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Abstrakt 

 

Název:     Marketingová komunikace sportovního klubu SKLH Žďár nad Sázavou 

 

Cíle:  Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě analýzy současného stavu 

marketingové komunikace hokejového klubu SKLH Žďár nad Sázavou 

navrhnout plán marketingové komunikace, který by vedl ke zlepšení 

marketingové komunikace klubu. Dílčím úkolem je zhodnocení aktuální 

marketingové komunikace.   

 

Metody:  Pro zhodnocení současné marketingové komunikace byly využity metody 

kvalitativního charakteru. Konkrétně analýza dokumentů, sociálních sítí a 

webových stránek, pozorování a strukturovaný rozhovor se sportovním 

manažerem klubu. 

      

Výsledky: Výsledkem této bakalářské práce je návrh na zlepšení marketingové 

komunikace SKLH Žďár nad Sázavou pro sezónu 2020/2021. Klub od 

sezóny 2020/2021 bude mít definovanou cílovou skupinu a také své cíle na 

tuto sezónu. Ke komunikaci s fanoušky bude využívat především sociální 

sítě a webové stránky. Oblasti, na které se klub bude soustředit 

v nadcházející sezóně, jsou majoritně PR a podpora prodeje. Celý návrh byl 

vypracován tak, aby klubu nevznikly žádné nové finanční náklady.  

 

Klíčová slova: marketingová komunikace, komunikační plán, sociální sítě, lední hokej 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:           Marketing communication of the SKLH Žďár nad Sázavou sports club 

 

Objectives: The aim of this bachelor thesis is to create a plan to improve  the marketing 

communication of SKLH Žďár nad Sázavou for the season 2020/2021. 

This plan is based on an analysis of the actual marketing communication of 

the sports club. The partial objective of this bachelor thesis is to assess the 

actual marketing communication of the club. 

 

Methods:  For assess of the current marketing communication were used qualitative 

methods. The main research methods used were analysis of documents, 

social sites and websites, observation and structured interview with the 

sport manager of the ice hockey club. 

 

Results:       The result of this bachelor thesis is a plan to improve marketing 

communication of SKLH Žďár nad Sázavou for the season 2020/2021. 

From the 2020/2021 season, the club will have a defined target group and 

also its goals for this season. They will mainly use social networks and 

websites to communicate with their fans. Public relations and sales 

promotion will be the most used tools of their communication mix. The 

whole plan was created so that the club would not incur any new financial 

costs. 

 

Keywords:  marketing communication, plan of the communication, social sites, ice 

hockey 
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1. Úvod 

Lední hokej se řadí mezi nejpopulárnější a nejsledovanější sporty na světě. Pro oko 

diváka je velmi atraktivní díky rychlému tempu hry a neustálé akci, která je doprovází 

po celý zápas. Hokej se stal natolik populární, že fanoušci jsou schopni vyprodat 

stadiony s vysokou kapacitou návštěvníků během několika desítek vteřin. 

 

Marketingová komunikace se v současné době považuje za nejdůležitější nástroje 

marketingu a žádný sportovní klub se bez ní neobejde. Bez marketingové komunikace 

se stáváte neviditelnými hráči na trhu a nedokážete konkurovat ostatním subjektům 

v boji o fanoušky či zákazníky. Klub s výbornou marketingovou komunikací dokáže 

prodat i mnohem méně kvalitní produkt než nabízí špička v oboru. 

 

Marketing a sport je už několik let spojení, které je těžké oddělit od sebe a stalo se už 

tradičním symbolem. Na sportovních utkáních se domlouvají různé dohody, uzavírají 

nové kontrakty a vznikají silná partnerství. Sport je fenoménem nynější doby. Mnoho 

firem, jak se sportovním zaměřením, tak i bez sportovního zaměření, chce mít reklamu 

na dresech, stadionech či produktech nejúspěšnějších sportovních klubů světa. Tyto 

firmy si uvědomují, že sledovanost tohoto odvětví je enormní a marketingový dosah 

ještě větší. Když vlastníte reklamu na jakémkoliv sportovním utkání, tak nejen že jí vidí 

fanoušci přítomní na stadionu, ale také diváci, kteří se koukají přes různé komunikační 

kanály, jako jsou například televize či internetové stránky, kterém mají mnohem větší 

sledovanost, než jsou schopny pojmout kapacity stadionů.  

Klub SKLH Žďár nad Sázavou se marketingové komunikaci začal aktivně věnovat až 

v roce 2016, kdy si založili Facebook, Instagram a účet na Twitteru. Od té doby se snaží 

každý den komunikovat se svými fanoušky, sdílet jim různé články a interview s hráči 

klubu a v neposlední řadě informovat o nadcházejících akcích klubu. V současné době 

se o komunikaci stará pouze jeden člověk, který má na starost veškerou komunikaci 

s fanoušky, médii a sponzory. 

Jak bylo výše uvedeno, tak tento klub je v marketingové komunikaci nováčkem, proto 

bych jim chtěl podat pomocnou ruku a vylepšit jejich strategii komunikace a vytvořit 

efektivnější plán marketingové komunikace.  
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2. Cíle a úkoly práce 

2.1. Cíle 

Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh na zlepšení a zefektivnění marketingové 

komunikace klubu SKLH Žďár nad Sázavou. Návrh bude vypracován na základě 

analýzy interních dokumentů a současných komunikačních kanálů (Facebook, 

Instagram, billboardy, venkovní reklama, webové stránky). Dále bude využit 

strukturovaný rozhovor s manažerem Alešem Koželuhem. 

2.2. Úkoly 

 studium odborné literatury na téma marketingová komunikace 

 stručné představení klubu SKLH Žďár nad Sázavou 

 příprava a realizace strukturovaného rozhovoru se sportovním manažerem na 

téma marketingová komunikace (využívané nástroje, PR, merchandising a 

finance) SKLH Žďár nad Sázavou 

 analýza marketingové komunikace na sociálních sítích (Facebook, Instagram a 

YouTube) a webových stránkách hokejového klubu (www.hokejzr.cz) 

 analýza jednotlivých využívaných nástrojů komunikačního mixu (reklama, 

podpora prodeje, osobní prodej, public relations, merchandising, přímý 

marketing a internetová komunikace) 
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3. Teoretická východiska 

V této části bakalářské práce se budu zabývat definicí pojmů, které budu dále využívat 

ve své praktické části.  

3.1. Marketingová komunikace 

V současné době patří marketingová komunikace mezi nejdůležitější nástroje 

marketingu. Firmy mohou díky kvalitní a propracované strategii marketingové 

komunikace ovládnout trh a získat výrazně více zákazníků než kdyby tuto strategii 

neměli. Kvalitní marketingová komunikace leckdy dokáže nahradit kvalitu výrobku, což 

znamená, že i když daný výrobek nemá tak precizní kvalitu jako jeho substituty, tak 

dokáže na trhu uspět a konkurovat jim. Marketingová komunikace má neodlučitelný 

podíl v marketingovém mixu 4P, kde spadá do nástroje promotion (propagace). Dále do 

marketingového mixu patří product (výrobek), price (cena) a placement (místo).  

 

Marketingovou komunikaci definoval Karlíček a Král (2011) takto: „Marketingovou 

komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování cílových skupin, pomocí 

kterého naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle. Na současných trzích se 

již většina komerčních i nekomerčních organizací bez marketingové komunikace 

neobejde. Firmy přesvědčují potenciální zákazníky, aby zakoupili jimi nabízené 

produkty a služby.“ Z této definice se lze dozvědět, že komunikace míří hlavně na 

cílové zákazníky a na ty by měla věnovat veškerou svou pozornost. Jenže marketingová 

komunikace zasáhne mnohem větší spektrum lidí než jen cílovou skupinu. S touto 

problematikou se můžeme setkat v definici od Přikrylové a Jahodové (2010), které 

tvrdí: „Marketingová komunikace je spojená s pojmem komunikační proces, což 

znamená proces sdělení od jeho odesílatele k příjemci. Tento proces probíhá mezi 

prodávajícím a kupujícím, firmou a jejími potenciálními i současnými zákazníky, ale 

také mezi firmou a jejími dalšími zájmovými skupinami. K těm patří všechny subjekty, 

na něž mají firmy a jejich aktivity vliv a které je naopak také mohou ovlivňovat." 

Autoři dvou výše uvedených definicí marketingové komunikace se zabývají pouze 

nákupem propagovaného výrobku, což už v současném marketingu není hlavním 

cílovým bodem komunikace a propagace. Dnešním cílem je navázání vztahu k danému 

výrobku či značce. Už v samotné definici komunikace od Heskové a Štarchoně (2009) 

je uvedeno, že „v procesu komunikace se snažíme vytvořit něco společného s někým.“ 
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Zde je malý naznak toho, že bychom měli najít společný bod zájmu a tím si vlastně 

s danou osobou vytvořit neformální vztah. 

Foret (2011) definuje marketingovou komunikaci takto: „Marketingová komunikace je 

systematickým využíváním principů, prvků a  postupů marketingu při prohlubování a  

upevňování vztahů mezi producenty, distributory a zejména jejich konečnými příjemci – 

zákazníky.“ V této definici již autor zavedl myšlenku vytvoření vztahu se zákazníkem, 

ale jednalo se zde pouze o vytvoření vztahu, ne o nějaký společný bod zájmu, díky 

kterému by si zákazník danou značku definitivně oblíbil.  

Dle mého názoru nejlépe marketingovou komunikaci definovali Kotler a Keller (2013), 

kteří nám říkají, že „marketingová komunikace je prostředkem, kterým se firmy snaží 

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

nebo značkách, jež prodávají. Je prostředkem, pomocí něhož může společnost vyvolat 

dialog a navázat se spotřebiteli vztahy.“ V této definici už je zahrnuto vše, co by měla 

obsahovat úspěšná marketingová komunikace. Jednak vytvoření určitého dialogu, díky 

kterému už se se zákazníkem baví o nějakém jeho bodu zájmu, ale zároveň zde dochází 

k vytvoření či upevňování vztahu zákazníka k firmě či produktu. 

Horáková (2003) ve své knize uvedla, že existují dva typy strategií, které lze používat 

při marketingové komunikaci. Tyto strategie jsou obvykle vytvářeny společně 

s marketingovým mixem, dá se říci, že jsou tímto mixem i formulovány a vychází 

z nástrojů, které byly použity. Dělí se na push a pull strategie.  

Schéma č. 1: Dělení strategií marketingové komunikace 

 

Zdroj: Horáková (2003, s. 81) 

Push strategie se soustředí na maloobchodníky a velkoobchodníky, kteří se zase 

soustředí na zákazníky. Neměla by pouze informovat zákazníka, ale zároveň ho 

stimulovat i k prodeji. Tato strategie je z části závislá na výkonnosti distributorů.  



14 

 

Základním nástrojem push strategie je osobní prodej, doplňovaná osobním prodejem a 

reklamou. 

Pull strategie se soustředí na konečného spotřebitele. Snaží se stimulovat jeho 

poptávku, čímž donutí distribuční mezičlánky k objednání propagovaného výrobku. 

Tato strategie se používá zejména, když distributoři o produkt nemají zájem a nechtějí 

ho nakupovat do svých skladů. Může se jedna to nový výrobek, o kterým ví málo lidí a 

distributoři mu nevěří. Tato strategie používá přednostně reklamu, která je podporovaná 

osobním prodejem.  

Striktní dodržování jediné strategie vede k nevyužití plného potenciálu marketingové 

komunikace. Proto mnoho firem tyto strategie kombinuje dohromady, tudíž míří jak na 

distributory, tak i na konečné spotřebitele. Firmy s omezenými finančními zdroji nejsou 

schopny provádět obě strategie stejně efektivně, proto zdůrazňují jednu ze strategií.  

Pokud marketingová komunikace proběhne úspěšně, firma, značka či produkt dokážou 

navázat se zákazníkem určitý vztah či citové pouto, tak lze konstatovat, že forma 

dosáhla jednoho z největších cílů. Nyní se o reklamu produktu budu nevědomě starat 

právě loajální zákazník a podnik se může soustředit na další zákazníky cílové skupiny. 

Nikdy na tento produkt nedá dopustit, nevymění ho za jiný substitut a bude ho 

vyzdvihovat před svými známými, díky čemuž mu bude nevědomě dělat reklamu a 

zvyšovat povědomí o tomto produktu.  

 

3.2. Komunikační proces 

Komunikační proces je proces, při kterém firma či jiný subjekt, který chce předat 

sdělení či poskytnout určité informace, předávají tyto data příjemcům. Příjemcem může 

být kdokoliv, kdo má něco společného s odesílatelem tohoto sdělení, takže to může být 

například zákazník, investor či média, která se zajímají o dané odvětví. Komunikační 

proces může představovat jakýkoliv nástroj komunikace (např. reklama, tisková 

konference či veletrh), který je schopen podat zákazníkovi potřebné sdělení. Základní 

průběh komunikačního procesu můžeme vidět na schématu č. 2. 
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Schéma č. 2: Průběh komunikačního procesu 

 

Zdroj: Hesková, Štarchoň (2009, s. 54) 

 

Odesílatel vytvoří zprávu, kterou posílá příjemci skrz vybraná média. Může to být 

například reklamní sdělení, kde bude představovat nový produkt, nebo to také může být 

vystoupení zástupce firmy před médii a poskytnutí informací o změnách ve firmě. 

Pokud chtějí, aby komunikace byla úspěšná a dosáhla toho, čeho chtěli, tak musí být 

lehce srozumitelná a pro oko příjemce i atraktivní.  

Kódování a dekódování zprávy spolu úzce souvisí. Dekódování Světlík (2016) popsal 

ve své publikaci jako „proces převodu informace, která je obsahem zprávy, do takových 

symbolů, kterým bude příjemce sdělení rozumět. Slova, fotografie, kresba či jiné 

prostředky použité v komunikaci musí něco znamenat nebo vyjadřovat představu 

srozumitelnou příjemci, která odpovídá tomu, co se snaží zdroj sdělit.“ Proto odesílatel 

musí z části vědět, na jakou cílovou skupinu míří a podle toho přizpůsobit danou zprávu 

či sdělení.  

Zpětná vazba je proces, kdy příjemce reaguje na přísun nových informací a odesílá 

určitou reakci zpět odesílatelovi. Díky této vazbě odesílatel ví, jestli jeho zpráva byla 

správně dekódovaná či jestli měla tížený efekt. Na zpětnou vazbu mají vliv šumy, které 

můžou pochopení zprávy ztížit. Šumem chápeme jakýkoliv podnět, který vede ke 

zkreslení dané zprávy a špatného příjmu sdělení. Světlík (2016) tvrdí, že „šum buď 

může být výsledkem vnějších vlivů (rušení televizního signálu), nebo vlivů vnitřních 

(příjemce například nevěnuje vysílání reklamy pozornost).“  

 

 



16 

 

3.3. Integrovaná marketingová komunikace 

V minulosti převládal názor, že jednotlivé nástroje marketingové komunikace (např. 

osobní prodej či PR) jsou od sebe velmi odlišné a každý nástroj by se měl používat 

samostatně. Proto se na různé cílové skupiny používaly různé nástroje komunikačního 

mixu a marketingová komunikace nebyla tak efektivní, jako být mohla. Ale s postupem 

času se firmy začaly více soustředit na jednotlivé potřeby zákazníka a propojovaly 

marketingovou komunikaci s podnikovou strategií, díky čemuž nám vznikl pojem 

integrovaná marketingová komunikace.  

Světlík (2016) uvádí definici od AAA (americká asociace reklamních agentur), která 

nejlépe vystihuje daný pojem: „IMC je koncepce plánování marketingové komunikace, 

která respektuje novou hodnotu, jež vzniká díky ucelenému plánu, založenému na 

poznání strategických rolí různých komunikačních disciplín, jako je reklama, přímý 

kontakt, podpora prodeje a PR, a kombinuje je s cílem vyvolat maximální, zřetelný a 

konzistentní dopad.“ 

Clow a Baack (2008) definují integrovanou komunikaci takto: „Integrovaná 

marketingová komunikace je koordinace a integrace všech marketingových 

komunikačních nástrojů, kanálů a zdrojů v rámci firmy do uceleného programu, jenž 

maximalizuje dopad na spotřebitele a jiné koncové uživatele za minimálních nákladů.“  

Dle Kotlera a Armstronga (2014) v knize Principles of Marketing je uvedeno, že 

integrovaný marketing vznikl díky orientaci na zákazníky, novým komunikačním 

médiím a přímému marketingu. Zároveň zde upozorňují, že firmy si nyní musí dávat 

větší pozor na jejich integrovanou komunikaci k zákazníkovi, jelikož zákazník je 

obklopen velkým množstvím reklam od jedné společnosti, a když v nich neuvidí 

spojitost, tak se mu budou překrývat s ostatními reklamami jiných firem. 

Integrovaná marketingová komunikace není tak finančně náročná jako klasická 

komunikace, a oproti klasické komunikaci se snaží cílit na určitou skupinu lidí. Avšak 

tvorba a realizace této komunikace je mnohem náročnější, jelikož nám musí všechny 

nástroje ladit do sebe a musí zákazníkovi sdělit jednotné a lehce srozumitelné sdělení.   

Ovšem ne všechny firmy jsou schopny využívat této komunikace. Firmy se bojí 

opouštět zavedené tradice, které jsou ovšem zastaralé a mnohdy nefunkční, a zároveň je 

zde konzervativní přístup k novým metodám. V současné době se management firem 
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snaží najít cestu, jak tyto bariéry odstranit. Hlavní bariéry můžeme vidět na schématu 

číslo 3.  

Schéma č. 3: Nejčastější bariéry pro zavádění IMC 

 

Zdroj: Světlík (2016, s. 176) 

Pokud firma bude chtít tyto bariéry odstranit, promítne se to do firemní kultury, která 

bude zaměřená na zákazníka. Změny se nebudou týkat jednotlivých oddělení firmy, ale 

celého podniku, což znamená, že každý zaměstnanec bude muset s novou filozofií 

souhlasit. S tím jsou spojené celofiremní meetingy, workshopy a team buildingy. Když 

se podaří získat všechny zaměstnance, tak podnik nesmí usnout na vavřínech a musí se 

neustále zdokonalovat a využívat nových směrů a poznatků v marketingu.   

Postup tvorby integrovaná marketingové komunikace dle Foreta (2011):  

1. vymezení cílů – stanovení požadovaných cílů, kterých chce podnik dosáhnout 

2. komu je určena – vymezení cílové skupiny lidí  

3. co jim bude sděleno – určit obsah komunikace 

4. jakými prostředky – prostředky a nástroje, které firma použije  

5. kdy – časové rozložení  

6. kolik to bude stát – finanční prostředky 

Když se těchto 6 bodů uskuteční, vznikne ještě druhá část integrované marketingové 

komunikace a to vyhodnocení, které v sobě zahrnuje následující 3 kroky: 

7. účelnost – finální shoda s vymezenými cíly  
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8. účinnost – jak efektivní byla komunikace a náklady na ní vynaložené 

9. co a jak dál – stanovení nových cílů a vytvoření nové komunikace  

Výhody integrované komunikace uvádí Vysekalová a Mikeš (2010): 

1) různé formy oslovení každé z cílových skupin 

2) zvýšení úspornosti a účinnosti komunikace díky správné kombinaci komunikačních 

nástrojů 

3) stanovení cílového positioningu značky, jinak řečeno to jak chce firma vypadat 

v očích zákazníka  

4) interaktivita, dialog a naslouchání názoru příjemce sdělení 

Samozřejmě, že i integrovaná marketingová komunikace má své nevýhody. Největší 

problém nastane, když komunikace nebude spojitá a bude od sebe odlišná (čímž by se 

ztratila funkce integrované komunikace). Což znamená, že reklamy od jedné 

společnosti by říkaly odlišná sdělení a nebyly jednotná. Na tuto nevýhodu právě varoval 

Kotler a Armstrong (2014).  

3.4. Komunikační mix 

Komunikační mix je souhrn marketingových nástrojů, které firma využívá ve své 

marketingové komunikaci. Musí být správně integrovaný do strategie firmy, aby jeho 

účinky pro firmu byly nejefektivnější a nedocházelo k nespojitosti těchto nástrojů. Dle 

Heskové a Štarchoně (2009) „marketingovou komunikaci charakterizujeme jako 

souhrnný komunikační program firmy, který tvoří jednotlivé složky nebo jejich 

kombinace. Obdobně jako u jiných části marketingu jí tvoří jednotlivé nástroje v podobě 

komunikačního mix.“  

Každý autor má svůj vlastní pohled na nástroje komunikačního mixu. Kotler (2007) 

vypsal 5 základních nástrojů komunikačního mixu:   

 Reklama  

 Podpora prodeje  

 Osobní prodej  

 Public relations  

 Přímý marketing 
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Hesková a Štarchoň (2009) ještě k těmto nástrojům dodali události a zážitky. Schnettler 

a Wendt v knize od Heskové a Štarchoně (2009) dále uvádí sponzoring, veletrhy, 

eventy, product placement a řízení značek a jejich právní úpravu. Karlíček (2016) navíc 

přidal důležitý a novodobý nástroj: online marketing. Online marketing má v  současné 

době obrovský potenciál, jelikož většina lidí se po internetu pohybuje a tento nástroj 

vidí každý den.  

Výše zmíněné nástroje komunikačního mixu lze rozdělit na dva druhy. Tyto dva druhy 

definovala Vysekalová a Mikeš (2010) takto:  

 Nadlinkové komunikace (ATL – anglicky Above the Line) obsahují aktivity, ve 

kterých se používají média s necíleným a masovým rozsahem (např. internet nebo 

televize). Díky masovému a necílenému rozsahu se provádí pouze jednostranná 

komunikace, takže firma nemůže získat zpětnou vazbu na tuto komunikaci.  

 Podlinkové aktivity (BTL – anglicky Below the Line) se naopak od nadlinkových 

komunikací soustředí spíše na oboustrannou komunikaci a zpravidla ho firmy 

využívají k maximalizaci okamžitého prodeje. 

Na každé firmě je, aby si zvolila z těchto nástrojů a sestavila si vlastní komunikační 

mix. Sestavovaní mixu je velmi těžké a zdlouhavé, jednak protože každý nástroj má své 

klady a zápory, ale také protože nástroje do sebe musí zapadat a vytvářet spolu 

harmonii. Zároveň firma musí počítat s tím, že každý nástroj je jinak finančně a 

organizačně náročný.  

3.4.1. Reklama 

Reklama se řádí mezi nejrozšířenější, a zároveň nejznámější, nástroje marketingového 

mixu. Reklamu můžou lidé potkat skoro na každém rohu, nelze se jí vyhnout. Můžou jí 

vidět v televizi, na internetu, v MHD, dokonce i na veřejných toaletách. Reklama je 

prostě všude tam, kde jsou potenciální zákazníci.  

Základní definici reklamy uvedla Americká marketingová asociace v knize od 

Vysekalové (2012): „každá placená forma neosobní prezentace a nabídky idejí, zboží 

nebo služeb prostřednictvím identifikovatelného sponzora.“  

Definici reklamy vystihl Clemente (2004) „Jedna z hlavních součástí marketingového 

komunikačního mixu, která zahrnuje použití placených médií ke sdělení informací o 

produktu, službě, organizaci nebo myšlence s cílem přesvědčit.“  
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Česká republika má reklamu definovanou v zákoně č. 40/1995 Sb.: „Reklamou se 

rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, 

mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje 

zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo 

závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále 

stanoveno jinak.“ 

Prezident IAB (Interactive Advertising Bureau) Rothenberg v knize od Světlíka (2016) 

prohlásil, že „definice reklamy ještě nikdy nebyla tak nejasná jako nyní.“ Tradiční 

forma reklamy je každým dnem méně efektivní a vynořují se nové účinnější formy 

komunikace se zákazníkem. Dokonce už existuje i reklama, která není placená a lze 

konstatovat, že je zcela zdarma. Touto reklamou se myslí reklama na internetu, přesněji 

na sociálních sítích, kde stačí přidat příspěvek a on se šíří sám. Nemusíme za to nic 

platit, pokud je reklama chytlavá, tak jí lidé budou mezi sebou šířit zcela zdarma a firmu 

to stojí nulové náklady na propagaci.  

Reklama byla vytvořena, aby plnila určité funkce. Tyto funkce definovala Čáslavová 

(2009):  

 funkce informační – tato funkce má informovat zákazníka o různých změnách 

týkající se produktu či značky. Je využívána, když je nový výrobek na trh a lidé ho 

neznají. 

 funkce přesvědčovací – účel této funkce je přesvědčení zákazníka ke koupi 

produktu od daného výrobce. Využívá se i na posílení preferencí značky, vylepšení 

image produktu či k získání zákazníků od konkurentů.  

 funkce upomínací – smyslem této funkce je připomínat zákazníkům produkt, který 

znají. Tato funkce se používá až ve chvíli zralosti produktu, kdy trh o produktu ví.  

Hesková a Štarchoň (2009) ještě dodali funkci posilující. „Tato funkce je zaměřená na 

stávající zákazníky a posílení vědomí o správné volbě při koupi. Reklama se uplatňuje 

především u vyspělých technologických produktů (auta, audiovizuální produkty apod.).“ 

Mezi hlavní cíle reklamy nepatří jen přimění ke koupi a zvýšení poptávky po produktu, 

ale i tvorba a posílení image značky, odlišení značky od konkurentů, či zlepšení 

finanční pozice podniku.  

Aby byla reklama úspěšná, tak by měla respektovat 3 hlavní faktory, které definoval 

Světlík (2016). Těmi jsou strategie reklamy, tvořivost a profesionální zpracování. 
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Strategie reklamy obsahuje definování cílů, kterých má být dosáhnuto, definování 

cílové skupiny, na kterou reklama bude mířit svoji pozornost, výběr média či pozici 

produktu na trhu, která bude prezentována. Ovšem stanovení těchto cílů nemá vliv na 

vytvoření kvalitní reklamy. Strategie reklamy naznačí, jakým směrem by se reklama 

měla uchylovat, ale neukáže nám jednotlivé kroky, kterých dosáhneme tohoto směru.  

Když je hotová strategie reklamy, tak se pozornost přesunuje na tvořivost, která by 

měla reklamě dát potřebný podnět k zaujetí zákazníka. Zde musí tvůrci reklamy použít 

všechnu svou originalitu a tvůrčí tvořivost. Měli by přijít s nápadem na reklamu, která 

je zcela nová a ještě jí nikdo nenatočil. Tato myšlenka by ideálně měla být doplněna 

určitým sloganem, který je pro diváka chytlavý a zajímavý. Dále by neměli opomenout 

fakt, že jejich myšlenka musí obsahovat něco co je pro příjemce velmi důležité a zaujme 

ho to. Jako poslední detail by autoři neměli zapomenout na fakt, že neprezentují svoje 

myšlenky, ale produkt nebo podnik, který jim za tyto nápady platí.  

Třetí, ale neméně důležitý faktor, je profesionální zpracování. Zde už dochází 

k přeměně myšlenek tvůrců na vznik samotné reklamy. Stále by se nemělo zapomínat 

na hlavní funkce reklamy, což je informovat, přesvědčit nebo připomenout. Výsledná 

reklama by měla divákovo oko zaujmout, donutit ho si vyhledat prezentovaný výrobek 

nebo ho rovnou přimět ke koupi. Musí vypadat profesionálně a vytvářet dobrou image 

značky.  

3.4.1.1. Reklamní média 

Reklamní média mají své specifické dělení.  Hesková a Štarchoň (2009) rozdělili ve své 

knize média podle možnosti zacílení reklamy (masová a specifická média), působení na 

emoce člověka (horká a chladná média), a s nástupem elektronických médií na 

elektronická média a klasická.  

Masová média dále rozdělili na vysílací a tisková. Do vysílacích médií zařadili rozhlas a 

televizi. V tiskových masových médiích se nachází noviny, časopisy a venkovní tištěná 

reklama. Do specifických médií spadá například venkovní reklama, reklamní předměty, 

výkladní skříně. Jak lze vidět, venkovní reklama může být jak masová, tak i specifická. 

Masovým médiem se stane tehdy, když nebude mít přesnou cílovou skupinu a bude 

rozmístěna na různých místech po celé zemi. Naopak specifickým médiem můžou být 

například billboardy v jednom městě, které budou mířit právě na občany daného místa.  
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Horká média cíleně míří na emoce člověka. Tato média využívají obrazu, zvuku, hudby 

či namluvených frází. Snaží se zaujmout svou emotivní stránkou a donutit diváka 

přemýšlet nad reklamou. Ovšem informace se musí vícekrát zopakovat, protože často 

dochází ke ztrátě informací. Chladná média jsou naopak lehce uchovatelná, takže 

člověk si potřebnou informaci zapamatuje a netlačí se tolik do opakování informací. Na 

emoce člověka působí jen částečně.  

Elektronická média jsou v dnešní době už skoro všechna média, patří sem například TV, 

internet, video, rozhlas a další.  Tyto formy reklamy jsou založené na digitální formě a 

v současném světě mají největší potenciál. Klasická média můžou být noviny, venkovní 

reklama či časopisy. Ovšem i tyto média se pomalu přesouvají do digitální formy.  

Tabulka č. 1: Vybrané reklamní prostředky a jejich hlavní výhody a nevýhody 

 

Zdroj: Hesková, Štarchoň (2009, s. 83) 

Reklama ve sportu 

V posledních letech se sport stává životním fenoménem. Každý se snaží žít zdravě, 

pečovat o své tělo a mít hezkou postavu. Ovšem sport už se rozšířil i do dalších oblastí 

života. Na sportovních utkáních se domlouvají smlouvy a obchody mezi podniky a sport 

slouží jako ideální prostředí.  

Sportovní události a zápasy mají vyšší mediální sledovanost, proto je to žádaná oblast 

reklam a marketingové komunikace. Sportovní prostředí se stává pro firmy důležitou 

součástí jejich marketingové komunikace a snaží se využívat jeho možného potenciálu. 
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Vybírají si buď jednotlivé sportovce, určité sportovní akce nebo dokonce celé týmy k  

zviditelnění jejich značky nebo produktu. Je mnoho míst, kam lze reklamu umístit, 

proto se i odlišují finančně. Nejdražší reklamy jsou na místech, kam oko diváka během 

zápasu pohlédne nejčastěji. Sportovní reklamu definovala Čáslavová (2009) ve své 

publikaci takto: „Pojem sportovní reklama je vztahován k reklamě, která využívá 

specifických médií komunikace z oblasti sportu. Patří sem např. dresy a výstroj 

sportovců, sportovní nářadí a náčiní, startovní čísla, mantinely (reklamní pásy), 

výsledkové tabule a ukazatele (ve formě transparentů nebo videotabulí) atd.“  

Z definice sportovní reklamy od Čáslavové (2009) lze definovat základní média pro 

sportovní reklamu, které byly ve stejné knize rozšířeny ještě o noviny, časopisy, 

televizi, rozhlas, film, plakáty a internet. Autoři Pichou a Yera (2015) ve své práci 

porovnávali reklamní činnost tří evropských fotbalových velkoklubů (PSG, FC 

Barcelona a BVB 09 Borussia Dortmund), kde definovali 5 hlavních reklamních médií - 

televize, noviny, magazíny, rádio a sociální sítě. Pichou a Yera (2015) dále uvádí, že 

sportovní kluby k reklamě využívají i jiná média (např. aplikace či broadcasty), která 

ovšem nejsou tak frekventovaně využívaná jako uvedených pět hlavních reklamních 

médií.  

3.4.2. Osobní prodej 

Osobní prodej je jeden z nejstarších nástrojů komunikačního mixu, ovšem nelze říct, že 

by v dnešní době už byl neefektivní. Opak je pravdou. Jak tvrdí Foret (2011) „díky 

svému bezprostřednímu osobnímu působení je schopen mnohem účinněji než běžná 

reklama a  jiné nástroje marketingové komunikace ovlivnit zákazníka a přesvědčit ho 

o přednostech nové nabídky.“  

Ovšem samotný úspěch také záleží na prodejci, který musí splňovat v osobním prodeji 3 

funkce, které definoval Světlík (2016): 

 mají vliv na rozhodování zákazníka ke koupi 

 poskytují zákazníkovi informace o daném produktu a zaznamenají reakci 

zákazníka, kterou předají výrobci 

 nabízí servis, můžou mít na starost dodání produktu, zaškolují zákazníka a podávají 

nezbytné informace k obsluze výrobku  

Díky náročným podmínkám k vedení úspěšného osobního prodeje je tento nástroj velmi 

drahý a najít takto zkušeného prodejce je velmi obtížné.  
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Osobní prodej má různé podoby, Hesková a Štarchoň (2009) je rozdělily a definovaly 

takto: 

 Pultový prodej - typický pro maloobchod 

 Obchodní prodej - prodej zboží v supermarketech, hypermarketech  

 Prodej v terénu - metody přímého prodeje bez stacionární jednotky, rozdělený na 

oblast průmyslového prodeje (business to business) a prodej spotřebního zboží  

 Misionářský prodej - informování a přesvědčování nepřímých zákazníků - 

prostředníků ke koupi  

Osobní prodej ovšem není vhodný pro každý statek. Nejvíce se využívá u statků, které 

jsou kupovány jen málokdy, mají vysokou cenu a zákazník bude potřebovat pomoc 

odborníka při rozhodování o koupi. Mezi tyto statky můžeme řadit drahé kovy, 

automobily či nemovitosti.  

Výhody osobního prodeje popsala Jakubíková (2013):  

 prodejce má možnost sledovat reakce zákazníka vůči předem stanovenému cíli, 

v případě potřeby může měnit svůj přístup  

 prodejce může v prodejně začít vytvářet vztah se zákazníkem, který by mu zajistil 

dlouhodobý odbyt produktů  

 prodejce se díky svému přístupu k zákazníkovi dozví jeho názory, buď pozitivní, 

ale i negativní 

Osobní prodej v oblasti sportu 

S osobním prodejem v oblasti sportu se lze majoritně setkat u prodeje sportovních 

služeb nebo zboží. Jedná se o komunikaci mezi vyškoleným personálem a zákazníkem. 

Prodejce se snaží zákazníkovi pomoct s výběrem sportovního zboží nebo služby, 

zároveň prodejce musí být schopen odpovědět na dotazy zákazníka, ale také musí mít 

povědomí o tom, jak dané zboží funguje či k čemu slouží. Od zákazníka pak prodejce 

může dostat zpětnou vazbu na daný produkt, která poslouží k následnému zlepšení 

problematické oblasti. 

U sportovních služeb, například u fitness center, Šíma (2014) uvádí, že osobní prodej se 

odehrává především se zaměstnanci na recepcích fitness center, kdy velmi často právě 

tito zaměstnanci mají největší vliv na vytvoření pozitivního dojmu nově příchozího 

zákazníka. Personál by měl být vůči novému zákazníkovi vstřícný, nápomocný, 

příjemný a ochotný se vším pomoci či poradit. Pokud nově příchozí zákazník si vytvoří 
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špatný první dojem, tak dané fitness centrum již nenavštíví a bude chodit do 

konkurenčních center.  

Pichou a Yera (2015) tvrdí, že osobní prodej se ve sportovních klubech odehrává 

především při prodeji vstupenek či permanentních vstupenek na pokladnách, ale 

zároveň se s osobním prodejem lze setkat i ve fanshopech. Pokud má klub kamenný 

fanshop, tak se zde obvykle nachází prodejce, který pomáhá fanouškovi při výběru 

reklamního předmětu či merchandisingu.  

3.4.3. Public relations (PR) 

S pojmem public relations neboli vztahy s veřejností se v současné době velmi často 

setkáváte. Tento termín nám představuje komunikaci firem skrze média ke zlepšení 

firemní image a ovlivnění mysli zákazníka. PR je jedním z nejlevnějších 

marketingových nástrojů, jelikož média o firmě velmi často píší sami nebo firmy 

pořádají různé tiskové konference, které stojí minimální náklady.  

Definic PR je obrovské množství, každá má své specifika, které pojem PR přesněji 

definují, ale všechny se shodují na tom, že public relations souvisí se zlepšením image, 

kterou veřejnost velmi vnímá. Světlík (2016) definuje PR takto: „Na rozdíl od reklamy 

a podpory prodeje se v případě public relations jedná o takovou formu komunikace, 

jejímž přímým cílem není zvýšení prodeje výrobků nebo služeb. Hlavním úkolem je 

vytváření příznivých představ (image), kterou firma bude na veřejnosti mít.“ 

Autoři De Pelsmacker, Geuens a Van den Bergh (2017) definici PR ještě rozšířili a 

nezaměřují hlavní cíl pouze na zlepšení image firmy, ale věnují pozornost vybudování 

si dobrého vztahu se zákazníkem, nalezení společných sympatií a vytvoření společného 

bodu zájmů, který jejich vztah bude rozšiřovat a pomáhat jim k lepšímu šíření empatií.  

V praxi se lze setkat se 4 základními typy PR, které shodně definovala Vysekalová 

(2012) a Hesková, Štarchoň (2009):  

 mezifiremní komunikace (označována také jako business-to-business) - 

komunikace zaměřující se na obchodní veřejnost 

 oborové PR - zabývá se vztahy mezi výrobci a poskytovateli zboží a jejich 

obchodními partnery   

 spotřebitelské/produktové PR - zaměřují se výhradně na zboží a služby, nabízené a 

prodávané soukromým zákazníkům pro jejich vlastní účely  
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 firemní PR - zahrnuje všestrannou prezentaci firmy a organizace a mohou se 

specializovat např. na finance, komunikaci firmy se zaměstnanci, charitu, a 

politicko-veřejné vztahy 

Hesková a Štarchoň (2009) ještě dodávají interní PR, což je komunikace firmy se svými 

zaměstnanci. Informuje je o vnitřních záležitostech firmy.  

Aktivity, které PR využívá, definoval a vysvětlil Foret (2011):  

 aktivní publicita – základní kámen PR, dříve ve formě tiskových zpráv, konferencí, 

rozhovory v médiích a vydávání výročních zpráv  

 events (organizování událostí), akce sloužící například k představení nového 

výrobku, oslavě určitých firemních milníků, představení nového vedení či vánoční 

briefingy pro zaměstnance 

 lobbying (lobování) se využívá, jak k prezentování a hájení firemních názorů při 

schůzkách s politiky nebo jinými vlivnými osobami, tak i k zisku důležitých 

informací 

 sponzoring (sponzorování) lokálních akcí, o které má podnik zájem nebo k nim má 

určitý vztah 

 reklama organizace jako spojení reklamy a public relations, které soustředí svou 

pozornost na celý podnik a nevěnuje se pouze jednomu produktu  

Public relations ve sportu 

PR ve sportu definovali Stoldt, Dittmore a Branvold (2012) ve své knize jako 

manažerskou komunikaci, která má za cíl identifikovat cílovou veřejnou skupinu, 

analyzovat vztahy s touto skupinou a také udržovat či zlepšovat vztahy sportovní 

organizace s veřejností. Lze konstatovat, že vyjma unikátních případů používá PR ve 

sportu každá společnost, ať už se zabývá prodejem sportovního zboží nebo je to 

sportovní klub. Hopwood a kol. (2010) vnímají sportovní PR jako souhrn procesů, díky 

kterým sportovní organizace vytváří nové vztahy s veřejností, nebo udržuje a rozvíjí již 

vytvořené dlouhodobé vztahy. Nejdůležitějším prvkem sportovního PR je podle nich 

image sportovní organizace. Cíle sportovního PR Hopwood a kol. (2010) definovali 

především jako pozitivní prezentace sportovní organizace v médiích, vytváření 

oboustranných vztahů s širokou veřejností, ale také kontrola průběhu informovaní 

veřejnosti, aby se například nestalo, že by organizace podávala nepravdivé informace. 
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Čáslavová (2009) sportovní PR chápe především jako rozhovory se samotnými 

sportovci či jejich trenéry, jelikož právě tyto osoby představují odborníky na danou 

problematiku. Pichou a Yera (2015) naopak chtějí pomocí PR přiblížit fanouška co 

nejvíce k chodu klubu a tvrdí, že mezi nástroje PR sportovních organizací by měla patřit 

prohlídka stadionu, která by byla komentována osobností spojovanou s klubem, dále by 

klub měl mít vlastní muzeum, pořádat charitativní akce či organizovat sportovní dny pro 

širokou veřejnost.  

Göksel a Serarslan (2015) v současné době vidí velký potenciál v takzvaných nových 

médiích, což jsou média, která přišla s rozmachem internetu a chytrých telefonů. Tvrdí, 

že díky těmto novým médiím mohou sportovní organizace získávat názory od svých 

fanoušků mnohem lépe než doposud, ale také je pro sportovní organizaci jednodušší 

šířit nové informace z chodu klubu bez použití televize či tištěných médií, a to dokonce 

se stejným dosahem.   

3.4.4. Podpora prodeje  

Podpora prodeje patří stejně jako reklama k nejdůležitějším marketingovým nástrojům, i 

když se tyto nástroje od sebe velmi liší. Reklama má za úkol informovat o novém 

výrobku či představovat novinky o produktu, kdežto podpora prodeje má stimulovat 

zákazníka a dát mu podnět ke koupi produktu. Nelze si však myslet, že podpora prodeje 

se soustředí pouze na zákazníka. Jak uvedl Foret (2011) podpora prodeje „se zaměřuje 

jednak na zákazníka (v  podobě cenových slev, poskytovaných vzorků, soutěží), ale také 

na  obchodní organizaci (kdy obchody připravují společné propagační kampaně, 

soutěže dealerů, účastní se veletrhů) a konečně také na samotný obchodní personál (zde 

se v praxi nejčastěji uplatňují bonusové odměny za  mimořádnou prodejní aktivitu nebo 

setkání prodávajících v atraktivních letoviscích).“  

Světlík (2016) popsal základní rozdíly mezi reklamou a podporou prodeje. Firmy se 

musí rozhodnout, jaký nástroj použít, tudíž by i měly vědět výhody a nevýhody obou 

nástrojů. Tyto výhody můžeme vidět v tabulce č. 2.  
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Tabulka č. 2: Porovnání reklamy a podpory prodeje  

 

Zdroj: Světlík (2016, s. 130) 

Hesková a Štarchoň (2009) vyjmenovali základní nástroje podpory prodeje:  

 bezplatné vzorky produktů (sampling) k jejich vyzkoušení 

 kupóny, které umožňují získat určitou slevu nebo náhradu 

 prémie - produkt nabízený zdarma nebo za sníženou cenu v různých podobách 

 odměny za pravidelný nákup produktu nebo nákup většího množství  

 soutěže a výherní loterie (nabízející možnost účasti spotřebitele za podmínek 

daných zákonem) 

 veletrhy a výstavy - umožňují prezentaci produktů, hlavně při jejich uvádění na trh 

 věrnostní karty - využívají maloobchodní řetězce k posílení věrnosti zákazníka k 

daném u maloobchodním u řetězci 

 ochutnávky a předváděni výrobků 

 multibalení a cenová zvýhodnění  

 další formy, kterým i se diferencují jednotlivé obchodní systémy např. doprava 

zdarma, soubor různých dodatkových služeb, více-funkční obal, referenční dárky, 

bezplatné vyzkoušení produktu, produktové garance 

 event marketing, resp. v kombinaci s vybraným i výše uvedeným i nástroji např. při 

veletrzích a výstavách, předvádění výrobků 

Podpora prodeje v oblasti sportu 

Podpora prodeje je dle Durdové (2005) používána především za účelem získaní 

pozornosti zákazníka, kdy mu budou předány důležité informace, které ho podpoří 

v koupi sportovního produktu. Cílem tedy je přesvědčit zákazníka o důležitosti 

produktu, obvykle se jedná o krátkodobý proces, který vede k co nejrychlejší reakci 

zákazníka.  
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Durdová (2005) dělí podporu prodeje v oblasti sportu na podporu prodeje hmotných a 

nehmotných produktů. Při podpoře prodeje hmotných produktů ve své publikaci uvádí 

předvádění sportovních produktů na veletrzích či na nějakých sportovních akcích, 

bezplatné vyzkoušení produktu na místě konání akce a v neposlední řadě zmiňuje 

rozdávání malých testovacích vzorků zdarma. Pokud se jedná o nehmotné produkty, tak 

Durdová (2005) zmiňuje různé soutěže o vstupenky, výhody pro držitele věrnostních 

karet v podobě volných vstupů, ovšem nezapomíná ani na dlouhodobé fanoušky, pro 

které jsou určeny různé odměny či bonusy.  

Reid a kol. (2015) dělí podporu prodeje na peněžní a nepeněžní. Pokud se jedná o 

podporu prodeje peněžní, tak se zákazníkům nabízí zvýhodněné vstupné, slevy na další 

vstupy či upravená cena při koupi permanentních vstupenek. Peněžní podpora stimuluje 

především nové zákazníky ke koupi daného produktu. Nepeněžní podpora je používána 

u dlouhodobějších zákazníků. Sportovní organizace chce poděkovat za jejich 

dlouhodobou podporu, tudíž jim poskytne například vlastní vstup na utkání, pošle jim 

klubový kalendář či jim vyhradí speciální místa, kde budou moci být pouze tito věrní 

fanoušci.  

3.4.5. Přímý marketing 

Přímý marketing byl dříve velmi hojně využíván, měl vzniknout jako levnější varianta 

osobního prodeje, avšak i přesto byl velmi nákladný. V posledních letech získává opět 

velmi na oblibě, jelikož díky globalizaci internetu se stává přímý marketing levným a 

zároveň velmi lehce cíleným marketingovým nástrojem. Přímý marketing definovali 

Kotler s Kellerem (2013) jako „využití pošty, telefonu, faxu, e-mailu či internetu k 

přímé komunikaci, vyžádání odezvy anebo vyvolání dialogu s konkrétními i 

potenciálními zákazníky.“  

Foret (2011) rozdělil přímý marketing na adresný a neadresný. Adresný marketing lze 

zamířit na určité cílové skupiny zákazník, či dokonce na jednotlivce. Lze rozesílat 

emaily s přímým oslovením zákazníka, dokonce se v dnešní době využívá i 

personalizace emailu. Neadresný marketing nemá cílové zaměření, jelikož ho můžeme 

například chápat jako katalogy či různé tiskoviny, které jsou posílány do schránek nebo 

rozdávány na veřejných místech.  
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Přímý marketing v oblasti sportu 

Ve sportu se přímý marketing používá ke komunikaci s fanoušky, sponzory klubu či 

partnery klubu. Vinčálek (2017) ve své práci uvedl, že přímý marketing je určen pro 

vybraný okruh lidí a není určen pro komunikaci s širokou veřejností. Dále tvrdí, že i 

přes fakt, že je to velmi drahý nástroj při přepočtu na jednoho zákazníka, tak je 

účinnější a efektivnější než reklama. Čáslavová (2009) definovala nástroje přímého 

marketingu, kam spadá například zasílání sportovních katalogů pomocí e-mailu přímo 

zákazníkům. Uvedla, že za přímý marketing lze považovat poděkování všem 

sponzorům za podporu v uplynulé sezóně, pozvání fanklubu na domácí i venkovní 

utkání a v neposlední řadě rozesílání všem fanouškům, na které má kontakt, pozvánky 

na nadcházející domácí utkání.  

3.4.6. Online marketingová komunikace 

Tento, oproti ostatním marketingovým nástrojům, mladý nástroj komunikace se začal 

rozšiřovat až na přelomu 20. a 21. století. I přesto, že se využívá kratší dobu než ostatní 

nástroje, tak je velmi úspěšný a má ze všech nástrojů momentálně největší potenciál. 

Internet se již dávno stal nezbytnou součástí každodenního života a využívá ho jak 

mladá, tak i střední a stará generace. Pro současný marketing mají velký vliv i sociální 

sítě. V tabulce č. 3 můžeme vidět celosvětové využití internetu a sociálních sítí na 

počítači a mobilních zařízeních.  

Tabulka č. 3: Využití internetu a sociálních sítí k dubnu 2020 

 

Zdroj: www.statista.com (online, cit. 22.5.2020) 
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Z tabulky č. 3 lze vyvodit, že skoro 75 % světové populace využívá internet a můžou 

být potenciálními příjemci internetového marketingu. Internetový marketing 

charakterizoval Janouch (2017) jako „způsob, jakým lze dosáhnout požadovaných 

marketingových cílů prostřednictvím internetu, a zahrnuje podobně jako klasický 

marketing celou řadu aktivit spojených s ovlivňováním, přesvědčováním a udržováním 

vztahů se zákazníky.“  

Tato komunikace je vcelku nenákladná, nemusí se školit personál a je velmi rychlá a 

flexibilní. Internetová komunikace není ničím omezená, což znamená, že reklama může 

být pouze obrázek, ale i video, zvuk či jiná vizuální zobrazení.   

Online marketingová komunikace ve sportu 

Dle Bottecchia a Slavin (2017) jsou v současné době pro sportovní kluby důležité 

především sociální sítě (Facebook, Twitter či Pinterest), jelikož jsou zdarma a pro klub 

nepředstavují žádné náklady. Tvrdí, že na těchto sociálních sítích se pohybuje 

nepřeberné množství sportovních fanoušků a je jednodušší se s nimi zde dostat do 

kontaktu. Uvádí, že kluby můžou skrz tyto sítě dostávat od fanoušků recenze, feedbacky 

či dotazy. Při výběru sociální sítě je důležité rozmýšlet, jakou cílovou skupinu chce klub 

oslovit. Jako příklad zde uvádí, že pokud klub má za cílovou skupinu ženy, tak by svoji 

pozornost měl věnovat především sociální síti Pinterest, kde převážná většina uživatelů 

jsou právě ženy.  

Thompson a kol. (2014) ve svém výzkumu uvádí, že v současné době sportovním 

klubům už nestačí pouze webové stránky, ale mnohem důležitější jsou pro ně sociální 

sítě, kde jako nejdůležitější uvádí sociální síť Facebook. Web statista.com uvádí, že 

k datu 31. 12. 2019 má Facebook přes 2,5 miliardy uživatelů. Thompson a kol. (2014) 

považují za nejdůležitější vlastnost sociálních sítí fakt, že se zde jedná o oboustrannou 

komunikaci, kde fanoušek jakéhokoliv sportovní klubu s ním může sympatizovat 

kdekoliv na světě a cítí se jako součást týmu. Facebook byl určený pro komunikaci, 

tudíž i sportovní organizace a kluby ho využívají k informování fanoušků o chodu 

klubu, sdílí na svůj profil různé články a rozhovory s hráči, ale používají ho také pro 

podporu prodeje, kde se na jejich profilech soutěží o volné vstupenky či o klubový 

merchandising.  

 Anagnostopoulos a kol. (2018) tvrdí, že k vytvoření vztahu ke značce je nejlepší 

sociální síť Instagramm která byla určena pro sdílení fotek s krátkým popisem. Právě 

díky tomuto účelu můžou sportovní kluby vybudovat svoji značku zde na Instagramu 
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pomocí fotek, které budou obsahovat klubové barvy, slogany klubu či klubové hráče. 

Klub zde může ovšem nahrávat i videa, která můžou jednak obsahovat rozhovory 

s trenéry či s hráči, ale také zde klub může představovat oficiální videoklip klubu, 

klubovou hymnu či zde může oznamovat nové posily. Siguencia a kol. (2016) 

definovali 5 hlavních oblastí, které by sportovní kluby měly sdílet na Instagramu – 

fotky a videa z tréninků, tiskové konference, důležité okamžiky pro klub, charitativní a 

promo kampaně a osobní život sportovců. 

V neposlední řadě sportovní kluby používají sociální síť YouTube, která je určena 

primárně pro nahrávání videí. Od roku 2017 se začala tato sociální síť hojně používat i 

k živým přenosům. Sportovní kluby mohou YouTube využívat jako privátní televize, 

kde mohou nahrávat rozhovory s hráči a trenéry, mohou zde nahrávat sestřih nejlepších 

momentů z minulého utkání nebo zde mohou být přenášeny živě tiskové konference. 

Každý sportovní klub si pak dává do videa svoje klubové barvy, znak a logo, aby opět 

vytvářel loajalitu fanouška ke značce klubu.  

Dle novodobé digitální marketingové agentury Boost (BoostAgency, 2020), která 

jednak zpracovává data ze světa digitálního marketingu, ale i v něm sama vytváří 

originální marketingové kampaně pro svou klientelu, jsou právě Facebook, Instagram a 

YouTube nejpopulárnější sociální sítě v ČR. Facebook má ke květnu 2020 dle agentury 

Boost (BoostAgency, 2020) 5,3 milionu uživatelů, Instagram 2,6 milionu a YouTube 

5,7 milionu uživatelů. Vysoký počet uživatelů YouTube je způsoben tím, že stačí 

zapnout aplikaci YouTube a jste uživatelem, když to u Facebooku musíte splnit věkový 

limit minimálně třinácti let. 
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4. Metodika práce 

K získání dat do mé bakalářské práce jsem využil z naprosté většiny kvalitativní 

metody, a to konkrétně nestrukturované pozorování, analýzu poskytnutých a získaných 

dokumentů a v neposlední řadě strukturovaný rozhovor s manažerem hokejového klubu. 

4.1. Pozorování 

Pozorování se odehrávalo na třech domácích utkáních žďárského hokejového celku. 

Cílem nestrukturovaného pozorování bylo zjistit, jak klub v průběhu zápasu komunikuje 

s fanouškem, zda se stará o program během přestávek a jak efektivně využívá 

marketingových nástrojů. Dále jsem sledoval, jaká panuje atmosféra na zimním 

stadionu a jakým způsobem se klub snaží rozvášnit fanoušky zápasu. 

První utkání bylo derby s Havlíčkovým Brodem, které je pro diváky velmi atraktivní, 

proto je zde pravidelně nejvyšší návštěvnost za celou sezónu. Další dvě utkání byla 

s Valašským Meziříčím a Novým Jičínem, která nejsou tak navštěvovaná, jelikož jde o 

méně kvalitní soupeře.  

Veškeré zjištěné informace z pozorování byly zapisovány do mého telefonu pomocí 

výstižných poznámek, které mi následně pomohly k lepšímu vybavení daného zápasu. 

V průběhu prvního zápasu, což bylo derby s Havlíčkovým Brodem, jsem si zapisoval 

veškeré body marketingové komunikace. V dalších dvou zápasech jsem zaznamenával 

pouze události, které se vyskytly poprvé a nebyly již v minulých utkáních provedeny.  

Tabulka č. 4 - Struktura pozorování na domácích utkáních 

 

Zdroj: Vlastní zpracován 
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Veškeré mé poznámky jsou uvedeny v přílohách, shrnutí pozorování se nachází 

v praktické části bakalářské práce.   

4.2. Analýza dokumentů 

Analýza byla prováděna především za účelem kvalitativním, tedy hlavně z důvody 

analýzy obsahu příspěvků a jejich kvality. Webové stránky a sociální sítě klubu jsem 

zkoumal jednak z důvodu, že pro hokejový klub ze Žďáru nad Sázavou jsou majoritním 

médiem, skrz které klub komunikuje s fanoušky, ale i z důvodu jakým způsobem a 

s jakou kvalitou s nimi komunikuje.  

SKLH Žďár nad Sázavou používá jako 3 hlavní sociální sítě Facebook, Instagram a 

Youtube, proto analýza byla zaměřena na tyto tři stránky. Hlavním bodem, který jsem 

na těchto sítích analyzoval, byly jednotlivé příspěvky nahrávané klubem. Každá ze tří 

sítích má sice jiný princip fungování, ale pro mě v této bakalářské práci bylo 

nejdůležitější zpracování jednotlivých příspěvku, obsah, grafika a výstižnost. Sociální 

sítě byly sledovány po celou sezónu 2019/2020, přičemž jsem si všímal jednotlivých 

nástrojů (podpora prodeje, PR či internetová komunikace), které klub v každém 

příspěvku použil.  

Webové stránky (www.hokejzr.cz) jsem analyzoval majoritně jako celek, tedy jak 

působí na jejich návštěvníka, uspořádání a obsah, tedy články které se na webu 

vyskytují.  

Veškeré mé poznatky jsou zpracovány v analýze marketingové komunikace SKLH 

Žďár nad Sázavou, tedy v kapitole 6. Dále byly mé poznatky využity i při tvorbě návrhu 

na sezónu 2020/2021.  

4.3. Strukturovaný rozhovor s manažerem klubu 

Strukturovaný rozhovor proběhl na zimním stadionu v kanceláři pana Aleše Koželuha, 

odpovědi byly zaznamenány na mobilní telefon, a celý rozhovor zabral kolem 60 minut. 

Využil jsem strukturovaného typu rozhovoru, jelikož jsem chtěl omezit šanci 

zapomenutí některého z mých předem stanovených témat, které by mi pak následně 

mohly chybět. Hlavním cílem tohoto rozhovoru bylo nejen zjistit, jak se zde organizuje 

marketingová komunikace, ale i jaké nástroje se využívají.  

 

 



35 

 

Struktura rozhovoru 

Marketingová komunikace 

 - Jak jste spokojeni se současnou marketingovou komunikací?  

- Máte stanovené nějaké cíle, které chcete dosáhnout díky Vaší marketingové 

komunikaci?   

- Máte stanovenou cílovou skupinu Vaší komunikace?  

- Víte, jaké nástroje marketingové komunikace nepoužíváte, ale chtěli byste je 

začít používat?  

Nástroje marketingové komunikace 

- Jaké formy reklamy používáte? Jakou formu reklamy nejvíce využíváte?  

- Víte, jaké Vaše komunikační médium je nejefektivnější?  

- Využíváte podporu prodeje/ sales promotion, pokud ano, tak jakou formou?  

Vztahy s veřejností 

- Jakým způsobem využíváte PR?  

Merchandising 

- Jak efektivní je Váš merchandising?  

Finance 

- Kolik finančních prostředků vynaložíte na marketingovou komunikaci? 

 

Celkové shrnutí tohoto rozhovoru se nachází v kapitole 6.8, tedy v analýze 

marketingové komunikace. Veškeré poznatky, které jsem díky rozhovoru získal, byly 

použity jednak v analýze celkové marketingové komunikace, ale také v nově 

vytvořeném návrhu, který je určen pro sezónu 2020/2021. Přepis celého rozhovoru je 

v příloze č. 2. 
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5. Představení hokejového klubu SKLH Žďár nad Sázavou 

5.1. Historie klubu  

Počátky hokejového klubu sahají až do zimy roku 1938, kdy proběhlo první oficiální 

utkání nově vzniklého celku. Až do roku 1974 se všechny zápasy odehrály na rybníku 

nebo na uměle vytvořeném kluzišti, ovšem v tomto roce byl vybudován zimní stadion, 

který znamenal zlomový bod v historii žďárského hokeje. Následující sezónu se 

hokejisté ze Žďáru dostali do celomoravské divize, kde po 2 letech nenašli přemožitele, 

a postoupili do druhé nejvyšší soutěže v České republice. V 1. národní lize vydrželi 4 

sezony, pak spadli a začaly finanční problémy, které se pojily s klubem až do roku 

2008, kdy se situace v klubu vyřešila a začala se zde trvale hrát třetí nejvyšší hokejová 

soutěž České republice. Největší úspěch pro klub ze Žďáru nad Sázavou bylo 2. místo v 

roce 2018, které znamenalo i postup do play-off, kde také skončili na druhém místě.  

5.2. Současnost klubu 

V sezóně 2019/2020 klub hrál 2. ligu, což je třetí nejvyšší hokejová soutěž v České 

Republice. Tým se skládá z 24 hráčů a 6 členů realizačního týmu. Hlavním trenérem je 

poprvé ve své kariéře Radek Haman, který je bývalým výborným hokejistou. Klubu se 

tato sezóna moc nevydařila a skončil jedno místo pod postupovými příčkami do play-

off. Generálním manažerem je nově Martin Nečas st., který současně vykonává pozici 

regionálního trenéra pod záštitou Českého hokeje.  

5.3. Logo klubu  

Při tvorbě loga se klub rozhodl respektovat tradice města Žďár nad Sázavou. Znaky 

zahrnuté v oficiálním symbolu klubu jsou úzce propojeny s historií města. Písmeno „Ž“ 

bylo zvoleno jakožto první písmeno z názvu města. Plameny, které z písmene planou, 

mají symbolizovat původní proces žďáření, od kterého vzniklo i oficiální jméno města. 

Žďáření bylo úmyslné vypalování lesů, kvůli zisku zemědělské půdy. Vytvoření loga, 

které symbolizuje tradice města, už lze chápat jako počátky marketingové komunikace 

tohoto klubu, jelikož se klub snažil dávat fanouškům najevo, že nehraje pouze za sebe 

jako sportovní celek, ale za celé město. 
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Obrázek č. 1: Oficiální logo SKLH Žďár nad Sázavou 

 

Zdroj: www.hokejzr.cz (online, cit. 24.2.2020)  

5.4. Návštěvnost utkání 

Domácí zápasy druholigového SKLH Žďár nad Sázavou se uskutečňují na zimním 

stadionu s kapacitou 3500 lidí. Stadion už je velmi starý, čemuž odpovídá i jeho 

technická stránka, tudíž zde není ani možné provádět rozsáhlé rekonstrukce, jelikož by 

to ohrozilo nosnou konstrukci stadionu. Stav stadionu může přímo ovlivňovat 

návštěvnost zápasů, jelikož každý fanoušek chce mít při zápase určitý komfort a 

pohodlí.  

Jak již bylo zmíněno, tak kapacita zimního stadionu je 3500 diváků. V uplynulé sezóně 

návštěvnost kolísala kolem čísla 520, což pro vedení klubu není uspokojující výsledek, 

jelikož v předchozích sezónách se toto číslo pohybovalo kolem 700. Ovšem to byly 

sezóny, kdy hokejisté měli ty nejlepší výsledky za poslední léta a diváci se mohli 

kouknout na kvalitnější a záživnější zápasy. Po rozhovoru s manažerem klubu Alešem 

Koželuhem jsem se dozvěděl, že jeho osobní cíl je mít průměrně 1000 lidí na zápas do 3 

let. 

Graf č. 1: Návštěvnost domácích zápasů v sezóně 2019/2020 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých dat 



38 

 

6. Analýza marketingové komunikace SKLH Žďár nad 

Sázavou 

Klub SKLH Žďár nad Sázavou se marketingové komunikaci aktivně věnuje od roku 

2016, kdy byly založeny oficiální sociální sítě klubu jako například Facebook, 

Instagram či Twitter. V tomto roce klub začal více využívat i webové stránky, které 

byly dlouhou dobu nevyužity.  

Už na začátku je důležité konstatovat, že klub nemá stanovené žádné dlouhodobé cíle 

ani cílovou skupinu, kterou by chtěl svou marketingovou komunikací oslovit. Jejich 

primárním cílem je nalákat lidi na zápasy a představit jim produkt v podobě hokejového 

týmu. Lze říci, že už zde se jedná o první pochybení v jejich plánu komunikace, jelikož 

klub by se měl snažit navázat dlouhodobý vztah s fanouškem a vytvořit z něho stálého a 

věrného příznivce klubu.  

Dále je potřeba zmínit fakt, že na marketingovou komunikaci hokejového celku jdou 

nulové náklady, tudíž se klub snaží co nejvíce využívat komunikačních kanálů, které 

jsou zdarma, nebo využívá barterové spolupráce. Nulové výdaje způsobily i to, že tu 

není vyhrazená osoba, která by se o komunikaci starala a vytvářela komunikační plán. 

Marketingovou komunikaci tu má na starost obchodní manažer, který si to vzal 

dobrovolně navíc ke svému pracovnímu úvazku.  

V následující části bakalářské práce se budu věnovat jednotlivým komunikačním 

nástrojům, které klub využívá. 

6.1. Reklama 

Reklama pro klub ze Žďáru nad Sázavou nehraje zásadní roli, jelikož jak už bylo 

zmíněno, klub nemá dostatek finančních prostředků pro její chod. Klub se snaží dělat si 

reklamu skrze své partnery, ale spíše využívá bezplatné inzertní plochy, na které 

umisťuje své pozvánky na zápas.  

6.1.1. Bezplatná venkovní reklama 

Tento reklamní nástroj klub využívá od sezóny 2019/2020, kdy bylo odvoláno staré 

vedení a nastoupilo do funkce nové. Ovšem tento nástroj představuje pro klubový 

rozpočet finanční zátěž, tudíž ho používá velmi omezeně. I přesto se klub snaží každou 

sezonu vyhradit částku na pokrytí těchto nákladů. 
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Lepení letáků s pozvánkou na další utkání probíhá na zcela bezplatné venkovní stojany 

určené pro inzerci, které po Žďáře nad Sázavou můžete nalézt. Dále se letáky dávají do 

velkých místních továren (Žďas, Tokoz, Dell a Hettich), kde to mají zaměstnanci 

připnuté na informačních tabulích. Když probíhá náborový den, tak se tisknou speciální 

letáčky s pozvánkou do hokejové školy, které následně sami hokejisté rozdávají po 

mateřských školkách a snaží se děti nalákat k hokeji.  

V neposlední řadě je potřeba zmínit i reklamu na zimním stadionu, což pro klub 

nepředstavuje žádné náklady za pronájem. Jsou zde rozlepovány letáky s pozvánkou na 

další zápasy, vyvěšují se tu statistiky a zápasy jednotlivých kategorií, nad ledem visí 

dresy slavných odchovanců, a venku na zdech zimního stadionu je zavěšena reklamní 

tabule, kterou můžeme vidět na obrázku číslo 2.   

Obrázek č. 2: Reklama u zimního stadionu  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Tato reklamní tabule je umístěna na venkovních stěnách zimního stadionu, který stojí 

hned u hlavní silniční tepny ve Žďáře nad Sázavou. Na tabuli se nachází odkaz na 

webové stránky, logo klubu, ale především slogan „Staň se mladým plamenem“, který 

odkazuje na přezdívku žďárských hokejistů - Plameni. Tabule má opět originální 

grafiku a zaujme právě svým chytlavým sloganem. Tento prvek venkovní reklamy mi 

přijde jako zdařený a klub by ho mohl použít i na venkovních stěnách firem, které je 

sponzorují. 

6.2. Public Relations (PR) 

Public relations se řadí mezi nezbytné nástroje komunikačního mixu SKLH Žďár nad 

Sázavou. Jelikož klub nemá peníze na to, aby si dělal reklamu v médiích, tak používá 

právě PR pro zviditelnění. Díky správnému vedení tohoto nástroje se jméno klubu šíří 

regionálními novinami a lidé se o klubu mohou dozvědět mnohem snadněji než z 

reklamy. Tento nástroj má velmi důležitou funkci – udržuje, ale zároveň i vytváří dobré 
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vztahy s veřejností, médii, partnery, fanoušky a jednoduše řečeno s kýmkoliv, kdo se o 

klub zajímá. Klub ze Žďáru nad Sázavou si v oblasti PR vede vcelku dobře, ale najdou 

se zde nedostatky, které by klub měl odstranit.  

Nesmírnou výhodou pro klub jsou nadprůměrné vztahy s místními novináři, jelikož je 

pro ně vždy během zápasů připraveno občerstvení a pití ve VIP salónku, privátní 

záchody a exkluzivita v podobě poskytování po zápasových rozhovorů od hráčů. 

Novináři se klubu zase odmění tím, že je zmíní ve svých článcích týkajících se sportu a 

cokoliv se v chodu klubu změní, tak novináři to dají vědět svým čtenářům pomocí 

periodik, do kterých píšou.  

Ovšem PR není jen o vztahu k novinářům, ale i k dalším subjektům, jako jsou například 

fanoušci. Tady už klub není tak precizní jak s novináři, ale i přesto se nedá konstatovat, 

že by si vedl špatně. Pro fanoušky vytváří tiskové konference s vedením klubu, 

speciální eventy, poskytuje jim věrnostní kartu a pravidelně pořádá hokejovou školu.  

Avšak lze konstatovat, že co se komunikace se sponzory týče, tak tam má klub mezery a 

nepořádá pro ně žádné akce či jiné formy setkání. Hokejový klub by měl dávat svým 

sponzorům více najevo, že jsou pro něj nenahraditelní a že jejich vzájemná spolupráce 

je pro ně prioritou. Zde klub má svoji slabší stránku a je to pro něj přítěží, jelikož právě 

sponzoři dávají klubu podporu ať už finanční či jinou, která dokáže výrazně ovlivnit 

rozpočet klubu.  

6.2.1. Tiskové konference 

Klub v průběhu roku pořádá pravidelně 2 tiskové konference, jedna se koná na začátku 

sezóny a slouží k představení konečné soupisky A - týmu, vedení klubu představí svůj 

plán na nadcházející sezónu a oznámí aktuální stav partnerů. Druhá tisková konference 

se koná na konci sezóny, kde se obvykle hodnotí celá uplynulá sezóna. Poslední tisková 

konference byla na konci sezóny 2019/2020. Probíralo se zde zhodnocení uplynulé 

sezóny a představení plánů a vizí do následující sezóny, kde hlavním tématem byla 

otázka, zda vůbec nějaká příští sezóna bude a jestli se A - tým vůbec ještě sestaví. 

Poprvé v historii klubu byla veřejná tisková konference živě promítána na Facebooku, 

konkrétně na oficiální skupině hokejového klubu.  

6.2.2. Speciální eventy 

Klub se snaží každý rok pořádat tématicky zaměřenou akci spojenou s doprovodným 

programem. Tento rok to byla akce Movember, kterou klub organizoval již třetím 
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rokem. Účelem této akce byl výběr finančních prostředků, které byly následně 

věnovány nadačnímu fondu Muži proti rakovině, který vede nemocnice v Novém Městě 

na Moravě. Klub věnoval také vstupné z obou zápasů, které byly spojeny s touto akcí. 

Fanoušci si mohli vydražit speciálně vyrobený dres pro tuto akci, který byl podepsaný 

všemi hráči, a peníze byly opět věnovány fondu.  

Jako nejúspěšnější akci, kterou klub pořádal, byla oslava 80. výročí v roce 2019. Toto 

jubileum neslo název Návrat legend a legendy to byly opravdu celosvětově známé. 

Představili se tu hráči jako Martin Nečas, Tomáš Rolinek či Radek Haman. Stadion byl 

vyprodaný až do posledního místa, každý chtěl vidět zápas těchto veleúspěšných hráčů. 

Po zápase se před zimním stadionem konala autogramiáda všech hráčů, fanoušci se 

mohli s hráči i vyfotit nebo si mohli zakoupit dresy se jmény hráčů. Tato akce upoutala i 

velký zájem regionálních médií a klubu se splnilo vše dle plánů.  

V tomto směru se tedy klubu velmi daří, je vidět, že uspořádat tyto velké akce pro ně 

není problém a jsou schopni to zvládnout.  

6.2.3. Fanklub 

Fanklub jsou ti nejvěrnější fanoušci klubu, kteří fandí jak na domácích, tak i na 

venkovních utkáních svého klubu. Žďárský fanklub se jmenuje „Šakal Patriots“ a má 

150 členů. Těchto 150 členů dostalo od klubu zvýhodněné vstupné, jsou pro ně 

pořádané speciální konference, kam můžou jen oni, a dokonce jim klub pomáhá 

s financováním dopravy na derby s Havlíčkovým Brodem. Klub by mohl s fanklubem 

více spolupracovat při pořádání speciálních eventů, kde by členové fanklubu mohli 

pomáhat jako dobrovolníci. Na oplátku by věrní fanoušci dostali vlastní vchod na 

zápasy či slevu na občerstvení.  

6.2.4. Věrnostní karta 

Věrnostní karta existuje od roku 2016 a pro fanouška představuje spousty výhod. 

Pořízení této karty je zcela zdarma, vše lze vyřešit přes internet, tudíž budoucí majitel 

nemusí nikam chodit a kartu mu klub zašle na uvedenou adresu. Jaké výhody majitel 

věrnostní karty bude mít? Při každém nákupu u jednoho z partnerů klubu dostane 

cashback v hodnotě 5% z celé hodnoty nákupu, bude si sbírat takzvané „Shopping 

points“, které může pak využít při dalších nákupech, a v neposlední řadě tím podpoří i 

svůj oblíbený klub ze Žďáru nad Sázavou, jelikož díky jejich nákupům se zvýší zájem 

sponzorů o spolupráci s klubem.  
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Tento nápad mi přijde v českém sportovním prostředí velmi jedinečný, minimálně v 2. 

hokejové lize tento bonus fanouškům nikdo nenabízí. Problémem však je, že klub tuto 

věrnostní kartu nijak nepropaguje a málokdo z fanoušků se o tom reálně dozví.  

6.2.5. Hokejová škola 

Hokejová škola probíhá v průběhu celé zimy a koná se vždy v sobotu ráno. Každý rodič 

může dát na hodinu své dítě do rukou hokejových trenérů, kteří ho naučí základy 

bruslení a zlepší mu motoriku na ledě. Za tuto lekci nemusí platit vůbec nic, jelikož to 

klub pořádá zdarma, a to z důvodu hledání talentů. Trenéři pozorně sledují každé dítě a 

vždy na konci měsíce si vyberou 4 děti, které pak pošlou do přípravky a můžou se jim 

plně věnovat a pomoci jim stát se vysněným hokejistou. Hokejová škola je ve Žďáře 

nad Sázavou populární, což dokazují i čísla, jelikož za zimu 2019/2020 se do školy 

přihlásilo 45 dětí.  

Jednou za půl roku (tj. leden a září) pořádá klub ve spolupráci s Českým hokejem 

náborový den „Pojď hrát hokej“, který je po České republice velmi rozšířen a má 

vysokou oblíbenost. I ve Žďáře nad Sázavou tomuto projektu patří náležitá obliba, 

jelikož děti dostanou dárky od partnerů této akce, plus když vyplní formulář a 

zaregistrují se do systému Českého hokeje, tak obdrží dárkový kupon na 1500 Kč na 

hokejové vybavení.  

6.3. Podpora prodeje 

Klub se rozhodl, že podporu prodeje využije pouze k podpoře zvýšení návštěvnosti na 

domácích utkáních. Jako nástroje, které použil k podpoře prodeje, byly soutěže na 

sociální síti Facebook a zvýhodněné ceny na koupi permanentek. V minulém roce 

poskytl fanouškům možnost koupit si speciální balíčky vstupenek na domácí zápasy 

play-off.  

Aby člověk mohl vyhrát soutěž, kterou klub na Facebooku vyhlásil, musel sdílet jejich 

příspěvek s fotkou, ale také ještě byl povinen okomentovat onu sdílenou fotku na 

profilu klubu. Tímto jednoduchým krokem se začal klub mnohem rychleji šířit po 

sociální síti, než kdyby to jenom sdílel na svůj profil, jelikož každý uživatel má široký 

okruh přátel a ti tento příspěvek uvidí. Na obrázku číslo 3 lze názorně vidět, jakým 

způsobem vypadal jeden z příspěvků, který měli soutěžící sdílet.  
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Obrázek č. 3: Soutěžní příspěvek na Facebooku SKLH Žďár nad Sázavou 

 

Zdroj: Facebookový profil SKLH Žďár nad Sázavou (online, cit. 21.3.2020,  

dostupné: <https://www.facebook.com/zdarskyPlameny/>) 

V této konkrétní soutěži měli soutěžící do komentáře označit svého kamaráda, s kterým 

by chtěli na daný zápas jít. Pokud by vyhráli, tak by dostali 1+1 vstupenku zdarma. 

Příspěvek působí na fanouška velmi příjemně, je laděný do přátelského duchu a snaží se 

oslnit jedinečnou grafikou, která do této doby nebyla využita. V levém dolním rohu se 

nachází slogan Žďárského hokeje - „Hoříme hokejem“. 

Klub využívá k podpoře prodeje i zvýhodněné vstupné při koupi permanentních 

vstupenek. V tabulce číslo 5 lze vidět, jaké sazby za permanentky má a kolik stojí 

jednotlivý vstup na zápas. 

Tabulka č. 5: Sazba vstupného a permanentek 

 

Zdroj: Webové stránky klubu (online, cit. 22.3.2020, dostupné: <https://www.hokejzr.cz/zobraz.asp?t=vstupenky/>) 

Při koupi permanentky pro dospělého fanoušek ušetří 300 Kč, a při zakoupení dětské 

permanentky ušetří 200 Kč. Tyto permanentky se nevztahují na play-off, jelikož při 

play-off se cena vstupů mění. Ovšem i ve vyřazovacích bojích má klub připravené 

balíčky se zvýhodněnými vstupy a to v podobě balíčku na domácí dvojzápas, při kterém 
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fanoušek ušetří na vstupném 40 Kč, ale nemusí čekat dlouhé fronty u pokladny a může 

ostatní čekající fanoušky předběhnout. Samotné permanentky v současné době už 

nejsou pro fanouška tolik atraktivní, jelikož se může stát, že nebude moci navštívit 

všechna utkání, proto by klub měl začít prodávat speciální kartu, která by umožnila 

vstup na libovolných 10 domácích zápasů základních části. Myslím, že tato karta by se 

prodávala hojně, jelikož jak už jsem zmínil, tak každý fanoušek nemusí mít čas na 

všech 20 domácích zápasů a přišel by tím o cenovou výhodu. K permanentním kartám 

na 20 zápasů by klub od příští sezóny měl dávat speciální dárky (klíčenku či hokejovou 

kartu podepsanou hlavní hvězdou týmu). 

Jako novinku letošní sezóny klub představil fanouškům možnost zakoupení 

permanentních vstupenek přes portál Enigoo, s kterým od tohoto roku spolupracuje. Do 

budoucna klub plánuje skrz tento webový portál prodávat i vstupenky na jednotlivá 

utkání, ale to je dlouhodobá vize, která se naplní nejdříve za čtyři až pět let. 

Tento nástroj komunikačního mixu klub nevyužívá v plné míře a přichází tím o 

fanoušky. Klub ani nerozděluje nové fanoušky a dlouhodobé, všem nabízí to stejné a 

tím si je sám může poštvat proti sobě. V podpoře prodeje by klub měl odměňovat 

dlouhodobé fanoušky klubovými kalendáři či zlevněnými cenami na permanentky. Pro 

nové fanoušky by klub měl nabízet slevy na vstupném či soutěže o vstupy.  

6.4. Osobní prodej 

Osobní prodej klub v současné době používá pouze při prodeji vstupenek na pokladnách 

zimního stadionu. Dokud měl kamenný fanshop, kde prodával vlastní merchandising a 

hokejové vybavení či doplňky, tak probíhal osobní prodej i tady. Prodavač pomáhal 

zákazníkovi vybrat správné hokejové vybavení, nabízel klubové suvenýry a na pokladně 

informoval zákazníky o nadcházejícím domácím zápase. Fanshop bohužel nedokázal 

vydělat tolik peněz, aby nebyl pro klub ztrátový, tak byl zrušen a přesunut do online 

podoby přímo na webové stránky klubu. 

6.5. Přímý marketing 

Klub přímý marketing používá při jedinečné komunikaci se svými partnery, když jim 

posílá přání k výročí firmy, k Vánocům nebo jakékoliv slavnostní události. Nezapomíná 

ani na představitele fanklubu, kterým posílá také přání, ale komunikuje s nimi i 

logistiku jejich dopravy na venkovní zápasy. Na ostatní fanoušky klubu nemá žádné 
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spojení, tudíž s nimi nemůže ani komunikovat, ovšem kdyby jejich adresy získal, tak by 

je mohl pravidelně zvát na zápasy a rozesílat newslettery.  

6.6. Merchandising 

Merchandising představuje pro každý sportovní klub možnost prezentovat svůj klub 

pomocí zboží, které je spojeno s logy klubu a celkově samotným klubem. SKLH Žďár 

nad Sázavou zařadil merchandising mezi své nástroje marketingové komunikace, ovšem 

pro ně není natolik důležitý, jelikož poptávka po jejich oficiálním merchandisingu je 

nízká. Tento jev je nejpravděpodobněji způsobený jednak současnými špatnými 

výsledky klubu, ale i vyšší cenou, kterou si ne každý je schopný dovolit zaplatit.  

Předměty z klubového merchandisingu si fanoušek může zakoupit na speciálně 

postaveném stánku během zápasů A - týmu na zimním stadionu, v hokejové prodejně 

SobiSport, která se nachází vedle vstupu do zimního stadionu či nově lze pořídit 

všechny předměty z pohodlí domova na webových stránkách hokejového klubu.  

Struktura merchandisingu není nijak oslnivá, klub nabízí dresy, kšiltovky, čepice, 

klíčenky, náramky, puky, trika a kalendáře. Vše to jsou základní věci, které pro 

fanouška v současné době jsou sice dostačující, ale chtělo by to něco nového a 

aktuálního. V nabídce merchandisingu mi chybí klubová šála se znaky hokejového 

klubu, nebo ochranný kryt na mobilní telefon, kde na zadní části krytu by se nacházelo 

logo klubu.  

6.7. Internetová komunikace 

Bez internetové komunikace se v současnosti neobejde žádný sportovní klub, pakliže se 

nechce stát neviditelným hráčem při boji o fanoušky. SKLH Žďár nad Sázavou se na 

internetovou komunikaci velmi soustředí, jelikož je to jejich hlavní komunikační nástroj 

s fanoušky. Díky faktu, že jejich rozpočet na marketingovou komunikaci je 0 Kč, tak 

tento nástroj je pro ně nejdůležitější, jelikož je naprosto zdarma.  

6.7.1. Sociální sítě 

Sociální sítě se staly nejdůležitějším prvkem marketingové komunikace klubu a 

představují bezplatné komunikační médium, které má široký dosah uživatelů a 

neomezené množství možností interakce s fanoušky. Nejdůležitější sociální sítě, které 

klub využívá, jsou Facebook, Instagram a Youtube.  
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Facebook 

Facebook je celosvětově nejpoužívanější sociální síť a v České republice tomu není 

jinak. Z tohoto trendu pojal vlastní iniciativu i hokejový klub ze Žďáru a založil si svůj 

oficiální Facebookový profil - „SKLH Žďár nad Sázavou“. Díky tomuto profilu klub 

získal možnost komunikovat s fanoušky skrz internet a hlavně zvýšit povědomí o klubu. 

Klub se snaží co nejvíce interagovat se svými fanoušky pomocí vlastních příspěvků, 

fotek či videí. Každý příspěvek, který klub přidá, je velmi atraktivní pro oko fanouška, 

má originální design a grafiku a skoro vždy vyvolá diskusi, která klub po sociální síti 

ještě více rozšíří. V minulém roce přišel klub s novinkou na jejich oficiálním profilu, a 

to možností zaslání soukromé zprávy, na kterou odpoví vybraný zástupce klubu. Tudíž 

jakýkoliv fanoušek může podat jakoukoliv otázku, kterou uvidí pouze zástupce klubu, 

který mu obvykle do 10 minut odpoví. 

Na obrázku číslo 4 lze vidět úvodní stránka hokejového klubu ze Žďáru nad Sázavou. 

Úvodní foto je foto A - týmu pro sezónu 2019/2020. Hned vedle fotky na levé straně lze 

vidět logo klubu a oficiální název klubu. Dále se na úvodní stránce nachází i nová 

funkce „Zeptat se stránky SKLH Žďár nad Sázavou“, která, jak už bylo zmíněno, nabízí 

fanouškům možnost zeptat se na jakoukoliv otázku zástupce hokejového celku.  

Obrázek č. 4: Úvodní stránka SKLH Žďár nad Sázavou na sociální síti Facebook  

 

Zdroj: Facebookový profil SKLH Žďár nad Sázavou (online, cit. 20.5.2020,  

dostupné: <https://www.facebook.com/zdarskyPlameny/>) 



47 

 

Lze říci, že klub má tuto sociální síť správně nastavenou, využívá jejího potenciálu a 

snaží se být velmi aktivní. U jednotlivých příspěvků používá originální grafiku, snaží se 

být výstižný a nezatěžovat fanoušky nadbytečnými informacemi. 

Tabulka č. 6: Počet fanoušků na Facebooku u jednotlivých klubů z 2. ligy - Východ ke 

dni 20.5.2020 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Facebook (online, 2020, dostupné: <https://www.facebook.com/zdarskyPlameny/>) 

V tabulce číslo 6 lze vidět počet fanoušků na Facebooku u oficiálních profilů týmů, 

které byly pro sezónu 2019/2020 soupeři SKLH Žďár nad Sázavou. První se umístil 

Šumperk, který hokejem žije a je výkonnostně mnohem výše než ostatní celky, jelikož 

v poslední odehrané sezóně se umístil první s náskokem skoro čtyřiceti bodů. Celek ze 

Žďáru nad Sázavou se umístil v počtu fanoušků na čtvrtém místě, což je uspokojivé 

umístění, ale stále je tu možnost většího růstu a dosažení druhého místa. Pokud se klubu 

v příští sezóně bude více dařit, tak se jeho Facebookový profil bude rychleji rozrůstat. 

Instagram 

Instagram se řadí mezi nejpopulárnější sociální sítě sloužící k nahrávání kratších videí a 

fotek. Hokejový klub si zde vytvořil svůj oficiální profil - @zdarskyplameny. Klub 

během sezóny přidává pozvánky na zápasy, výsledky zápasů a celkově se snaží co 

nejvíce informovat fanouška o aktivitách klubu. Kdyby fanoušek náhodou neměl profil 

na Facebooku, ale měl Instagram, tak mu nic neunikne, protože klub zde přidává 

všechny podstatné události, které jsou pro chod klubu důležité. Lze tu i najít přání 

k narozeninám hráčů, gratulace k významným dnům v kalendáři (např. MDŽ) či zde 

klub přidává milníky svých slavných aktivně hrajících odchovanců.  
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Obrázek číslo 5 je úvodní stránkou hokejového klubu na Instagramu. Lze si povšimnout 

loga klubu, oficiálního jména klubu na Instagramu, ale také příspěvků, kde dva se týkají 

přáním k narozeninám a jeden příspěvek je o největší hvězdě Žďárského hokeje, 

Martinu Nečasovi. Klub používá stejnou grafiku jako na svém Facebook účtu. 

Obrázek č. 5: Úvodní stránka SKLH Žďár nad Sázavou na sociální síti Instagram 

 

Zdroj: Instagramový profil SKLH Žďár nad Sázavou (online, cit. 20.5.2020,  

dostupné: < https://www.instagram.com/zdarskyplameny/>) 

SKLH Žďár nad Sázavou Instagram nepoužívá v průběhů utkání, což je pro fanoušky, 

kteří se nemohli dostavit na zimní stadion nevýhoda. Fanoušek se tak nedozví jaký je 

stav, kdo dal gól, ale ani nezjistí, jaká vládne na zimním stadionu atmosféra a kolik 

diváků na daný zápas dorazilo. 

Z tabulky číslo 7 si lze povšimnout, že klub je velmi aktivní na sociální síti Instagram a 

ve své soutěži patří mezi špičky. Je to dáno tím, že klub se snaží přidávat co nejvíce 

příspěvků, které zaujmou fanouška svým obsahem. Všechny příspěvky jsou laděny do 

stejného grafického vzhledu a nechybí jim ani originální popisky. Ovšem většině 

příspěvků chybí tzv. hashtagy, které slouží k rychlejšímu šíření fotek a Instagram je na 

tomto pojmu založený.  
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Tabulka č. 7: Počet sledujících na Instagramu u jednotlivých klubů z 2. ligy - Východ 

ke dni 22.5.2020 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Instagram (online, 2020, dostupné: < https://www.instagram.com/zdarskyplameny/>) 

Youtube 

Youtube je internetová platforma pro nahrávání videí a po celém světě jí sledují stovky 

miliónů diváků denně. Klub si zde založil profil před čtyřmi lety a nahrává sem 

rozhovory, zábavné soutěže s účastí hokejistů, ale především se věnuje sestřihům 

domácích zápasů. Youtube kanál klubu není až tolik propagován a není pro klub tak 

důležitý jako již zmíněné sociální sítě, ale i přesto se zde klub snaží fanouškům 

nabídnout něco na víc a dát jim možnost kouknout se na zajímavé momenty z domácího 

zápasu, na který fanoušci nemohli dorazit.  

6.7.2. Webové stránky 

Webové stránky byly zřízeny hlavně kvůli šíření nejdůležitějších aktualit týkajících se 

klubového dění. Před spuštěním sociálních sítí byly internetové stránky hlavním 

zdrojem informací pro každého fanouška.  

Na obrázku číslo 6 můžeme vidět úvodní stránku oficiálního webu SKLH Žďár nad 

Sázavou. Grafika je laděna do tradičních klubových barev - černé a červené. Jsou to 

barvy, které úzce souvisí s logem žďárského celku a symbolizují ony plameny. Lze si 

také povšimnout dělení webových stránek do jednotlivých sekcí, které mají pomoci 

návštěvníkovi pro jeho jednodušší orientaci po webu. Na úvodní stránce jsou pravidelně 

umístěny tři články, doplněné fotografií, týkající se posledního dění v chodu klubu. Pod 

sekcí s články se nachází seznam partnerů, které klub pro aktuální sezónu má. Pod 

partnery se nachází odkaz na YouTube kanál klubu, kde jsou sestřihy z minulých 
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utkání, plus se na úvodní stránce webových stránek nachází poslední odehraný zápas 

klubu a jeho skóre.  

Obrázek č. 6: Úvodní stránka oficiálních webových stránek klubu 

 

Zdroj: www.hokejzr.cz (online, cit. 17.3.2020)  

Webové stránky působí velmi elegantně a jsou logicky rozděleny do kategorií, což 

návštěvníkovi může pomoci k rychlejší orientaci po webu. Na internetových stránkách 

se nachází pouze důležité informace, tudíž tu není nadmíra informací, díky kterým by se 

fanoušek na stránkách ztratil. Osobně se mi líbí grafický design webových stránek, 

celkově struktura stránek je pro oko velmi příjemná a použité barvy nejsou nijak 

agresivní.  

6.8. Získané informace z provedeného rozhovoru 

Rozhovor byl proveden s obchodním manažerem klubu, který má na starost 

marketingovou komunikaci klubu. Z rozhovoru vyplynulo, že není spokojený se 

současným stavem marketingové komunikace, přičemž tento názor má i samotné vedení 

klubu.  

Sdělil, že na marketingovou komunikaci klub nemá v rozpočtu vyhrazené žádné částky, 

což by chtěl do budoucna změnit a určitý finanční obnos si vymezit. Dále klubu chybí 

specifický plán marketingové komunikace a nemá ani určené žádné dlouhodobé cíle, 

kterých by chtěli dosáhnout. Jejich hlavním cílem marketingové komunikace je pouze 

zvýšit počet diváků na domácích zápasech hokejového týmu, což je velmi krátkodobý 

cíl.  
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Obchodní manažer klubu Aleš Koželuh následně představil všechny nástroje 

marketingové komunikace, které využívají, ale hlavně vysvětlil, jakým způsobem je 

využívají. Uvedl i jaké nástroje marketingové komunikace by chtěl v budoucnu 

využívat, kde hlavním jeho nápadem je barterová spolupráce s regionální televizí a 

rozhlasy.  

V příštím roce by také chtěl získat nové partnery, s kterými v současné době intenzivně 

jedná, aby si klub mohl dovolit vyhradit určitou částku na marketingovou komunikaci. 

Chystají se i speciální akce a novinky pro diváky, které ovšem nechtěl konkrétně 

uvádět, jelikož nejsou definitivně vymyšleny a dořešeny.  

6.9. Shrnutí pozorování během domácích utkání 

Pozorování probíhalo na třech domácích utkáních hokejového klubu SKLH Žďár nad 

Sázavou. První pozorování proběhlo při derby s Havlíčkovým Brodem, což pro 

fanouška ze Žďáru nad Sázavou je nejdůležitější utkání za celou sezónu. Tudíž i klub by 

měl pro tento zápas připravit speciální program, což se nestalo a tento zápas měl téměř 

shodný program jako ostatní dva zápasy, které jsem tuto sezónu navštívil.  

Pozorování prvního zápasu začalo již příjezdem na parkoviště zimního stadionu, kde 

díky velkému zájmu o tento zápas vládl chaos, a nikdo se o přijíždějící fanoušky 

nezajímal. Další problém nastal hned u pokladny, jelikož stadion má pouze jednu 

pokladnu, tak se během chvíle vytvořila fronta čítající minimálně 10 lidí. Lidé ve frontě 

byli nervózní, někteří dokonce frontu opustili a šli pryč. Když už si fanoušci vystáli 

frontu na lístek, tak na ně při vstupu u stadionu čekala další fronta, která se ovšem 

pohybovala rychlejším tempem než ta u pokladny, ale i tak zde fanoušci museli opět 

čekat, protože na kontrolu vstupenek zde byli pouze dva lidé. Na zimním stadionu se 

pro fanoušky nacházel pouze jeden stánek s občerstvením a pitím, u kterého se 

v průběhu přestávek tvořila další řada zákazníků. Co se týče programu pro fanoušky 

v průběhu zápasu, tak na začátku zápasu se představila domácí sestava na utkání a zápas 

během chvilky odstartoval. Po každém gólu domácího týmu byl oznámen střelec 

branky. V průběhu přestávek mezi třetinami pro fanoušky nebyl připraven žádný 

program na ledě, pouze se čekalo na zahájení další třetiny. Na konci zápasu byl 

oznámen konečný výsledek zápasu a utkání skončilo.  

Na dalších dvou dalších utkáních se nic nového neudálo, pouze fronty u pokladny a při 

vstupu na zimní stadion byly menší, jelikož zde nebyl takový zájem jako o derby 
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s Havlíčkovým Brodem. Stánek s občerstvením zde nával zákazníků také v poklidu 

zvládnul a neměl zde dlouhou frontu. Komunikace s fanoušky byla v průběhu zápasu 

stejná jako u zmíněného derby.  

Celkově mi marketingové komunikace v průběhu zápasů přišla velmi stereotypní, nebyl 

nachystán žádný program pro fanoušky a klub ani nerozlišil přípravy na derby a na 

normální zápas. Pro derby by měla být zřízena provizorní pokladna, která by pomohlo 

k rychlejšímu odbavení fanoušků, při vstupu na zimní stadion by měli být 4 lidé a na 

stadionu by se měl nacházet druhý stánek s občerstvením. Na každý zápas by si klub 

měl připravit program, který by fanouška více zabavil a v průběhu přestávek klub musí 

vytvořit zábavné soutěže pro fanoušky.  Na konci zápasu by klub měl poděkovat 

fanouškům za návštěvu domácího utkání, pozvat je na další utkání a upozornit je na své 

sociální sítě.  

6.10. Zhodnocení marketingové komunikace SKLH Žďár nad 

Sázavou 

Za poslední 3 roky se klub z Vysočiny v marketingové komunikaci o mnoho zlepšil, lze 

si povšimnout snahy komunikovat s fanoušky a představovat jim klub. I přes tuto 

nevyprchávající píli jsem postřehl nedostatky, které marketingovou komunikaci značně 

zpomalují a zneefektivňují. Ovšem jsou tu samozřejmě i body, které klub dělá velmi 

dobře a má je zvládnuté. Jako největší problém vidím absenci celkového plánu 

marketingové komunikace. Tento plán by zajistil efektivní spolupráci všech vybraných 

nástrojů jejich marketingové komunikace, přičemž by se zlepšila celková koordinace 

marketingových aktivit.  

S tímto problémem se nepotýká pouze SKLH Žďár nad Sázavou, ale i většina jeho 

soupeřů a nebojím se říci, že i některé týmy z Chance ligy. Viníkem této překážky 

v marketingové komunikaci je rozpočet klubu, který bývá vždy velmi striktně sestavený 

a na marketingovou komunikaci jsou vyhrazeny velmi nízké, či dokonce nulové částky. 

Jak již bylo uvedeno, tak rozpočet hokejového celku ze Žďáru nedává žádné peníze na 

marketingovou komunikaci, tudíž se ani nelze divit, že klub nemá žádný ucelený plán 

komunikace. Na druhou stranu klubová komunikace patří mezi ty nejlepší v 2. hokejové 

lize a nabízí svým fanouškům spoustu soutěží a kvalitní nabídku merchandisingu.  

Jako další velký problém vidím nestanovení si cílové skupiny a dlouhodobých cílů, což 

opět souvisí s výše uvedenou absencí celého plánu. Klub využívá jednotlivé nástroje 
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komunikačního mixu, ale nevyužívá celý jejich potenciál, jelikož tyto nástroje používá, 

jak se jim zlíbí a chybí tomu ucelený koncept. Díky tomu se nástroje neprolínají, ale 

spíše se negují a snižují celkovou efektivitu této komunikace.  

Současně se tu vyskytuje i problém absence člověka zodpovědného za marketingovou 

komunikaci, protože v současné chvíli to má na starost obchodní manažer, který už sám 

o sobě má mnoho starostí. Ovšem on sám potvrdil, že o tuto funkci přijít nechce, že 

zvládá propojit svou práci s tímto postem.   

Klub ke své propagaci nejvíce používá sociální sítě. Sociální sítě, přes které se odehrává 

většina marketingové komunikace klubu, jsou velmi hezky zpracované, klub využívá 

originální grafiky a prezentuje se jako moderní a pokrokový klub. Během celého roku 

jsou editovány, nestane se, aby se zde po dobu dvou týdnů neobjevil nový příspěvek, a 

klub o ně velmi pečuje. Dále ke své propagaci využívá vlastní webové stránky, které 

jsou velmi přehledné, je zde lehká orientace a je tu obrovské spektrum informací. Web 

je laděn do klubových barev a grafika webu je pro oko návštěvníka nakažlivě chytlavá. 

Jako poslední důležitý nástroj propagace klub využívá bezplatnou venkovní reklamu, 

která je také zpracována originálním designem a každý si jí na první pohled všimne. 

Zde mi trochu chybí větší spolupráce s partnery klubu, kteří by tuto reklamu mohli mít 

kdekoliv vyvěšenou nebo jen položenou na stolech ve svých podnicích. Celkově lze 

hodnotit propagaci velmi kladně, a když vezmu ještě v potaz fakt, že je prováděna zcela 

zdarma, tak je to velmi úspěšná část marketingové komunikace.  

Mezi další povedenější nástroje marketingové komunikace lze zařadit PR. Zde se klub 

snaží pravidelně pořádat akce pro širokou veřejnost typu hokejové školy či speciálních 

událostí. Snaží se i využívat svých slavných odchovanců a aspoň jednou za rok s nimi 

provést autogramiádu. Lze i zmínit dobré vztahy s regionálními novináři, kteří mají 

vždy připravený kvalitní zázemí v průběhu zápasu a klub si jich váží. Co bych osobně 

zlepšil je větší zapojení současných hráčů týmu do styku s veřejností, například aby 

navštívili veřejné bruslení nebo aby si pár vybraných fanoušků mohlo s hráči na ledě 

zatrénovat.  

Co se klubu moc nedaří využívat a nepřináší mu to skoro žádné nové fanoušky, tak je 

podpora prodeje. Zde klub využívá jen nahodilých soutěží o vstupenky na zápas a 

permanentek. Kdyby se soutěže na Facebooku obměňovaly, že jednou by se musel 

označit kamarád, po druhé by zase přidal klub fotku a fanoušek s nejvtipnějším 

komentářem k ní by vyhrál vstupenky zdarma, tak by ty soutěže zaujaly mnohem více 
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lidí a nebyly tak stereotypní. Co se týče permanentek, tak to už delší dobu není moc 

efektivní nástroj k podpoře prodeje, jelikož v současné době se k permanentkám dávají 

specifické bonusy navíc. Ve Žďáře nad Sázavou by mohli k permanentkám nové zavést 

malou odměnu či dárek, který by lidi ještě více motivoval ke koupi a k navštívení 

domácích zápasů. Pod pojmem malý dárek si lze představit například puk s logem „Ž“, 

klíčenku nebo možnost vlastního vstupu na zimní stadion.  

Díky analýze jsem přišel na nejvýraznějších 5 plusů a 5 mínusů marketingové 

komunikace SKLH Žďár nad Sázavou, které jsem vypsal do tabulky číslo 8. Tyto body 

můžou být pro vedení klubu, i pro mě samotného, podpůrné sloupy pro budování zcela 

nové, nebo zefektivňování stávající marketingové komunikace.  

Tabulka č. 8: Plusy a mínusy marketingové komunikace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ke konci zhodnocení analýzy klubu lze konstatovat, že klub má motivaci ke zlepšení 

jejich marketingové komunikace a to i přes fakt, že je prováděna zcela zdarma a nelze si 

zaplatit firmu na reklamní aktivitu či odborníka na marketing, který by jim dozajista 

pomohl. Pokud se toto nadšení nezmění, ale udrží se stejné nebo se zvýší, tak se klubu 

do pár let začne dařit a budou si moci dovolit vyhradit větší finanční částku na 

marketingovou komunikaci jejich klubu.  
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7. Návrh marketingové komunikace pro sezónu 2020/2021 

Návrh marketingové komunikace pro nadcházející sezónu 2020/2021 bude vycházet 

z analýzy, kterou jsem provedl v kapitole 6. Nový návrh bude nejen čerpat z plusů a 

mínusů, které jsem u klubu odhalil, ale i taky z úplně nových poznatků, které celek 

v současné době nepraktikuje.  

V současné době klub používá jednotlivé nástroje marketingové komunikace nahodile, 

což eliminuji vytvořením integrované marketingové komunikace, ve které přesně 

vymezím cíle, cílovou skupinu, ale taktéž jednotlivé body, které klub bude muset 

v rámci marketingové komunikace plnit, aby se zmíněné nástroje doplňovaly a byly 

efektivnější. 

Jako jeden z nezbytně důležitých bodů mého návrhu marketingové komunikace 

považuji vymezení cílové skupiny a definování cílů klubu. Tento krok výrazně klubu 

naznačí, jakým směrem by se měl se svou komunikací orientovat a jaké nástroje 

komunikačního mixu využívat. Cíle budou spíše dlouhodobějšího charakteru, jelikož 

krátkodobé cíle klub už nyní využívá a v marketingové komunikaci tyto cíle nejsou moc 

vítány.  

Po stanovení cílů a vymezení cílové skupiny se budu věnovat tvorbě samotného plánu 

marketingové komunikace na sezónu 2020/2021, kde jedna půlka plánu se bude věnovat 

sezónní komunikaci a druhá půlka mimosezónní. Tento aspekt je v komunikačním 

plánu nesmírně důležitý, protože nelze komunikovat stejný obsah během sezóny a 

mimo ní. Klub v současné době věnuje veškerou pozornost sezónní komunikaci a na 

mimosezónní už tolik nemyslí a nebere jí jako stejně důležitou.  

Při vytváření plánu budu především brát v potaz beznákladovou marketingovou 

komunikaci klubu, tudíž se budu snažit využívat nástroje komunikačního mixu, které 

jsou zdarma.   

7.1. Cíle marketingové komunikace  

Hlavní cíle jsou určené jednak pro sezónu 2020/2021, ale také zde jsou zahrnuty 

dlouhodobé cíle, které klub od této sezóny začne plnit.  

Cíle marketingové komunikace jsou:  

 zvýšit povědomí veřejnosti mimo Žďár nad Sázavou o existenci hokejového 

klubu  
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 zvýšit průměrný počet diváků na domácích zápasech 

 vytvořit si dlouhodobé vztahy s novými, ale i stávajícími fanoušky 

 získání nových partnerů a sponzorů  

 zvýšení počtu fanoušků na sociálních sítích  

7.2. Cílová skupina 

Definování cílové skupiny u hokejového klubu ze Žďáru nad Sázavou vychází 

z nestrukturovaného pozorování, které jsem prováděl v průběhu sezóny na domácích 

utkáních, ale i z informací, které mi řekl obchodní manažer Aleš Koželuh. Shodli jsme 

se, že na hokej ve Žďáře chodí převážně muži ve věku 45 - 60 let. Koho na zimním 

stadionu uvidíte jen zřídkakdy jsou rodiny s dětmi či mladí lidé ve věku 15 - 25 let. 

Proto jsem jako cílovou skupinu zvolil právě tyto dva kolektivy, které je v současné 

době velmi lehké oslovit skrz sociální sítě nebo osobně v mateřských a základních 

školách.  

7.3. Plán marketingové komunikace pro sezónu 2020/2021 

Jak již bylo zmíněno na začátku kapitoly 7, tak plán marketingové komunikace 

rozdělím na dvě části – sezónní a mimosezónní. V obou částech plánu se budou 

realizovat odlišné formy komunikace a využívané nástroje, jelikož během sezóny klub 

bude chtít hlavně propagovat zápasy, přičemž mimo sezónu se bude soustředit více na 

vytváření dlouhodobého vztahu s fanouškem.  

7.3.1. Sezónní plán komunikace  

V počátku je důležité vymezit časové období, kdy tato komunikace bude probíhat, což 

je hokejová sezóna, která začíná v září 2020 a končí v dubnu 2021, ovšem konec se 

odvíjí vždy podle délky play-off. V průběhu tohoto časového úseku je důležité fanoušky 

co nejvíce informovat o aktualitách týkajících se klubu, především A - týmu a jejich 

zápasů. Jelikož jako jeden z cílů pro tuto sezónu má klub zvýšení počtu diváků na 

domácích zápasech, tak se zde bude využívat majoritně podpora prodeje, reklama, ale 

také public relations. Jako nezbytný krok zde vidím rozdělení této komunikace do tří 

částí, kde první bude před zápasová komunikace, poté komunikace v průběhu domácího 

zápasu a jako poslední po zápasová komunikace.  
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Před zápasová komunikace 

Před zápasová komunikace slouží výhradně k pozvání široké veřejnosti na domácí 

hokejové utkání. Cílem této komunikace je nalákat co nejvíce fanoušků a diváků na 

nadcházející domácí utkání hokejového celku.  

Předzápasová komunikace bude začínat již v průběhu předchozího domácího utkání, 

jelikož v mezi přestávkovém programu proběhne pozvánka na následující domácí zápas. 

Hlasatel všechny diváky pozve na další domácí utkání hokejového celku, řekne datum a 

den, kdy se bude hrát a zmíní sociální sítě, na kterých fanoušci mohou naleznout více 

potřebných informací.  

Na sociálních sítích před zápasová komunikace začne 4 dny předem. Klub na své 

sociální sítě nahraje pozvánku na utkání a během čtyř dnů každý den ukáže divákům 

určitou zajímavost o soupeři na daný zápas. Zajímavostí bude dosavadní bilance 

hokejového týmu ze Žďáru nad Sázavou se soupeřem, dále porovnání statistik obou 

celků, představení hokejové kariéry hlavních hvězd obou týmů, nebo pouhé postavení 

v tabulce, které ukáže, jak moc vypjatý zápas lze očekávat. Speciálním případem bude 

derby s Havlíčkovým Brodem, kdy pozvánku na zápas bude tvořit video, kde by diváky 

zval kapitán týmu a budou zde sestříhané hlavní momenty z minulého vzájemného 

utkání.  

Dalším krokem bude vylepení plakátů s pozvánkou na zápas u partnerských firem, na 

bezplatných inzertních plochách, ale také při vstupu na zimní stadion, kde by si toho 

každý kolemjdoucí povšimnul. Na těchto plakátech bude uveden datum utkání, čas 

zahájení zápasu, cena vstupného, odkaz na sociální sítě a na webové stránky. Grafika 

plakátů bude totožná s tou, která bude využita na internetu.  

Pozvánka na utkání bude probíhat i přes e-mailové adresy, které má klub k dispozici. 

Tudíž budou pozváni sponzoři týmu, novináři, vedení města a představitelé fanklubu. 

Na diváky klub kontakty bohužel nemá, tudíž ty by přes e-maily nedokázal pozvat.  

Do před zápasové komunikace zcela jistě patří i podpora prodeje, tudíž na sociální síti 

Facebook bude probíhat soutěž o cenu. Průběh soutěže a ceny budou vždy odlišné, aby 

se nestalo, že by fanoušky soutěžení omrzelo a stalo se to pro ně nezajímavou 

stereotypní záležitostí. Tyto soutěže budou nahrávány nepravidelně, aby pro fanoušky 

byly zajímavé a jedinečné. Za celou základní část se odehraje 5 soutěží, které budou 

trvat vždy 4 dny. První soutěží bude soutěž o volné vstupenky na domácí utkání, které 
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by spočívalo v označení kamaráda u příspěvku na sociální síti Facebook a následné 

sdílení soutěže. Na konci soutěže budou vybráni tři výherci. Druhá soutěž se odehraje 

na Instagramu, kde klub nahraje fotku s hvězdným hráčem A - týmu a pět fanoušků, 

kteří vymyslí originální a nejhumornější popisek, vyhrají slevu do občerstvení. Třetí 

soutěž bude probíhat opět na Facebooku. Hokejový klub nahraje video na svůj profil, ve 

kterém bude tajně schováno 8x logo klubu. Úkolem fanoušků bude napsat do komentářů 

pod video, kolik skrytých znaků našli. Ze správných odpovědí klub vybere osm vítězů, 

který obdrží nálepky se znakem, který byl ve videu a slevu 15% do fanshopu. Čtvrtá 

soutěž se odehraje na pokladnách zimního stadionu. Fanoušek, který zakoupí vstupenky 

na domácí utkání v předstihu (min. 2 dny dopředu) bude zařazen do slosování o dvě 

volné vstupenky na další domácí utkání. Poslední soutěž se odehraje na Instagramu, kde 

lidé budou tipovat výsledek nadcházejícího domácího utkání. Ze správných odpovědí se 

vyberou 3 výherci, kteří dostanou slevový poukaz na 10% pro nákup permanentky na 

příští sezónu.  

Dále bude klub od sezóny 2020/2021 používat k podpoře prodeje i zvýhodněné vstupné 

pro rodiny a studenty. Rodina, která bude mít děti vysoké do 160 centimetrů, tak bude 

platit vstup pouze za dva rodiče, děti budou mít vstup zdarma. Studenti budou mít po 

předložení studentského průkazu slevu 15% na jednorázové vstupné. 

Tabulka č. 9: Komunikační plán pro před zápasové období  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Komunikace v průběhu domácího zápasu  

V této části komunikace již nepůjde o to nalákat co nejvíce fanoušků na domácí utkání, 

jelikož zápas už bude probíhat, ale klubu půjde o vytvoření co nejlepší atmosféry na 

zimním stadionu, aby si každý fanoušek řekl, že to byl nejen krásný hokej, ale i 

jedinečná atmosféra, která stojí za zopakování. Majoritním cílem je získání obdivu 

fanouška vytvořenou atmosférou a vnucení podnětu do hlavy, aby přišel i na další 

zápasy. Spokojený fanoušek pak bude dělat reklamu klubu sám, když své zážitky bude 

sdílet nejen své rodině, ale i kamarádům či na sociální síti a klub se začne dostávat 

mnohem více lidem do povědomí.  

Jak dosáhnout chtěné atmosféry? Odpověď je banální, moderátor. Na každém domácí 

zápase bude přítomen moderátor, který dokáže celý zimní stadion oživit, a fanoušci ho 

budou plně podporovat. Jako moderátora jsem zde vybral hlavního představitele 

fanklubu, který je věrný fanoušek a bude vědět, jaké fráze používat, jak rozproudit 

atmosféru na tribunách, ale také bude znát jména hráčů, aby je mohl po každém gólu 

přes celý stadion vyhlásit. Moderátor bude mít i další funkce, a to komentování soutěží 

na ledě, provádění rozhovoru s hráčem po odehrané třetině nebo již zmíněnou pozvánku 

na další domácí utkání a poděkování za návštěvu. Náklady na moderátora budou 

nulové, jelikož by se jednalo o vedoucího fanklubu, kterému by na oplátku byl 

poskytnut volný vstup do VIP zóny, možnost přístupu do šatny, ale hlavním bonusem 

by bylo vytvoření jedinečné atmosféry pomocí svého fanklubu.  

Pro klub ze Žďáru nad Sázavou soutěže na ledě budou novinkou, která by je nestála ani 

korunu. Soutěžit se bude o produkty od partnerů klubu, kdy na každý zápas by byl 

vybrán odlišný sponzor. Soutěže budou na každém zápase odlišné, aby to pro diváky 

bylo stále atraktivní a chtěly soutěžit. O mezi přestávkový program se bude starat 

moderátor, kde se všemi soutěžemi mu budou vypomáhat vybraní mladší žáci, kteří 

budou mít na daný zápas vstup zdarma. Jednou za měsíc proběhne na ledě v průběhu 

přestávek i modelové utkání mladších žáků, které bude prezentovat zvládnutou práci 

s mládeži.  

Nesmí se zapomenout ani na fanoušky, kteří se nemohli na zápas dostavit. Pro ně zde 

bude připravena sociální síť Instagram, kde do Insta Story se bude sdílet soupiska týmu 

na daný zápas, bude zde livestream rozbruslení, dále se zde bude sdílet každý gól 

domácího týmu a po koncích jednotlivých třetin se nahraje průběžný výsledek. Na konci 
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každého zápasu se zvolí nejhezčí gól domácího celku pomocí hromadné ankety, kterou 

aplikace Instagram nabízí.  

Tabulka č. 10: Komunikační plán pro období v průběhu zápasu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Po zápasová komunikace 

Po zápasová komunikace slouží k připomenutí odehraného zápasu. Probíhat bude 

maximálně 36 hodin po konci zápasu a cílem bude informování diváků o uplynulém 

utkání. 

Fotoreport z utkání se objeví jak na sociálních sítích a na webových stránkách klubu, 

tak i v novinách, které budou od sezóny 2020/2021 partnery klubu. Bude doplněn 

krátkým článkem, kde bude zahrnut i výstižný rozhovor s jedním z hráčů SKLH Žďár 

nad Sázavou. Nebude zde chybět ani pozvánka na další domácí zápas.  

 V průběhu dne se na YouTube kanál nahraje sestřih nejzajímavějších momentů 

odehraného utkání, který následně bude sdílen i na sociálních sítích a na webových 

stránkách.  
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Tabulka č. 11: Komunikační plán pro po zápasové období 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

7.3.2. Nástroje komunikačního mixu  

Reklama 

Klub co se týče reklamy dělá, co mu jeho finanční prostředky dovolí, ale i přesto jsou tu 

ještě možné bezplatné cesty k propagaci. Nabízí se zde větší spolupráce s partnery, či 

zkusit oslovit vedení města. 

První uvedenou možností je větší spolupráce partnery. Zde si představuji, že partneři 

klubu budou na svých webových stránkách uvádět, že jsou partnerem hokejového klubu 

SKLH Žďár nad Sázavou, nebo budou ve svých podnicích vyvěšovat na více místech 

svým zaměstnancům letáčky s pozvánkou na domácí utkání. 

Další možností je oslovení vedení města. Předchozí vedení o spolupráci nemělo zájem, 

na každé schůzi bylo proti spolupráci a klub vždy odešel neúspěšný. Avšak současné 

vedení je otevřenější k možné spolupráci, tudíž pokud klub bude správně prezentovat 

svou image, tak zde s největší pravděpodobností uspěje. Při prezentaci jednak zmíní 

slavné odchovance klubu, ale také současné úspěchy, které se především týkají práce 

s mládeží. Mám na mysli nábor mladých hokejistů, který je velmi úspěšný a tento rok 

ho navštěvovalo v průměru kolem 60 dětí, což na Žďár nad Sázavou je poměrně vysoké 

číslo.  

Třetí, avšak neméně podstatnou možností, bude navázání partnerství s regionálními 

novinami, přesněji mám na mysli Žďárské noviny a Žďárský průvodce. Klub se s těmito 

periodiky domluví na spolupráci ve formě barteru, což znamená, že noviny budou mít 
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reklamu na zimním stadionu, a na oplátku dají hokejovému klubu reklamu do svých 

novin, čímž si klub zajistí reklamu a nebude za ní muset platit.  

Public Relations 

V rámci PR klub zapojí více své hráče a bude se intenzivněji soustředit se na styk 

s fanoušky. Vždy po konci sezóny se všichni hráči sejdou na společné autogramiádě, 

kam dorazí fanoušci klubu. Příznivci hokejového celku budou mít možnost nahlédnout 

do kabiny hráčů, zjistit jaké písničky hrají hokejistům před zápasy či jaké rituály a 

zvyky mají hokejisté před zápasy rádi. Díky tomuto fanoušci poznají mnohem lépe 

hráče A - týmu a budou se cítit více jako součást týmu. 

V průběhu sezóny bude na sociálních sítích probíhat soutěž o možnost tréninku s hráči 

A - týmu. Soutěž bude v zásadě velmi jednoduchá, klub na svých sociální sítě nahraje 

příspěvek, ve kterém bude stát, že každý měsíc bude vylosován jeden fanoušek, který 

dostane možnost zúčastnit se tréninku. Aby fanoušek v této soutěži vyhrál, tak musí 

vymyslet originální motivační slogan, pro nadcházející měsíc, který hokejisté budou mít 

na dveřích při vstupu do kabiny. Sami hráči pak každý měsíc vyberou jednoho 

šťastlivce, který bude mít možnost vzít sebou i jednoho svého kamaráda.  

Týden před Vánoci se na zimním stadionu uskuteční akce určená pouze pro partnery 

klubu. Tato akce se odehraje ve stylu hokejového zápasu, kde proti sobě budou soupeřit 

dva týmy složené z partnerů klubu. Tyto týmy se předem rozdělí, aby v den akce už 

každý věděl, do jakého týmu patří. Po zápase zde bude možnost občerstvení ve VIP 

zóně, kde zároveň budou i hráči A - týmu, a sponzoři klubu si s nimi můžou popovídat.  

Nelze zapomenout ani na menší hokejisty žďárského klubu. Každý měsíc sezóny se 

v daných kategoriích (přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost a junioři) vyhlásí 

nejúspěšnější hokejista, který obdrží dárkovou tašku, ve které se budou nacházet 

předměty od sponzorů. Tito hokejisté budou sdíleni na sociální sítě, pokud dají potřebný 

souhlas.  

Jednou za 2 měsíce se bude konat veřejně přístupná akce „Roztav led s Plamenem“. 

Tato akce bude probíhat na veřejném bruslení, které se koná dvakrát do týdne a je 

otevřena široké veřejnosti. Jeden týden za dva měsíce proběhne veřejné bruslení za 

spoluúčasti vybraných hokejistů z A - týmu, kteří nabídnou pomoc účastníkům a naučí 

je správnému stylu bruslení či zvládnutí perfektní držení hokejové hole. Na konci akce 

se vždy vyhradí 30 minut pro autogramiádu.  
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Podpora prodeje 

Při prodeji permanentních vstupenek klub v současné době nenabízí žádné benefity, 

díky čemuž možná nejsou tak atraktivní pro fanoušky. Od příští sezóny se 

k permanentce obdrží přednostní právo vstupu na zimní stadion, vlastní vchod na zimní 

stadion či slevu 10 % do občerstvení v průběhu zápasu. Koupí permanentky se majitel 

zařadí do slosování, které proběhne na konci sezóny, kde možnou výhrou bude roční 

členství do VIP zóny hokejového klubu nebo dres s vlastním jménem podepsaný celým 

A - týmem. Z těchto dvou možností si bude výherce soutěže možnost sám vybrat. 

Klub do svého programu zařadí i speciální akce, které budou spojeny se zápasy. Jako 

cílovou skupinu klub má studenty ve věku 15 - 26 let, tudíž každou středu, kdy by se 

hrálo domácí utkání, budou studenti mít zvýhodněné vstupné na zápas a platit budou 

pouze 50 % vstupného. Tato akce se bude prezentovat jak na sociálních sítích, tak i na 

webových stránkách klubu. Jednou za sezónu se zápas věnuje vybraným záchranným 

složkám, které budou mít před zápasem vystavené své stroje na ploše vedle zimního 

stadionu. Na zápas budou mít vstup zdarma, jejich velitel bude mít slavnostní buly k 

zahájení zápasu. Tím se přiláká spousta lidí zapálených do záchranářské techniky na 

zimní stadion, ale zároveň to vylepší klubu jeho image, jelikož touto akcí dá najevo, že 

si váží tvrdé práce záchranných složek.  

K podpoře prodeje se bude více využívat soutěží na sociálních sítích klubu. Na 

Facebook klub nahraje příspěvek, který pouze stačí okomentovat a sdílet, čímž se hned 

fanoušek zařadí do slosování o volné vstupenky. Na Instagramu fanoušci budou moct 

sdílet fotku ze zápasů s popisem #HorimeHokejem a každý měsíc se vybere jeden 

výherce, který získá na následující domácí zápas dvě vstupenky zdarma a vlastní vchod.  

V neposlední řadě se využijí slevy na vstupném. Když přijde na utkání rodina s dětmi 

do 160 cm, což je cílová skupina klubu, tak budou platit vstupné pouze rodiče a děti 

budou mít vstup zdarma. Studenti při prokázání se platným studentským průkazem 

dostanou 15 % slevu na vstup.  

Internetová komunikace 

Internetová komunikace klubu je na velmi dobré úrovni, tudíž zde zmíním jen pár 

návrhů, které klubu pomůžou k zefektivnění využívání jejich sociálních sítí. 

Na Instagramu si klub musí vytvořit vlastní hashtags, díky kterým se na Instagramu 

rychleji šíří fotky. Jeden z hashtagů jsem již zmínil v souvislosti s podporou prodeje, ale 
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klub si k vlastním fotkám vytvoří vlastní. Budou to tyto hastagy: #ZdarskePlameny 

#NasNeuhasis a #ZdarskyHokej. 

Na Facebook zařadí videa s hráči, ovšem vždy s jinou tématikou. Témata budou 

následující:  

 Denní rutina hráče 

 Obsah tašky při výjezdu na venkovní utkání 

 Trénink z pohledu hráče 

 Předzápasové rituály hráče 

 Strava vybraného hokejisty po celý den 

Je důležité, aby klub měl snahu co nejvíce představit hráče, protože fanoušci je začnou 

brát více jako své kamarády, než jako sportovce a začnou si jich více vážit a respektovat 

je.  

Merchandising 

Největším problémem fanshopu je fakt, že málo kdo o něm ví, a proto o produkty není 

tak velký zájem. Tudíž je velmi potřebné, aby klub začal svůj merchandising více 

propagovat. Začít může právě soutěžemi na ledě, kdy fanoušci budou mít možnost 

soutěžit o předměty z fanshopu. Během zápasu samotný moderátor upozorní na stánek 

s merchandisingem, který bude postaven vedle vchodu do zimního stadionu. V sezóně 

2020/2021 vznikne soutěž na Instagramu, kdy lidé nahrají svoji fotku s produktem 

z fanshopu a jednou za měsíc bude vybrán výherce, který obdrží poukaz na slevu 25% 

do fanshopu.  

Dalším bodem bude rozšíření nabídky merchandisingu, kde hlavní novinkou bude šála 

v klubových barvách. Na jedné straně bude název klubu a druhá strana bude 

v klubových barvách. Oba konce šály budou zakončeny logem klubu. Druhou novinkou 

bude ochranný zadní kryt na telefony. Na obrázku číslo 7 lze vidět můj vlastní návrh na 

ochranný kryt na mobilní telefon. 
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Obrázek č. 7: Návrh ochranného krytu na mobilní telefon  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poslední novinkou co se týče merchandisingu bude online podpora v e-shopu. V praxi 

to bude vypadat tak, že na webových stránkách fanshopu se fanouškovi objeví okénko, 

kde by po celý den byla možnost napsat prodejci, který by zákazníkům se vším poradil 

a pomohl jim vybrat ideální velikost dresu.  

7.4. Odhad nově vzniklých nákladů 

Nový marketingový plán pro sezónu 2020/2021 pro klub ze Žďáru nad Sázavou nebude 

znamenat finanční zásah do jejich rozpočtu, jelikož všechny návrhy byly vytvořeny tak, 

aby nevznikly žádné nové náklady. Je to z důvodu, že klub v současné době nedává na 

marketingovou komunikaci žádné peníze, jelikož jeho rozpočet je velmi nízký.  

Veškeré odměny do soutěží, které budou probíhat podle nově vzniklého plánu, budou 

jednak od partnerů klubu, ale také z věcí, které klub již vlastní a má je určené 

k propagaci. 

Moderátor, který bude na každém domácím zápase, nebude představovat pro klub žádné 

náklady, jelikož za svoji práci dostane materiální odměny v podobě vstupu do VIP 

zóny, v průběhu zápasu bude mít vlastní šatnu s občerstvením a pitím, bude dostávat 

dárky a poukazy od partnerů klubu a bude mít možnost přístupu do šatny A - týmu, aby 

s nimi mohl provádět rozhovory pro diváky. Moderátor, jak už bylo zmíněno, bude 

předseda fanklubu, který klub zná a je jeho fanouškem už dlouhou dobu. Proto jako 

poslední odměna za pozici moderátora bude možnost zúčastnit se veškerých jednání 

vedení klubu, stane se jedním z nich.  
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8. Diskuze 

V této části bakalářské práce budu porovnávat výsledky mé analýzy s teoretickými 

poznatky. Hlavní zdroje pro teoretickou část byly jednak české, ale také zahraniční 

odborné články a knihy se zaměřením na marketingovou komunikaci ve sportu. Pro 

praktickou část byla základním kamenem analýza sekundárních zdrojů, tedy 

internetových a sociálních stránek, jelikož zde se odehrává většina komunikace klubu. 

Pro praktickou část byl dále využit strukturovaný rozhovor se sportovním manažerem 

Alešem Koželuhem, který mi poskytl mnoho užitečných informací ohledně současného 

stavu marketingové komunikace, ale zároveň mi poskytl i vize do budoucna, které by 

chtěl uskutečnit.  

Hlavní tezí, která vyplývá z teoretické části, je že každý sportovní klub by se měl 

zajímat o marketingovou komunikaci, jelikož je to  jeden z nejefektivnějších nástrojů při 

boji s konkurencí. SKLH Žďár nad Sázavou využívá veškeré nástroje komunikačního 

mixu (reklama, podpora prodeje, osobní prodej, přímý marketing a public relations), 

avšak ne se stejnou vytížeností.  

V kapitole 3.4.1, přesněji v části reklama v oblasti sportu, uvádí autoři Pichou a Yera 

(2015) uvádí 5 hlavních reklamních médií, které jsou pro sportovní kluby 

nejefektivnější. Díky provedené analýze marketingové komunikace SKLH Žďár nad 

Sázavou jsem zjistil, že klub nevyužívá ani jedno z uvedených médií, jelikož na něj 

nemá potřebné finanční prostředky nebo znalosti.  

Hokejový klub ze Žďáru nad Sázavou ve své marketingové komunikaci s fanoušky 

používá nejvíce sociální sítě a webové stránky. Z tabulky číslo 3 lze vidět, že tento krok 

se jeví jako logický, jelikož v současné době se na internetu a na sociálních sítích 

pohybuje velké množství uživatelů, které lze klubovou komunikací oslovit. Ovšem klub 

ze Žďáru nad Sázavou jednotlivé sociální sítě používá ke stejnému účelu, tedy 

zviditelnění klubu, přičemž Anagnostopoulos a kol. (2018), tvrdí, že Instagram slouží 

především k budování vztahu ke značce, kdežto Facebook se využívá dle Thompson a 

kol. (2014) majoritně k oboustranné komunikaci. Klub nahrává na obě sociální sítě 

totožné fotky i se shodnými popisky, což zmíněným definicím odporuje a 

pravděpodobně i snižuje jejich efektivnost.  

Public relations podle Hopwood a kol. (2010) vytváří image sportovního klubu za 

pomocí budování vztahů s fanoušky. Žďárský hokejový klub se o vytvoření image snaží 
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pomocí tiskových konferencí, autogramiád či rozhovorů s hráči a trenéry. Dále 

využívají k PR i charitativní akce, které Pichou a Yera (2015) uvádí jako velmi 

efektivní v této oblasti. Příkladem charitativní akce, kterou klub v této sezóně použil, 

byl Movember, který jsem definoval v kapitole 6.2.2 Speciální eventy.  

Dalším nástrojem komunikačního mixu, který klub využívá je podpora prodeje. 

Durdová (2005) dělí podporu prodeje na podporu hmotných či nehmotných produktů, 

přičemž klub ze Žďáru nad Sázavou dle její definice využívá pouze podpory prodeje 

nehmotných produktů, jelikož využívá soutěží o volné vstupenky, odměny a bonusy. 

Reid a kol. (2015) dělí podporu prodeje na peněžní a nepeněžní, přičemž klub opět 

používá jen jeden z těchto pojmů, a to peněžní, jelikož poskytuje slevy na vstupné, 

upravenou cenu vstupenek při pořízení permanentek. Klub by se měl ovšem snažit plně 

u obou autorů i jejich druhé termíny, tedy u Durdové (2005) podpory prodeje hmotných 

produktů a u Reid a kol. (2015) i nepeněžní podporu prodeje.    

Posledním, avšak také důležitým nástrojem komunikačního mixu, je osobní prodej. 

V oblasti sportu Pichou a Yera (2015) uvádí, že nečastěji se osobní prodej využívá při 

prodeji vstupenek na pokladnách sportovišť, což SKLH Žďár nad Sázavou pravidelně 

na svých domácích zápasech nabízí. Díky pozorování, které je shrnuté v kapitole 6.9, 

jsem zjistil, že pro osobní prodej je zde určena jedna osoba, která má na starost prodej 

vstupenek. Jak uvádí Šíma (2014), tak tito zaměstnanci často ovlivní spokojenost 

zákazníků, čehož jsem si opět mohl všimnout při pozorování na domácích utkání. 

Pokud se nejednalo o atraktivní zápas, tak zde jedna osoba na prodej vstupenek stačilo, 

ovšem stačilo, aby přijel zajímavý soupeř a u pokladny se začala tvořit fronta a lidé 

nebyli spokojeni s kvalitou osobního prodeje.  

V průběhu bakalářské práce mi analýzu zkomplikovalo samotné vedení hokejového 

klubu, jelikož se celé obměnilo. K této výměně došlo na začátku roku 2020, přičemž 

staré vedení bylo velmi konzervativní a nejevilo takovou snahu o spolupráci jako nové 

vedení, které je tvořeno mladým personálem, který se klubu snaží pomoci a projevilo 

zájem o rady.  
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9. Závěr 

Majoritním cílem bakalářské práce bylo sestavení nového plánu pro marketingovou 

komunikaci SKLH Žďár nad Sázavou pro sezónu 2020/2021. Hlavním pomocným 

prvkem při tvorbě nového plánu byla analýza současné marketingové komunikace.  

Samotná analýza odhalila nedostatky, které v současné době marketingová komunikace 

má. V návrhu jsem se tyto nedostatky snažil eliminovat a nahradit je novými funkčními 

nástroji, které celou komunikaci oživí. Na druhou stranu tato analýza ukázala i světlé 

stránky klubu, a to především touhu hokejového klubu o komunikaci s fanoušky.  

Prvním nedostatkem, který má na marketingovou komunikaci velký vliv, je absence 

vymezení cílové skupiny a celkově cílů hokejového klubu. Tento aspekt má podíl na 

neefektivnosti současné marketingové komunikace a brání klubu v rozvoji. Proto jako 

základ nového plánu bylo jasné vymezení cílové skupiny a stanovení cílů pro sezónu 

2020/2021.  

Nezbytným krokem k úspěšné marketingové komunikaci bylo také rozdělení plánu na 

sezónní a mimosezónní komunikaci. Sezónní komunikaci jsem dále rozdělil na období 

před zápasem, v průběhu zápasu a po zápase, díky čemuž jsem chtěl dosáhnout 

efektivnosti a propojení jednotlivých nástrojů komunikačního mixu. Toto nové 

rozdělení vnese do vytvořené komunikace určitý systém a jednotu, tudíž se nestane, aby 

klub v jednotlivých fázích používal špatné nástroje.  

V novém návrhu jsem se především věnoval PR a podpoře prodeje, jelikož jsou to dva 

prvky, které jsou pro klub nejdůležitější. Podpora prodeje zvyšuje návštěvnost 

domácích utkání, přičemž public relations vytváří a udržuje dlouhodobé vztahy 

s fanoušky a sponzory. Obě tyto skupiny jsou pro klub velmi důležité a bez jejich přízně 

by hokej ve Žďáře nad Sázavou neexistoval.  

Jelikož klub musí veškerou svoji komunikaci provádět zcela zdarma, tak se převážná 

většina komunikace odehrává na internetu, konkrétněji na sociálních sítích a webových 

stránkách. Klub používá sociální sítě nejen k informování fanoušků o dění v klubu, ale i 

k oboustranné komunikaci s nimi, kde fanoušek může skrz sociální sítě vznášet dotazy 

na zástupce klubu, kteří mu obvykle v průběhu jedné hodiny odpovědí. Sociální sítě 

však slouží i k přiblížení fanouška k týmu, jelikož klub zde bude nahrávat videa a fotky 

ze života hráčů a jejich každodenní rutiny.  
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Nový návrh je zpracován dle skutečných možností klubů, tudíž je zpracován tak, aby 

nevznikly žádné nové náklady, ale aby i přes tento fakt byl efektivní a aktuální 

k nynějším trendům v marketingové komunikaci.  

Tento návrh bude představen vedení klubu, které projevilo zájem o změny týkající se 

jejich marketingové komunikace.  
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13. Přílohy 

Příloha č. 1 - Poznámky z pozorování během domácích utkání 

Utkání s Havlíčkovým Brodem (derby)  

Před zápasem - chaos při parkování 

  fronta (min. 10 lidí) u pokladny a pak při vstupu na zimní stadion 

V průběhu zápasu -  žádná komunikace s fanouškem  

  během přestávky fronta u stánku s občerstvením 

  v průběhu přestávky žádný program pro diváky 

  tvořila se fronta i na pánské toalety 

Konec zápasu -   absence poděkování divákům za návštěvu 

  absence pozvánky na další domácí utkání  

 absence zmínění klubových sociálních sítí pro informace na další 

utkání 

 chaos při odjíždění z parkoviště a tvoření dlouhé řady aut u 

výjezdu 

Utkání s Valašským Meziříčím 

Před zápasem -  parkování probíhalo v pořádku a v klidu 

 u pokladny ani při vstupu nebyly žádné fronty 

V průběhu zápasu -  žádné změny v komunikaci ani v průběhu přestávky 

 fronta u stánku s občerstvením ani u toalet nebyla  

Konec zápasu -  opouštění parkoviště bez problému  

Utkání s Novým Jičínem   

- nebyly zaznamenány žádné rozdíly, průběh stejný jako v minulých utkáních 
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Příloha č. 2 - Přepis rozhovoru s manažerem klubu Alešem Koželuhem 

Jak jste spokojeni se současnou marketingovou komunikací? 

S marketingovou komunikací nejsem spokojený, vzhledem k našemu rozpočtu na něj 

nejdou žádné finanční prostředky. Nicméně se snažíme být hodně aktivní na sociálních 

sítích. 

Máte stanovené nějaké cíle, které chcete dosáhnout díky Vaší marketingové 

komunikaci? 

Rád bych přivedl více diváků na tribunu. Pokud by pravidelně chodilo 1000 a více 

diváku, tak bych byl spokojený. 

Máte stanovenou cílovou skupinu Vaší komunikace? 

Cílovou skupinu si nedefinujeme. 

Jaké formy reklamy používáte? Jakou formu reklamy nejvíce využíváte?  

Nejvíce používáme sociální sítě ve spojení s webovou prezentací klubu. Hodně se 

snažíme komunikovat na Facebooku a Instagramu. Pro další sezony bych chtěl více 

využívat lokální noviny, televizi a rádia. Také se snažíme vylepovat plakáty s pozvánkou 

na další utkání na zimním stadionu a velkých fabrikách ve Žďáře. 

Víte, jaké Vaše komunikační médium je nejefektivnější?  

Opět bych vsázel na sociální sítě. 

Jakým způsobem využíváte PR?  

Tiskové konference pořádáme pravidelně. Snažíme se taky scházet se členy fanklubu, 

abychom naslouchali jejich potřebám. Zkoušeli jsme lidi lákat na charitu (Movember), 

ale to se úplně neosvědčilo. 

Využíváte podporu prodeje/ sales promotion, pokud ano, tak jakou formou?  

V tomto případě mě napadají permanentky, tedy sleva na vstupné. 

Jak efektivní je Váš merchandising?  

Pravidelně tiskneme aktuální plakát A-týmu. S naší fanouškovskou základnou to není 

zásadní příjem do pokladny. Vždy hovoříme o desítkách kusů. 
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Kolik finančních prostředků vynaložíte na marketingovou komunikaci? 

0 Kč, toto chci do budoucna změnit. V současné době je rozpočet klubu velmi špatný, a 

dokonce přemýšlíme nad budoucností žďárského hokeje. 

Víte, jaké nástroje marketingové komunikace nepoužíváte, ale chtěli byste je začít 

používat? 

Jak jsem uvedl výše, chci větší spolupráci s medii formou barterové spolupráce. Tedy 

využít lokální noviny, radia a televizi. Do budoucna chceme najít prostředky pro 

sponzorování příspěvků na sociálních sítích. 
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Příloha č. 3 - Informovaný souhlas sportovního manažera klubu 

 


