují nejen názory,
ale také nákupní chování (Stromko, 2011).
Efektivita marketingové komunikace závisí na správně zvolených nástrojích
a celkové strategii, kdy a jakým způsobem je využívat. Při volbě a různých kombinacích
komunikačního mixu uvádí Smith (2000, s. 9) důležitost cílů, které daná organizace má,
a také reakce zákazníků, kterých chce dosáhnout. Smith (2000, s. 9) dále zmiňuje,
že: „nástroje komunikace se musí dostat do všech fází, kterými zákazník prochází na své
14

cestě k nákupu výrobku, popřípadě k následné opakované koupi.“ Každá fáze požaduje
využití jiných nástrojů, případně jiný způsobů užití u stejného nástroje. Přání a požadavky
zákazníků (tedy cílových skupin, které chce organizace oslovit) se přirozeně v každé
etapě také liší.

3.2 Komunikační mix
Komunikační mix lze zařadit do oblasti propagace, jakožto jednoho ze základních
nástrojů marketingového mixu. Tento mix nástrojů slouží firmě (sportovnímu klubu)
ke komunikaci se současnými, ale i potenciálními zákazníky (fanoušky) a se širokou
veřejností (Karlíček, 2016).
Eckhardtová (2014) uvádí sedm nejčastějších nástrojů marketingové komunikace,
mezi které řadí: reklamu, public relations (též vztahy s veřejností), podpora prodeje,
osobní prodej, přímý marketing, buzz marketing a content. Kromě toho jsou někdy
zahrnovány také event marketing a sponzoring. Obvykle však většina autorů udává čtyři
základní nástroje, kterými jsou reklama, public relations, podpora prodeje a osobní
prodej.
Komunikace může probíhat jak osobní, tak neosobní formou. Do osobní formy
komunikace se řadí osobní prodej. Neosobní forma zahrnuje reklamu, public relations,
podporu prodeje, přímý marketing či sponzoring (Stromko, 2011).
Podle Boone a Kurtz in Prabhakar et al. (2018, s. 4) je integrovaná marketingová
komunikace, tedy její sjednocené pojetí definováno jako: „hlavní zásady, které
organizace dodržují při komunikaci se svými cílovými trhy. Integrovaná marketingová
komunikace se pokouší koordinovat a řídit různé prvky propagačního mixu - reklamu,
osobní prodej, public relations, publicitu, přímý marketing a podporu prodeje - s cílem
vytvořit jednotnou zprávu zaměřenou na zákazníka a dosáhnout tak různých
organizačních cílů.“
V této bakalářské práci se budu věnovat rozboru následujících nástrojů
zobrazených na obrázku č. 2, včetně jejich adaptace na sportovní prostředí.
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Obrázek č. 2: Nástroje komunikačního mixu

Zdroj: vlastní zpracování
Poté bude samostatně rozebrána problematika online komunikace, neboť té
je v praktické části této práce věnována detailnější pozornost.
3.2.1 Reklama
Reklama je jednou ze čtyř základních forem propagace, neboli dnes spíše
využívaného termínu marketingové komunikace. Tento nástroj je v současné době jednou
z nejrozšířenějších a nejvíce využívaných forem propagace.
Jakožto nástroj komunikačního mixu, představuje reklama specifické odvětví
s dynamickým vývojem. Nejen ve sportu je reklama neoddělitelnou součástí komplexu
otázek managementu, zejména pak marketingu (Čáslavová, 2009, s. 168).
Kobera a Šec in Čáslavová (2009, s. 168) definují reklamu jako: „placenou formu
neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého subjektu prostřednictvím
komunikačních médií.“
Dle Kotlera a Kellera (2013, s. 518) je reklamou: „jakákoliv placená forma
neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb jasně uvedeným
sponzorem, pomocí tiskových médií (noviny a časopisy), vysílacích médií (rozhlas
a televize), síťových médií (telefon, kabel, satelit, bezdrát), elektronických médií
(audiopásky, videopásky, videodisky, CD-ROM, webové stránky) a displejových médií
(billboardy, cedule, plakáty).“
„Komunikační disciplína, jejímž prostřednictvím lze efektivně předávat
marketingová sdělení masovým cílovým segmentům,“ vysvětluje pojem reklama ve své
publikaci Karlíček (2016, s. 49).
Z výše uvedených definic lze vyčíst, že podstatou reklamy je neosobní prezentace
výrobků, služeb či myšlenek, neboť neznáme konkrétního příjemce, prostřednictvím
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určitého komunikačního média. Reklama je vždy placená, což je dalším znakem tohoto
nástroje, který je z definic patrný.
Komunikační média, která představují předmět, jenž má být reklamou
prezentován, lze dělit podle několika aspektů. Podle toho, jak intenzivně působí na
člověka a jeho emoce, lze média dělit na horká (například televize či rozhlas) a chladná
(například noviny, časopisy, billboardy, dopravní prostředky nebo výkladní skříně).
Chladná média mají omezenou schopnost působit na emoce člověka, zároveň jsou však
dlouhodobě uchovatelné. Moderní dělení rozlišuje elektronická (hitem jsou dnes sociální
sítě) či klasická média. Typickým dělením je poté členění médii na masová a specifická.
Masová komunikační média zahrnují televizi, rozhlas, noviny, časopisy, internet, letáky,
plakáty, billboardy či venkovní reklama (lavičky, domy). Specifická média zahrnují
využití takových nástrojů, která jsou typická v daném odvětví, jako jsou ve sportu
například dresy či startovní čísla (Čáslavová, 2009, s. 168).
3.2.1.1 Funkce reklamy
Reklama v sobě zahrnuje několik funkcí, každá z funkcí působí na chování
spotřebitele určitým způsobem.
Funkci reklam dělí Čáslavová (2009, s. 169) do tří skupin:


Informační funkce, která je důležitá při zavádění produktu, kdy je důležité
zákazníky informovat o novém produktu a stimulovat prvotní poptávku. Rovněž
také o změně ceny, způsobu užívání produktu, novém užívání známého produktu,
nových či doplňkových službách.



Funkce přesvědčovací, jíž se využívá v prostředí konkurence. Tato funkce působí
vůči konkurenci, ale ve prospěch vlastní firmy. Vytváří tedy poptávku po
produktech určitého konkrétního výrobce. Smyslem této funkce je též posílení
preference zboží určité firmy, snaha o zisk zákazníků konkurence, posílení image
firmy u zákazníků, změna image produktu, tlak na okamžitý nákup.



Funkce upomínací, jejíž funkcí je připomínat zákazníkovi existenci určitého
výrobku nebo služby, se kterou se již setkal – produkt se tak nachází ve stádiu
zralosti.
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3.2.1.2. Reklama ve sportu
Sportovní reklama je druh reklamy, který využívá specifických komunikačních
médií z oblasti sportu. Podle toho, jaké médium je využíváno, rozlišujeme pět základních
druhů sportovní reklamy (Čáslavová, 2009, s. 168):


reklama na dresech a sportovních oděvech



reklama na startovních číslech



reklama na mantinelu (na reklamním pásu)



reklama na sportovním nářadí a náčiní



reklama na výsledkových tabulích.
Úkolem všech druhů sportovní reklamy je tedy zvyšovat známost a popularitu

produktu, služby, firmy a její image. Konkrétně může být sportovní reklama například
prostředkem pro rozvoj a podporu daného sportu, sportovního klubu, jeho
disciplín a podobně.
Reklama hraje v posledních několika letech ve sportu stále významnější roli.
Oblast sportu je celosvětový fenomén, kterému se věnují nebo ho sledují milióny lidí.
Tito lidé se svou přízní ke sportu zároveň stávají potencionálními zákazníky různých
firem, které vidí v oblasti sportu příležitost svého podnikání. Firmy pak neváhají využít
různých druhů sportovní reklamy a platit sportovním klubům či organizacím. Reklama je
tedy jakožto komunikační nástroj ve sportu specifickou reklamou, jež lze efektivně zacílit
na danou cílovou skupinu zákazníků, kterou chtějí firmy či kluby oslovit.
Síla a dosah sportovní reklamy jsou často závislé na televizním pokrytím. V této
souvislosti se objevuje specifický druh reklamy, kterou je tzv. virtuální reklama. Jedná se
o vložení grafiky, ať už jména či loga sponzora, do televizního vysílání za účelem zaujetí
co největšího množství diváků. Virtuální reklama plní především virtuální funkci
(Čáslavová, 2009, s. 182).
Sportovní kluby jsou příjemci finančních prostředků z reklamy, na druhé straně
samozřejmě také samy v této oblasti propagace investují. Kluby využívají různých médií
s cílem budovat svou známost, image či získávat nové fanoušky a partnery. Nejčastěji
využívanými nástroji propagace ve sportovní sféře jsou: tisk, rozhlasové vysílání,
venkovní reklama (billboardy či plakáty) a v posledních letech nejčastěji internet.
Konkrétní médium je voleno s ohledem na oslovení cílové skupiny. Nejběžnější formou
bývá zveřejnění reklamy ve vysílání místního rozhlasu či tisku. Analogicky se uplatňuje
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také venkovní reklama, jež se umisťuje v blízkém okolí od daného sportoviště, což
zvyšuje šance na oslovení vyššího počtu potencionálních fanoušků. Pokud jde o využití
televizního vysílání, sportovní kluby tuto formu reklamy prakticky nevyužívají. V tomto
případě je poněkud obtížné zasáhnout zvolenou cílovou skupinu a zároveň jde o velmi
nákladnou formu propagace.
Význam v reklamních motivech hraje také osobnost sportovce, či klubová image.
V České republice se sportovní reklama prosazuje zejména v nejpopulárnějších sportech,
které jsou nejvíce sledované – fotbal a hokej. Ovšem i v dalších sportech se běžně využívá
nástrojů sportovní reklamy. V házené je obvyklé využití reklamních ploch v halách,
reklamy na dresech, stále častěji se vyskytují také LED panely, jenž nabízejí možnost
prezentovat na jednom místě libovolné množství reklamy.
3.2.2 Public relations
Další důležitý nástroj marketingového mixu jsou takzvané vztahy s veřejností
neboli public relations (často označováno zkratkou PR). Foret (2011, s. 209) pod pojmem
public relations rozumí: „plánovitou a systematickou činnost, jejímž cílem je vytvářet
a upevňovat důvěru, porozumění a dobré vztahy naší organizace s klíčovými, důležitými
skupinami veřejnosti.“
Svoboda (2009, s. 17) definuje PR: „public relations jsou sociálněkomunikační
aktivitou. Jejím prostřednictvím organizace působí na vnitřní i vnější veřejnost
se záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma
vzájemného porozumění a důvěry. Public relations organizace se také uplatňují jako
nástroj jejího managementu.“
Oba výše uvedení autoři a jejich definice popisují hlavní roli PR jako tvoření
a prosazování pozitivního vnímání dané firmy či organizace u veřejnosti či budování její
podnikové identity. Dalším úkolem je také bránit organizaci před pomluvami či různými
nepříznivými událostmi, které mají vliv na firemní úspěch či neúspěch. Obecně by měly
být tyto snahy utvářeny z dlouhodobého hlediska. Podobně jako u reklamy, využívají
public relations k naplnění svých úkolů a cílů sdělovací prostředky. V případě PR jde
však zejména o neplacenou formu, kdy se například zveřejňují zprávy v masových
médiích (Foret, 2011).
Jak z uvedeného textu vyplývá, publicita může být pozitivní i negativní. Obecně
zahrnuje publicita jakoukoli pozornost novinářů a dalších sdělovacích prostředků, která
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je spontánní a neovlivněná. Pozitivní publicitu lze vytvářet pomocí jednoduchých
nástrojů, jakými jsou podle Pospíšila (2002, s. 14) například tiskové zprávy
či konference, běžné propagační materiály, balíčky pro novináře (shrnutí důležitých
informací o klubu), internet, informační e-maily a bulletiny, recepce pro novináře či
rozhovory.
Dobré jméno společnosti, její kredit či goodwill jsou důležité aspekty z hlediska
její důvěryhodnosti u různých skupin veřejnosti. Také komunikace se zákazníky, včetně
například reklamních kampaní, je pro organizace snazší, jsou-li veřejností vnímány
pozitivně (Foret, 2011).
3.2.2.1 Media relations
Media relations jsou specifickou oblastí spadající v oblasti nástrojů marketingové
komunikace pod nástroj public relations, tedy vztahů s veřejností. V tomto konkrétním
případě, jak napovídá název, jde o vztahy s médii, díky kterým lze vyvolat neplacenou
pozitivní publicitu, a zároveň předcházet a bránit publicitě negativní.
Halada (2015, s. 109) uvádí definici media relations jako: „Oblast public
relations, která se zabývá cíleným budováním vztahů s novináři a dalšími lidmi
pracujícími v médiích.“
Většina úspěšných společností si již plně uvědomuje moc, kterou média v dnešní
digitální době mají. Veřejnost obecně vnímá média jako objektivní a nezávislá. Všechny
společnosti, které chtějí mít pozitivní vztahy s médii a dále veřejností, musí respektovat
efektivnost tohoto druhy publicity (Karlíček, 2016).
Hlavním úkolem media relations je zejména budování dobrých vztahů s novináři,
což může organizaci dlouhodobě zajistit pozitivní publicitu. Pokud organizace zaujme
svými tématy či materiály daného novináře, následnou medializací může konkrétnímu
materiálu zvýšit čtenost, sledovanost či poslechovost. Organizace by se proto měly
v oblasti media relations aktivně angažovat, aby s médii budovaly pozitivní vztahy,
a pokud možno se vyhýbaly chybám, které by přinesly publicitu negativní.
Prostřednictvím médií tedy mohou komunikovat vlastní materiály určené k PR. Jedná se
především o různé tiskové zprávy, zdroje materiálů pro novináře, tiskové konference,
poskytování rozhovorů a podobně (Médea, public relations, 2009).
Zmiňované materiály a témata poskytovaná novinářům mohou organizacím
přinést velký užitek a dlouhodobou prosperitu za minimální náklady.
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3.2.2.2 Public relations a sport
Oblast public relations je ve sportovním prostředí významný nástroj, který
v průběhu let, a rozvoji dalších nástrojů, neztrácí na významu. Sportovní kluby začaly
svou orientaci směřovat na diváky a především své fanoušky. Aktivity PR ve sportu
se soustředí právě na komunikaci klubů s veřejností nebo médii. Na základě této
komunikace budují kluby dobré vztahy a vylepšují svou image. Budování dobrých
vztahů se neomezuje pouze na samotné fanoušky či další sportovní organizace a jejich
členy. Nástroje a aktivity PR se rovněž zaměřují na vztahy se sponzory či
s médii (Voráček, 2012).
Základním motivem public relations ve sportu je rozvoj a prezentace identity
sportovního klubu, kterou Voráček (2012, s. 11) definuje jako: „jednoznačnou
identifikaci, jedinečnost, originalitu a specifičnost organizace vycházející z její vlastní
filozofie, strategie, popřípadě i historie, jež vyjadřuje jaká firma je či jaká by chtěla být.“
Hejlová (2015) ve své knize uvádí sedm základních nástrojů a aktivit PR:


Media relations (tedy vztahy s médii) – například tiskové zprávy, tiskové
konference, rozhovory apod.;



Eventy – tedy expozice na různých výstavách, veletrzích, opening obchodů či
pořádání různých sportovních a kulturních akcí;



Online komunikace – oficiální webové stránky, profily na sociálních sítích;



Sponzoring – finanční či materiální podpora;



Krizová komunikace;



Využití osobností – celebrity, experti, „opinion leaders“;



Fundraising – kumulace financí za účelem financování činnosti klubu či pro
konkrétní projekty.

Podle Voráčka (2012, s. 15) jsou ve sportovním prostředí kromě výše zmíněných
nástrojů důležité také:


Samotný název sportovního klubu;



Logo, které klub identifikuje;



Klubové barvy a oblečení týmu;



Klubový merchandising;



Sportovní a technické vybavení, včetně identifikace sportovní haly a zařízení;
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Písemné a vizuální materiály;



Vystoupení a proslovy před veřejností.

Komunikace sportovního klubu je zaměřována v první řadě na fanoušky, čemuž se
věnuje praktická část této práce. Aktivity a nástroje public relations jsou rovněž ve sportu
důležitou součástí marketingové komunikace, která sportovním klubům může přinést
mnoho pozitivních efektů.
3.2.3 Podpora prodeje
Základní definice podpory prodeje dle Stromka (2011): „soubor marketingových
aktivit, které přímo podporují kupní chování spotřebitele, zvyšují efektivnost obchodních
mezičlánků či motivují prodejní personál.“
Podle Blattberg in Familmaleki et al. (2015, s. 244) je podpora prodeje: „nástroj
k dosažení cílů marketingové komunikace společnosti a nezbytný prvek při plánování
marketingu.“
Podpora prodeje je řazena do neosobní formy komunikace a z uvedených definic
lze jednoduše shrnout, že podstatou tohoto nástroje je vzbudit u zákazníka motivaci
k okamžitému nákupu či spotřebě výrobků, služeb nebo myšlenek.
Stimuly jsou obvykle krátkodobé a zaměřují se na zrychlení prodeje, kterého je
možné dosáhnout využitím celé řady nástrojů, jenž nabízí organizacím kontrolu a náklady
mohou být mnohem nižší než náklady na reklamu. Tento nástroj se vyznačuje schopností
přilákat a udržet věrné zákazníky, zároveň poskytuje efektivní způsob, jak je přesvědčit,
aby si vybudovali pevnější spojení s organizací. Podpora prodeje má silnou schopnost
zvyšovat přidanou hodnotu a rozvíjet budoucí prodej (De Pelsmacker in Familmaleki
et al., 2015, s. 245).
Nejčastější formou marketingových aktivit v rámci tohoto nástroje je cenová
politika, respektive snižování ceny v podobě slev a slevových kuponů či výhodných
balení za nižší ceny. Kromě toho se běžně využívají další nástroje, jejichž cílem
je stimulovat cílovou skupinu, aby produkt vyzkoušela. Může jít o předvádění zboží,
bezplatné vyzkoušení, poskytnutí vzorků, ale i ochutnávky apod. Další techniky jsou
zaměřeny na věcnou odměnu, která může v konečném důsledku přeměnit zákazníka
ve věrného zákazníka. Do této kategorie se řadí například dárky za nákup, věrnostní
odměny, prémie, reklamní dárky nebo soutěže. Uvedené techniky jsou primárně
zaměřeny na spotřebitele (Karlíček, 2016).
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3.2.3.1 Podpora prodeje a sport
Podpora prodeje je ve sportovním prostředí, respektive v prostředí české házené,
využívána zejména v podobě určitých výhod pro fanoušky. Obvykle se s tímto nástrojem
pracuje v oblasti nákupu vstupenek. Nejčastěji jde o výhody spojené s vlastnictvím
permanentní vstupenky, může se však jednat také o slevy na vstupné typu jeden dospělí
plus jedna osoba zdarma či rodinné vstupné apod.
Nástroje a aktivity realizované v rámci podpory prodeje samozřejmě musí
respektovat přání a požadavky skupiny, na kterou je klubová komunikace cílena. Pokud
bude například klub chtít oslovit určitou skupinu fanoušků, může jim nabídnout zmíněné
zlevněné vstupné. Například často využívané slevy pro děti či důchodce. Další varianta
motivace ke koupi vstupenek, zejména permanentních vstupenek, je poskytnutí určité
odměny. Fanoušci, kteří si permanentku zakoupí, obdrží malý klubový suvenýr nebo
určitou slevu na koupi předmětů z klubového merchandisingu (Hančl, 2018, s. 24).
Jedním ze způsobů, které házenkářské kluby běžně využívají k podpoře prodeje,
jsou soutěže o vstupenky na utkání, zejména na ty atraktivnější a důležité. Soutěže nemusí
být využívány pouze v souvislosti se vstupenkami. Házenkářské kluby často organizují
také soutěže o klubový merchandising.
V domácí aréně je také běžně prezentováno klubové oblečení a další házenkářské
vybavení, které má fanoušky upoutat, a vyvolat v něm motivaci ke koupi. Možnost koupě
vstupenek na domácí utkání například na internetu není v české extraligové soutěži běžné,
neboť popularita házené nedosahuje takové úrovně, na základě které by se tyto prodejní
nástroje efektivně využily (Voltr, 2015, s. 24).
Nápadů a možností, jak rozvinout podporu prodeje je velké množství, a záleží
na kreativitě a možnostech klubu, jak bude s tímto nástrojem pracovat. Pokud jsou
aktivity v rámci tohoto nástroje nastaveny a používány správně, mohou dosahovat vysoké
efektivity v podobě zvýšení návštěvnosti, růstu fanouškovské základny či počtu
sledujících na sociálních sítích (Hančl, 2018, s. 24).
3.2.4. Osobní prodej
Osobní prodej, jak napovídá samotný název nástroje komunikačního mixu, je
osobní forma komunikace, jehož podstatou je přímý kontakt mezi organizací
a zákazníkem. Jde tedy o situaci, kdy prodávající prezentuje určitý výrobek či službu
s cílem prodat ji kupujícímu.
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Tento typ komunikace je považován za nejstarší nástroj marketingového mixu,
jenž je obecně vnímán jako velmi důležitý a účinný propagační nástroj. Na druhou stranu
je také velmi časově náročný a finančně nákladný. Přestože v globálním měřítku dochází
neustále k rozvoji moderních technologií, a tím i nových možností komunikace, zastává
osobní prodej i nadále významnou část marketingové komunikace mnoha firem (Karlíček
a Král, 2011).
Kotler a Keller (2013, s. 518) definují osobní prodej jako: „interakci tváří v tvář
s jedním nebo více potenciálními zákazníky s cílem nabízený výrobek prezentovat,
zodpovědět otázky a přijmout objednávky.“
Cílem osobního prodeje je dosáhnout prodeje nabízeného produktu, pokud možno
efektivním způsobem. Důležitý je individuální přístup vůči jednotlivcům, schopnost
okamžité reakce na zákazníkovy dotazy a potřeby. Přímá interakce je výhodná i pro
samotného prodejce, neboť dostává okamžitou zpětnou vazbu. Tyto předpoklady vedou
k prohloubení vztahů mezi organizací a zákazníky (Kotler a Keller, 2013).
Karlíček a Král (2011) popisují výhody osobního prodeje v možnosti vytvořit
speciální individuální nabídku přizpůsobenou konkrétnímu zákazníkovi, díky které
se zvyšuje důvěryhodnost prodejce. Důležitějším cílem tohoto nástroje je tedy navázání
dlouhodobého vztahu mezi prodávajícím a zákazníkem, který je založený na vzájemné
důvěře. Na základě těchto předpokladů se osobní prodej využívá zejména při komunikaci
s malými cílovými skupinami.
Vzhledem k osobní formě komunikace hraje velmi důležitou roli osoba
prodávajícího, někdy v literatuře označovaného jako obchodní agent. Karlíček a Král
(2011) uvádějí, že úspěšný prodejce splňuje základní vlastnosti a dovednosti. Kromě
kladného vztahu k práci je důležité zdravě sebevědomé vystupování a vhodné oblečení.
Zásadní je samozřejmě přehled o firmě a nabízených produktech a schopnost reagovat
na položené otázky.
3.2.4.1 Osobní prodej a sport
Využívat nástroj osobního prodeje je ve sportovním prostředí specifické. V oblasti
komunikace sportovců a sportovních klubů s fanoušky není osobní prodej vyhledávaným
nástrojem, neboť je pro kluby časově i finančně náročný. Osobní kontakt se uplatňuje
především v rámci jednání mezi klubem a jeho současnými či potenciálními sponzory.
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Jde tedy o formu spolupráce, které přináší oběma stranám určitý užitek (Hančl, 2018,
s. 25).
Mezi klubem a jeho partnerem tak vzniká specifický vztah, který je označován jako
sponzorství a Stromko (2011) jej popisuje jako: „obchodní vztah mezi poskytovatelem
financí, zdrojů či služeb a jedincem, akcí či organizací, které na oplátku nabízejí práva
a asociace, jež mohou být komerčně využity.“
Cílem osobního prodeje je tedy budování dobré image klubu a zvyšování povědomí
o jeho činnostech. Osobní prodej poskytuje klubům možnost zaujmout a přímo
komunikovat s konkrétní cílovou skupinou, která může být ostatními nástroji obtížněji
dosažitelná (Stromko, 2011).
Ve sportovním prostředí jsou v souvislosti s touto formou osobní prezentace
a komunikace často zapojeni také samotní hráči, kteří se setkávají s pozvanými hosty,
tzv. VIP či sponzory. Častější variantou je ovšem prodej výše zmíněných služeb
sponzorům a dalším důležitým představitelům prostřednictvím určené osoby, většinou
manažera klubu. Kromě toho se tyto aktivity a nástroje aplikují také v souvislosti
s komunikací trenérů, instruktorů a dalších zástupců operujících ve sportovním prostředí.
Uvedení představitelé osobně předávají zákazníkům či svým svěřencům, například
hráčům, své vědomosti, zkušenosti nebo schopnosti (Čáslavová, 2009, s. 112-113).

3.3 Nástroje online marketingové komunikace ve sportu
Marketingová komunikace prezentována na sociálních médiích, ať už webových
stránkách či sociálních sítích, je v konečném důsledku o budování reputace organizací
online formou (Vilnai-Yavetz a Tifferet in Prabhakar et al., 2018, s. 25). V této souvislosti
je důležité volit formu komunikace podle cílové skupiny, kterou chce organizace oslovit.
Následující podkapitoly shrnují dva základní nástroje, tedy webové stránky
a sociální sítě, které jsou v rámci online marketingové komunikace ve sportu využívány.
3.3.1 Webové stránky
Dle autorů Lovejoy a Saxton in Wang, Zhou (2014, s. 13): „se webové stránky
staly, jak „veřejnou tváří“ organizace, tak zároveň i prostředkem, pomocí něhož lze
uskutečňovat smysluplné veřejné interakce. Zdá se, že organizace využívají nová média
alespoň pro dva primární účely: sdílení informací a budování vztahů prostřednictvím
dialogů.“
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Song a Zinkhan in Prabhakar et al. (2018, s. 15) předpokládají, že jako
marketingový nástroj jsou webové stránky důležité: „pro zvýšení přitažlivosti zákazníků
pro organizaci s vnímáním, že interaktivita je klíčovým prvkem efektivního online
marketingu.“
Autoři Prabhakar et al. (2018, s. 29) v současnosti považují za efektivní a hlavní
marketingovou metodu komunikace sportovních klubů online média a sociální sítě,
pokud kluby chtějí zvýšit počet diváků na domácích utkáních nebo získat další zákazníky
a fanoušky.
Interaktivita, tedy aktivní zapojení uživatelů webu, má pozitivní vliv na motivaci
uživatelů zpracovávat a vyhledávat si další informace na webových stránkách, což vede
k jejich pravidelnému navštěvování a objevování dalších souvisejících hypertextových
odkazů (Chung a Zhao in Prabhakar et al., 2018, s. 12).
Karlíček (2016) shrnuje čtyři základní kritéria, které by měl web splňovat:


přitažlivý a přesvědčivý obsah;



dostupnost a snadné vyhledání;



jednoduchost funkcí, přehlednost;



odpovídající vizuální stránka.

Webové stránky sportovních klubů by tedy měly prezentovat základní informace
o klubu, jeho týmech a hráčích, kontakty, novinky, a zároveň se snažit zapojit fanoušky
a návštěvníky svého webu do interakce. Novak in Prabhakar et al. (2018, s. 13) uvádí, že
tyto faktory podněcují ve fanoušcích touhy dozvědět se o klubu více, což významně
ovlivňuje vztah, který si fanoušek ke klubu vytváří.
Díky tomu, že obsah webových stránek tvoří sám sportovní klub, je zcela pod jeho
kontrolou co a jakou formou bude zveřejňovat. Web je tedy účinným nástrojem public
relations online formou. Zároveň prostředek, kde je možné prezentovat reklamu,
a komunikovat s veřejností.
3.3.2 Sociální sítě
Od přelomu tisíciletí můžeme sledovat rozmach internetových sociálních sítí.
Během let zaznamenaly tyto komunikační kanály značný vývoj, ať už v jejich počtu či
zlepšení a rozvoji funkcí a nástrojů, jenž jednotlivé sítě nabízejí. Tyto faktory samozřejmě
pozitivně působí na efektivitu marketingové komunikace. Popularitu sociálních sítí
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v posledních letech pozitivně ovlivňuje také chytré telefony a další technologie, které
přístup a práci na sociálních sítích usnadňují.
Karlíček (2016, s. 196) definuje online sociální média jako: „otevřené interaktivní
online aplikace, které podporují vznik neformálních uživatelských sítí. Uživatelé vytvářejí
a sdílejí v rámci těchto sítí nejrůznější obsah, jako jsou např. osobní zkušenosti, zážitky,
názory, videa, hudbu či fotografie.”
Podle Malthouse et al. in Prabhakar et al. (2018, s. 2) jsou: „sociální média nyní
používána jako populární forma marketingu téměř všech organizací, které chtějí
rozšiřovat své podnikání nebo se stát atraktivnějšími pro svůj současný cílový trh.“
Sociální sítě a online komunikace se tedy stávají stále významnější součástí marketingové
komunikace. S těmito předpoklady by měly organizace pracovat, pokud chtějí být úspěšní
a vyniknout mezi konkurenty.
Waters in Wang, Zhou (2014, s. 13) uvádí, že: „vývoj těchto médií výrazně posílil
schopnosti organizací komunikovat s klienty, zúčastněnými stranami, médii a širokou
veřejností.“
Dle autorů Lovejoy a Saxton in Wang, Zhou (2014, s. 13) poskytují sociální sítě
konkrétně pro neziskové organizace velký prostor pro jejich sebeprezentaci. Zmínění
autoři uvádějí tři hlavní typy funkcí, které sociální sítě nabízejí: zdroje informací, tvorba
komunity a dobrých vztahů s veřejností a propagace.
Digitální marketing, který zahrnuje komunikaci na sociálních sítích, je důležitou
a efektivní součástí moderních marketingových strategií. Využívání sociálních sítí jako
marketingového nástroje neustále nabývá na důležitosti. V dnešní digitální době plné
moderních technologií by organizace neměly tuto sféru podceňovat (Pedersen et al.
in Schmid, Kexel, Djafarova, 2016, s. 2).
Nejvíce využívanými sociálními médii jsou Facebook, YouTube, a pro
každodenní komunikaci také WhatsApp. V posledních letech získává stále větší význam
a popularitu také Instagram, zatímco Twitter svůj aktivní počet uživatelů vůči konkurenci
ztrácí. Tuto statistiku shrnuje graf č. 1, který prezentuje pět sociálních sítích, které byly
z hlediska počtu sledujících celosvětově nejpoužívanější. Obecně však existují sociálních
sítí stovky, jež mají různé nástroje a účely. Shodným znakem těchto online médií je rychlá
komunikace, kterou lze prezentovat originální a osobitou formou.
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Graf č. 1: Pět celosvětově nejpopulárnějších sociálních sítí podle počtu aktivních
uživatelů (v milionech)
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Popularita sociálních sítích přirozeně roste také v České republice, a to nejen mezi
mladými lidmi. Potřeba propojení a neustálého kontaktu s okolím zasahuje stále širší
skupinu obyvatel. Tento předpoklad však platí také pro firmy, sportovce či sportovní
kluby.
3.3.2.1 Sociální sítě a sport
Sociální sítě poskytují ve sportovním prostředí možnost, jak oslovit samotné
sportovce, ale i týmy či fanoušky nebo sponzory. Z toho důvodu se stávají důležitým
prvkem marketingové komunikace, kterému je nutné věnovat pozornost, pokud chce
uživatel využít jejich potenciál. Pokud budou komunikační kanály využívány efektivně,
přinese tento způsob marketingové komunikace řadu výhod bez vynaložení vysokých
nákladů. Vzhledem k tomu, že se sociální sítě a jejich nástroje neustále vyvíjejí, nabízí
tato oblast nové možnosti, jak cílovou skupinu oslovit originálním či netradičním
způsobem.
Kluby či samotní sportovci si uvědomili potenciál sociálních sítí, díky kterému
mohou oslovit své fanoušky a sponzory, jak současné tak potenciální. Podle autorů
Witkemper et al. in Wang, Zhou (2014, s. 15) existují tři základní sociální média, která
jsou nejvíce využívaná sportovními organizacemi, a to Facebook, YouTube a Twitter.
Facebook se používá k publikování a sdílení článků, obrázků a videí. Uživatelé YouTube
sdílí na této platformě videa o týmu, výsledcích či sportovních událostech nebo
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organizaci. Twitter lze využít k šíření informací, interakci s fanoušky a propagaci
sportovních produktů nebo akcí.
Hallowell in Prabhakar et al. (2018, s. 8-9) uvádí, že ve sportovním průmyslu je
situace podobná jako u jiných organizací mimo sport: „pokud jde o rostoucí počet diváků
ve sportu, jsou-li uspokojeny přání a potřeby zákazníka, je pravděpodobnější, že současní
fanoušci budou i nadále vyjadřovat podporu a potenciální fanoušci se stanou určitými
diváky tohoto sportu, až se stanou věrnými fanoušky.“
Hallowell in Prabhakar et al. (2018, s. 9) dále naznačuje, že: „pokud jsou fanoušci
více informováni, mají větší tendenci stát se divákem daného sportu.“
Pro prezentaci na sociálních sítích je nutné vytvořit si oficiální profil, tedy tzv. fan
page neboli fanouškovskou stránku, kde se kluby samy prezentují a komunikují
s fanoušky, partnery, médii a dalšími uživateli. Jedním z hlavních znaků těchto stránek je
jejich dostupnost, neboť jsou přístupné všem uživatelům internetu.
Sportovci či sportovní týmy si zakládají své profily zejména z důvodu prezentace
osobních dojmů, názorů, myšlenek a zážitků. Sdílení výsledků je samozřejmě rovněž
důležité, avšak samotné výsledky sledují fanoušci v reálném čase nebo je vyhledávají
na běžných sportovních serverech, jejichž účelem je prezentace výsledků sportovních
utkání. Sportovci a týmy mohou díky sociálním sítím navázat se svými fanoušky
dlouhodobé vztahy, a zároveň oslovovat nové fanoušky.
Podobný princip mohou sportovci a kluby využít v rámci svých vztahů se
sponzory. Forma prezentace sportovních klubů na sociálních sítích reflektuje kromě vlivu
na budování vztahu s fanoušky, také aspekty, jenž se promítají do budoucí marketingové
komunikace, kterou sportovec či sportovní tým prostřednictvím sociálních sítí využívají
(Špetlík, 2017, s. 33).

3.4 Sportovní fanoušci
3.4.1 Sportovní diváci vs sportovní fanoušci
V souvislosti s neustále rostoucí popularitou a významem sportu ve společnosti,
roste také komunita lidí, kteří sport sledují. Dle intenzity zapojení emocí rozlišují někteří
autoři rozdíl mezi sportovním divákem a sportovním fanouškem.
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Dobel in Wiid, Cant (2015, s. 385) zdůrazňuje, že: „sportovní divák může být
sofistikovaný člověk sledující určité sportovní události, avšak jeho interakce v rámci
sledované hry zůstane pasivní.“
Sportovní divák je tedy obecně vnímán především jako pozorovatel, který
analyzuje a prozkoumává spíše než by se sám aktivně zapojoval a sdílel své nadšení nebo
vynakládal energii během sledování daného sportu (Wann in Wiid, Cant, 2015, s. 385).
Naopak sportovní fanoušek je považován za toho, který projevuje své nadšení nad
konkrétním sportem, týmem nebo sportovcem. Agas a Mylonakis in Wiid, Cant (2015,
s. 385) popisují, že slovo fanoušek: „je odvozeno od slova fanatik a vyjadřuje nadšení,
vášeň a dychtivost, pohybující se doslova mimo rozum.“
Pokud fanoušci projevují takto silné emoce a podporují svůj tým, mohou mít tyto
faktory vliv na atmosféru při domácích utkáních, což se často projevuje jako zásadní
výhoda domácího hřiště či obecně domácího prostředí.
3.4.2 Typy sportovních fanoušků
Sportovní fanoušky je možné dělit do skupin podle nejrůznějších kritérií. Za jednu
z hlavních rozlišovacích kritérií lze považovat úroveň zapojení, tedy určité stupně, jenž
identifikují, do jaké míry si fanoušek s daným sportem či sportovcem vytváří vztah.
Sutton a McDonald in Wiid, Cant (2015, s. 385) rozlišují v rámci tohoto měřítka
tři hlavní úrovně zapojení sportovních fanoušků. Na základě toho identifikují tři typy
sportovních fanoušků, jenž jsou prezentovány na obrázku č. 3.
Obrázek č. 3: Dělení sportovních fanoušků podle úrovně jejich vztahu k danému
sportu

Zdroj: vlastní zpracování podle Sutton a McDonald in Wiid, Cant (2015)
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První úroveň dle těchto autorů reprezentují tzv. sociální fanoušci, kteří
se primárně zaměřují na hodnotu zábavy, jež jim sportovní události přinášejí. Tento typ
fanoušků si užívá zejména sociální kontakty s ostatními fanoušky před a po zápase více
než samotnou hru. Vůči sportovci či sportovnímu týmu má uvedený typ fanoušků pasivní
vztah a v rámci emočních a finančních vkladů projevuje minimální zapojení (Kwon in
Wiid, Cant, 2015, s. 385).
Druhá úroveň, tedy tzv. soustředění či zaujatí fanoušci se s daným sportem
či sportovním klubem, nebo konkrétním sportovcem identifikují silnějším vztahem
na základě určitých charakteristik, které fanoušky oslovují. Nicméně tito fanoušci
se vyznačují častou změnou preferencí jejich oblíbeného týmu či stažením jejich podpory.
Zejména pokud dosahuje jejich oblíbený tým nebo sportovec podprůměrných výsledků
(Wann a Brancombe in Wiid, Cant, 2015, s. 385).
Poslední typem jsou věrní fanoušci, které Sutton a McDonald in Wiid, Cant (2015,
s. 385) popisují jako: „ti, jenž mají nejsilnější, nejvíce loajální a dlouhodobý vztah
se sportovcem nebo sportovním týmem, který představuje velmi vysoké zapojení emocí.“
Fanoušci tohoto typu neváhají strávit spoustu času a vynaložit značné množství financí,
aby ukázali, jak velkou podporu svému týmu či sportovci vynakládají. Vzhledem k jejich
vysoké úrovni identifikace s posláním klubu navštěvují tito fanoušci většinu utkání,
kupují klubový merchandising a projevují silné emoce (Wann a Brancombe in Wiid,
Cant, 2015, s. 385).
3.4.3 Motivy sportovních fanoušků
Ryan a Deci in Wiid, Cant (2015, s. 387) definují motivaci fanoušků jako: „být
osloven udělat něco nebo cítit určitý podnět či inspiraci k jednání.“ Motivace
ke sledování sportu představuje tedy určité podněty sportovních fanoušků, včetně jejich
postojů a chování vůči hráčům a týmu. Motivace je vnímána jako subjektivní, neboť
každý fanoušek reaguje na daný podnět individuálně. Reakce se liší jak v intenzitě, tak
v konkrétním projevu. Daný motiv se u jednotlivce projevuje jak pozitivně tak negativně.
McDonald et al. in Wang, Matsuoka (2015, s. 49) rozlišují řadu sociálních, neboli
racionálních faktorů a na druhé straně řadu faktorů psychologických, které motivují
jedince k tomu, aby se stali sportovním fanouškem. Navíc je však důležité vytvořit
silnější vztah, jenž fanoušky motivuje k pravidelné účasti zápasů a sportovních akcí.
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Wann in Wiid, Cant (2015, s. 388) na základě svého výzkumu faktorů, které
sportovního fanouška ovlivňují, vytvořil škálu tzv. „Sport Fan Motivation Scale“, jenž
podle něj: „zahrnuje osm základních faktorů, které konstruují motivaci fanouška.“
Klasifikaci osmi základních motivů sportovního fanouška, kterou ve svém
výzkumu dále rozpracoval Wann a Schrader in Wiid, Cant (2015, s. 388), shrnuje
obrázek č. 4. Dle těchto autorů jsou společnými motivy: „pozitivní stres, hrdost, únik,
zábava, ekonomické zisky, estetický dojem, příslušnost ke skupině a rodina.“
Obrázek č. 4: Klasifikace motivací sportovního fanouška

Zdroj: vlastní zpracování podle Wann in Wiid, Cant (2015)
Kromě zmiňovaných racionálních či psychologických motivů, které si fanoušek
vytváří postupně, a mají zpravidla dlouhodobý účinek, je možné pozorovat aktuální
krátkodobé motivy. Sportovní fanoušky a jejich chování a vnímání svého oblíbeného
klubu či sportovce ovlivňuje aktuální forma a předváděná hra, respektive výkon. Někteří
fanoušci rovněž vnímají, jak se tým prezentuje na veřejnosti, jak sportovci vystupují nejen
na hřišti, ale i mimo něj. Image sportovce či klubu je tedy pro fanoušky rovněž důležitým
aspektem.
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4 METODIKA
Při zpracování této bakalářské práce bylo využito kvalitativních metod sběru dat
z dostupných textů a dokumentů, které byly současně analyzovány pro zisk potřebných
informací o klubu a jeho okolí. Pro hlubší a lepší porozumění bylo dále využito
kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů.

4.1 Analýza textů a dokumentů
Texty, jenž byly v této práci analyzovány jsou oficiální webové stránky klubu,
jednotlivé profily na sociálních sítích, statistiky týkající se klubu a další marketingové
nástroje, například tištěná média či lokální televize a rádio.
Oficiální webové stránky klubu byly analyzovány nejprve z hlediska vizuální
stránky, jak působí na návštěvníky a jejich emoce také s ohledem na přehlednost stránek.
Hlavním bodem analýzy je rozsah a kvalita obsahu, a dále způsob komunikace klubu s
jeho fanoušky, partnery, případně novináři. Analýze byly podrobeny nejen aktuální
články z dění v klubu, ale také zpracování základních informací, historie klubu a další.
Profily na sociálních sítích, konkrétně klubový Facebook, Instagram a Youtube,
byly analyzovány obdobným způsobem jako webové stránky. Nejdůležitějším
analyzovaným aspektem byl způsob, jakým klub na těchto profilech komunikuje. Jaké
texty tvoří obsah klubových profilů, jak jsou jednotlivé informace komunikovány frekvence, forma.
Analýza klubových statistik poskytla data ohledně návštěvnosti jednotlivých
utkání či návštěvnosti klubových profilů na sociálních sítích. Rozbor dalších statistik,
například z webových stránek házenkářského svazu, nabídl porovnání těchto aspektů
s ostatními extraligovými kluby.
Pokud jde o další nástroje, tištěná média byla analyzována z hlediska obsahového
sdělení. Klub přispívá do čtvrtletního periodika Novoveselského zpravodaje. Články
v tomto deníku poskytly zdroj aktuálních informací z dění v klubu. Zároveň jde o jeden
z komunikačních nástrojů klubu, kterým oslovuje místní veřejnost, fanoušky i partnery.
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4.2 Tvorba rozhovorů
V rámci bakalářské práce byly vytvořeny dva typy polostrukturovaných
rozhovorů. Jeden rozhovor s místopředsedou klubu, který byl zaměřen na současnou
komunikaci klubu s fanoušky a partnery. Druhý typ byl určen pro rozhovory s třemi
vybranými fanoušky, jejichž účelem bylo zejména získání subjektivního pohledu
jednotlivých fanoušků na klubovou komunikaci.
Rozhovor se zástupcem klubu, který poskytl v této oblasti nejrelevantnější
informace, byl veden s dlouholetým místopředsedou klubu panem Mgr. Zdeňkem
Maternou. Cílem rozhovoru bylo poskytnutí detailních informací o současné komunikaci
klubu s fanoušky včetně jednotlivých komunikačních nástrojů. Tyto údaje poskytly
náhled na silné a slabé stránky komunikačních kanálů, které klub obvykle využíval. Jejich
analýza byla důležitým podkladem pro pozdější návrh zlepšení.
Také rozhovory s fanoušky byly provedeny formou polostrukturovaných
interview. Vzhledem k věkové skladbě fanoušků byly v průběhu rozhovorů doplněny
specifické otázky pro detailnějšího pohled a názory jednotlivých příznivců na komunikaci
klubu. Doplňkové otázky poskytují subjektivní vnímání fanoušků a jsou tedy užitečným
nástrojem pro zjištění nedostatků v této oblasti.
Základ rozhovorů s fanoušky tvořila strukturovaná osnova otázek, která byla
v průběhu jednotlivých interview doplněna o další otázky, které vycházely z názorů
každého

fanouška.

Interview

s fanoušky

byly

tedy

realizovány

formou

polostrukturovaných rozhovorů. Cílem byl zisk detailnějších individuálních názorů na
komunikaci klubu, které zároveň poskytovaly větší prostor k identifikaci slabých stránek
a nedostatků v oblasti klubové komunikační strategie. Pro co největší objektivnost
a rozsah pohledů na toto téma jsem zvolila různé typy fanoušků Sokola Nové Veselí.
Prvním z nich je dlouholetý fanoušek, který navštěvuje všechny domácí zápasy již mnoho
let a sám dříve házenou za klub hrával. Dále s fanynkou, která vlastní permanentní
vstupenku, chodí téměř na všechny domácí zápasy, pravidelně vyhledává novinky na
klubových profilech. A v poslední řadě s fanouškem, který navštěvuje všechna domácí
utkání, je členem fan klubu a aktivně sleduje klub na sociálních sítích.
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4.3 Struktura rozhovorů
4.3.1 Rozhovor s místopředsedou klubu
Návštěvnost a fanoušci


Jak je klub spokojen s návštěvnostní na domácích utkáních?



Jak se obvykle snažíte přilákat do hlediště více fanoušků?



Jakou velkou část návštěvníků reprezentují majitelé permanentních vstupenek?

Marketingová komunikace


Jaké jsou vaše nejčastější nástroje ke komunikaci s fanoušky?



Co je cílem marketingové komunikace klubu?



Na jakou cílovou skupinu fanoušků především směřuje klubová komunikace?



Jak vysoké jsou orientačně náklady klubu na marketingovou komunikaci během
jedné sezóny?

Marketingové kampaně


Vnímáte po dílčích komunikačních kampaních zvýšení povědomí a zájmu o klub?



Máte v nejbližších týdnech v plánu nějaké nové komunikační kampaně?

4.3.2 Rozhovor s fanoušky
Návštěvnost


Jak dlouho už fandíte Sokolu Nové Veselí? Kdo nebo co vás k tomu přivedlo?



Jak často navštěvujete domácí utkání v Novém Veselí?



Jezdíte tým podpořit i na venkovní zápasy?

Komunikace klubu s fanoušky


Kde především získáváte informace o dění v klubu?



Jak hodnotíte způsob komunikace klubu?
a) Oficiální webové stránky
b) Sociální sítě
c) Novoveselský zpravodaj
d) Hitrádio Vysočina



Jaký je váš názor na služby poskytované během domácích utkání?
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Je podle vás počet komunikačních kampaní dostačující, nebo byste uvítal(a) v této
oblasti větší aktivitu?

4.4 Zpracování odpovědí z rozhovorů
Data získaná z rozhovorů s fanoušky poskytla jejich subjektivní názory
a hodnocení dosavadní marketingové komunikace klubu. Na základě všech tří rozhovorů
byla vytvořena struktura silných a slabých stránek klubové komunikace s fanoušky, jak
ji oni sami vnímají. Dále byly do struktury zahrnuty určité požadavky a přání, jenž by
fanoušci v komunikaci rádi vídali. Pohled a hodnocení každého z fanoušků byly
vyhodnoceny v souvislosti s analýzou jednotlivých komunikačních kanálů. Po
nastudování konkrétních kanálů, ať už webových stránek nebo profilů na sociálních
sítích, byl v praktické části této práce vyhodnocen způsob komunikace na každém z nich.
Toto hodnocení bylo porovnáno s daty získanými z rozhovorů s fanoušky, jejichž přepisy
jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 4. Názory fanoušků byly posuzovány z hlediska
relevantnosti pro klubovou komunikaci, dále z hlediska možností samotné realizace
různých nápadů.
Informace z rozhovoru se zástupcem klubu byly vyhodnoceny nejen z pohledu
toho, jak samotný klub vnímá své přednosti a nedostatky, ale také s přihlédnutím
na vnímání fanoušků a mé analýzy jednotlivých komunikačních kanálů. Stejně jako
u rozhovorů s fanoušky, byly i odpovědi v rozhovoru s místopředsedou klubu
vyhodnoceny a rozděleny do dílčích částí. Jednotlivé části zahrnovaly silné a slabé
stránky, příležitosti a hrozby, klubové cíle a možnosti, které sám klub ve své komunikaci
vnímá. Přepis rozhovoru s klubovým místopředsedou je uveden v příloze č. 1.
Cílem obou typů rozhovoru bylo získat subjektivní pohled klubu, stejně tak jeho
fanoušků. Vnímání obou stran sloužilo jako jeden z podkladů pro vytvoření návrhu
na zlepšení klubové komunikace.
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5 ANALÝZA TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ
5.1 Základní informace o klubu TJ Sokol Nové Veselí
5.1.1 Historie klubu
Historie novoveselské házené se začíná psát rokem 1970. Oddíl házené vznikl
v rámci Československého svazu tělesné výchovy a sportu, tedy dnešní České unie
sportu. Tyto události nastartovaly činnost, která měla velký vliv na rozvoj sportu
v Novém Veselí. Postupem času se házená v Novém Veselí stala fenoménem, díky
kterému vešel městys Nové Veselí do povědomí sportovních fanoušků nejen v celé České
republice ale i v zahraničí.
Do konce minulého století se házená v Novém Veselí hrála na regionální úrovni.
S příchodem nového tisíciletí byl nastartován proces, díky kterému se novoveselská
házená postupně vypracovala mezi nejlepší české kluby. K největším úspěchům
z posledního období patří tituly Mistrů České republiky a vítězství v Československém
poháru jak v kategorii mladšího tak staršího dorostu. V kategorii dospělých byl zlomový
rok 2016, kdy se mužstvo stalo Mistrem první ligy a postoupilo do nejvyšší české
házenkářské soutěže, Extraligy.
Také v dalších letech pokračoval výkonnostní vzestup mužského týmu, který
se v sezóně 2018/2019 poprvé probojoval do vyřazovací části soutěže, tedy
do extraligového play-off. Kromě toho se v celorepublikové konkurenci dostal
do semifinálové fáze Českého poháru mužů. Tento úspěch zajistil klubu z Kraje Vysočina
historický úspěch v podobě kvalifikace do evropského poháru Challenge Cup
v následující sezóně. Mužský tým se hned při první účasti dokázal probojovat do třetího
kola. Dvojzápas v rámci druhého kola proti bulharskému týmu HC Dobrudja hostila
domácí hala v Novém Veselí. Los třetího kola přisoudil Sokolu lucemburský tým Red
Boys Differdange, který byl po odvetě v lucemburské aréně těsně šťastnější a slavil
postup. Účast v evropském poháru znamenala pro klub nejen obrovskou zkušenost, ale
také velkou publicitu – stejně tak pro českou házenou, městys Nové Veselí i celý Kraj
Vysočina.
Klub se v rámci své působnosti snaží o mezinárodní spolupráci v rámci okolních
států Evropy i ostatních zemí celého světa (např. s německými kluby Füchse Berlin, SC
DHfK Leipzig, maďarským Grundfos Tatabánya KK či slovinským RK Gorenje
Velenje). V posledních letech se v domácí hale podařilo zorganizovat několik velmi
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úspěšných mezinárodních akcí, které přinesly klubu a jeho členům další bohaté
zkušenosti. K těm nejvýznamnějším patří:


příprava národního mužstva Egypta před odletem na OH do Ria de Janeira;



příprava týmu z nejvyšší kuvajtské soutěže Al Kuwait SC Handball;



kvalifikační utkání na akce: MS Juniorů, ME Dorostenců a ME Juniorek.

Novoveselští házenkáři pravidelně nastupují v reprezentačních výběrech, ať už
dorosteneckých, juniorských i mužských týmů. Právě díky kvalitní práci s mládeží bylo
klubu v roce 2017 Českým svazem házené přiděleno Tréninkové centrum mládeže, jehož
podstatou je pomoci dalšímu rozvoji házené v Novém Veselí. Dlouhodobým cílem klubu
je i nadále pracovat s talentovanou mládeží, boj o nejvyšší příčky v Extralize mužů
a rozvoj partnerských vztahů se zahraničními oddíly.
Od založení v roce 1970 je domovským prostředím klubu sportovní areál v Novém
Veselí. Zpočátku se však postupně hrálo na venkovním škvárovém, antukovém
a betonovém hřišti. V průběhu let byl sportovní areál postupně rozšiřován
a modernizován. Městys Nové Veselí nechal postavit arénu, která od roku 2016 nese
jméno sponzora ZDT. Její stavba byla dokončena v září 2007. Domácím prostředím
Sokola Nové Veselí je po celou dobu jeho existence sportovní areál v Novém Veselí,
jehož dominantou je od dokončení stavby právě sportovní hala. ZDT Aréna nabízí
kapacitu zhruba 350 míst k sezení a 150 míst na stání. Hala bohužel nabízí hlediště pouze
na jedné straně budovy, což snižuje možnost vyšší návštěvnosti, případně pohledu na hru.
Z hlediska sledování hry pro fanoušky a celkové atmosféry je však tribuna v ideální výši
a blízkosti od hřiště. Výhodou haly je také nově vytvořený moderní VIP prostor pro
sponzory, který nabízí jedinečný pohled na hrací plochu. Dopravní dostupnost je na dobré
úrovni, součástí sportovního areálu je také parkovací prostor pro automobily i autobusy.
Klubovými barvami jsou červená a modrá, což jsou také barvy dresů pro domácí,
respektive venkovní utkání. Symbolem klubu je, jak napovídá jeho název, sokol. Ten také
zaujímá hlavní plochu klubového loga, viz obrázek č. 5. Jeho součástí je také klubové
motto, #1klub1srdce, které odkazuje na rodinné prostředí, které v klubu po celou jeho
existenci dominuje. Mimo jiné reprezentuje jednotnost a společnou vášeň.
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Obrázek č. 5: Logo TJ Sokol Nové Veselí

Zdroj: <http://www.hazena.noveveseli.cz
5.1.2 Vedení klubu
TJ Sokol Nové Veselí je spolek, tedy tělocvičná jednota, která se na počátku
tisíciletí v roce 2000 stala součástí České obce sokolské. V rámci ČOS je Sokol Nové
Veselí vlastně pobočným spolkem této sokolské organizace a řídí se jejími stanovami.
Kromě toho funguje klub jako zcela samostatný subjekt. Ve vedení klubu stojí následující
osoby:


Miloš Bílek – prezident klubu;



Zdeněk Materna – místopředseda klubu;



Radek Flajsar – jednatel, manažer.

O marketingové aktivity se ve skutečnosti stará větší skupina lidí zahrnující Radka
Flajsara, Zdeňka Maternu, ale také hlavního trenéra mužského týmu Pavla Hladíka,
klubového fotografa a dalších dobrovolníků.
5.1.3 Cíle klubu
Před sezónou 2019/2020 si vedení klubu vytyčilo dva hlavní sportovní cíle. Tím
prvním byl postup do play-off Extraligy, který by znamenal účast ve vyřazovací fázi
ve dvou po sobě jdoucích letech. Druhým cílem pak byla úspěšná reprezentace
v evropském poháru Challenge Cup, kam se klub kvalifikoval poprvé v jeho historii.
I přesto si klub samozřejmě stanovil motivační cíl, kterým bylo dosáhnout alespoň třetího
kola.
Cíl definovaný v rámci české extraligové soutěže se házenkářům Nového Veselí
podařilo splnit. Díky kvalitním výkonům se TJ Sokol Nové Veselí v průběhu celé sezóny
držel na příčkách zajišťujících postup do play-off. Nečekané události v podobě
celosvětové pandemie koronaviru bohužel předčasně ukončily spoustu sportovních lig
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po celém světě, včetně české Extraligy. Soutěž byla ukončena bez vyhlášení mistra.
Pro marketingové účely klubů bylo vyhlášeno pořadí po nedohrané základní části, ve
které zbývalo před mimořádnými událostmi odehrát poslední kolo. Tým Nového Veselí
držel ve zmiňovaném období 6. místo a díky bodovému zisku měl ve vyřazovací části
účast zajištěnou.
Také druhý cíl se týmu z Vysočiny podařilo naplnit. V premiérově sezóně
evropského poháru Challenge Cup byl Sokol Nové Veselí nasazen do skupiny druhého
kola. V této fázi soutěže bylo, po dohodě klubů, sehráno dvojutkání v domácí ZDT Aréně
proti bulharskému týmu HC Dobrudja. Domácí tým svého soupeře jasně přehrál
a postoupil do třetího kola, ve kterém na něj čekala výzva v podobě pravidelného
účastníka evropských lig lucemburského celku Red Boys Differdange. Hráči Nového
Veselí sehráli s mistrovským týmem z Lucemburska dvě vyrovnaná utkání, která v součtu
skóre nakonec těšně skončila ve prospěch zahraničního klubu. Přesto však tato účast
znamenala pro novoveselský klub obrovskou zkušenost, ať už z hlediska organizace,
sociálních či sportovních cílů.

5.2 Typický fanoušek TJ Sokol Nové Veselí
Popsat typického fanouška určitého sportovního klubu není snadné, stejné je
to i v případě Nového Veselí. Přesto lze vypozorovat jistý prototyp, který by se dal
označit jako vzor typického fanouška.
Novoveselský klub je situován v městysi na Vysočině a je založen na úzkém
spojení členů klubu a jeho příznivců. Po celou historii klubu, i v současnosti, zde funguje
silný aspekt dobrovolnictví. Většina fanoušků má na klub přímou vazbu – sami byli hráči
nebo za klub hráli či stále hrají jejich rodinní příslušníci. Drtivá většina fanoušků pochází
přímo z Nového Veselí nebo blízkého okolí. V poslední sezóně se členská základna
rozrůstá o fanoušky z celého Kraje Vysočina v souvislosti s rostoucí popularitou
a úspěchy klubu.
Kromě toho roste také množství samotných hráčů, neboť klub pracuje velmi
kvalitně v oblasti mládežnických kategorií od žáků až po dorost. V této souvislosti
se rozrůstá také fanouškovská základna o mladší generace.
Prototyp typického fanouška lze popsat jako staršího muže, který byl sám
aktivním hráčem. Dodnes má na novoveselský klub silnou vazbu a je obvyklé, že v nějaké
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formě klubu stále pomáhá. Vlastní permanentní vstupenku a navštěvuje prakticky
všechna domácí utkání.

5.3 Návštěvnost
5.3.1 STRABAG Rail Extraliga 2019/2020
Pokud se podíváme na návštěvnost v nejvyšší české soutěži v sezóně 2019/2020,
obrázek č. 2 ukazuje porovnání celkové návštěvnosti jednotlivých klubů na domácích
zápasech. Současná sezóna byla kvůli pandemii koronaviru a mimořádnému stavu
oficiálně ukončena jedno kolo před koncem základní části, což mělo na celkový počet
návštěvníků zajisté velký vliv. Kluby přišly o možnost odehrát zápasy play-off, případně
zápasy o udržení nebo utkání o umístění, které by významným způsobem celkovou
návštěvnost zvýšily.
Přesto můžeme z obrázku č. 6 vyčíst, že nejvyšší návštěvnost vykazují kluby jako
je HC Robe Zubří nebo HCB Karviná, což jsou v české házené tradiční kluby s dlouhou
historií a velkou základnou fanoušků. Přestože Sokol Nové Veselí pravidelně zaplňuje
svou halu z šedesáti a více procent, nemá v současnosti tak rozsáhlou fanouškovskou
základnu jako zmiňované kluby. Celková návštěvnost je přirozeně ovlivněna také
kapacitou jednotlivých arén, které jsou v české nejvyšší soutěži poměrně rozdílné.
V současné době nemusí ani tradice a dlouhá historie zaručovat vysokou
návštěvnost, což ukazuje množství návštěvníků extraligových utkání HC Dukly Praha,
historicky nejúspěšnějšího klubu české nejvyšší soutěže. Tento pražský klub byl založen
o 22 let dříve než Sokol Nové Veselí a sbíral v průběhu své historie velké úspěchy. Jeho
fanouškovská základna je tak přirozeně vyšší. Třebaže je Nové Veselí v Extralize teprve
čtvrtým rokem, dokáže v současnosti v této oblasti pravidelně překonávat i klub jakým je
právě Dukla Praha.
Návštěvnost dále ovlivňují další faktory jako aktuální úspěchy klubu, předváděná
hra, vysílání utkání v televizi či výrazná osobnost v daném klubu. Neméně důležitá je
obvykle také preference fanoušků, kteří dělí svůj volný čas mezi více různých aktivit.
Zápasy házenkářů Nového Veselí lákají čím dál větší množství návštěvníků díky
atraktivnímu stylu hry a stále lepším výsledkům. Sokol Nové Veselí se stal klubem, který
pravidelně trápí favorizované kluby jako Dukla Praha, Karviná nebo Talent Plzeň, což
přitahuje další potenciální fanoušky. Vysílání utkání v televizi ovlivňuje přímou účast
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fanoušků na utkání spíše negativně, neboť se část z nich rozhodne sledovat utkání
v pohodlí svého domova.
Obrázek č. 6: Celková návštěvnost extraligových utkání v sezóně 2019/2020

Zdroj: Házet nás baví (2020), dostupné z <http://www.hazetnasbavi.cz
Druhou statistikou pozorovanou u návštěvnosti je využití kapacity arény při
jednotlivých extraligových utkání, které Sokol Nové Veselí sehrál v domácím prostředí.
Graf č. 1 ukazuje, že návštěvnost roste v závislosti na atraktivitě soupeře. Nejvíce
návštěvníků do hlediště přilákal duel proti Karviné nebo Plzni, což jsou v posledních
deseti letech několikanásobní vítězové Extraligy.
Další ze soupeřů, který obvykle poutá u fanoušků domácího Veselí hodně
pozornosti je Dukla Praha. Ovšem z grafu č. 3 je patrné, že v této sezóně nedosáhl tento
souboj takové návštěvnosti jako například zmiňovaný duel s Karvinou. Tuto skutečnost
ovlivnil faktor televizního vysílání. Utkání bylo před televizními kamerami sehráno
v úterý večer od 20 hodin a návštěvnost byla z těchto důvodů nižší.
Ovšem i zápasy proti zdánlivě méně atraktivnímu soupeři, jakým byl například
Frýdek-Místek, mohou do arény přilákat velké množství návštěvníků. V tomto případě
šlo o utkání po několikatýdenní zimní přestávce. Návrat soutěžních utkání po delší pauze
zpravidla znamenají nárůst v návštěvnosti.
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Graf č. 2: Návštěvnost extraligových utkání z hlediska využití kapacity arény
v sezóně 2019/2020
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Zdroj: vlastní zpracování dle jednotlivých zpráv z utkání STRABAG Rail Extraligy
(2020), dostupné z <http://www.extraligahazene.cz
5.3.2 Návštěvnost TJ Sokol Nové Veselí v sezóně 2019/2020
V sezóně 2019/2020 nastupoval Sokol Nové Veselí ve třech soutěžích. Kromě
české Extraligy se klub účastnil Českého poháru mužů a poprvé v historii postoupil do
evropského poháru Challenge Cup. Podíl návštěvnosti zápasů v jednotlivých soutěžích
na celkové návštěvnosti ukazuje graf č. 4. Největší procento je zastoupeno zápasy
Extraligy, kterých bylo v domácím prostředí samozřejmě odehráno nejvíce, konkrétně
deset utkání.
Zápasy evropského poháru se na celkové návštěvnosti podílí významným
způsobem, přestože se v domácím prostředí odehrály pouze tři. Vysoký zájem diváků
o tato utkání ukazují, jak se stupňuje zájem nejen s atraktivitou soupeře, ale také
s atraktivitou soutěže. V případě Nového Veselí podpořil zvýšení zájmu a návštěvnosti
také fakt, že šlo o premiéru klubu v prestižní evropské soutěži.
V případě návštěvnosti zápasů Českého poháru hrál roli faktor rozlosování. Hned
tři ze čtyř utkání, do kterých Nové Veselí nastoupilo, byly odehrány v domácí ZDT Aréně
a pozitivně tak přispěly k celkové návštěvnosti klubu v dané sezóně. Jak napovídá počet
odehraných utkání v této soutěži, která se hraje vyřazovacím způsobem, Nové Veselí
zaznamenalo velký úspěch. Poprvé v historii se probojovalo do finále Českého poháru,
které by znamenalo další domácí utkání. Celková návštěvnost by tak byla ještě vyšší.
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Finále poháru bylo ovšem kvůli zmiňovaným mimořádným událostem zrušeno. Celkový
počet návštěvníků tak čítal 5 250 fanoušků.
Graf č. 3: Podíl návštěvnosti v jednotlivých soutěžích na celkové návštěvnosti
v sezóně 2019/2020
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Zdroj: vlastní zpracování dle poskytnutých zpráv z jednotlivých utkání (2020), dostupné
z <http://www.hazena.noveveseli.cz
5.3.3 Dlouhodobá návštěvnost TJ Sokol Nové Veselí
Předchozí kapitola se zabývala celkovou návštěvností všech extraligových klubů
v extraligovém ročníku 2019/2020. Dále také návštěvností klubu TJ Sokol Nové Veselí,
jak v Extralize, tak v ostatních soutěžích. Nyní se zaměřím na vývoj návštěvnosti
extraligových utkání Nového Veselí v delším časovém období, konkrétně od sezóny
2016/2017, která byla pro klub vůbec první v nejvyšší české soutěži.
Níže vložený graf č. 5 ukazuje závislost návštěvnosti na známosti, popularitě
a úspěších. V sezóně 2016/2017 dosáhla návštěvnost všech domácích utkání zhruba
3 600 návštěvníků. Neboť šlo o první sezónu v nejvyšší soutěži, můžeme říci, že se klub
teprve dostával do povědomí sportovních fanoušků. Postupné budování fanouškovské
základny se v nárůstu návštěvnosti projevilo v následující sezóně 2017/2018.
Domácí utkání v tento ročník navštívilo přes 4 tisíce diváků. Pozitivní publicita klubu
přilákala nejen samotné návštěvníky, ale také partnery a sponzory, s jejíchž podporou se
klub mohl dále rozvíjet. Spojení s partnery přineslo posílení kádru a zdokonalení služeb,
což vedlo ke zlepšení výsledků a lepší ekonomické stabilitě klubu. Jak bylo zmíněno
v předchozí kapitole, právě úspěchy jsou jedním z hlavních faktorů, který do arény láká
vyšší množství fanoušků. Důkazem uvedených skutečností je sezóna 2018/2019.
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Posílení mužstva, systémová práce a zvyšující se podpora fanoušků a partnerů pomohla
klubu vybojovat historicky první účast v play-off Extraligy. Kvalitní výkony a výsledky
mužstva zvýšily návštěvnost jednotlivých zápasů v průběhu celé sezóny. Kontinuální růst
návštěvnosti pokračoval i v sezóně 2019/2020. Přestože bylo v domácím prostředí
odehráno méně utkání než v předešlých sezónách, konkrétně šestnáct, celková
návštěvnost dosáhla přibližně 5 300 diváků. Tento počet je od postupu do extraligové
soutěže jasně nejvyšší.
Graf č. 4: Celková návštěvnost domácích zápasů TJ Sokol Nové Veselí od
sezóny 2016/2017
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Zdroj: vlastní zpracování dle poskytnutých zpráv z jednotlivých utkání (2020), dostupné
z <http://www.hazena.noveveseli.cz

5.4 Komunikační nástroje TJ Sokol Nové Veselí s fanoušky
V této kapitole jsou analyzovány základní komunikační nástroje klubu před
aplikováním návrhů na zlepšení, jejichž koncepce je součástí této práce.
5.4.1 Reklama
Jak bylo uvedeno v teoretické části práce, reklamu lze v souvislosti se sportovními
kluby rozdělit do dvou kategorií. První formou je využití reklamy za účelem prezentace
klubu a oslovení většího množství fanoušků. Klub si zvolí konkrétní typ média, pomocí
kterého může cílit svou komunikaci na určité cílové skupiny, které chce oslovit. Ať už
jde o zvýšení zájmu současných fanoušků či snaha získat nové fanoušky.
Tento typ reklamy využívá Nové Veselí v regionálním rádiu Vysočina, které
vysílá pozvánky klubu na domácí utkání nebo zmiňuje jeho výsledky ve sportovních
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zprávách. V rámci pozvánky, kterou při každém utkání prezentuje jiný hráč A-týmu, je
vždy zmíněn soupeř, datum a čas utkání. Pokud jde navíc o televizní utkání, je tato
informace v pozvánce zahrnuta také. Extraligové zápasy v házené se v televizním
vysílání neobjevují pravidelně, z toho důvodu je pro klub výhodné tuto informaci mezi
fanoušky a diváky rozšířit. Tímto způsobem lze oslovit fanoušky, kteří se nemohou utkání
osobně zúčastnit, ale také další potencionální televizní diváky. Rozhlasovou reklamu
uvádí typická speciálně vytvořená úvodní znělka. Na závěr reklamní zprávy je vždy
připojeno motivační sdělení sjednocující klubovou identitu a důležitost přítomnosti
fanoušků přímo v aréně: „S vámi to dokážeme! Jeden klub, jedno srdce“. Díky této
reklamě může navíc klub oslovit fanoušky nejen ve svém regionu, neboť dosah Hitrádia
Vysočina samozřejmě není omezen pouze na jeden kraj. Jinou formu reklamy klub
prakticky nevyužívá.
5.4.2 Public relations
Public relations je pro sportovní kluby důležitý nástroj jejich komunikace nejen
s fanoušky, ale také širší veřejností, současnými i potencionálními sponzory, stejně jako
s médii. Budovat dobré vztahy s veřejností a udržovat pozitivní image klubu, jeho
činností a služeb je samozřejmě důležité také pro Nové Veselí, neboť to klubu přináší
značné výhody. Cílem klubu je vytvářet příznivé podmínky a prostředí pro budování
vztahů se současnými i potencionálními fanoušky, a zároveň snahy omezit negativní
ohlasy. Nové Veselí věnuje public relations velkou pozornost a snaží se svou komunikaci
s fanoušky neustále zlepšovat využitím různých nástrojů.
Jedním ze základních nástrojů PR, které klub využívá, jsou oficiální webové
stránky. Tomuto nástroji se budu detailněji věnovat v kapitole online komunikační kanály
klubu.
Další prostředek, který klub využívá s cílem prezentace a oslovení svých
fanoušků, je lokální deník Novoveselský zpravodaj. Tento deník je obyvatelům Nového
Veselí bezplatně distribuován v tištěné podobě. K dispozici je fanouškům také jeho
online verze na webových stránkách obce. Novoveselský zpravodaj vychází každé
čtvrtletí a shrnuje veškeré dění v Novém Veselí. Tuto tiskovinu vydává právě obec a klub
do ní pouze přispívá svým článkem a fotografiemi, nemůže tedy zcela kontrolovat rozsah
a umístění svých příspěvků. Přesto je tento komunikační nástroj u fanoušků oblíbený.
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Článek klubu vždy shrnuje dění za daný časový úsek, úspěchy či pozvánky na důležitá
utkání. Prostor je většinou věnován také poděkování sponzorům a partnerům klub.
Jednou z novinek, kterou klub v rámci svých PR aktivit zapojil, jsou takzvané
besedy s hráči. První akce tohoto typu proběhla v srpnu 2019 v rámci soustředění hráčů
házené žákovských kategorií z Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Čtyři vybraní
hráči A-týmu včetně hlavního trenéra odpovídali dětem na jejich předem připravené
otázky. Poté probíhala další diskuze a dotazování. Uvolněná atmosféra poskytla dětem
možnost sblížit se přímo s hráči hrající nejvyšší českou soutěž. Úspěch měla také
závěrečná autogramiáda a společné focení dětí s hráči. Beseda měla velmi pozitivní
ohlasy jak ze strany hráčů, dětí, rodičů i od fanoušků na sociálních sítích, což velmi
pozitivně přispělo k vnímání klubu a jeho činností.
Kromě besedy, která byla cílena na děti, proběhla v září 2019 před začátkem
sezóny další nová akce pro nejvěrnější fanoušky klubu. Letní grilování s fanoušky je
událost spoluorganizovaná hráči A-týmu pro držitele permanentních vstupenek, vedení
klubu, a také dobrovolníky, kteří klubu celoročně pomáhají. O fanoušky se starali právě
hráči A-týmu, kteří zajistili občerstvení a určitou formu obsluhy. Cílem bylo utužit vztahy
s fanoušky a poděkovat jim za jejich dlouhodobou podporu. Vysoký dosah akce ovlivnilo
také sdílení zpráv a fotografií z jejího konání Českým svazem házené a Asociací ligových
klubů házené. Oba tyto subjekty pravidelně sdílejí zajímavosti z extraligových klubů.
5.4.2.1 Media relations
Nejen pozitivní vztahy s fanoušky jsou pro klub důležité. Udržovat dobré vztahy
s médii, neboli oblast media relations, je pro Nové Veselí zásadní. V této oblasti pracuje
klub kvalitně, neboť drtivá většina jeho prezentace v médiích vyplývá právě z dobrých
vztahů s novináři. Výskyt informací o dění v klubu v médiích se zvyšuje, což má vliv
také na rostoucí zájem o klub či zvýšení počtu sledujících na sociálních sítích. Pozitivní
prezentace v médiích může přinést klubu i zvýšení fanoušků, kteří budou pravidelně
navštěvovat domácí utkání.
Úspěchy a popularita Nového Veselí se stále zlepšují, což se projevuje na četnosti
článků o klubu v novinách či internetových denících. Informace a rozhovory se zástupci,
trenérem nebo hráči klubu se pravidelně objevují ve Žďárském deníku, deníku Vysočina
či internetovém deníku iDnes.cz. Přestože je házená v České republice méně populární
sport než tradiční sporty jako hokej nebo fotbal, těší se házenkáři Nového Veselí poměrně
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velké popularitě. Nové Veselí je poslední dvě sezóny jediným klubem v kolektivních
sportech, který hraje na Vysočině nejvyšší ligu. Tento fakt se promítá právě na počtu
článků a jejich rozsahu v jednotlivých médích.
Nejčastěji se články objevují po zápasech, kdy nabízí shrnutí průběhu utkání,
případně komentáře hráčů a trenérů z tiskové konference. Případně také fotografie, pokud
je přítomný fotograf daného deníku. Rozhovory s trenérem nebo hráči A-týmu přináší
zmiňované deníky pravidelně v průběhu celé sezóny. Vyšší aktivita je ovlivněna
důležitostí utkání či výraznějším úspěchem klubu, případně v souvislosti s angažováním
nové posily.
Dalším pozitivním aspektem, který klub využívá pro komunikaci s médii, jsou
tiskové konference. Místní novináři pravidelně využívají možnost účastnit se tiskových
konferencí, které se konají po každém utkání jako oficiální součást zápasového programu.
Novináři a jejich fotografové mají poskytnutý přímý přístup k hřišti a na zmiňovanou
pozápasovou konferenci. Kromě toho pořádá klub velkou předsezónní konferenci
s vybranými hráči A-týmu a hlavním trenérem, na kterou jsou samozřejmě novináři
zváni. Tato konference poskytuje shrnutí letní přípravy, přípravných utkání, prezentování
nových hráčů, cíle pro novou sezónu a další prostor pro dotazy novinářů.
5.4.3 Podpora prodeje
Cílem podpory prodeje je pozitivním způsobem ovlivnit a zvýšit množství prodeje
určitého produktu, který klub nabízí. Často jde také o motivaci k finančně výhodnějším
nákupům. Ve sportovním prostředí, stejně jako v případě Nového Veselí, jde především
o podporu prodeje v souvislosti s prodejem vstupenek, zejména takzvaných permanentek.
Klub využívá také dalších nástrojů, jako jsou dárkové předměty nebo soutěže
v souvislosti s klubovým merchandisingem, které podporují další nákupy.
Pokud jde o zvýšení prodeje vstupenek na jednotlivá utkání, snaží se klub oslovit
více fanoušků k návštěvě domácích utkání také atraktivní poločasovou tombolou.
Ke každé vstupence dostane návštěvník jeden slosovatelný lístek a libovolný počet si
může za symbolickou cenu přikoupit. Kromě toho je možné v rámci jednotlivých utkání
uplatnit dílčí slevy. Například vstupné je pro děti do 15 let zcela zdarma.
K podpoře prodeje permanentních vstupenek na domácí utkání nabízí klub
v souvislostí s jejich pořízením několik výhod. Vlastníkům permanentních vstupenek je
poskytnut vstup na všechny extraligové zápasy, včetně play off. Dále vstup na zápasy
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Českého poháru nebo přednostní právo k nákupu vstupenek na evropský pohár. Novou
výhodou představenou před sezónou 2019/2020, kterou přináší vlastnictví permanentky,
byl volný vstup na speciální akci hráčů A-týmu s fanoušky, jenž byla představena
v předcházející kapitole. V rámci zmiňované poločasové tomboly obdrží vlastníci
permanentních vstupenek čtyři slosovatelné lístky. Ovšem právě přednostní právo
k nákupu vstupenek na utkání evropského poháru bylo pro fanoušky, kteří dosud o koupi
permanentní vstupenky pouze uvažovali, velkým lákadlem. Fanoušci mají díky
vlastnictví permanentní vstupenky v případě jejich zájmu jisté místo i na takto atraktivní
zápasy.
Navýšit počet vlastníků permanentních vstupenek je jeden z cílů klubu, kterým
může přilákat fanoušky přímo na domácí utkání a navýšit tak návštěvnost. V této
souvislosti je podpora prodeje orientována zejména na permanentní vstupenky.
Klub využívá nástroj podpory prodeje také v komunikaci se současnými či
potencionálními sponzory. Tato práce je ovšem zaměřena na komunikaci klubu
s fanoušky.
5.4.4 Osobní prodej
Osobní prodej je účinný a důležitý nástroj, avšak jeho využití ke komunikaci
s fanoušky je pro mnoho sportovních klubů, stejně jako Nové Veselí, značně nákladná
záležitost. Oslovovat fanoušky osobně například za účelem prodeje vstupenek či
klubového oblečení by bylo pro klub nejen nákladné, ale také časově náročné. Proto v této
souvislosti využívá klub tento nástroj zejména při jednání s partnery či potencionálními
sponzory. Tato bakalářská práce je však věnována komunikaci klubu především s jeho
fanoušky, proto se tomuto nástroji nebudu dále detailně věnovat.

5.5 Komunikační kampaně
Komunikační kampaně byly v minulosti nástrojem, který byl klubem minimálně
využívaný. Především před současnou sezónou 2019/2020 se klub rozhodl rozvíjet
aktivitu také v této oblasti komunikace. Klub si uvědomuje důležitost vztahů s fanoušky,
kteří svou návštěvou jednotlivých utkání nejen zvyšují příjmy díky vstupnému, prodeji
permanentek či merchandisingu, ale především podporují hráče k lepším výkonům
a přispívají k celkové atmosféře. Z těchto důvodů stále více roste v posledních letech
orientace sportovních klubů na jejich fanoušky. Oslovit fanoušky nemusí být vždy
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jednoduché a vyžaduje to stále nové a zajímavé způsoby. Komunikační kampaně nabízí
klubu příležitosti, jak fanoušky oslovit novým osobitým stylem.
5.5.1 Všichni v červeném
První větší kampaň, kterou klub oslovil své fanoušky, byla prezentována od října
roku 2019. Kampaň s názvem #vsichnivcervenem vznikla v souvislosti s účastí Nového
Veselí v evropském poháru Challenge Cup. Neboť šlo o historicky první zkušenost klubu
s evropskou klubovou scénou, záměrem kampaně bylo aktivovat co největší množství
fanoušků, kteří navštíví domácí zápasy v klubových barvách. Klub chtěl s pomocí
fanoušků vytvořit speciální atmosféru, která by odpovídala jedinečnosti této události.
Jedním z hlavních cílů této kampaně byla propagace klubu, aktivní zapojení
fanoušků do programu zápasu a zároveň vybudit fanoušky ke koupi klubového oblečení,
které sjednocuje klubovou identitu.
Fanoušci byli v rámci této kampaně vyzváni, aby dorazili na utkání evropského
poháru v červené barvě. Klub připravil v prostoru hlediště u vstupu do arény stánek
s klubovým merchandisingem, čímž chtěl podpořit záměr rozšířit nejen klubové oblečení
mezi větší počet fanoušků.
Komunikační kampaň byla zacílena na sociální sítě, především Facebook
a Instagram. Její prezentace však proběhla také na webových stránkách klubu či profilu
na Youtube, kde byla představena speciální video pozvánka hráčů s heslem kampaně.
Nejvyšší pozornost příspěvků zaznamenala kampaň na Facebooku, kde dosahuje klub
nejvyšší sledovanosti. V této souvislosti je zde vyšší dosah než například na klubovém
Instagramu. Právě na Facebooku zaznamenala kampaň dosah až 10 000 uživatelů. Dosah
na sociálních sítích byl vyšší také díky sdílení profilů zaměřených na českou házenou,
například profily Házet nás baví nebo Asociace ligových klubů házené.
Kampaň zaznamenala u fanoušků pozitivní ohlasy. Až devadesát procent
návštěvníků domácího utkání evropského poháru skutečně přišlo tým podpořit
v klubových barvách. Také regionální sportovní deníky ocenily unikátnost kampaně
a prezentovaly články s fotografiemi, což poskytlo klubu bezplatnou publicitu a zvýšil se
její celkový dosah. Stejně tak prezentovalo pozvánku s heslem kampaně také regionální
rádio, které má dosah v celém Kraji Vysočina.
Vedení klubu bylo s ohlasy z řad fanoušků, médií i samotných hráčů velmi
spokojeno a pokračovalo s kampaní také během listopadu 2019, kdy sehrálo mužstvo
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další kolo evropského poháru. Kampaň měla pozitivní vliv na návštěvnost jednotlivých
klubových profilů na sociálních sítích, prodej klubových suvenýrů a zároveň se zvýšil
zájem o další příspěvky na daných profilech včetně zvýšení počtu sledujících. Za celou
dobu kampaně nevyužil klub placenou propagaci jednotlivých příspěvků, kterou sociální
sítě nabízejí.

5.6 Online komunikační kanály
Tato kapitola analyzuje online komunikační kanály Nového Veselí předtím, než
začal klub aplikovat jednotlivé náměty z koncepce zlepšení komunikace s fanoušky, která
je prezentována v další části této práce.
5.6.1 Oficiální webové stránky
Jedním ze základních nástrojů online komunikace klubu, prostřednictvím kterého
klub vytváří a udržuje pozitivní vztahy jak s veřejností, tak s vlastními fanoušky či se
sponzory, jsou oficiální webové stránky. Lze je tedy zařadit mezi nástroje public
relations.
Přestože se v poslední letech přesouvá hlavní aktivita na sociální sítě a jejich
popularita se stále rozšiřuje mezi větší okruh uživatelů, vnímá Nové Veselí svůj klubový
web jako jeden ze základních nástrojů své komunikace. Jak bylo zjištěno z rozhovorů
s fanoušky, velká část z nich uvádí webové stránky jako hlavní zdroj informací o klubu.
Nové Veselí s tímto faktem pracuje a uvědomuje si nutnost věnovat webu patřičnou
pozornost, zejména z hlediska jeho aktuálnosti a objemu informací.
Vzhled webu ctí klubovou identitu, zpracován je v klubových barvách a v pozadí
se objevují samotní hráči či domácí sportovní hala. Hlavní stránka samozřejmě nabízí
odkazy na klubové profily na jednotlivých sociálních sítích. Ovšem právě webové stránky
jsou z hlediska přehlednosti zásadním zdrojem informací jak pro fanoušky, tak pro členy
oddílu, hráče, rodiče či partnery a sponzory. Pro lepší orientaci a uchování informací jsou
stránky rozděleny do konkrétních sekcí, jako například informace o klubu, historie,
největší úspěchy, pořádané turnaje, sponzoři a samozřejmě zejména informace o dění
v A-týmu a mládežnických kategoriích. V této souvislosti je zde možné najít pozvánky
na domácí utkání, přehled budoucích zápasů či výsledky A-týmu nebo mládežnických
kategorií. Konkrétně výsledky však nejsou prezentovány vždy aktuálně a v případě
mládeže se objevují poměrně nepravidelně.
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5.6.2 Facebook
Jak bylo zmíněno v předchozí podkapitole, hlavní pozornost sportovních
fanoušků je upřena na profily klubů na sociálních sítích. Počet návštěvníků sociálních sítí
dnes převyšuje návštěvy oficiálních webů, neboť sociální sítě většinou nabízejí větší
aktivitu nejen samotných klubů, ale také prostor interakce pro fanoušky. Naprostá většina
sportovních klubů využívá jako svou dominantní sociální síť Facebook, což platí také pro
Nové Veselí. Přestože se objevují stále nové profily, Facebook je stále celosvětově
nejpoužívanější sociální síť. Poskytuje uživatelům rychlý a poměrně jednoduchý způsob
komunikace. Sportovní kluby mohou se svými fanoušky komunikovat nejen
prostřednictvím statusů, ale především s využitím fotografií, videí či různých anket a
podobně. Prezentace zajímavého obsahu či nová atraktivní forma oslovení návštěvníků
Facebooku jsou důležitými faktory pro budování vztahu se současnými fanoušky, ale také
pro získávání fanoušků nových. Tento fakt samozřejmě významně ovlivňují sportovní
úspěchy klubu.
5.6.2.1 Počet sledujících
Sokol Nové Veselí sleduje na Facebooku zhruba 2 200 tisíce uživatelů, z nichž
tvoří zásadní podíl mužská populace, konkrétně 64%. Pokud jde o národnostní složení,
tabulka č. 1 ukazuje, že dominantní podíl tvoří logicky sledující z České republiky.
Hráčský kádr Nového Veselí reprezentuje několik hráčů slovenské národnosti, což
ovlivňuje také značnou část sledujících. Na dalších příčkách se objevují například Polsko,
Německo či Slovinsko, tedy země, z nichž pocházejí partnerské oddíly Nového Veselí.
Tabulka č. 1: Územní složení fanoušků TJ Sokol Nové Veselí
země
Česká republika
Slovensko
Polsko
Srbsko
Německo
Bosna a Hercegovina
Chorvatsko
Slovinsko
ostatní
celkem

počet
1 752
135
40
35
29
20
13
11
204
2 239

Zdroj: vlastní zpracování dle poskytnutých údajů z profilu klubu na Facebooku (2020)
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V porovnání počtu sledujících na Facebooku s ostatními českými extraligovými
kluby si Nové Veselí vede poměrně dobře. Jak ukazuje graf č. 6, drží Nové Veselí v této
statistice šesté místo. Tradiční velké kluby jako Plzeň nebo Dukla sleduje na Facebooku
přes 4 000 sledujících. Novému Veselí, přestože je v Extralize teprve čtvrtým rokem,
roste jeho popularita také na facebookovém profilu, kde má přes 2 200 sledujících.
Přeskočil tak například klub s dlouhou házenkářskou tradicí a extraligovými úspěchy HC
Robe Zubří, které sleduje na Facebooku necelých 1 700 uživatelů.
Graf č. 5: Srovnání extraligových klubů podle počtu sledujících na Facebooku
Talent Plzeň
Dukla Praha
HCB Karviná
Lovci Lovosice
HBC Ronal Jičín
TJ Sokol Nové Veselí
KH ISMM Kopřivnice
HC Robe Zubří
SKKP Brno
SKP Frýdek-Místek
TJ Cement Hranice
SHC Maloměřice
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Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z jednotlivých klubových profilů na Facebooku
(2020)
5.6.2.2 Typy příspěvků
Nejčastěji zveřejňovaným typem příspěvků jsou na facebookovém profilu
Nového Veselí fotografie či obrázky. Dále se objevují videa a odkazy na oficiální webové
stránky nebo online články ve sportovních denících. Klub začal v rámci play-off sezóny
2018/2019 k prezentaci pozvánek či výsledků utkání využívat obrázky se speciální
klubovou grafikou. Tyto příspěvky byly mezi sledujícími populární. V rámci zápasů
o umístění

bylo

však

publikování

zmíněných

obrázků

značně

nepravidelné.

Od začátku extraligové sezóny 2019/2020 zapojil klub podle návrhu na zlepšení
grafickou koncepci, kterou začal na svém Facebooku prezentovat pozvánky na utkání,
výsledky, rozhovory s hráči či pohled do zákulisí tréninků a podobně.
Největší odezvu vyvolávají u sledujících Nového Veselí fotografie, což potvrzuje
graf č. 7, který ukazuje průměrný dosah jednotlivých typů příspěvků na facebookovém
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profilu klubu. Přestože videa zveřejňuje klub poměrně sporadicky, budí tento typ
příspěvků u fanoušků velký zájem. Video příspěvky byly sdíleny zejména v souvislosti
s pozvánkami na domácí utkání a jejich forma byla zpracována zajímavým a osobitým
způsobem.
Odkazy na webové stránky klubu či články v online denících zastupují zhruba
dvacet procent. Jde o nejmenší podíl, přesto lze vyčíst, že část lidí na tyto odkazy reaguje
aktivně. Nejnižší dosah mají textové statusy, které mají tendenci splynout s velkým
množstvím jiného obsahu na facebookové stránce. Klub tuto formu sdělování informací
prakticky nevyužívá.
Graf č. 6: Struktura příspěvků na facebookovém profilu TJ Sokol Nové Veselí
ve vztahu k celkovému prezentovanému obsahu
22%
45%

33%

Fotky

Videa

Odkazy

Zdroj: vlastní zpracování dle poskytnutých údajů z profilu klubu na Facebooku (2020)
5.6.3 Instagram
Instagram je sociální sítí, která se specializuje na sdílení fotografií či videí, avšak
poskytuje svým uživatelům také možnost posílání soukromých zpráv. Jak bylo zmíněno
v teoretické části této práce, patří tato sociální síť v současnosti k těm nejpopulárnějším.
Na Instagramu mohou sportovní kluby oslovit fanoušky zajímavým způsobem
a originálními funkcemi, které například Facebook nenabízí.
5.6.3.1 Počet sledujících
V prosinci roku 2018 založil klub svůj nový současný profil, jehož počet
sledujících se od té doby každým měsícem pozvolna zvyšuje. V září 2019 sledovalo Nové
Veselí přes 500 uživatelů. Tabulka č. 2 srovnává české extraligové kluby a počet jejich
sledujících. Jak ukazují jednotlivá čísla, rozdíly sledujících na této sociální sítí jsou
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poměrně velké. Kluby, které mají nejnižší počet fanoušků, jsou na svých instagramových
profilech aktivní prakticky pouze jednou za několik týdnů. Rostoucí počet sledujících
profilu Nového Veselí ovlivňují stále se zlepšující výkony mužstva, a také větší aktivita.
Tabulka č. 2: Srovnání extraligových klubů podle počtu sledujících na Instagramu
klub
Talent Plzeň
Dukla Praha
HCB Karviná
HC Robe Zubří
Lovci Lovosice
KH ISMM Kopřivnice
SKKP Brno
TJ Sokol Nové Veselí
HBC Ronal Jičín
SHC Maloměřice
TJ Cement Hranice
SKP Frýdek-Místek

počet
2 007
1 653
1 582
1 254
923
751
593
575
449
270
220
150

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z klubových profilů na Instagramu (2020)
Téměř dvě třetiny sledujících instagramového profilu Nového Veselí jsou muži.
Graf č. 8 ukazuje, že největší podíl tvoří uživatelé ve věku 18 až 24 let. Obliba sociálních
sítí se stále více rozšiřuje také mezi starší generaci. V případě veselského Instagramu jde
dohromady téměř o jedenáct procent sledujících starších 45 let.
Graf č. 7: Skladba fanoušků na instagramovém profilu TJ Sokol Nové Veselí podle
pohlaví a věku
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Zdroj: vlastní zpracování dle poskytnutých údajů z profilu klubu na Instagramu (2020)
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5.6.3.2 Typy příspěvků
Klub se snaží přinášet aktuální informace svým fanouškům také na jeho
instagramovém profilu. Četnost i kvalita se od založení profilu v roce 2018 výrazně
zlepšila, přesto byl ještě do letošní sezóny klubový Instagram využívaný méně než
Facebook.
Nové možnosti komunikace nabízí samotný Instagram svými novými funkcemi.
Oblíbeným nástrojem jsou takzvané instastories a další efekty jako například možnost
sdílení videí s funkcí slow motion. Dále tvorba koláží z fotografií nebo oslovení fanoušků
pomocí anket, kvízů a podobně. Populární je také možnost vkládání více fotografií nebo
videí do jednoho příspěvku. Pomocí této funkce sdílí Nové Veselí například fotografie
z domácích utkání.
Největší popularitu zaznamenávají právě fotografie ze zápasů, zpráva po vítězném
utkání či informace o příchodu nového hráče. Na tyto příspěvky aktivně reaguje
pozitivním způsobem, tedy takzvaným „To se mi líbí“, obvykle okolo 150 – 170
fanoušků. U fanoušků jsou oblíbené také příspěvky týkající se mládeže.
Tabulka č. 3 ukazuje přehled tří nejpopulárnějších příspěvků dle jejich typu na
instagramovém profilu klubu podle počtu zobrazení. Nejvíce zobrazovaným příspěvkem
na profilu Nového Veselí je fotogalerie, která poskytuje pohled do zákulisí letní přípravy.
Fotografie s oznámením o nové posile nedosáhla takového počtu zobrazení, na druhou
stranu byla však u fanoušků populárnější, což se projevilo ve vyšším počtu pozitivních
reakcí téměř 200 kliknutí „To se mi líbí“. Sdílená videa zatím nedosahovala na veselském
profilu takové obliby jako zmiňované fotografie.
Tabulka č. 3: Nejpopulárnější příspěvky na instagramovém profilu podle počtu
zobrazení
Typ
příspěvku

Počet
zobrazení

"To se mi líbí"

kondiční příprava muži

fotogalerie

2 031

153

oznámení nového hráče

fotografie

1 433

197

pozvánka hráčů A-týmu
na zápasy playoff

video

471

122

Nejpopulárnější příspěvky

Zdroj: vlastní zpracování dle poskytnutých údajů z profilu klubu na Instagramu (2020)
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Popularitu tedy ovlivňuje zejména zajímavost obsahu daného příspěvku. Zájem
fanoušků o jednotlivé příspěvky samozřejmě rovněž úzce souvisí s aktuální formou
a úspěšností klubu během sezóny.
5.6.4 YouTube
YouTube je aktuálně jedna z neoblíbenějších sociálních sítí pro sdílení video
souborů posledních let. Této skutečnosti jsou si vědomy i sportovní kluby, které využívají
svých youtubových kanálů ke komunikaci s fanoušky či partnery.
Nové Veselí provozuje svůj kanál už od dob svého působení v nižší soutěži před
postupem do Extraligy. Přestože veselský profil funguje téměř 8 let, eviduje pouze zhruba
25 videí. K 1. říjnu 2019 odebíralo kanál Nového Veselí 140 uživatelů. Počet zhlédnutí
nejpopulárnějších videí dosahuje téměř 1 600 zhlédnutí. Vůbec nejvyšší sledovanost,
zhruba 4 500 uživatelů, zaznamenalo video s pozvánkou na domácí utkání. Mimo jiné
nabídlo také záběry ze zákulisí týmu jako společná cesta na venkovní zápas, pohled do
kabiny, sestřih z tréninku či předchozích zápasů. Průměrný počet zhlédnutí jednoho videa
se obvykle pohybuje kolem 400 zhlédnutí.
Fanoušky nejvíce oslovují sestřihy z vítězných utkání nebo pozvánky na zápasy
prezentované zajímavým osobitým způsobem, jakým bylo například právě zmiňované
video s nejvyšším dosahem. Oblíbené jsou také krátké video pozvánky na domácí utkání
prezentovaná výraznou osobností A-týmu. Konkrétní hráč, který přiblíží fanouškům
pohled do zákulisí například silové, kondiční nebo herní přípravy a zároveň je vyzve
k návštěvě a podpoře týmu.

57

6 ZHODNOCENÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE
Marketingová komunikace klubu je hodnocena na základě analýzy dat, vlastního
názoru autorky a jednotlivých rozhovorů s fanoušky. Hodnocení je zaměřeno na čtyři
základní komunikační nástroje, komunikační kampaně a online komunikační kanály
klubu, konkrétně webové stránky a profily na sociálních sítích, Facebooku, Instagramu
a YouTube. Komunikační nástroje jsou v této kapitole hodnoceny jednotlivě
v podkapitolách, které shrnují hodnocení a názory autorky, klubu a fanoušků. Tato
kapitola se věnuje hodnocení uvedených komunikačních nástrojů před zavedením návrhů
na zlepšení, jejichž koncepce je hlavním cílem této práce.

6.1 Komunikační nástroje
Komunikační nástroje, které jsou v této bakalářské práce hodnoceny, zahrnují:
reklamu, public relations, podporu prodeje a osobní prodej.
6.1.1 Reklama
Jak bylo zmíněno v analýze reklamních aktivit, klub cílí reklamu především na
obyvatele regionu, tedy blízkého okolí od svého sídla, a Kraje Vysočina. Nové Veselí
si stále buduje v prostředí nejvyšší české soutěže svou pozici, zároveň je házená v České
republice jeden z menších sportů, proto nemá pro klub význam platit reklamu, která by
oslovovala fanoušky napříč republikou. Tyto skutečnosti si klub uvědomuje a v rámci
reklamy se soustředí právě na svůj region, kde je velká šance získat klubu nejen
pozornost, ale také získat více návštěvníků utkání.
Takto nastavené cíle a způsob aplikování reklamy se klubu vyplácí. Jak vyplývá
z rozhovorů s fanoušky, reklamu v regionálním rádiu zaznamenali a považují ji za
atraktivní.
6.1.2 Public relations
V oblasti PR lze hodnotit práci klubu velmi pozitivně. Komunikace Nového
Veselí je dlouhodobě zaměřena na fanoušky, se kterými se klub snaží udržovat dobré
vztahy. Stejně jako s celou házenkářskou komunitou a veřejností obecně. Díky práci
a přístupu v oblasti PR si klub buduje u veřejnosti velmi dobrou image.
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V prvních dvou sezónách od postupu do Extraligy v roce 2016 se klub soustředil
spíše na sportovní a ekonomické cíle. Od následující sezóny se větší pozornost přesunula
také do oblasti komunikace s fanoušky a rozvoji pozitivních vztahů.
Nové Veselí se snaží zaujmout své fanoušky novými a originálními akcemi
založené většinou na bližším kontaktu mezi fanoušky a hráči A-týmu. Tento aspekt byl
v souvislosti s besedami nebo letním grilováním hodnocen fanoušky a veřejností velmi
pozitivně.
Příspěvky klubu v Novoveselském zpravodaji vnímají fanoušci kladně, neboť jim
vyhovuje styl článků, které čtyřikrát ročně shrnují veškeré dění v klubu. Bezplatná
distribuce této tiskoviny rovněž příznivě ovlivňuje čtenost této tiskoviny. Fanoušci by
rádi, aby klub poskytl rozhovory s hráči nebo trenéry také v rámci zpravodaje. Tento
způsob je pro klub zároveň možnost, jak rozšířit tyto informace mezi fanoušky, kteří
nesledují online komunikační kanály.
Hodnocení oficiálních webových stránek klubu, základního nástroje PR pro
komunikaci s veřejností, fanoušky i partnery, je detailněji popsáno v samostatné kapitole.
Udržování dobrých vztahů s médii je v klubu na velmi dobré úrovni. Novináři
projevují o klub dlouhodobě zájem, pravidelně sdílejí pozitivní zprávy. V posledních
letech se v médiích neobjevily články, které by klub prezentovaly negativně. Zástupci
médií oslovují hlavního trenéra i hráče k rozhovorům v průběhu celé sezóny, nejen
u příležitosti klubových tiskových konferencí. Pokud jde o vztahy s médii, poskytují
tiskové konference klubu určitý potenciál ke zlepšení, například jejich počet a kvalita
prezentace.
6.1.3 Podpora prodeje
Podpora prodeje je v této práci zaměřena především na vstupenky, jak
na jednotlivá utkání tak permanentky. Jako dobrou koncepci podpory prodeje hodnotím
postoj klubu k permanentním vstupenkám, jejichž vlastnictví nabízí fanoušků široké
množství výhod. Především zařadit k výhodám přednostní nákup vstupenek na evropský
pohár bylo pro klub dobrým krokem, který fanoušci oceňují. Kromě toho je velmi
pozitivně vnímána také poločasová tombola, která klubu zároveň zvyšuje příjem
ze vstupného.
Navzdory tomu, že jsou výhody z vlastnictví permanentních vstupenek
považovány za atraktivní, z rozhovoru s místopředsedou klubu vyplývá, že seznam
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držitelů permanentek pro sezónu 2019/2020 uváděl zhruba 70 fanoušků. Průměrná
návštěvnost utkání je zhruba třikrát vyšší, proto vidím v této oblasti potenciál. Nastavené
výhody, které permanentky přináší, hodnotí klub jako atraktivní. Klub chce zefektivnit
prezentaci těchto výhod za účelem zvýšení počtu držitelů permanentních vstupenek.
6.1.4 Osobní prodej
Nové Veselí prostřednictvím osobního prodeje se svými fanoušky nekomunikuje,
proto nelze tento komunikační nástroj ve vztahu k fanouškům hodnotit. Klub uplatňuje
osobní prodej při jednání se svými současnými, případně potencionálními sponzory, což
však není předmětem této práce. Z toho důvodu se hodnocení tohoto nástroje nevěnuji.

6.2 Komunikační kampaně
Hodnotit komunikační kampaně Nového Veselí je poměrně obtížné. Klub
v minulých letech tento nástroj prakticky nevyužíval, proto zde není možnost porovnat
komunikační kampaně klubu v průběhu delšího časového období. Jako pozitivní
hodnotím postoj klubu, který si uvědomuje promarněný potenciál v této oblasti
komunikace.
V rámci historicky první účasti Nového Veselí v evropském poháru Challenge
Cup spustil klub kampaň „Všichni v červeném“, která dosáhla u fanoušků velké
pozornosti. Hodnocena byla velmi pozitivně, o čemž svědčí nejen dojmy fanoušků
získané z provedených rozhovorů, ale také návštěva daných utkání, kdy bylo hlediště
skutečně prakticky celé v červeném. Tato kampaň vyvolala vyšší zájem nejen o příspěvky
Veselí na sociálních sítích, ale také vyšší prodej klubového oblečení. Pokud je konkrétní
kampaň představena v ideálním časovém období, například před začátkem sezóny, může
její popularita zvýšit zmíněnou aktivitu na sociálních sítích, ale také prodej vstupenek či
klubového oblečení.
Výhodou typu kampaní, jakým je právě „Všichni v červeném“, je jejich časová
flexibilita. Díky své koncepci může klub takovou kampaň využívat dlouhodobě a zároveň
je zde potenciál k různým modifikacím, kterými může klub opakovaně fanoušky oslovit,
i když v tomto případě je efekt spíše krátkodobý.
Závěrem této kapitoly lze shrnout, že zlepšující se aktivita klubu v oblasti
komunikačních kampaní se dá hodnotit pozitivně. Pokud si Nové Veselí udrží nebo ještě
vylepší kvalitu kampaní, může více upevňovat vztah se svými fanoušky a sjednocovat
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klubovou identitu. Z uskutečněných rozhovorů s vybranými fanoušky je zřejmé, že se jim
tento typ komunikace líbí a rádi by viděli další podobné komunikační kampaně
i v budoucnu, neboť je považují za atraktivní způsob upevňování vztahů mezi klubem
a jeho fanoušky.

6.3 Oficiální webové stránky
Oficiální klubový web splňuje základní požadavky, které by měl web sportovního
klubu plnit. Vizuální stránka ctí klubové barvy a jako celek působí stránky přehledně.
Tento faktor platí rovněž v případě sledování stránek z mobilního telefonu, neboť
klubový web je efektivně přizpůsoben i této možnosti. Jednotlivé informace jsou
rozděleny do logických dílčích částí například informace o klubu, pořádaných turnajích
nebo jednotlivých týmů dle věkových kategorií.
Fanoušci dále oceňují odkazy na jednotlivé profily na sociálních sítích, díky
kterým mohou snadno navštívit profil na Facebooku nebo YouTube, i když sami nemají
účet. Chybí ovšem odkaz na klubový Instagram, prostřednictvím kterého klub stále více
komunikuje.
Pokud jde o samotný obsah stránek, klub by měl zapracovat na aktuálnosti
a atraktivitě. Forma článků je kvalitní a odpovídá sportovnímu prostředí. Zprávy se však
objevují nepravidelně, chybí prezentace pozvánek či výsledků přitažlivým způsobem
podpořeným například klubovou grafikou. Z rozhovorů s fanoušky vyplývá, že by ocenili
také hlubší pohled do interního fungování klubu, ať už sdílení rozhovorů či dojmů
jednotlivých hráčů A-týmu a realizačního týmu nebo zákulisí přípravy mužstva.
Informace ohledně mužského A-týmu jsou před sezónou upraveny podle aktuální
soupisky, fanoušci však rádi sledují také dění z mládežnických týmů, které jsou ve svých
kategoriích velmi úspěšné. V tomto směru by měl klub zaktualizovat také tyto údaje.

6.4 Sociální sítě
Klubové profily na sociálních sítích patří v měřítku extraligových klubů k těm
lepším. Nové Veselí si uvědomuje obrovský potenciál, který sociální sítě nabízí. Snaží se
svým fanouškům poskytovat aktuální informace, zajímavosti z dění v klubu nebo
prezentovat výsledky svých týmů, nejen mužského A-týmu. Rychlá a otevřenější
komunikace mezi klubem a jeho fanoušky je podstatou práce sportovního klubu
na sociálních sítích. Veselí si, stejně jako další kluby, uvědomuje, že na rostoucí
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fanouškovskou základnu nemají vliv pouze výsledky a úspěchy, ale také kvalitní
komunikace. V této souvislosti se klub snaží pracovat na nedostatcích svých profilů.
Množství příspěvků se na jednotlivých profilech zvyšuje a zkvalitňuje.
Ze získaných odpovědí z rozhovorů s fanoušky vyplývá, že tyto snahy vnímají pozitivně
a doufají, že tento trend vylepšování bude nadále pokračovat.
Sociální síť, kterou fanoušci Nového Veselí navštěvují nejvíce, je klubový
Facebook. Kontinuálně roste také popularita Instagramu.
6.4.1 Facebook a Instagram
Práce klubu na těchto dvou profilech prochází pozitivním vývojem. Již během
předchozí sezóny 2018/2019 zlepšil klub prezentaci svých pozvánek a výsledků. V rámci
historicky první účasti klubu v play-off extraligové soutěže představil klub novou grafiku.
Tato grafika je u fanoušků populární, sami ji často sdílejí na svých profilech. Jak již bylo
zmíněno u hodnocení webových stránek, také příspěvkům na facebookovém
a instagramovém profilu chybí určitá pravidelnost. Klub přichází s novými nápady
i zajímavým oslovením fanoušků, je však důležité, aby klub zavedl určitý koncept
komunikace a pravidelnost, která doposud chyběla. Právě to je jeden z aspektů, který
fanoušci v komunikaci postrádali.
Klubové profily na sociálních sítích nejsou omezeny pouze na A-tým. V této
souvislosti nejsou mládežnické týmy dostatečně prezentovány. Výsledky jsou ve většině
případů prezentovány pouze na webových stránkách. Na sociálních sítích jsou zpravidla
sdíleny pouze v případě větších úspěchů, jako je například vyhraný turnaj. Také fanoušci
projevili v rozhovorech zájem o více informací nejen ze zákulisí A-týmu, ale rovněž
z mládežnických soutěží.
6.4.2 YouTube
Kanál klubu na YouTube funguje již řadu let, přesto není jeho potenciál vzhledem
k možnostem ani zdaleka využit. Počet videí je nízký, stejně tak jejich rozmanitost.
Většinu obsahu tvoří pozvánky na domácí utkání. Kvalita jejich zpracování se lepší, klub
k nim přistupuje osobitým způsobem. Pokud byl prezentován dílčí týmový úspěch nebo
vítězný zápas, šlo spíše o autentické záběry než speciálně připravené sestřihy.
Klub respektuje stoupající atraktivitu a počet uživatelů kanálu YouTube, proto
pracuje na zlepšení komunikace také na této sociální síti. Před začátkem sezóny
62

2019/2020 přenášel klub na svém kanále předsezónní tiskovou konferenci s hráči A-týmu
a hlavním trenérem. Tento typ videí nabízející pohled do přípravy týmu a osobní dojmy
hráčů měl u fanoušků úspěch a lze je hodnotit jako kladný nástroj.
V rámci premiérové účasti v evropském poháru sdílel klub na svém kanálu
speciální video pozvánky s hráči. Jednou z nich byla pozvánka hráčů s bubeníky
klubového fan klubu. I tato forma komunikace se fanouškům líbila.
Celkově lze práci klubu na YouTube hodnotit jako průměrnou. V porovnání
s ostatními extraligovými využívá Nové Veselí platformu YouTube častěji, lepší
formou a s větší efektivitou. Hlavním aspektem v tomto porovnání je ovšem téměř nulová
aktivita většiny ostatních týmů v české soutěži. Důležité tedy je, aby klub nadále věnoval
tomuto nástroji patřičnou pozornost.

Na závěr této kapitoly zaměřené na zhodnocení marketingové komunikace klubu
s jeho fanoušky je přiložena shrnující tabulka č. 4, která nabízí přehled jednotlivých
nástrojů s důrazem na hodnocení jejich dosavadního využití. Hodnocení je rozděleno
do dílčích sloupců podle osoby hodnotitele. V tabulce je rovněž uvedeno, jak velká
pozornost je jednotlivým nástrojům věnována v následující kapitole, jež prezentuje
návrhy na zlepšení marketingové komunikace klubu.
Tabulka č. 4: Shrnutí komunikačních nástrojů klubu: zhodnocení a míra jejich
zapojení do návrhu na zlepšení
nástroj

zhodnocení
autorky

zhodnocení
zástupce klubu

zhodnocení
fanoušků

míra zapojení
nástroje

reklama
public relations
podpora prodeje
osobní prodej
komunikační kampaně
webové stránky
Facebook
Instagram
YouTube

dostatečný
kvalitní
kvalitní
nehodnocen
průměrný
průměrný
průměrný
průměrný
průměrný

kvalitní
kvalitní
kvalitní
nehodnocen
nedostatečný
průměrný
průměrný
průměrný
průměrný

kvalitní
velmi kvalitní
kvalitní
nehodnocen
nedostatečný
průměrný
průměrný
průměrný
nedostatečný

2
2
2
1
3
3
3
3
3

Zdroj: vlastní zpracování dle hodnocení autorky, místopředsedy klubu a fanoušků (2020)

63

Legenda tabulky: číselná stupnice s hodnotami od 1 do 3
1. stupeň: nástroj není součástí návrhu na zlepšení,
2. stupeň: nástroj je součástí návrhu na zlepšení,
3. stupeň: nástroj je hlavní částí návrhu na zlepšení.
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7 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE
Následující kapitola je věnována koncepci návrhů na zlepšení marketingové
komunikace klubu TJ Sokol Nové Veselí, především s jeho fanoušky. Jednotlivé návrhy
jsou koncipovány vzhledem k možnostem klubu. Jejich možná realizace byla
konzultována s vedením a některé z návrhů byly do marketingové komunikace
aplikovány již v průběhu sezóny 2019/2020 a psaní této bakalářské práce. Způsob
prezentace a efektivita zavedených změn jsou rovněž zahrnuty v této kapitole.
Koncepce se soustředí na vylepšení čtyř základních komunikačních nástrojů,
konkrétně reklamy, public relations, podpory prodeje a osobního prodeje. Hlavní
pozornost se zaměřuje na online komunikační kanály, tedy na oficiální webové stránky
klubu a jednotlivé profily na sociálních sítích.

7.1 Návrh pravidelné prezentace s využitím komunikačních nástrojů
7.1.1 Reklama
Nové Veselí využívá v současné době zejména rozhlasovou reklamu, díky které
klub osloví své současné i potencionální fanoušky. Klub profituje z velmi dobrých vztahů
s veřejností a médii, které by měl i nadále rozvíjet. Díky tomu nemusí klub investovat
například do tiskové reklamy, neboť zprávy a pozvánky na utkání jsou v médiích
prezentovány i bez využití placené propagace. Investice do tiskové reklamy by
se v současnosti klubu vyplatila především v souvislosti s významným turnajem
či účastí v evropském poháru. Tyto důvody platí i v případě využití venkovní reklamy.
Otázka potřeby vkládat do reklamních aktivit finanční prostředky, je pro klub zásadní.
Pokud jde o zmíněnou reklamu v rozhlase, doporučuji s jejím užíváním
pokračovat a pokusit se rozšířit její dosah. Pozvánky na domácí utkání fanoušci registrují
a hodnotí pozitivně. Jejich forma i způsob prezentace je velmi kvalitní. V sezóně
2019/2020 byly pozvánky před každým domácím utkáním vysílány vždy od čtvrtečního
rána. Zlepšení se tedy klubu nabízí, pokud jde o frekvenci vysílání. Sdělení by mělo být
v rádiu zveřejněno minimálně čtyři až pět dní před datem konání a opakováno alespoň
čtyřikrát denně, pokud možno v atraktivních časech. Rozšiřovat povědomí o klubu
prostřednictvím rozhlasové reklamy lze také využitím pravidelné prezentace výsledků
jednotlivých utkání, turnajů pořádaných klubem a podobně.
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V oblasti reklamy navrhuji do budoucna zvážit využití reklamy na internetu, který
je v současné době hlavním zdrojem informací sportovních fanoušků. Reklama na některé
ze sportovně zaměřených sportovních stránek je ideální prostředí pro zisk nových
fanoušků. Případně zacílit internetovou reklamou na obyvatele regionu.
V souvislosti s internetovou reklamou nabízí potenciál také placená propagace,
která je dostupná na sociálních sítích, například Facebooku nebo Instagramu. Tyto
platformy poskytují v porovnání s jinými druhy reklamy poměrně levnou formu
prezentace. Klub může propagovat nejen svou stránku na dané sociální síti, ale také
jednotlivé příspěvky.
Všechny navrhované formy placené propagace klubu samozřejmě závisí
na finančních možnostech a posouzení, zda se tento typ investice klubu vyplatí. Z těchto
důvodů neuvádím detailnější popis, neboť klub v současné době o rozšíření svých
reklamních aktivit neuvažuje.
7.1.2 Public relations
Oblast public relations je nastavena velmi dobře. Klub profituje z dobrých vztahů
s veřejností, která aktivity klubu oceňuje pozitivně. Zejména dobré vztahy s médii přináší
klubu častou a pozitivní publicitu nejen v lokálních denících, ale také celostátních
sportovních médiích.
Novináři mají k dispozici aktuální zprávy z dění v klubu. Stejně tak kontakty na
pověřené osoby, které jim poskytnou potřebné informace. Zástupci médií jsou i nadále
zváni na oficiální akce klubu a informováni o zajímavých událostech a aktivitách. Jedním
ze způsobů, jak novináře oslovit a více prohlubovat dobré vztahy, je i pořádání tiskových
konferencí mimo oficiální zápasový program. Vzhledem k poměrně pravidelné
komunikaci novinářů se zástupci klubu, není nutné, aby byly tyto tiskové konference
pořádány příliš často. Klub uspořádal pro místní novináře tiskovou konferenci před
sezónou 2019/2020, které se účastnil hlavní trenér a čtyři vybraní hráči mužstva, včetně
kapitána týmu. Tento typ prezentace měl velký úspěch, neboť poskytl shrnující náhled
do letní přípravy mužstva a změn v kádru, včetně velkého prostoru pro dotazy médií.
Video záznam tiskové konference byl navíc poskytnut také fanouškům prostřednictvím
klubového profilu na YouTube.
Další možnost rozšíření komunikace s fanoušky nabízí Novoveselský zpravodaj.
Přestože tento deník nevydává přímo klub sám, obsahová forma článků je zcela pod
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kontrolou klubu. Kromě obecného shrnutí, které by měl klub v rámci příspěvků
prezentovat i nadále, by bylo vhodné čtenáře více oslovit. Například prostřednictvím
rozhovorů s hráči, trenéry nebo zástupci klubu.
Před pár lety spolupracovalo Nové Veselí s místní organizací Oblastní charitou
Žďár nad Sázavou. Vzájemnou kooperaci ocenili nejen zástupci této organizace, ale také
fanoušci, hráči a zástupci klubu. V rámci podpory a dalšího zlepšení oblasti PR bylo
klubu navrženo podobný typ události zorganizovat znovu. Klub se rozhodl navázat
na dřívější úspěšnou spolupráci s Oblastní charitou a oslovit ji již v průběhu podzimní
části letošní sezóny. V prosinci 2019 byl u příležitosti extraligového utkání uspořádán
tzv. „Zápas pro hospic“. Nové Veselí sehrálo v domácí ZDT Aréně zápas proti týmu
HC Dukla Praha. Utkání bylo vysíláno kamerami České televize na sportovním
kanále ČT Sport. Díky tomu byl dosah celé akce mnohonásobně vyšší. Klub věnoval
Oblastní charitě 100 Kč za každou vstřelenou branku do sítě soupeře na podporu domácí
hospicové péče. K této dobré akci se navíc mohli připojit i samotní fanoušci. V průběhu
listopadu byla do haly instalována pokladna, kam mohli diváci přispět libovolnou částku
na podporu místní charitativní organizace. Sbírka probíhala několik týdnů
až do vánočních svátků v rámci všech utkání mužského A-týmu a dorosteneckých
družstev. Hráči nakonec přispěli částkou 2 300 Kč, která byla v součtu s dary fanoušků
navýšena na zhruba 8 000 Kč. Informace o akci byly prezentovány v širokém spektru
médií a ohlasy byly ze všech stran velmi pozitivní. Prezentace této akce proběhla mimo
jiné prostřednictvím plakátů v hale a grafiky na sociálních sítích viz obrázek č. 7.
Obrázek č. 7: Prezentace akce s názvem „Zápas pro hospic“

Zdroj: <http://www.hazena.noveveseli.cz
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Public relations jsou pro klub klíčovým nástrojem, kterému klub i nadále věnuje
patřičnou pozornost. Názory veřejnosti i fanoušků se mohou snadno změnit a případné
negativní vnímání by samozřejmě ovlivnilo i fanouškovskou základnu. Oblast PR
poskytuje klubu spektrum možností, jak oslovit další cílové skupiny, které současnými
aktivitami doposud nezasáhl. Důležité je rovněž pokračovat v pravidelné komunikaci
s médii, která je v současné době na velmi dobré úrovni. Aktivity PR je tedy třeba
neustále rozvíjet i v rámci každodenních činností, jejichž důležitost se často podceňuje.
7.1.3 Podpora prodeje
Podpora prodeje vstupenek, respektive permanentních vstupenek je koncipována
správně. Permanentní vstupenky poskytují držitelům mnoho výhod a Nové Veselí plánuje
tento nástroj komunikačního mixu využívat i v budoucnu.
Výhody, které koupě permanentní vstupenky přináší, je třeba více prezentovat
mezi fanoušky s cílem zvýšit aktuální počet držitelů permanentek. Prezentaci výhod
permanentních vstupenek a možnost jejich zisku navrhuji více sdílet nejen
prostřednictvím webových stránek či sociálních sítí, ale také moderátorem během
domácích utkání.
Na webových stránkách a sociálních sítích navrhuji zahájit prezentaci
permanentních vstupenek na novou sezónu nejméně měsíc před startem soutěže.
Příspěvek musí obsahovat cenu a veškeré výhody, které koupě této vstupenky fanouškům
přinese. Doporučuji rovněž doplnit fotografií s aktuálním designem, který je také každou
sezónu jiný. Informace je důležité sdílet během letní přípravy opakovaně, například
v rámci každého přípravného zápasu, jenž tým v domácí hale sehraje.
7.1.4 Osobní prodej
Oblasti osobního prodeje v komunikaci s fanoušky nevěnuje aktuálně klub
přílišnou pozornost. Vzhledem k nákladné a personálně náročné formě tohoto nástroje
se Novému Veselí nevyplatí v současné době investovat finanční a personální kapacity.
Z hlediska efektivity komunikace s fanoušky je pro klub lepší věnovat se i nadále
nástrojům reklamy, podpory prodeje a především public relations.
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7.2 Komunikační kampaně
Komunikační kampaně jsou nástrojem, kterému se klub rozhodl věnovat
patřičnou pozornost, neboť si uvědomuje sílu tohoto nástroje. Úroveň poslední kampaně
s názvem „Všichni v červeném“ byla velmi dobrá a u fanoušků sklidila úspěch.
Kampaň byla poprvé aplikována v souvislosti s evropským pohárem, tedy pro klub velmi
významnou událostí. Pokud jde o princip této kampaně, jejíž účel je oslovit fanoušky
prostřednictvím sjednocení klubového ducha, měl by klub s tímto typem kampaně
i nadále pokračovat. Právě zejména v souvislosti s významnými či důležitými zápasy
a turnaji.
Pokud bude klub věnovat kampaním náležitou pozornost a uvažovat nad novými
zajímavými nápady, doporučuji kampaně do klubové komunikace zapojovat pravidelně.
Vzhledem ke specifickému prostředí, musí ovšem klub zvážit obsah a formu sdělení,
které chce kampaní prezentovat. Nové Veselí správně upřednostňuje osobitou formu
a význam před preferencí velkých profesionálních marketingových kampaní. Důležitým
aspektem je zde samotné zapojení fanoušků.
V případě plánování nových kampaní, by mohl klub uvažovat o zapojení mládeže,
která je v Novém Veselí jedna z nejlepších v celé České republice. Orientace kampaně
na děti a mládež nabízí velký potenciál do budoucna. Tato cílová skupina může klub
podporovat dlouhé roky, čímž by vzrostl také klubový rozpočet, kam by směřovaly
příjmy z prodeje jednotlivých či permanentních vstupenek, klubového merchandisingu
a podobně. Především by se však mohla rozrůstat hráčská základna, což je z hlediska cílů
klubu důležitější faktor, než samotné příjmy. Pokud je navíc kampaň cílena na děti,
přirozeně musí být do celého procesu zapojeni také rodiče, což klubu nabízí další prostor
rozšít povědomí o svých činnostech.
Tvorba komunikačních kampaní je dlouhodobý proces, který zahrnuje řadu úvah
a činností, které je třeba správně naplánovat. Předtím než bude chtít klub připravit novou
kampaň, musí promyslet její účel, formu prezentace a cílovou skupinu, kterou chce klub
oslovit. Všem uvedeným krokům samozřejmě předchází, pokud možno originální nápad.
Podstatné je zaujmout fanoušky, ať už děti či dospělé, aby si ke klubu vyvíjeli pozitivní
vztah a chodili na házenou rádi.
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7.3 Návrh online komunikace: domácí extraligová utkání
Komunikace s fanoušky prostřednictvím sociálních sítí nabízí v současné digitální
době velký potenciál, jak s fanoušky komunikovat pravidelně a především zajímavým
způsobem. Nové Veselí se musí v této souvislosti soustředit na zefektivnění své
komunikace, aby byly jeho sociální sítě spravovány co nejlépe. Základem bylo navržení
nové grafiky, která fanoušky zaujme a bude reprezentovat klubového ducha. Účelem
grafiky je prezentace aktivit jak mužského, tak mládežnických týmů.
Následující koncepce je vytvořena jako konkrétní příklad online komunikace pro
domácí extraligové utkání, které se obvykle hraje v sobotu večer. S tímto předpokladem
pracuje i tato koncepce. Návrh byl vytvořen jako týdenní souhrn aktivit na klubových
webových stránkách, profilu na Facebooku, Instagramu a YouTube. Změny zavedené již
během sezóny měly na komunikaci klubu na jeho profilech pozitivní vliv, jenž se rovněž
projevuje na neustále se zvyšujícím počtu sledujících.
7.3.1 Pondělí
Online komunikace je v pondělí věnována především prezentaci výsledků
mládeže. V rámci kategorií mladšího a staršího dorostu, které patří k republikové elitě,
bylo navrženo sdílet výsledky na klubovém webu po každém kole. Součástí těchto zpráv
je i hodnocení hlavních trenérů, které fanouškům poskytují přehled o utkáních, neboť
zápasy mládeže nejsou běžně vysílány. Uvedeny jsou rovněž zápasové statistiky.
Obrázek č. 8 ukazuje jednu z nově navržených grafik, které jsou k prezentaci výsledků
dorostu sdíleny na Facebooku a Instagramu. Součástí příspěvku s tímto grafickým
návrhem je přímý odkaz na webové stránky, kde fanoušci najdou kompletní informace.
Obrázek č. 8: Výsledky utkání dorosteneckých družstev

Zdroj:
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Pokud jde o výsledky a úspěchy žákovských kategorií, doporučuji sdílet
informace s menší četností, neboť tyto kategorie nehrají svá utkání pravidelně každý
týden. Důležitější je prezentovat výsledky žáků zejména v souvislosti s turnaji.
Dalším nástrojem, který je ve sportovním prostředí u fanoušků oblíbený, jsou
krátké video sestřihy zajímavých momentů z utkání, zejména z utkání A-týmu. Klub tento
instrument doposud nevyužíval, proto se domnívám, že v případě kvalitního zpracování,
nabízí video sestřihy nové atraktivní možnosti, jak fanoušky zaujmout. Hlavní aktivita
přirozeně probíhá o víkendu během konání zápasu a v pondělí nejsou obvykle
prezentovány žádné nové zprávy. Tento den tedy nabízí ideální příležitost sdílet zmíněné
video sestřihy, které fanouškům připomenou uplynulý zápas a zároveň mohou navnadit
na další utkání.
7.3.2 Úterý
Úterní odpoledne je opět zaměřeno na A-tým. V tento den navrhuji zveřejnění
pozvánky na domácí utkání na webu, Facebooku i Instagramu. Pozvánky jsou opět
zpracovány do grafické podoby, která ctí klubové barvy. Součástí grafiky jsou
samozřejmě základní informace, jako datum a čas utkání či soupeř. Obrázek č. 9 ukazuje
pozvánku na konkrétní utkání, které bylo navíc vysíláno v televizi. Tento fakt je
do pozvánky rovněž zapracován, aby klub upozornil a upoutal více fanoušků.
Obrázek č. 9: Pozvánka na domácí extraligové utkání
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7.3.3 Středa
V průběhu dní, které utkání předcházejí, je třeba i nadále s fanoušky komunikovat
a posilovat v nich zájem o aktuální dění. Středa dle mého názoru poskytuje prostor pro
pohled do zákulisí přípravy A-týmu na jeho víkendový zápas.
Prostřednictvím Instagramu a jeho typických originálních funkcí, především tzv.
instastories, může klub fanouškům nabídnout momenty z kondiční, silové či herní
přípravy. Atraktivním způsobem, jak fanoušky na klubovém profilu oslovit, může být
také zapojení do aktivity na Instagramu samotné hráče. Vybraný zástupce týmu by mohl
například ukázat fanouškům záběry z jeho běžného dne či poskytnout náhled do zákulisí
týmu nebo haly. Tato forma začíná být u sportovních týmu velmi populární a na
Instagramu ji registruji stále častěji. Z toho důvodu si myslím, že by tento nápad mohlo
efektivně realizovat také Nové Veselí. Například prostřednictvím takzvaných
instastories, kde je možné sdílet fotografie a krátká videa, jenž jsou fanouškům
k dispozici po dobu 24 hodin.
Facebook by měl dle mého prezentovat zejména fotografie z tréninku s odkazem
na klubový Instagram, jehož výše zmíněné funkce nabízejí potenciál efektivní
komunikace klubu s fanoušky. Zároveň je možné tímto způsobem zlepšit práci klubu
na jeho instagramovém profilu a zvýšit tak jeho popularitu a počet sledujících.
7.3.4 Čtvrtek
Od čtvrtka je vysílána pozvánka na domácí utkání v regionálním Hitrádiu
Vysočina. Forma prezentace je kvalitní a originální, neboť na každý zápas prezentuje
pozvánku jiný hráč, což je u fanoušků oblíbené, jak sami uváděli v rozhovorech. Tento
nástroj je však součástí reklamních aktivit, proto nebude v této části online komunikace
dále rozveden.
Důležité je prezentovat nejen dění v A-týmu, ale také informace z dalších
družstev, které klub reprezentují. Pokud hrají týmy Nového Veselí svá víkendová utkání
v domácím prostředí, doporučuji tuto skutečnost prezentovat a pozvat fanoušky
na kompletní program. Příklad pozvánky je zobrazen na obrázku č. 10, nechybí rovněž
poutavý titulek. Grafické zpracování opět ctí klubové barvy a zároveň fanouškům
připomíná již jednou sdílené pozvání na extraligový zápas mužů, který je samozřejmě
hlavním zápasem dne.
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Obrázek č. 10: Pozvánka na víkendová domácí utkání
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<https://www.facebook.com/hazena.noveveseli.cz/
7.3.5 Pátek
Den před konáním samotného zápasu navrhuji zveřejňovat pravidelný komentář
tzv. „ohlasy z kabiny“. V rámci tohoto příspěvku sdílí hlavní trenér a vybraný hráč
mužstva svá očekávání před daným zápasem, průběh přípravy, případně další zajímavosti
a nechybí také osobní pozvánka pro fanoušky. Obrázek č. 11 ukazuje konkrétní příklad,
jakou formou tyto ohlasy na sociálních sítích prezentovat. Pro příspěvek na webových
stránkách, Facebooku i Instagramu je vždy vybrána fotka hráče z předchozích utkání.
Fotografie jsou využívány jako prvek, který fanoušky zaujme a upoutá k samotnému
komentáři větší pozornost.
Obrázek č. 11: Ohlas před extraligovým utkáním
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7.3.6 Sobota
Sobota, den konání zápasu, je po sportovní stránce přirozeně nejdůležitějším dnem
celého týdne. Přípravy týmu vrcholí a fanoušci jsou natěšení na domácí utkání. S těmito
fakty musí komunikace klubu s fanoušky pečlivě pracovat a svou aktivitu na sociálních
sítích stupňovat.
První věcí, pomocí které se zdůrazní důležitost dne, je zveřejnění obrázku,
ve sportovním prostředí označovaného jako tzv. „match day“. Toto grafické zpracování
má především upomínací funkci. Zároveň jde o další atraktivní způsob prezentace
základních informací a sjednocení stylu sdíleného obsahu, neboť grafika ctí klubové
barvy. Obrázek č. 12 nabízí náhled na konkrétní „match day“, jenž zahrnuje také logo
televizí stanice, neboť bylo utkání vysílání v televizi. Přenosy z nejvyšší české
házenkářské soutěže nejsou v televizi vysílány pravidelně. Z toho důvodu doporučuji
touto formou televizní utkání zdůraznit, aby klub upoutal více fanoušků a případně oslovil
další diváky. Detailem, který je součástí pozvánky i „match day“ grafiky, je fotografie
hráče. Fanoušci na tento typ prezentace obecně aktivně reagují, proto navrhuji s touto
formou i nadále pokračovat.
Na facebookovém profilu doporučuji zahrnout do sdílení „match day“ obrázku
přímý odkaz na sledování zápasů Nového Veselí z hřišť soupeřů. Cílem je usnadnit
fanouškům přístup k vysílání a zvýšit tak sledovanost.
Obrázek č. 12: „Match day“
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Zavedení jednotného zpracování grafiky v klubových barvách ctí samozřejmě
také příspěvky se zprávou o poločasovém a konečném výsledku utkání. Poločasový
výsledek, který reprezentuje levá část obrázku č. 11, není na sociálních sítích sdílen jako
hlavní příspěvek. Informovat o průběžném stavu utkání je důležité, klub ovšem nechce
své profily příliš zahltit. Aktuální stav po poločase je tedy prezentován prostřednictvím
tzv. „stories“, jak na Instagramu tak Facebooku.
Pravá část obrázku č. 13 poté naznačuje, jak je sdílen výsledek utkání. Toto
grafické zpracování je rovněž zveřejněno na webových stránkách, kde je součástí
tzv. zprávy z utkání. Tato zpráva poskytuje shrnutí utkání a jeho nejzajímavější momenty,
případně vyzdvihuje individuální výkon hráče apod. Součástí jsou rovněž základní
statistiky, jako počet gólů, trestné minuty či karetní tresty, rozhodčí a počet diváků.
Na závěr jsou uvedeny komentáře hlavních trenérů obou mužstev a dvou vybraných
hráčů, kteří se účastní pozápasové tiskové konference.
Obrázek č. 13: Poločasový a konečný výsledek utkání
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Po každém domácím zápase by měla být na facebookovém a instagramovém
profilu zveřejněna fotogalerie z daného utkání. V případě Instagramu navrhuji vybrat
deset nejzajímavějších zákroků případně individuálních akcí, které budou zveřejněny
v rámci jednoho příspěvku.
Pokud jde o Facebook, ten umožňuje zveřejnit libovolné množství
fotografií v jednom albu. Přesto doporučuji přiměřený počet fotografií, aby měli
fanoušci motivaci prohlédnout si kompletní album. V této sezóně se osvědčil počet
zhruba 20 až 30 fotografií, jenž zahrnovaly nejrůznější situace ze hry, pohled na lavičku
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a rovněž mezi fanoušky, kteří se rádi na fotografiích hledají a často pak fotografie dále
sdílejí na svých osobních profilech.
7.3.7 Neděle
Klubová grafika nebo fotografie z tiskové konference s odkazem na zprávu
z utkání, která se zveřejňuje na klubovém webu, je další prostředek, jak rozšířit okruh
sdílených příspěvků. Zároveň klub udržuje se svými fanoušky komunikaci i v dalších
dnech po zápasech, což je rovněž důležité.
Zpráva z utkání poskytuje užitečný materiál, jak pro fanoušky, kteří nemohli
utkání sledovat, tak například pro novináře. Deníky a jejich novináři, kteří pravidelně píší
o dění a výsledcích mužstva, se osobně neúčastní všech zápasů v domácí hale. Z toho
důvodu je pro ně shrnutí na webových stránkách cenným zdrojem informací.
Obrázek č. 14 představuje jednu z možností, jak odkaz na zprávu z utkání prezentovat
na sociálních sítích. Fotografie poskytne fanouškům pohled do zákulisí tiskové
konference, kam nemají přístup, a zároveň bude odkazovat na zmiňované shrnutí
na klubovém webu. Jak jsem zmiňovala již v průběhu této práce, fotografie považuji
za důležitý nástroj pro zefektivnění online komunikace.
Obrázek č. 14: Fotografie z pozápasové tiskové konference

Zdroj:

facebookový

profil

TJ

Sokol

Nové

Veselí

(2019),

dostupné

z

<https://www.facebook.com/hazena.noveveseli.cz/

7.4 Návrh online komunikace: domácí pohárová utkání
Mužstvo Nového Veselí se neúčastní pouze české extraligové soutěže, jak bylo
již uvedeno v rámci kapitoly analýzy klubu. V sezóně 2019/2020 bojoval klub rovněž
v dalších dvou soutěžích, konkrétně v Českém poháru mužů a poprvé v historii také
v evropském poháru Challenge Cup.
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Pokud jde o návrhy online komunikace v rámci domácích pohárových utkání,
navrhuji udržovat koncepci vytvořenou pro extraligová utkání. Stejně tedy jako v případě
Extraligy, zveřejní klub zhruba 5 dní před utkáním pozvánku. Den před utkáním bude
fanouškům poskytnutý ohlas před zápasem včetně fotografie hráče. Dopoledne v den
zápasu zmiňovaný „match day“ a během samotného utkání samozřejmě poločasový
a konečný výsledek. Všechny tyto nástroje jsou opět zpracovány v nově zavedené
klubové grafice a barvách. Součástí grafiky je rovněž sjednocující motto klubu, které
zní #1klub1srdce.
V případě evropského poháru bylo důležité zdůraznit unikátnost této soutěže
a fakt, že si klub poprvé svými výsledky vybojoval právo v této soutěži startovat.
V okamžiku, kdy je klubu vylosován soupeř a určeno datum konání zápasu, je třeba
prezentovat tyto informace fanouškům s dostatečným předstihem a patřičnou pozorností.
V této souvislosti byla vytvořena speciální grafika, která byla umístěna jako úvodní
fotka na klubový facebookový profil. Formát a styl této grafiky ukazuje obrázek č. 15.
Díky tomu byly nejdůležitější informace dostupné a viditelné všem návštěvníkům
klubového Facebooku již dva týdny před utkáním.
Obrázek č. 15: Aktivace fanoušků před domácím utkáním mužstva v evropském
poháru
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<https://www.facebook.com/hazena.noveveseli.cz/
Obrázek č. 16 poté ukazuje pozvánku na domácí utkání 3. kola evropského poháru
zveřejňovanou zhruba týden dopředu, jak bylo zmíněno výše. Stejný styl byl následně
použit také pro prezentaci informací o druhém zápase na hřišti soupeře, neboť formát
soutěže evropského poháru definuje dva zápasy.
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Obrázek č. 16: Pozvánka na domácí utkání evropského poháru

Zdroj:
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z

<https://www.facebook.com/hazena.noveveseli.cz/
Soutěže Českého poháru mužů se klub účastní každou sezónu a pravidelně
dosahuje kvalitních výsledků a úspěchů v podobě účasti v semifinále. Do stejné fáze se
klub probojoval také v této sezóně 2019/2020. Vzhledem k motivaci všech hráčů a celého
klub a touze probojovat se poprvé v historii do finále této soutěže, bylo důležité vzbudit
emoce také u fanoušků.
V této souvislosti jsem doporučila opět využít úvodní stránku na Facebooku, jako
nástroj, který se osvědčil již u evropského poháru. Důležité bylo prezentovat nejen
zásadní informace, jako datum, čas a soupeř, ale zejména vybudit u fanoušků zájem přijít
podpořit celý tým přímo do arény. Formu, kterou klub chtěl své fanoušky aktivovat
a oslovit, prezentuje obrázek č. 17.
Obrázek č. 17: Aktivace fanoušků před důležitým utkáním mužstva v Českém
poháru

Zdroj:

facebookový

profil

TJ

Sokol

Nové

<https://www.facebook.com/hazena.noveveseli.cz/
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7.5 Další nástroje online komunikace
Kromě pravidelných týdenních příspěvků, které jsou sdíleny v rámci
extraligových nebo pohárových utkání, je důležité věnovat pozornost také dalším
způsobům, jak zlepšit online komunikaci klubu.
Před samotným začátkem soutěže je vhodné sdílet s fanoušky program všech
zápasů, které klub v jednotlivých soutěžích čekají. Tento přehled termínů se v závislosti
na aktuálních okolnostech mění, každopádně poskytuje fanouškům předběžný souhrn,
díky kterému mohou přizpůsobit své plány například vůči utkání, které chtějí navštívit.
Tento návrh byl zpracován již pro podzimní část roku 2019. Konkrétní příklad uvádí
obrázek č. 18, který představuje přehled všech utkání, jejichž termíny byly před začátkem
soutěže rozlosovány.
Obrázek č. 18: Rozpis utkání podzimní části mužstva Nového Veselí

Zdroj:
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<https://www.facebook.com/hazena.noveveseli.cz/
Vzhledem ke zmiňovaným změnám, které v rozpisu utkání obvykle nastanou, je
vhodné sdílet také aktuální rozpis utkání například na daný měsíc, jak ukazuje
obrázek č. 19, který shrnuje program mužstva Nového Veselí na listopad 2019. Klub tedy
prezentuje aktualizované údaje atraktivním způsobem, navíc v klubových barvách.

79

Obrázek č. 19: Měsíční rozpis utkání A-týmu Nového Veselí

Zdroj:
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Jak bylo zmíněno v kapitole analýzy klubové komunikace, fotografie jsou
u fanoušků nejoblíbenějším typem příspěvku. Z toho důvodu jsou součástí také dalšího
návrhu na pravidelné příspěvky, a to v souvislosti se zavedením pravidelných měsíčních
rozhovorů s trenérem, hráči či zástupci klubu. Rozhovory, stejně jako další obsáhlejší
články, prezentuje klub na svých webových stránkách, jak ukazuje obrázek č. 20.
Upozornit fanoušky na nový rozhovor a zvýšit tak jeho dosah by ovšem klub mohl
prostřednictvím Facebooku a Instagramu. V této souvislosti bylo zavedeno sdílení
fotografie hráče či trenéra, s kterým byl daný rozhovor uskutečněn. Součástí příspěvku
s fotografií je pochopitelně přímý odkaz na příspěvek na webových stránkách, dále pokud
možno přitažlivý titulek a krátké shrnutí, které by mělo fanoušky upoutat.
Obrázek č. 20: Prezentace rozhovoru na webových stránkách

Zdroj: <http://www.hazena.noveveseli.cz
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Zapojit samotné fanoušky do klubové komunikace je další způsob, jak zatraktivnit
vztahy mezi klubem a jeho fanoušky. V případě rozhovorů navrhuji zapojit fanoušky
přímo do jejich tvorby, například položit hráči otázku od fanoušků, která se opakovala
nejčastěji.
Velkou oblibu zaznamenávají soutěže pro fanoušky, a to nejen přímo v hale, ale
právě také nové soutěže na sociálních sítích. Ať už jde o klubový merchandising nebo
vstupenky na utkání. S rostoucí popularitou klubového Instagramu bylo klubu
doporučeno, aby soutěže rozšířil také na tuto platformu.
Klub samozřejmě myslí nejen na své fanoušky, ale rovněž na hráče a realizační
tým. V rámci zlepšení této oblasti, bylo navrhnuto zpracovat grafický návrh blahopřání
k narozeninám. Na facebookovém a instagramovém profilu jsou tedy sdíleny speciálně
zpracované fotografie hráče s jeho jménem, konkrétní příklad lze vidět na obrázku č. 21.,
a v příspěvku je připojeno přání.
Obrázek č. 21: Narozeninové přání pro hráče A-týmu

Zdroj:
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z
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Důležité je rovněž prezentovat individuální úspěchy hráčů, jako je například
nominace do reprezentačních výběrů. Obrázek č. 22 ukazuje grafiku, která byla
zpracována pro sdílení zprávy o premiérové nominaci hráče veselského mužstva
do seniorského výběru české házenkářské reprezentace.
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Obrázek č. 22: Nominace hráče do reprezentačního výběru

Zdroj:
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Youtube a jeho využití je zatím nástrojem využívaným spíše u příležitosti sdílení
důležitých utkání či prezentace zajímavého obsahu, než pravidelných příspěvků. Jde
například o video pozvánky na domácí utkání, do kterých jsou přímo zapojeni hráči Atýmu. Tento styl a zpracování navrhuji nadále využívat a více rozpracovat v rámci
významných utkání, jako je například play off nebo účast v evropském poháru a podobně.
Tisková konference před sezónou byla u fanoušků rovněž populární. Tento způsob
shrnutí letní přípravy, cílů na sezónu a ohlasů trenéra i hráčů doporučuji zachovat i do
následujících let. V souvislosti s tiskovými konferencemi je třeba zvážit jejich častější
sdílení. Tiskové konference jsou pořádány po každém zápase a mnohdy jsou natáčeny
pro místní internetovou televizi. Této skutečnosti by mohl klub využít pro svůj YouTube
kanál a sdílet záznamy z pozápasových tiskových konferencí například u příležitosti
zápasů proti atraktivním soupeřům.
Během aktuální sezóny, která byla bohužel předčasně ukončena, chtěl klub nadále
vylepšovat komunikaci na svém YouTube kanále. V této souvislosti byla navržena série
zápasů s názvem „Zpátky do minulosti“. Během května a června 2020 bylo každou sobotu
odpoledne po dobu pěti týdnů vysíláno jedno vybrané utkání z každé sezóny od postupu
klubu do Extraligy. Videa byla díky nástrojům studia YouTube vysílána jako premiéra,
kterou fanoušci sledovali v podstatě v přímém přenosu. Po skončení této premiéry zůstaly
záznamy utkání uloženy na veselském kanále a každý týden lze pozorovat nárůst počtu
zhlédnutí. Tato série se projevila rovněž na počtu odběratelů klubového YouTube kanálu,
který se výrazně zvýšil.
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Většina návrhů na zlepšení online komunikace na webových stránkách
a jednotlivých profilech na sociálních sítích byla zapojena již v průběhu aktuální sezóny.
Fanoušci změny oceňují, je však důležité udržet rostoucí tendenci a komunikaci i nadále
zlepšovat. Zefektivnění práce na sociálních sítích se projevilo rovněž na počtu sledujících
na jednotlivých sociálních sítích. Projev zavedených změn a navrhovaných zlepšení
ukazuje následující tabulka č. 5, která nabízí porovnání s počátečním stavem.
Tabulka č. 5: Porovnání počtu sledujících jednotlivých profilů na sociálních sítích
po zavedení nových nástrojů online komunikace
sociální síť

počet sledujících
září 2019

červenec 2020

Facebook

2 239

2 525

Instagram

575

925

YouTube

140

154

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z jednotlivých profilů klubu na Facebooku,
Instagramu a YouTube (2020)
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8 DISKUZE
Následující kapitola je věnována srovnání výsledků s poznatky získanými
v teoretické části této bakalářské práce. Dále se v této části zamyslím nad použitými
metodami, které jsem zvolila za účelem získání informací.
Jak vypovídá teoretická část práce, marketingová komunikace je pro sportovní
kluby zásadní formou sebeprezentace. Tuto skutečnost si uvědomilo spoustu úspěšných
klubů, a proto je důležité nejen nástroje marketingové komunikace používat, ale jde
především o originalitu a formu prezentace. Podstatným aspektem je zaměřit komunikaci
na cílovou skupinu, kterou chce klub oslovit. Splnění těchto předpokladů se projeví
na efektivitě jednotlivých kroků, projektů a obsahových sdělení. V této souvislosti může
sportovní organizace dosáhnout výrazného snížení nákladů, pokud dokáže realizovat své
nápady

například

využitím

online

nástrojů

a

bez

nákladných

objednávek

u marketingových agentur.
Zmíněné předpoklady odpovídají prostředí klubu, jakým je TJ Sokol Nové Veselí.
Jak jsem uvedla v kapitole 5.1 a 5.2, Nové Veselí je klub s tradičním rodinným
prostředím. Fanoušci mají ke klubu blízký vztah, část z nich za klub v průběhu jeho
historie také aktivně hrála. Veselí pracuje s mládeží, z čehož vyplývá, že část jeho
fanoušků jsou také rodiče hráčů, kteří klub reprezentují. Z těchto důvodů je pro klub
efektivnější soustředit se na osobitou formu komunikace, která koresponduje
s prostředím, v němž klub funguje. Na základě kapitol 5.4, 5.5 a 5.6, včetně
rozhovorů s fanoušky se uvedené předpoklady potvrdily.
Pokud jde o čtyři základní nástroje marketingového mixu, tedy reklamu, public
relations, podporu prodeje a osobní prodej, které byly podrobně rozebrány v rámci
teoretické části této práce, pracuje Nové Veselí v této oblasti vzhledem ke svým
možnostem kvalitně. V rámci hodnocení jednotlivých nástrojů v kapitole 6.1 je patrné, že
se klub správně soustředí na své silné stránky, zejména public a media relations. Tyto
skutečnosti se pozitivně projevují ve snížení nákladů na reklamu, které jsou díky
kvalitnímu PR výrazně nižší. Podporou prodeje se Nové Veselí zabývá především
v souvislosti s prodejem permanentních vstupenek, které držitelům poskytují řadu výhod.
Osobní prodej není ve vztahu k fanouškům využívaný, neboť představuje značně
nákladnou a časově náročnou formu komunikace.
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Pro sportovní kluby je zásadní především online komunikace, což shrnuje
kapitola 3.3 v teoretické části. Přiložený graf č. 1 tuto skutečnost potvrzuje, neboť je z něj
patrné obrovské množství aktivních uživatelů sociálních sítí v celosvětovém měřítku.
Tato statistika navíc ukazuje počet registrovaných uživatelů, skutečná čísla návštěvnosti
mohou být ve skutečnosti ještě vyšší. Například Facebook a jednotlivé profily je možné
navštěvovat i bez registrovaného účtu. Internetové webové stránky a sociální sítě tedy
zprostředkovávají klubu ideální prostor, jak komunikovat se současnými fanoušky, stejně
jako oslovit nové potenciální fanoušky.
Nové Veselí tedy správně soustředí svou komunikaci s fanoušky primárně na své
webové stránky a sociální sítě, které jsou podrobně rozebrány v kapitole 5.6 a jejich
využití zhodnoceno v rámci kapitoly 6.3 a 6.4. Od září 2019 začal klub více propojovat
prezentovaný obsah mezi webem a profily na sociálních sítích, a to v souvislosti
se změnami a realizací návrhů na zlepšení komunikace s fanoušky. Konkrétní příklad této
nové formy prezentace je uveden v kapitole 7.5, jde zejména o rozhovory a delší články.
Vzhledem k počátečnímu stavu online komunikace s fanoušky bylo hlavním
cílem této práce navrhnout koncepci na její zlepšení, které se podrobně věnují
kapitoly 7.2 až 7.5. Obsah klubových webových stránek i sociálních sítí naznačoval velký
potenciál, který může při správně nastavených nástrojích zvýšit počet fanoušků.
Jednotlivé změny byly do online komunikace zapojeny již při tvorbě této práce během
samotné sezóny. Větší aktivita a velký nárůst v počtu sledujících ukazují pozitivní vliv
aplikovaných změn. Tento fakt reprezentuje tabulka č. 5 přiložená v kapitole 7.5, která
porovnává stav, jenž byl před zavedením pravidelných nástrojů online komunikace,
a stavu po konci sezóny k červenci 2020.
Pro tvorbu zlepšení v praktické části mé práce bylo důležité získat další hodnocení
a názory, především z řad fanouškům, na které se komunikace zaměřuje. Zároveň jsem
pokládala za důležité získat názor samotného klubu, proto jsem uskutečnila rozhovor
s místopředsedou, který má o dění v klubu přehled a zná zásadní informace.
Rozhovor se zástupcem klubu poskytl interní pohled na to, jak svou komunikaci hodnotí
sám klub a jaké jsou jeho možnosti. Odpovědi považuji za důležité shrnutí klubové
strategie a prostředí, kde klub funguje. Informace sloužily jako podklad pro definování
dílčích bodů v koncepci navrhovaných zlepšení zejména s ohledem na jejich realizaci.
Účelem bylo navrhnout taková opatření, které klub může efektivně a okamžitě do své
komunikace s fanoušky zapojit.
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V této bakalářské práci jsem pro zisk informací zvolila kvalitativní metodu,
konkrétně formu polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů. Zvolený počet tří
oslovených fanoušků se může zdát nedostatečný, na druhou stranu mi menší množství
umožnilo zkoumat jednotlivé části komunikace detailně a možnost řešit s každým
fanouškem otázky, které pokládá za důležité. Pro mou práci nebylo podstatné získat velké
množství odpovědí, které by poskytla například kvantitativní metoda dotazování.
Důležité bylo získat komplexní pohled, názory a komentáře, které obvykle dotazník
nezachytí, neboť tato metoda nezaručí, že budou osloveni jedinci, kteří nebudou mít čím
přispět nebo dokonce zkreslí výsledky mého výzkumu.
V této souvislosti jsem zvolila tři zástupce, kteří reprezentují tři odlišné skupiny
fanoušků. První fanoušek je starší muž reprezentující skupinu fanoušků, kteří byli dříve
sami aktivními hráči. Tato skupina není aktivní na sociálních sítích a primárním zdrojem
informací jsou pro fanoušky z této skupiny prezentované informace během zápasů nebo
webové stránky. Pro zlepšení komunikace klubu s fanoušky je nutné znát názory co
nejširšího spektra fanoušků. Druhý rozhovor byl realizován s fanynkou, která si aktivně
vyhledává informace na klubovém webu a profilech na sociálních sítích, přestože na nich
není sama aktivní. Třetí fanoušek je typickým představitelem mladé generace, který
používá sociální sítě každý den a aktivně sleduje online komunikaci klubu, což je pro
Nové Veselí aktuálně nejzásadnější oblast komunikace.
Přestože byli rozhovory realizovány s odlišnými typy fanoušků, překvapivě se
jejich názory na komunikaci klubu ve většině případů shodovaly, zejména pokud jde
o komunikaci prostřednictvím online médií. Podle mého názoru je tato skutečnost
ovlivněna tím, že online komunikace klubu nebyla správně nastavena. Zcela chyběla
pravidelná prezentace obsahu a sdílení příspěvků bylo často náhodné a neoslovovalo
cílovou skupinu adekvátním způsobem.
Jak jsem uvedla výše, téměř shodné názory jednotlivých fanoušků mě překvapily,
přesto však rozhovory s fanoušky poskytly užitečný zdroj informací, které sloužily jako
podklad pro zpracování koncepce návrhů na zlepšení, které byly hlavním cílem této práce
a byly rozpracovány v rámci kapitoly č. 7.
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9 ZÁVĚR
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout koncepci zlepšení marketingové
komunikace házenkářského klubu TJ Sokol Nové Veselí ve vztahu k fanouškům. Účelem
bylo zkvalitnit klubovou komunikaci, aby docházelo k uspokojování potřeb současných
fanoušků, a zároveň získávání fanoušků nových. Velká část z navrhovaných zlepšení byla
aplikována do praxe již v průběhu sezóny a psaní této bakalářské práce. Kapitola s návrhy
zlepšení tedy zahrnuje nejen prezentaci navrhovaných změn, ale rovněž efekty, které
jednotlivé změny na komunikaci měly.
V rámci analýzy komunikačních kanálů a nástrojů Nového Veselí byly
definovány jejich přednosti i nedostatky. Kladnou stránkou byla například snaha klubu
zavést jednotnou grafickou koncepci k prezentaci pravidelných informací, pozvánek
na utkání a podobně. Velmi pozitivně a efektivně klub pracoval a nadále pracuje v oblasti
public relations, včetně media relations, z čehož dlouhodobě profituje. Naopak hlavním
nedostatkem byla nepřehledná a nepravidelná online komunikace s fanoušky
na jednotlivých klubových profilech na sociálních sítích.
Koncepce zlepšení byla navržena v závislosti na aktuálních možnostech
klubu a průběžně s vedením konzultována, aby mohlo následně dojít k samotnému
aplikování podnětů v rámci jednotlivých komunikačních kanálů. V této souvislosti bylo
a bude i nadále cílem Nového Veselí vylepšovat efektivitu komunikace se
současnými i potenciálními fanoušky.
Kapitola analýzy se věnuje nejprve seznámení s prostředím a historií klubu či jeho
cíli. Větší pozornost je v této části práce věnována také návštěvnosti domácích utkání.
Tento aspekt byl pozorován z hlediska podílu jednotlivých soutěží, kterých se klub
v letošní sezóně účastnil, na celkovém podílu návštěvnosti. Dále porovnání s ostatními
extraligovými kluby či vývoj dlouhodobé návštěvnosti. Tyto analýzy poskytly podklady
pro přehlednější orientaci v prostředí české házené, kde klub realizuje svou sportovní
činnost a snahy dosáhnout svých sportovních a dalších cílů. Porovnání s ostatními kluby
poskytlo klubu prostor k úvahám a nápadům, jak v rámci své marketingové komunikace
pracovat, a jakým chybám se naopak vyhnout.
Analýza komunikačních kanálů byla zaměřena na jednotlivé nástroje komunikace
klubu s jeho fanoušky, konkrétně na reklamu, public relations, podporu prodeje a osobní
prodej. U jednotlivých nástrojů komunikačního mixu byly vypozorovány a popsány jejich
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pozitiva a nedostatky či chyby, které by měl klub pro efektivnější komunikaci odstranit.
Největší pozornost jsem věnovala public relations, včetně media relations, které velmi
významně ovlivňují pozitivní image klubu. Podpora prodeje se soustředí na oblast prodeje
vstupenek a především permanentních vstupenek, což je v práci rozpracováno. Pokud jde
o osobní prodej, tento nástroj není v komunikaci s fanoušky využíván.
Největší prostor pro efektivní změny nabízela online komunikace, jejíž jednotlivé
nástroje byly popsány a zhodnoceny. Pro klub byla klíčová analýza stavu a aktivit na
jednotlivých klubových profilech na sociálních sítích. Zjištěné výsledky sloužily jako
základní podklad pro navrhovaná zlepšení. Při tvorbě návrhu na zlepšení byly rovněž
zapojeny návrhy a přání fanoušků, které byly vyhodnoceny jako zajímavé, a pro klubovou
komunikaci relevantní. Potenciál nabízí také komunikační kampaně, které jsou pro Nové
Veselí dosud relativně nový a netradiční nástroj. V této souvislosti jsem navrhla
zopakování nové velmi úspěšné kampaně, kterou Nové Veselí vymyslelo, a také pracovat
na dalších kampaních cílených například na malé fanoušky.
Práce na sociálních sítích potřebovala nastavit určitou formu prezentace, a to jak
grafickou tak obsahovou. Jednotlivé příspěvky je třeba sdílet v klubovém duchu,
především v klubových barvách. Důležitým aspektem je rovněž pravidelnost a pestrost
obsahu. Největší pozornost přitahují fotografie či videa, proto by měly tyto typy
příspěvků tvořit podstatnou část sdělení na sociálních sítích. Kladně hodnotím vizuální
efekty a grafiku, kterou Nové Veselí sjednotilo pro prezentaci svých činností a dění
v klubu.
Jak bylo zmíněno výše, všechna navržená zlepšení jsou v možnostech klubu.
Koncepce zlepšení byla pochopitelně navržena tak, aby byla užitečným dokumentem,
který bude mít při zapracování do klubové komunikace pozitivní vliv. Realizace většiny
bodů z návrhu již v průběhu sezóny ukázala, že změny měly na komunikaci klubu
skutečně očekávaný pozitivní vliv a fanoušci zlepšení oceňují. Zefektivnění
marketingové komunikace klubu s jeho fanoušky zvýšilo počet nových fanoušků
i sledujících na jednotlivých profilech Nového Veselí. Důležité je v nastavených trendech
pokračovat a nadále marketingovou komunikaci vylepšovat.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Rozhovor s místopředsedou klubu TJ Sokol Nové Veselí panem
Mgr. Zdeňkem Maternou.
Návštěvnost a fanoušci
Jak je klub spokojen s návštěvnostní na domácích utkáních?
„Návštěvnost jednotlivých utkání je vysoká. Vzhledem ke kapacitě haly je většina zápasů
téměř vyprodaná. Samozřejmě jsou méně atraktivní utkání, ať už jde o soupeře či utkání
během pracovního týdne. Obecně jsme však s návštěvností spokojeni.“
Jak se obvykle snažíte přilákat do hlediště více fanoušků?
„Jedním z nástrojů je prezentace pozvánek na domácí utkání ve spolupráci s Hitrádiem
Vysočina, které má velký dosah. Pokud jde o oslovení místních fanoušků, stále u nás
funguje místní rozhlas, kde jsou pozvánky taktéž prezentovány. Co je dnes hlavním
nástrojem, je samozřejmě prezentace v médiích a online komunikace směrem
k fanouškům. Jedním z cílů je oslovit fanoušky do takové míry, aby navštěvovali domácí
utkání pravidelně a budovali si s klubem silnější vztah, například zakoupením
permanentní vstupenky.“
Jak velkou část návštěvníků reprezentují majitelé permanentních vstupenek?
„Aktuálně v této sezóně evidujeme zhruba 70 majitelů permanentních vstupenek.“
Marketingová komunikace
Jaké jsou vaše nejčastější nástroje ke komunikaci s fanoušky?
„V dnešní digitální době jde samozřejmě nejčastěji o online nástroje – ať už webové
stránky, či profily na sociálních sítích jako je Facebook nebo Instagram. Vzhledem
k značnému množství fanoušků starší generace, která tyto formy využívá spíše sporadicky
či někteří vůbec, jde často i o určitou formu osobní komunikace přímo v hale.“
Co je cílem marketingové komunikace klubu?
„Naším cílem je budovat značku novoveselské házené, vytvářet pozitivní obraz našeho
klubu, rozvíjet tradici házené a klubových hodnot. S tím souvisí také vytváření pouta mezi
námi a našimi fanoušky, kteří se budou cítit součástí našeho klubu. Budou pravidelně
navštěvovat naše zápasy a aktivně při hře podporovat, tedy zvyšovat diváckou návštěvnost
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a fanouškovskou základnu. Kromě toho vytvářet zisk finančních a materiálních
prostředků k činnosti a dalšímu rozvoji klubu.“
Na jakou cílovou skupinu fanoušků především směřuje klubová komunikace?
„Hlavní cílovou skupinou jsou „dlouhodobí“ fanoušci, kteří klub podporují již od nižších
lig, ještě než jsme postoupili do extraligové soutěže. Většina z nich jsou muži aktivní na
internetu či sociálních sítích. Tomu odpovídají i naše komunikační kanály, které jsem
zmiňoval. Přirozeně však komunikujeme i k dalším cílovým skupinám, ať už ke skupině
fanoušků, která roste s popularitou klubu a jeho úspěchy – fanoušci z celého regionu,
nejen nejbližšího okolí Nového Veselí. Případně k oslovení nových potenciálních
fanoušků – ať už mluvíme o ženách nebo například rodičích vzhledem k náborům malých
hráčů, kteří se také stávají fanoušky.“
Jak vysoké jsou orientačně náklady klubu na marketingovou komunikaci během
jedné sezóny?
„V této oblasti je to složité, klub nemá takový rozpočet, aby mohl vytvářet nákladné
kampaně a podobně. Rozpočet je tvořen z velké části čerpáním grantů, ať už z Kraje
Vysočina nebo prostřednictvím MŠMT. Tyto prostředky nelze k marketingu použít. Část
zdrojů, která je od sponzorů, může být tedy věnována na marketingové aktivity, což
samozřejmě limituje naše možnosti.“
Zmiňujete značně omezený rozpočet, upřednostňujete tedy v této oblasti kvalitu nad
kvantitou?
„Pochopitelně, i když máte větší rozpočet a více například komunikačních kampaní,
chcete kvalitní marketingovou komunikaci. Snažíme se novou atraktivní formou zaujmout
naše fanoušky a partnery. Jde nám o originalitu a zajímavé nápady, které můžeme
realizovat i s vynaložením nižších nákladů. Stejně tak se od toho odvíjí také způsob
komunikace – tedy online nástroje a podobně.“
Marketingové kampaně
Vnímáte po dílčích komunikačních kampaních zvýšení povědomí a zájmu o klub?
„Uvedu v této souvislosti příklad a zhodnotím jednu konkrétní kampaň, například
aktuální akci „Všichni v červeném“. Její úspěch určitě zásadním způsobem ovlivňuje
událost, se kterou je spojená. Tato kampaň vznikla v souvislosti s historicky první účastí
našeho klubu v evropském poháru a měla tudíž velký dosah nejen v našem klubu,
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Kraji Vysočina ale i v prostředí házené v celorepublikovém měřítku. Obecně však
vnímáme pozitivní ohlasy a větší dosah, což dokládá například i kolování hastagů s hesly
na sociálních sítích.“
Máte v nejbližších týdnech v plánu nějaké nové komunikační kampaně?
„Jak jsem již zmiňoval, aktuálně stále běží kampaň „Všichni v červeném“. V prosinci
máme v plánu komunikační kampaň „Srdce pro hospic“ ve spolupráci s Oblastní
charitou Žďár nad Sázavou. Velká pozornost je však upřena k příštímu roku, kdy náš klub
oslaví významné výročí 50 let činnosti.“
Co plánujete za komunikaci v rámci těchto oslav, máte už nějakou představu?
„Konkrétní postupy a kroky samozřejmě teprve plánujeme. Představu však postupně
začínáme tvořit už nyní. Rádi bychom například oslovili všechny naše členy, kteří prošli
klubem za celou dobu jeho historie. Chceme tomuto jubileu věnovat patřičnou pozornost.
Součástí akce budou samozřejmě také naši partneři a sponzoři, kteří nás podporují,
včetně našich příznivců a fanoušků.“
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Příloha č. 2 – Rozhovor s dlouholetým fanouškem TJ Sokol Nové Veselí panem
Ladislavem Maternou, který vlastní celoroční permanentní vstupenku na domácí utkání
klubu. Navštěvuje tedy všechny domácí zápasy a to již mnoho let. Sám dříve házenou
za klub hrával.
Návštěvnost
Jak dlouho už fandíte Sokolu Nové Veselí? Kdo nebo co vás k tomu přivedlo?
„K házené mě přivedli spolužáci a náš učitel ze základní školy, který byl zároveň trenérem
házené. Sám jsem byl hráčem oddílu od žákovských kategorií. Fanouškem jsem tedy už
několik desítek let.“
Jak často navštěvujete domácí utkání v Novém Veselí?
„Domácí utkání navštěvuji pravidelně. Nenechám si ujít žádný zápas mužského týmu. Rád
zajdu podpořit také dorostenecké týmy, které hrají ve svých kategoriích nejvyšší české
soutěže. Klub pořádá značné množství mládežnických turnajů, občas navštěvuji také tato
utkání. Při té příležitosti klubu pomáhám například jako časoměřič nebo zapisovatel.“
Jezdíte tým podpořit i na venkovní zápasy?
„Občas vyjedu s týmem na zajímavé utkání, ale spíše výjimečně, a záleží na vzdálenosti.
Většinou jde o výjezd fanoušků, který pořádá klub.“
Komunikace klubu s fanoušky
Kde především získáváte informace o dění v klubu?
„Většinu informací získávám přímo v hale a od členů klubu nebo z webových stránek.“
Jak hodnotíte způsob komunikace klubu?
a) Oficiální webové stránky: „Stránky vnímám jako kvalitní zdroj informací. Líbí
se mi klubové barvy. Sdíleny jsou všechny důležité informace z dění mužského
týmu. Samozřejmě by mohlo být více různých zajímavostí, rozhovorů nebo
výsledky mládežnických kategorií.“
b) Sociální sítě: „Tuto oblast nemohu ohodnotit, sociální sítě nevyužívám
a nesleduji.“
c) Novoveselský zpravodaj: „Články klubu ve zpravodaji se mi líbí, poskytují
kvalitní zdroj informací shrnující dění v klubu napříč všemi věkovými kategoriemi.
Navíc si o klubu mohou přečíst i lidé, kteří házenou příliš nesledují.“
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d) Hitrádio Vysočina: „Pozvánky v rádiu jsem několikrát zaregistroval a líbí se mi,
že jsou vždy nahrané jiným hráčem a nejde jen o „obyčejnou“ pozvánku. Na
druhou stranu by mohly být v rádiu v rámci sportovních zpráv více prezentovány
výsledky mužstva.“
e) Plakáty: „Pamatuji, že plakáty se dříve běžně používaly jako pozvánky na domácí
utkání nejen v Novém Veselí, ale také okolních vesnicích. V dnešní době internetu
a sociálních sítí je klub celkem pochopitelně dále nevyužívá.“
Jaký je váš názor na služby poskytované během domácích utkání?
„Celkově jsem se službami spokojen. V hale funguje velmi kvalitní bufet s občerstvením
a bohatá poločasová tombola o hodnotné ceny. Líbí se mi, že klub využívá při domácích
utkáních moderátora, který komentuje nejen celý zápas, ale také poskytuje fanouškům
informace, jako jsou výsledky minulých kol, pozvánky na další utkání nebo aktuální skóre
souběžně hraných extraligových utkání.“
Je podle vás počet komunikačních kampaní dostačující, nebo byste uvítal v této
oblasti větší aktivitu?
„Této oblasti nevěnuji příliš pozornosti. Ovšem kampaň „Všichni v červeném“ jsem
samozřejmě zaregistroval, neboť se o ní mluvilo také při jednotlivých domácích utkáních.
Tento nápad se mi velmi líbil, protože sjednotil atmosféru a hlediště bylo plné klubových
barev.“
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Příloha č. 3 – Rozhovor s fanynkou TJ Sokol Nové Veselí paní Radkou Procházkovou,
která vlastní permanentní vstupenku, chodí téměř na všechny domácí zápasy, pravidelně
vyhledává novinky na klubových profilech.
Návštěvnost
Jak dlouho už fandíte Sokolu Nové Veselí? Kdo nebo co vás k tomu přivedlo?
„Novoveselský klub podporujeme s rodinou zhruba pět let. O výsledky klubu jsem se
začala více zajímat v období, kdy klub projevoval ambice na postup do nejvyšší české
házenkářské soutěže. Celý život mám kladný vztah ke sportu a sleduji dění nejen na české
sportovní scéně. Samozřejmě to platí také pro sport v mém regionu, Nové Veselí je pár
kilometrů od mého bydliště. Můžu tedy říct, že mě k podpoře klubu přivedla chuť poznat
tento sport blíže.“
Jak často navštěvujete domácí utkání v Novém Veselí?
„Nejprve byly mé návštěvy domácích utkání nepravidelné, samozřejmě i vzhledem k mým
časovým možnostem. Poslední dvě sezóny už navštěvuji všechna domácí utkání, pokud mi
nebrání jiné povinnosti.“
Jezdíte tým podpořit i na venkovní zápasy?
„Vzhledem k časovým možnostem, bohužel ne, i když bych ráda. Extraligové kluby jsou,
co se týče umístění poměrně daleko. Klub pořádá výjezdy fanoušků výjimečně
a individuální cesty jsou v podstatě celodenním výletem. Vždy však sleduji venkovní
zápasy online prostřednictvím internetu.“
Zmiňujete online přenosy. Je možné sledovat zápasy klubu online?
„Ano, česká Extraliga je přístupná na bezplatném internetovém serveru, kde jsou vysílány
všechny zápasy. Co je však velmi příjemnou novinkou, kterou klub upoutává na svá
venkovní utkání, je zveřejňování přímých internetových odkazů na daný zápas na
webových stránkách a profilech na sociálních sítích. Jako divák nemusím nic složitě
dohledávat, vše je dostupné a rychlé.“
Komunikace klubu s fanoušky
Kde především získáváte informace o dění v klubu?
„Obvykle na klubových webových stránkách. Profily na sociálních sítích neužívám,
ovšem klubový Facebook navštěvuji i tak. Dalšími zdroji, kde hledám informace o klubu,
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jsou extraligové webové stránky, regionální tisk a internetové deníky, ale také další
internetové sportovní deníky.“
Jak hodnotíte způsob komunikace klubu?
a) Oficiální webové stránky: „Vzhledem k tomu, že jsou mým hlavním zdrojem
informací, navštěvuji je dost často. Zpracování i obsah je kvalitní, stejně tak forma
psaného projevu je na velmi dobré úrovni. I tak by stránky mohly obsahovat více
zajímavostí, které se třeba objevují na sociálních sítích. Také bych se ráda
dozvěděla více informací o mládežnických kategoriích.“
b) Sociální sítě: „Profily na sociálních sítích nemám. I přesto je pravidelně
navštěvuji prostřednictvím odkazu na webových stránkách. Co se týče kvality, jsou
profily dobré. Informace však nebývají vždy podávány pravidelně, některé se
vyskytují nahodile. My fanoušci je pak očekáváme, ale ne vždy se na profilech
objeví. Stejně tak informace o mládeži se zde vyskytují nepravidelně, jen při
důležitějších zápasech nebo turnajích.“
c) Novoveselský zpravodaj: „Vím, že tento deník existuje, avšak v tištěné podobě je
pouze pro místní obyvatele Nového Veselí. Dostupná je také online forma na
webových stránkách obce. Klub přispívá do zpravodaje svým článkem, kde naopak
popisuje komplexní činnost za dané období. Můžeme se tak dozvědět informace
napříč všemi kategoriemi klubu, což hodnotím pozitivně. Něco takového by jistě
ocenili také další fanoušci a rodiče malých hráčů i na online komunikačních
kanálech klubu.“
d) Hitrádio Vysočina: „Toto médium poslouchám každý den a vím, že klub ve
vysílání pravidelně zveřejňuje pozvánky na domácí utkání. Líbí se mi osobitá
forma, kdy na každé utkání zve fanoušky jiný hráč. Jinak se informace ve vysílání
moc nevyskytují. Vím ale, že toto rádio obecně příliš nepropaguje sport a jeho
potenciál v Kraji Vysočina. A pokud ano, tak pouze výsledky.“
Jaký je váš názor na služby poskytované během domácích utkání?
„Jako celek jsou velmi dobré. Občerstvení je dostupné přímo v hale, nabízí široký
a kvalitní sortiment za dobré ceny, obsluha je velmi příjemná a ochotná. Celým
programem zápasu provází moderátor, který se orientuje ve sportu, zároveň má velmi
dobrý projev. Poskytuje informace z dalších hraných zápasů, shrnutí výsledků a podobně.
To jako fanoušek oceňuji. Součástí balíčku služeb zajišťuje klub poločasovou tombolu.“
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Kromě pozitivních věcí, vnímáte nějaké nedostatky, co se týče služeb?
„Klub má velmi široký výběr propagačních suvenýrů, které většina fanoušků pravidelně
na zápasy využívá nebo obléká. Navzdory tomu nejsou suvenýry příliš viditelné – kde je
možné je koupit, u koho, a za jakou částku. V minulé sezóně také využil klub propagačních
letáčků ke vstupence. Něco podobného by se mi líbilo pravidelně – shrnutí výsledků,
komentář trenéra nebo hráče, pozvánka na další utkání nebo něco podobného.“
Je podle vás počet komunikačních kampaní dostačující, nebo byste uvítala v této
oblasti větší aktivitu?
„Komunikační kampaně, pokud vím, klub doposud příliš nevyužíval. První větší kampaň,
kterou jsem zaregistrovala, byla akce Všichni v červeném. Ta běží v souvislosti s účastí
v evropském poháru. Hodnotím ji určitě pozitivně. Hlediště celé zaplavené klubovými
barvami přispělo z mého pohledu ke skvělé atmosféře. Ještě bych v této souvislosti
zmínila akci „Letní grilování s fanoušky“, kterého jsem se také účastnila. Tato událost
proběhla v srpnu poprvé a nabídla fanouškům možnost společně strávit čas s hráči Atýmu. Myslím, že má klub potenciál a nápady v této oblasti dále kvalitně pracovat.“
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Příloha č. 4 – Rozhovor s dlouholetým fanouškem a příslušníkem dorostenecké kategorie
TJ Sokol Nové Veselí Filipem Chalupou, který navštěvuje téměř všechna domácí utkání,
je členem fan klubu a aktivně sleduje klub na sociálních sítích.
Návštěvnost
Jak dlouho už fandíte Sokolu Nové Veselí? Kdo nebo co vás k tomu přivedlo?
„Novému Veselí fandím již od svého narození. Pamatuji si z vyprávění, že měsíc po mém
narození, když mě hlídal můj děda, řekl mé mamce, že jedeme na projížďku jeho novým
autem. Cílem cesty byl však zápas tehdy ještě 2. ligy ve Žďáru nad Sázavou v hale na
Bouchalkách, kde jsme byli vždy přes zimní období v azylu, protože v Novém Veselí v tu
dobu hala nebyla. Takže fandím 18 let. K házené mě přivedla celá rodina, všichni z mé
rodiny házenou hráli nebo ji podporovali, takže házená byla jasná volba!“
Jak často navštěvujete domácí utkání v Novém Veselí?
„Domácí utkání novoveselských házenkářů navštěvuji pravidelně, kromě zápasů, které se
kříží se zápasy dorostenecké kategorie, ve které nastupuji. Každý zápas chodím do kotle
k bubnům společně s mým tátou, který je momentálně „bossem“ fanclubu.“
Jezdíte tým podpořit i na venkovní zápasy?
„Na tuto otázku se těžko odpovídá. Náš klub občas uspořádá výjezd fanoušků na venkovní
zápasy, nejčastěji se jedná o zápasy v Brně a na pražské Dukle. Ostatní utkání závisí na
individuální dopravě a jednotlivé kluby jsou po celé České republice, což je mnohdy
komplikace. Já osobně bych rád navštívil více venkovních utkání.“
Komunikace klubu s fanoušky
Kde především získáváte informace o dění v klubu?
„Informace o dění klubu se nejčastěji dozvídám ze sociálních sítí, 90% z facebookového
profilu. Dále z dobře fungujícího klubového webu a z regionálních novin (Žďárský deník
nebo Mladá fronta Dnes).“
Jak hodnotíte způsob komunikace klubu?
a) Oficiální webové stránky: „Kvalitní webové stránky, na kterých lze zjistit
důležité informace o našem milovaném klubu. Na druhou stranu by množství
a pestrost článků mohla být větší. Nenavštěvuji je však příliš často, jak jsem říkal,
primárním zdrojem informací jsou pro mě sociální sítě.“
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b) Sociální sítě: „Na sociálních sítích by se určitě dalo zapracovat – např. pestrost
obsahu, rozhovory s hráči a pohled do „zákulisí“ klubu, také více pozornosti
mladším kategoriím. Celkově si však myslím, že v českém měřítku si vedeme velice
dobře.“
c) Novoveselský zpravodaj: „Ze zpravodaje se dozvídáme vždy jednou za tři měsíce
celkové dění v klubu za toto období. Rád bych ve zpravodaji viděl více informací
přímo z dění A-týmu, např. rozhovor za měsíc s trenérem nebo hráčem.“
d) Hitrádio Vysočina: „Tato spolupráce se našemu vedení povedla, osobně ji
hodnotím pozitivně. Myslím si, že díky ní je náš klub známý po celém kraji.“
Jsou nějaké další způsoby komunikace, které klub využívá, případně by podle
Vašeho názoru mohl využívat?
„Pamatuji si, že dříve před každým utkáním visely po celém Veselí a okolních vesnicích
plakáty, na kterých byly psané všechny zápasy všech kategorií v daném týdnu, což už nyní
nefunguje. V dnešní moderní době už je to překonaný způsob komunikace. Kde však vidím
potenciál je určitě klubový Youtube kanál, který je málo využívaný. Určitě se zde nabízejí
zajímavé možnosti, jak fanoušky zaujmout.“
Jaký je váš názor na služby poskytované během domácích utkání?
„Já osobně na domácích utkáních nevnímám nějaké nedostatky. Celkově jsem spokojen.“
Je podle vás počet komunikačních kampaní dostačující, nebo byste uvítal v této
oblasti větší aktivitu?
„V oblasti komunikačních kampaní by se asi dalo zapracovat více. V letošní sezóně běží
aktuálně pěkná kampaň Všichni v červeném, která sjednocuje naši klubovou identitu.
Pokud můžeme do komunikačních kampaní počítat také například speciální video
pozvánky na utkání a podobné akce, ty bych určitě také rád viděl.“
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