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ABSTRAKT
Cílem této práce je popsat event marketing jako jednu z částí komunikačního mixu,
ukázat jeho potenciál a provést výzkum, který pomůže zjistit, zda event Mistrovství světa
ve florbale 2018 zvýšil popularitu florbalu v České republice a zda se v důsledku pořádání
této akce zvýšila sledovanost mužské nejvyšší domácí florbalové soutěže. Práce představí
podstatu event marketingu, florbal a jeho historii a data z pořádání Mistrovství světa ve
florbale 2018.
V praktické části se tato bakalářská práce bude věnovat měřitelnosti popularity a
sledovanosti florbalu v návaznosti na pořádání domácího světového šampionátu v roce
2018 v Praze. Pomocí kvantitativního šetření na téma vlivu Mistrovství světa ve florbale
2018 na popularitu florbalu v České republice, deskriptivní statistiky studie agentury
SportCal – GSI Event Study – IFF Men’s World Floorball Championships 2018 a
porovnání televizní sledovanosti mužské nejvyšší domácí florbalové soutěže Superligy
florbalu za roky 2017/2018 a 2018/2019 práce zjistí efektivitu pořádání velkých
mezinárodních sportovních akcí na domácí popularitu daného sportu.
Hlavním přínosem této práce je výsledek výzkumu, který pomůže odpovědět na
otázku, zda pořádání velkých mezinárodních sportovních akcí, v tomto případě
Mistrovství světa ve florbale 2018, přispěje ke zvýšení popularity daného sportu na území
pořádajícího státu. Konkrétní výsledky z výzkumu této práce lze do určité míry přenést
na akce podobného typu a rozměru.

Klíčová slova: Event marketing, Florbal, Mistrovství světa ve florbale, Popularita sportu

Abstract
The purpose of this work is to describe event marketing as a part of the
communication mix, to demonstrate its potential and conduct a research to find out if the
event 2018 Men’s World Floorball Championship helped to boost popularity of floorball
in the Czech Republic. Secondary research will answer the question whether hosting the
2018 Men’s World Floorball Championship increased the viewership of Czech Tipsport
Superleague. The work will present the essence of event marketing, floorball and its
history and data from the organization of the 2018 Men’s World Floorball Championship.
In the practical part, this bachelor thesis will focus on the measurability of
popularity and viewership of floorball in connection with 2018 Men’s World Floorball
Championship. Using a quantitative survey on the impact of the 2018 World Floorball
Championship on the popularity of floorball in the Czech Republic, descriptive statistics
from the SportCal study - GSI Event Study - IFF Men's World Floorball Championships
2018 and a comparison of TV-viewership of men's top domestic floorball competition
2018/2019 thesis finds out the effectiveness of organizing large international sports
events on the domestic popularity of the sport.
The main benefit of this work is the result of research that will help answer the
question of whether the organization of major international sporting events, in this case
the 2018 World Floorball Championship, will contribute to increasing the popularity of
the sport in the host country. The specific results of the research of this work can, to a
certain extent, be transferred to events of a similar type and size
.
Key words: Event marketing, Floorball, World Floorball Championship, Popularity of
sport
Title: 2018 Men's World Floorball Championship and its influence on popularity of
floorball in the Czech Republic
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ÚVOD
Florbal je jedním z nejrychleji rostoucích sportů v České republice. I přesto, že se
na našem území začal hrát až koncem dvacátého století, jeho členská základna je již
druhou nejpočetnější. V České republice se dosud pořádaly tři světové šampionáty ve
florbale. Tato práce zkoumá vliv posledního mistrovství světa ve florbale, které se konalo
v roce 2018 v O2 aréně v Praze a v prostorách Arena Sparta – Podvinný mlýn, na
popularitu tohoto sportu.
Velká mistrovství světa se v České republice nepořádají často. Organizaci
světového šampionátu měla na starosti Česká florbalová unie, která na veřejnosti
vystupuje pod názvem Český florbal. Šampionát nebyl brán jako vyvrcholení další
dekády, ale jako další krok ve vývoji tohoto sportu u nás. „Stejně jako před šampionátem,
tak i po něm zde jsou stovky klubů, tisíce družstev, desetitisíce hráčů a fanoušků, na nichž
florbal stojí, a právě pro ně jsme šampionát pořádali, aby jim pomohl v dalším rozvoji,“
vyjádřil se Filip Šuman, prezident České florbalové unie. (Navrátilová, 2018).
Tato bakalářská práce má primární a sekundární výzkumnou otázku. Primární
výzkumná otázka zní: „Měl event Mistrovství světa ve florbale 2018 pořádaný organizací
Český florbal pozitivní vliv na zvýšení popularity florbalu v České republice?“
Sekundární výzkumná otázka zjišťuje, zda se v důsledku pořádání Mistrovství světa ve
florbale 2018 zvedla sledovanost mužské nejvyšší domácí florbalové soutěže a zní:
„Podpořilo domácí pořádání mužského florbalového mistrovství světa v roce 2018
televizní sledovanost nejvyšší domácí florbalové soutěže v roce 2019 (tzn. Tipsport
Superligy)?“
Přínosem této práce jsou zjištění, zda pořádání eventu takto velkého formátu,
v tomto případě Mistrovství světa ve florbale 2018, přispěje ke zvýšení popularity
florbalu v České republice a zda se z důsledku pořádání téhož eventu podpoří sledovanost
mužské domácí nejvyšší florbalové soutěže.

1 TEORETICKÁ ČÁST
1.1 Historie florbalu
Přestože se za zakladatele a misionáře florbalu jakožto sportu dá považovat
Švédsko, první náznaky této dnes již velmi populární hry se objevily již na konci
devatenáctého století při vzniku ledního hokeje v Kanadě (Gut, 1986). Podle Mezinárodní
florbalové federace se první oficiální florbalové kořeny datují do roku 1958 ve městě
Minneapolis v americkém státě Minnesota. Právě tam byly vyrobeny první plastové
hokejky pod názvem „Cosom“, které byly následně rozdistribuovány po USA a sloužily
mimo jiné jako pomůcka během letní přípravy hráčů ledního hokeje. Až v sedmdesátých
letech dvacátého století se florbal, tak jak ho známe dnes, začal rozvíjet na
Skandinávském poloostrově, především ve Švédsku.
Švédsko společně s Finskem a Švýcarskem poté dne 12. dubna 1986, ve švédském
městě Huskvarna založily Mezinárodní florbalovou federaci (IFF, anglicky: International
Floorball Federation). Tato organizace působí dodnes a zastřešuje organizace zemí, kde
se hraje florbal organizovaně. O 5 let později vstoupilo do organizace Norské a Dánské
království. Česká republika vstoupila do organizace společně s Ruskou federací jako
sedmý a osmý stát v roce 1993. Do začátku nového tisíciletí měla Mezinárodní florbalová
organizace 22 členů. K dnešnímu datu organizace čítá 70 členů ze všech světadílů a přes
290 000 celosvětově registrovaných hráčů. Florbal byl 8. června 2011 uznán
Mezinárodním olympijským výborem jako možný olympijský sport (IFF, 2019).
Jak florbal rostl ve více převážně evropských státech, chtěla Mezinárodní
florbalová organizace pořádat akce, na kterých by se mohly evropské státy střetnou proti
sobě. Prvním eventem byl takzvaný Evropský pohár, předchůdce Mistrovství Evropy.
Ten se pořádal ve dvou skandinávských státech. Finsko, respektive Helsinky hostily
ženský pohár a švédský Stockholm ten mužský. Hned o rok později se na území Finska
hrálo historicky první Mistrovství Evropy pro muže, ženy si na svůj slavný moment
musely počkat o rok déle, kdy se pořádalo jak mužské, tak ženské Mistrovství Evropy ve
Švýcarsku. Nepochybně nejdůležitější událostí posledního desetiletí dvacátého století se
stalo pořádání prvního Mistrovství Světa ve florbale, které hostil stejně jako v případě
Evropského poháru švédský Stockholm. Světového šampionátu se zúčastnilo 12 týmů a
12

hrálo se ve dvou skupinách po šesti týmech. Toto Mistrovství se zapsalo do historie
především neuvěřitelně vysokou návštěvností finálového zápasu mezi Švédském a
Finskem, který se odehrál v multifunkční, ale převážně hokejové aréně Stockholm Globe
Arena. Finále, které bylo beznadějně vyprodané, sledovalo přímo v aréně 15 106 diváků.
Prvními mistry světa se stali hráči švédského výběru, který zvládnul zápas poměrem 5:0.
Český národní tým obsadil 4. příčku (floorbal.org, 1996).

1.1.1

Rozvoj florbalu ve světě

První stát, ve kterém byla vytvořena oficiální florbalová federace, bylo Švédsko.
Svenska Innebandyförbundet, česky Švédská florbalová federace, byla založena roku
1982 a odstartovala cestu tohoto sportu na výsluní. Do té doby byl florbal ve Švédsku
brán jako zábavná forma trávení volného času, ale nebyl považován za opravdový sport.
Během prvního roku měla švédská florbalová federace jen 35 členů (registrovaných
hráčů), v následujících letech však jejich základna raketově narůstala. Jen za první 3 roky
organizace nasbírala přes 100 členů a roku 1990 jich v organizaci figurovalo již více než
1 000. Tyto kluby byly dále organizovány do krajských uskupení a tato krajská uskupení
se poté stala členy Švédské florbalové federace. (Ahrne, 2008).
Po založení Švédské federace následovaly ostatní státy svými federacemi. Druhým
státem, který založil svou vlastní federaci, bylo překvapivě Japonsko. V Japonsku se
ovšem florbalu nedaří tak jako v evropských zemích a jejich reprezentační tým
momentálně obývá 13. příčku ve světovém žebříčku (floorball.sport, 2020). Finsko a
Švýcarsko založily své federace o 3 roky později než Švédsko a díky dobře nastavenému
systému a zájmu veřejnosti se mohou těšit velké oblibě tohoto sportu. Každý stát z velké
florbalové čtyřky (sestupně podle IFF světového žebříčku: Švédsko, Finsko, Švýcarsko,
Česká republika) si vytvořil vlastní pojmenování pro tento sport. Ve Švédsku florbal
pojmenovali innebandy, ve Finsku salibandy, Švýcaři mu dali název unihockey a v Česku
následujeme anglickou verzi floorball názvem florbal (SRF, 2019). Každý stát měl trochu
odlišná pravidla hraní jednoho sportu. Například ve Švýcarsku jako v jediném státu měl
brankář k dispozici florbalovou hůl. (Ahrne, 2008) Pravidla byla sjednocená až po
vytvoření již zmíněné Mezinárodní florbalové federace roku 1986 (floorball.sport, 2020)
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Prvním oficiálně založeným florbalovým klubem se stal 21. září 1979 ve městě
Sala, klub Sala IBK. Město Sala se nachází v kraji Västmanland. Nyní ve městě Sala žije
22 894 obyvatel (Sala, 2020). Hned o dva dny později 23. září 1979 se konalo historicky
první oficiální florbalové utkání mezi týmem Sala IBK a týmem složeným z policejního
sboru města Sala, Salapolisen, který ovládli hráči policejního družstva vysokým
výsledkem 9:2. Přesně o 32 let později, tedy 23. září 2011, ženský elitní tým Sala IBK
odehrál historicky první zápas organizace Sala Innebandyklubben ve švédské nejvyšší
florbalové soutěži Elitserien na venkovní palubovce proti zkušenému celku Täby FC.
(Bergwall, 2011).

Obrázek 1: Zpráva o prvním oficiálním florbalovém zápasu; Bergwall (2011)

Cíl švédské florbalové federace byl od začátku jasný, a to pozvednout florbal
z dětské hry hrané pouze pro zábavu a na hodinách tělovýchovy na úroveň
profesionálního sportu a vyrovnat se tak nejpopulárnějším švédským sportům, fotbalu a
hokeji. Florbal měl oproti těmto sportům značnou výhodu. Cena, za kterou se dá sport
provozovat na té nejvyšší úrovni, není nikterak závratná. Jeden z nejznámější průkopníků
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florbalu v České republice Zdeněk Skružný ve své knize píše, že florbal je velmi dostupný
sport a finanční zatížení rodiny není nikterak vysoké. K hraní florbalu je podle jeho slov
zapotřebí pouze sálová obuv, florbalová hůl, florbalový míček a standardní sportovní
oblečení. Nejdražším artiklem je zde florbalová hůl, kterou lze ovšem koupit i za pár set
korun. Cena hole se odvíjí od velikosti, materiálu využitého na výrobu hole, tvrdosti hole
a značky. Cena vybavení brankářů je finančně náročnější než u hráčů v poli, ale také je
markantně levnější než u vybavení brankářů v ledním hokeji (Skružný, 2005).
V prvních letech se švédská federace musela zabývat především disciplínou svých
členů. Mnohokrát se například stalo, že se jeden z týmů nedostavil k zápasu. SFF
(švédská florbalová federace) také přijala různá ustanovení. Jedno z ustanovení se týkalo
názvu týmu, které muselo být bráno seriózně. Muži a ženy nemohli hrát ve stejné lize,
stejně jako čísla na dresech se musela pohybovat od jedničky do dvacítky (Ahrne, 2008).
Všechna tato i budoucí nařízení SFF pomohly švédskému florbalu k tomu, že dnes je
florbal ve švédsku jedním z nejpopulárnějších sportů, švédská liga Svenska Superligan se
považuje za nejprestižnější ligu světa a švédský národní tým neskončil na Mistrovství
světa hůře než druhý. Když se podíváme na čísla zveřejněná na webových stránkách
Mezinárodní florbalové federace, můžeme vidět, že florbal má ve Švédsku obrovskou
základnu. Celkový počet licencovaných hráčů překonal 115 000, z toho přes 65 000 hráčů
je do 19 let. Počet klubů ve Švédsku je nyní 874 a stále roste (Floorball.sport, 2020).
1.1.2

Rozvoj florbalu v ČR

Florbal se do České republiky na začátku dostával různými cestami. Údajně první
seznámení Čechů s florbalem se uskutečnilo v roce 1984 během meziuniverzitního
výměnného pobytu, kdy do Česka přivezli florbalové hokejky výměnní studenti z
helsinské univerzity KY. Během jejich pobytu se odehrálo i první florbalové utkání právě
mezi studenty z Finska a studenty z Vysoké školy ekonomické v Praze. Čeští studenti
v čele s Michalem Bauerem a Petrem Chaloupkou si hru velmi oblíbili a po odjezdu
finských studentů domů zde florbal pravidelně hráli do té doby, než zničili všechny
florbalové hole, které tu Finové zanechali. Bohužel vzhledem k sovětské okupaci u nás
nebylo možno florbalové vybavení zakoupit a florbalová aktivita na území tehdejší
Československé socialistické republiky utichla. (Český Florbal, 2020)
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Florbal se naplno rozjel až po revoluci v roce 1991, kdy bratři Vaculíkové přivezli
florbalové vybavení ze Švédska do Česka. Tehdy se začal florbal hrát znovu, a to
v pražských Střešovicích, kde později vznikl i zatím nejúspěšnější český florbalový klub
Tatran Střešovice, jehož je Martin Vaculík stále prezidentem (Tatran Florbal. 2018).
S třetí cestou florbalu na území České republiky je spjato území Moravy, kam
v roce 1992 přijel švýcarský tým Mettmenstetten Unicorns na předsezónní soustředění.
Florbal se na Moravě začal rozvíjet především díky aktivitě Marcela Pudicha. Díky jeho
iniciativě se začaly na severu Moravy pořádat první florbalové turnaje (Český Florbal,
2020).
Asi nejdůležitější pro budoucnost českého florbalu se stal zájezd skupiny kolem
Martina Vaculíka do Maďarska, odkud byly přivezeny první florbalové mantinely a tím
se naskytla možnost pořádat oficiální florbalové zápasy na regulérním hřišti. Zanedlouho
poté se v Česku začalo mluvit o uspořádání florbalové ligy. Roku 1992 byla založena
Česká florbalová unie (dnes pod názvem: Český Florbal), jejímž prvním prezidentem se
stal právě již zmíněný Martin Vaculík. Pod dohledem této unie nabral rozvoj florbalu
v České republice na rychlosti. První ročník florbalové liga byl uspořádán v roce 1993 a
vítězem tohoto ročníku byl tým IBK Forza Tatran Střešovice. Během dalších několika let
se florbal rozšířil po celé České republice. Dnes máme v Česku 9 různých výkonnostních
úrovní, myšleno lig, vzniklo přes 400 klubových oddílů a ligové soutěže organizované
Českým Florbalem hraje přes 2 300 družstev. K dnešnímu dni máme v Česku přes 73 000
registrovaných hráčů florbalu (Český Florbal, 2020). Momentálně se v České republice
již tradičně pořádají dva velké turnaje během letních prázdnin – Czech Open pro juniorské
a dospělé celky a Prague Games, největší mládežnický turnaj světa.

16

1.2 Event marketing
Event marketing je považován za stále důležitější element mezi nástroji
marketingové komunikace. Používá se převážně ke zviditelnění produktu určité firmy či
organizace. Jako jeden z prvních praktiků event marketingu se dá považovat císař starého
Říma Nero, který formou pořádání gladiátorských zápasů dokázal do arény přitáhnout
masy pozorovatelů. Za další příklad skvělého provedení event marketingu můžeme
považovat divadelní vystoupení slavného anglického básníka, dramatika a herce
Williama Shakespeara. Shakespeare při svých inscenacích nemyslel pouze na čtenáře, ale
převážně na finální provedení jeviště. Uvědomoval si totiž, že zaplaceno dostane až poté,
co hru kvalitně prodá (Šindler, 2003).
Mezi nejčastější aktivity event marketingu řadíme konference, semináře,
společenské a sportovní akce, firemní prezentace, grand openingy, slavnostní rauty a
bankety, slavnostní otevření různých podniků, vánoční večírky, módní přehlídky,
slavnostní premiéry, firemní akce a mnoho dalšího (MPSV ČR, 2020).
1.2.1

Definice marketingu

V prvním desetiletím dvacátého prvního století vzrostl tlak na firmy, aby finančně
prosperovaly. K naplnění cíle finanční prosperity subjektu je zapotřebí dostatečných tržeb
z činnosti dané společnosti pro vykázání zisků. Marketing hraje při řešení těchto výzev
hlavní roli. Širší význam marketingu zároveň přesahuje i do lidské společnosti. Úspěšný
marketing vytváří poptávku po výrobcích a službách a tím vytváří pracovní místa.
Podle Philipa Kotlera (2014) se marketing zabývá identifikací a uspokojováním
lidských společenských potřeb a jednou z nejstručnějších definic marketingu je
„uspokojování potřeb ziskově“.
Americká marketingová asociace zase marketing definuje takto: „Marketing je
aktivitou, souborem institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, dodání a směnu
nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou širokou
veřejnost“ (Kotler, 2014).
V minulosti byl marketing vnímám jako kreativní odvětví, které zahrnovalo
převážně pouze reklamu, distribuci a prodej. Vzhledem k faktu, že se z marketingu stal
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akademický obor vyučovaný na vysokých školách, zahrnující učení se o sociálních
vědách, psychologii, sociologii, matematiky, ekonomie, antropologie a neurovědy, je tato
profese nyní považována za vědu (Zhou, 2012) a umožnuje univerzitám nabízet
magisterské programy právě v oblasti marketingu (MasterStudies, 2020).
1.2.2

Definice event marketingu

Na první pohled je patrné, že pojem event marketing je složen ze dvou slov: event
a marketing. Slovem event se podle Cambridgeského slovníku dá nazvat cokoliv, co se
pořádá, především pak něco, co má určitou důležitost a jedinečnost (Cambridge, 2020).
Slovo marketing má podle téhož slovníku více významů. Pro nás je důležité, že marketing
je pojem užívaný pro práci, kterou člověk vykonává za účelem podpoření prodeje svého
produktu či služby (Cambridge, 2020).
Event marketing je „marketingová činnost, v jejímž středu stojí event. Neexistuje
jediná definice tohoto pojmu, ale nejvýstižněji je třeba event chápat jako „zvláštní
představení (událost) či výjimečný zážitek, který je prožíván všemi smyslovými orgány
vybraných recipientů na určitém místě a slouží jako platforma pro firemní komunikaci.“
(Jakasi.cz, 2015)
Event marketing jako pojem byl definován mnohými marketingovými experty.
Základním problémem jeho definice tkví ve vymezení tohoto pojmu v závislosti na
ostatních nástrojích marketingové komunikace. Pro vysvětlení zde použiji názor
Sistenische: „Ne každé představení (událost) lze považovat za event a stejně ne každý,
kdo organizuje event, dělá event marketing.“ (Šindler, 2003, s. 20).
Konkrétnější definici na event marketing představili podle Šindlera (2003) Bernard
Russell a Alfred Whitehead, kteří tvrdí, že: „Obecně je jako event označováno to, co se
odehrává v určitém čase na určitém místě.“ (v anglickém originále: „In general, in both
views an event is that which occurs at a given time and place“) (Britannica, 2020).
S další konkrétnější definicí přišlo v roce 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ve spolupráci s Halinou Kotíkovou a Eva Schwartzhoffovou: „Event marketing je možno
vymezit jako marketingové aktivity, které se snaží pomocí netradičních akcí (events)
upoutat pozornost potenciálních nebo stávajících zákazníků, partnerů, veřejnosti a v
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neposlední řadě i médií a prostřednictvím zinscenovaných zážitků podpořit image firmy
nebo jejích produktů.“ (Kotíková, 2008).
Kvůli tomu, že je event marketing součástí promotion marketingu, je event
marketing velmi úzce spojen se sponzoringem, například sportovních akcí, koncertů, a
tak dále. Tyto akce jsou velmi často středem mediální pozornosti a i díky tomu je nutno
na event marketing nahlížet i okem public relations. Nehledě na to, že public relations
slouží jako hlavní prvek propagace právě eventu. Propagace události probíhá převážně
přes masmédia a sociální sítě (Hicks, 2013).
Event marketing může být každým marketérem brán trochu jinak a dějiště, obsah i
význam jednotlivých akcí nemusí být vždy stejný, přesto má event marketing podle Hoyla
(2002) společný cíl. Tím cílem je zábava – entertainment, vzrušení – excitement a
podnikavost – enterprice. V angličtině tato tři slova ve spojení s marketingem najdeme
pod pojmem „the three Es of event marketing“ (Hoble, 2002).
Po přečtení těchto definic jsme schopni říci, že podstatou event marketingu je
zprostředkování zážitků za pomoci nějaké organizované akce, která má za cíl nejen
návštěvníka (cílovou skupinu) pobavit, ale také na něj v průběhu akce emočně naléhat,
aby bylo docíleno následujícího: zvýšení povědomí o značce, přilákání nových
zákazníků, upevnění vztahů se stávajícími zákazníky a zlepšení vztahů jak se zaměstnanci
a zákazníky, tak i s obchodními partnery (Smilansky, 2009).
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1.2.3

Definice public relations

Event marketingu prospívá podpora public relations. Obecně užívaných definic
public relations alias komunikace s veřejností je více. Jedna z nich mluví o PR jako o
disciplíně, která informuje a ovlivňuje klíčové skupiny organizace – stakeholders. Může
existovat jen v demokratických zemích s necenzurovanými médii a svobodou slova, kde
mají občané volný přístup k informacím (Hejlová, 2015). Public relations je také součástí
komunikačního mixu, který mimo jiné obsahuje reklamu, přímý marketing a podporu
prodeje. Celý tento komunikační mix je součástí marketingového mixu.
K odvedení dobré práce v oblasti PR může firma využít vlastních zaměstnanců
(resp. odborníků zaměstnaných přímo ve vlastním PR oddělení firmy), nebo může
oslovit externí PR agenturu, případně samostatného konzultanta. Pro dobrou orientaci
ve struktuře PR se komunikace obecně dělí na interní a externí. V rámci interní
komunikace cílí společnost na své zaměstnance, manažery a další, kteří se podílejí na
vnitřní organizaci. Využívají se zejména techniky elektronické komunikace (newslettery,
firemní sociální sítě) nebo eventy, v ideálním případě face-to-face setkání. Externí
komunikace zahrnuje investory, novináře, dodavatele, zákazníky, politiky, širokou
veřejnost a další. Zkrátka kohokoliv, s kým společnost komunikuje na vnější úrovni.
V současnosti se však oba tyto druhy velice prolínají a jejich akce mají okamžitý efekt na
všechny stakeholdery (Hejlová, 2015).
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1.2.4

Role event marketingu v komunikačním mixu
Event marketing je dílčí součástí komunikačního mixu. Šesták ve své knize

tvrdí, že není možné, aby byl samotný event marketing efektivní. Podle něj musí
být event marketing integrován do celkové komunikační strategie firmy. Je tedy
podstatné, aby byl event marketing správně definován, a to ve vztahu k ostatním
nástrojům komunikačního mixu. Při využití event marketingu v praxi dochází́ ke
vzájemnému propojovaní jednotlivých komunikačních nástrojů marketingového
mixu podle aktuální situace (Šesták, 2007). Následující tabulka ukazuje propojení
mezi marketingovým a komunikačním mixem.

Marketingový mix

Komunikační mix

Produkt

Reklama

Cena

Podpora prodeje

Místo

Direct marketing

Propagace

Public relations

Lidé

Event marketing

Fyzický vzhled

Sponzorství

Proces

Výstavy
Internet

Tabulka 1: Vztah mezi marketingovým a komunikačním mixem; Zdroj: Smith (2000), sestavil autor

Hlavní role event marketingu v komunikačním mixu popsal Karlíček (2011)
ve své knize „Marketingová́ komunikace: jak komunikovat na našem trhu.“ V této
knize autor uvedl, že nejdůležitější funkcí event marketingu je zvyšování
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oblíbenosti značky (posilování emociálního cítění cílové skupiny vůči dané značce)
a její brand awareness. Samotný event zároveň posiluje postavení značky vůči jejím
stávajícím zákazníkům, a to zejména díky příležitosti neformálního osobního
setkání, kterou stávajícím zákazníkům event poskytne. Event se také chová jako
platforma, která představí daný produkt značky jejím zákazníkům interaktivní
formou.
1.2.5

Event marketingová typologie
Jelikož je event marketing velmi mladým segmentem komunikačního mixu,

neexistuje zde zcela jednoznačná typologie event marketingových aktivit. Toto
prozatímní rozdělení event marketingových aktivit vychází z publikace autora Petra
Šindlera (2003), který dělí event marketingové aktivity podle obsahu, konceptu,
cílových skupin, místa konání a doprovodného zážitku spojeného s danou akcí.
Šindler (2003) doporučuje rozdělit event marketing z pěti různých hledisek:
Z hlediska obsahu:
•

Pracovně orientované eventy – eventy zaměřující se na výměnu informací
a zkušeností. Převážně to jsou akce určené pro interní cílové skupiny firmy
(zaměstnance a akcionáře) a obchodní partnery. Jedná se převážně o
teambuildingové akce a školení.

•

Informativní eventy (Infotainment) – jejich hlavním smyslem je přenést
informace cílové skupině formou zábavného programu. Jeho účel je
vyvolat u cílové skupiny emoce a povzbudit tak větší zájem o danou
značku a produkt. Hlavní sdělení, které chceme na recipienty přenést, by
mělo stát jasně v popředí.

•

Zábavně orientované eventy – eventy, které mají vyvolat u cílové skupiny
pozitivní emoce vůči dané značce a produktu. Mezi tyto eventy se řadí
například koncerty nebo sportovní události. Tento typ akcí se využívá
například pro dlouhodobé budování image značky.

Z hlediska cílových skupin:
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•

Veřejné eventy – jsou určeny pro cílovou skupinu mimo tu firemní. Tyto
eventy mají za úkol cílit na stávají nebo potenciální zákazníky, novináře,
názorové vůdce a širokou veřejnost. Příkladem těchto eventů jsou
například doprovodné programy na výstavách či veletrzích.

•

Firemní eventy – jsou určeny pro interní cílovou skupinu (zaměstnanci,
dodavatelé, akcionáři apod.). Zde se jedná o cílovou skupinu, kterou
organizátor eventu dobře zná. Díky tomu může maximalizovat
komunikační efekt. Mezi tyto akce patří firemní jubilea, valné hromady
nebo interní školení.

Z hlediska konceptu:
•

Event marketing využívající příležitosti – propojuje komunikaci firmy
s významnými událostmi, výročími nebo oslavami. Vždy se jedná o
časově pevně zakotvené události. Příkladem tohoto konceptu event
marketingové komunikace jsou různé dny otevřených dveří.

•

Produktový event marketing – cílí na zasazování značky do určité
emocionální roviny. Tyto eventy mají za cíl budovat u zákazníka
dlouhodobý emocionální vztah k dané značce. Náplň eventu by měla být
zvolena podle zálib zákazníků, jelikož právě propojení zákazníka a značky
je hlavním cílem tohoto konceptu.

•

Imagový event marketing – konceptem, v němž by image zvoleného místa
nebo náplň eventu měla zcela korespondovat s hodnotami značky či
produktu.

•

Event marketing vztažený k know–how – zde není přímým objektem
konkrétní produkt, ale jedinečné know-how, které společnost vlastní.
Příkladem jedinečného know-how může být určitá převratná technologie
nebo konkrétní jedinečný produkt, který zatím nemá na trhu konkurenci.

•

Kombinovaný event marketing – využívá různé kombinace výše
uvedených konceptů. Jedná se tedy o event reagující na čas, místo a
příležitost. Klasickým příkladem kombinovaného event marketingu je
využití vánočních svátků pro komerční účely společností Coca-Cola.
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Z hlediska místa:
•

Venkovní eventy (open-air) – jedná se o veškeré akce, které se konají v
otevřeném prostoru. Jedná se o eventy spojené s koncertem, sportovní akcí
a podobně.

•

Eventy pod střechou – akce pořádané v budovách a zastřešených areálech.
Tyto eventy se konají většinou v kulturních domech, halách nebo
hotelových prostorech. Konkrétními příklady těchto eventů jsou vernisáže,
výstavy, kongresy apod.

Z hlediska doprovodného zážitku:
•

Obsahem tohoto dělení je snaha rozdělit eventy podle zážitků. Pracuje se
zde s cíleným přenosem emocí mezi danou značkou a zákazníkem.
Nejdůležitějším faktorem tohoto dělení je jedinečnost a neopakovatelnost
každé akce.

1.3 Plánování event marketingu
Již od vytvoření prvních návrhů na realizaci event-marketingové kampaně̌
je zapotřebí mít jasně stanovený cíl akce a jeho priority a rozdělit jednotlivé role
v řízení projektu.
Při plánování event marketingu je podstatné se zamyslet nad tím, jak nejlépe
uspokojit požadavky zákazníka, jelikož je to právě zákazník, kterému se
prostřednictvím eventu snažíme zprostředkovat zážitek pojící se s konkrétní
značkou, produktem, službou nebo poskytovatelem. Nesmí se podcenit propojení
eventu s celým komunikačním mixem společnosti. Především propojení kampaně
s odvětvím public relations je pro základ úspěchu projektu esenciální. Veškerá
rozhodnutí a s nimi se pojící kroky v rámci příprav by měly být komunikovány
napříč celým týmem organizátorů. Dalším důležitým nástrojem při plánování je
event controlling, který by měl probíhat nepřetržitě po celou dobu příprav. Šindler
ve své publikaci dále uvádí jednotlivé etapy procesu plánování event marketingu:
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1. situační analýza,
2. stanovení cílů event marketingu,
3. identifikace cílových skupin event marketingu,
4. stanovení strategie event marketingu,
5. volba eventu,
6. naplánování zdrojů,
7. stanovení rozpočtu,
8. event controlling (Šindler, 2003).

1.3.1

Situační analýza
Na úplném počátku má situační analýza za úkol zhodnotit veškeré aspekty

ovlivňující následné využití tohoto marketingového nástroje. Nejvyužívanější je
SWOT analýza srovnávající kladné a stinné stránky využití eventového marketingu
v praxi. Hodnotí komunikační znaky, vymezuje nabídku a poptávku po eventech a
vnitrofiremní potenciál. Po detailním zhodnocení odebraných údajů jsme schopni
rozhodnout, zdali je event marketing schopen naplnit cíle firmy. K event
marketingu inklinujeme v případě, že je firma dostatečně vybavena finančně, ale
disponuje i lidským potenciálem potřebným k realizaci. V neposlední řadě je
důležité, zda silné stránky event marketingu převažují nad slabými a nehrozí tak
jeho anulace (Šindler, 2003).
1.3.2

Stanovení cílů event marketingu
Na základě situační analýzy jsme schopni dle Šindlera (2003) určit a

definovat cíle – finanční a strategické. Finanční cíle sledují peněžní obrat, náklady,
efektivitu firmy a další. Strategické cíle druhotně napomáhají naplňovat cíle
finanční, které lze průběžně kontrolovat a regulovat. Bývají doplněné o kontaktní
cíle. Hlavními podmínkami pro stanovení cílů je jejich hierarchie, realističnost a
dosažitelnost, avšak dostatečně motivující pro zvyšování výkonu. Nezbytné je i
splnění stanovených cílů v daném časovém úseku a jejich vzájemná harmonizace.
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Od dalších autorů se cíle stanoví určitým směrem dle našeho zájmu, např. s
cílem zvýšit povědomí o určité firmě či produktu, zlepšit firemní image, odměnit
zaměstnance a mnoho dalších (Jurášková, Horňák, a kol, 2012).

1.3.3

Identifikace cílových skupin event marketingu
Nastavení cílové skupiny je další nepostradatelnou složkou event

marketingu. Vymezením se na určitou skupinu recipientů marketingové kampaně
lze docílit jejích maximálních výsledků. Ty budou lépe dosažitelné, pokud se event
bude konat pro jedince, kteří jsou v daném tématu zainteresovaní a mají jasné
představy a ideály o daném eventu. Lze tak vyvodit lepší odhad úspěšnosti eventu
na základě užšího zacílení kampaně. Například v případě celebrit bychom volili
jako dopravu pronajaté vozy s nadstandardním ubytováním oproti běžným
zaměstnancům, kteří by měli vlastní dopravu a standardní ubytování (Lattenberg,
2010).
Obecněji cílové skupiny popsal Šesták (2007), který definoval dvě hlavní
cílové skupiny – externí a interní.
•

Externí: zákazníci stávající i potenciální, média, obchodní partneři,
dodavatelé novináři.

•

Interní: majitelé firmy, vyšší management a zaměstnanci firmy.

Dle Šindlera (2003) lze rozdělit cílové skupiny na primární a sekundární.
•

Primární: aktivně se podílející/ účastnící eventu.

•

Sekundární: pasivně informovaná o eventu, tzn. z doslechu či médií.

1.3.4

Stanovení strategie event marketingu
Správným stanovením strategie lze stejně jako správným zacílením skupiny

recipientů dopředu určit úspěšnost eventu. Prvotním bodem v určení dobré strategie
je vědět, proč se akce koná. Dalšími doprovodnými otázkami lze dojít ke
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konečnému cíli eventu. Ptáme se, pro koho je akce tvořena, co má akce za přínos,
kolik času je třeba jí věnovat a jaká je návratnost investic (Lattenberg, 2010).
Podle Šindlera (2003) je klíčové, aby recipienti událost vnímali více smysly
najednou. Je důležité, aby se akce nějakým způsoben lišila od konkurence a stala
se tak jedinečnou. Dalším plusem je aktivní účast recipientů, dokonalá dramaturgie
eventu, multisenzitivnost a vhodná propojenost s celkovou strategií firmy včetně
zapojení do jejího celkového komunikačního mixu.
1.3.5

Volba eventu
Po jasně nastavené event marketingové strategii je potřeba vybrat vhodný

typ eventu. Před výběrem je ale potřeba si stanovit, co od daného eventu očekáváme
a definovat si chování námi určené cílové skupiny (Lattenberg, 2010).
Současné eventy rozdělujeme do mnoha různých kategorií. Základní
rozdělení podle Razaq Raje (2013) selektuje eventy podle rozsahu, stanovených
cílů, komplikovanosti a počtu stakeholderů účastnících se akce na malé a obrovské
eventy.

Graf 1: Základní rozdělení typu eventu; Zdroj: Razaq (2013)

Raj (2013) dále dělí eventy podle hlavního důvodu pořádání na:
•

Sportovní,

•

firemní,

•

hudební,
27

•

kulturní,

•

komerční a businessové,

•

politické a vládní,

•

osobní a soukromé,

•

náboženské.

1.3.6

Naplánování zdrojů
Zdroje rozdělujeme na finanční, hmotné a lidské. Jejich pečlivé naplánování

je zásadní pro přípravu celkového rozpočtu dané akce. Při plánování akce by se
mělo brát v úvahu, že se podmínky v průběhu přípravy mohou měnit. Je žádoucí
zahrnout záložní varianty.
Za hmotné zdroje považujeme všechny prostředky nezbytné pro pořádání
eventu. Nejvýraznějším z hmotných zdrojů je prostor konání akce. Při plánování by
se měl pořadatel důkladně seznámit se zázemím daného místa. Na základě toho poté
plánuje další zdroje jako techniku či dopravu. Mezi hmotné zdroje případně patří
ubytování pro účastníky, jak je tomu běžné v případě mezinárodních
kongresů (Šesták, 2007).
Při plánování lidských zdrojů musíme brát ohled především na počet
požadovaných osob a jejich kvalifikaci. Využívají se jak interní, tak externí
zaměstnanci. Především u osob zajišťující technické zázemí je žádoucí ověřit
zkušenosti. Méně kvalifikované pozice jako security, obsluha cateringu nebo
hostesky jsou většinou obsazeny externě.
Dostatečný časový předstih je klíčový při plánování finanční zdrojů.
Rozpočet akce by měl být flexibilní a předpokládat změnu cen některých položek.
Ze stejných důvodů je žádoucí rozpočet aktualizovat a analyzovat, zda jsou
odhadnuté náklady reálné (Lattenberg, 2010)
1.3.7

Stanovení rozpočtu
Přímý osobní kontakt se zákazníky, partnery nebo investory je velkým

přínosem eventů. Tato výhoda však přichází s vysokými výdaji. Event je jedním z
dražších nástrojů komunikace. Zejména v době recese by mělo být pečlivě zváženo,
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zda je realizování eventu opravdu nezbytné. Již zmíněná maximální hranice
rozpočtu by se měla určit dle co možná nejdetailněji zanalyzované situace na trhu.
Ideálně se zasílá poptávka s dostatečným předstihem a čeká se na cenový odhad od
dodavatele. Na základě těchto podkladů poté stanovíme celkový rozpočet. Program
eventu lze jen těžko začít plánovat bez podrobné analýzy jednotlivých nákladů
(Šindler, 2003).
Stejný postup doporučuje Lattenberg (2010), jenž také doplňuje, že při
pořádání akce opakovaně lze použít rozpočet minulé akce, který se pro zajištění
flexibility navýší o 10 %.

1.3.8

Event controlling
Vzhledem k finanční a organizační náročnosti pořádání eventů je důležité

držet se schématu event controllingu, který nám poskytne detailní odhad efektivity
eventu. Vyhodnocuje se příprava, samotný průběh a výsledky eventů. Cílem event
controllingu je zachycení odchylek od původního návrhu a plánu. Nalezené
odchylky jsou základem pro změnu strategie právě plánovaného eventu i těch
budoucích.
Při předběžné kontrole se zaměříme na efektivitu plánování. Zda bylo
pro jednotlivé procesy vyčleněno dostatek času a zda se plánuje na základě co
možná nejpřesnějších dat. Získáme tak představu o tom, zda je v budoucnu nutno
začít

s

plánováním

eventu

dříve

a

stanovení

rozpočtu

probíhá

kvalifikovaně.
Během samotné realizace je doporučeno získávání zpětné vazby od
účastníků. Díky tomu bychom měli být schopni zjistit, zda byla klíčová zpráva
eventů správně komunikována. Můžeme se zaměřit i na části eventů, jako je jeho
dopravní nebo cenová dostupnost nebo jeho délka. Taková data mohou být cennými
daty při budoucím plánování. Důležitým ukazatelem je také návštěvnost akce a její
hodnocení v médiích.
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Výsledky eventů se musí analyzovat v kontextu ceny eventu a musí se
vyhodnotit, zda nebylo možné stejných výsledků dosáhnout finančně méně
náročnými komunikačními nástroji. V případě eventu propagujícího jednotlivý
produkt jsou výsledky měřitelné snáze než v případě eventu, který je zaměřený na
brand awareness (Šindler, 2003).
V neposlední řadě je důležité sledovat aktuální vývoj trhu v oblasti eventů.
Pokud porovnáváme efektivitu eventu oproti ostatním komunikačním nástrojům,
musíme brát v potaz opravdu všechny takové nástroje. V rámci pandemie
koronaviru se velmi rozmohly digitální eventy, které jsou teď ve společnosti
mnohem lépe tolerované. Zatímco v roce 2019 byl digitální koncert bizarní, o rok
později se situace změnila. I když digitální podoba eventu ztrácí některé jeho silné
stránky jako přímý kontakt, má i svá pozitiva. V digitálním světě se ho může
zúčastnit násobně více lidí, může se snížit jeho cena a zároveň náklady na pořádání.
Příkladem velmi dobře zvládnutého eventu, který se kompletně přesunul do
digitálního světa, byl 2020 Apple Worldwide Developers Conference.
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2 CÍLE PRÁCE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY
2.1 Cíl práce
Cílem práce je zjistit, zda měl event Mistrovství světa ve florbale 2018 (ang.
2018 Men's World Floorball Championships) pořádaný organizací Český florbal
pod záštitou Mezinárodní florbalové federace (IFF, anglicky: International
Floorball Federation) pozitivní vliv na popularitu florbalu v České republice.

2.2 Výzkumné otázky
Výzkumná otázka 1: Měl event Mistrovství světa ve florbale 2018 pořádaný
organizací Český florbal pozitivní vliv na zvýšení popularity florbalu v České
republice?
Výzkumná otázka 2: Podpořilo domácí pořádání mužského florbalového
mistrovství světa v roce 2018 televizní sledovanost nejvyšší domácí florbalové
soutěže v roce 2019 (tzn. Tipsport Superligy)?
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3 EVENT – MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FLORBALE
2018
„Velká mistrovství světa se v České republice nepořádají často. Před deseti
lety jsme se rozhodli, že na MS 2008 poprvé na finálový víkend vyzkoušíme O2
arenu.

Šampionát

2018

už

v největší

hale

v zemi

odvážně

nastoupil

k devítidennímu maratonu. Navíc jsme i veřejně vyhlásili, že chceme překonat
historické divácké rekordy a ukázat celému světu, jakou cestu ušel český florbal.
Nedívali jsme se však na něj jako na vyvrcholení další dekády, ale jako na další
krok ve vývoji. Stejně jako před šampionátem, tak i po něm jsou zde stovky klubů,
tisíce družstev a desetitisíce hráčů a fanoušků, na nichž florbal v Česku stojí, a právě
pro ně jsme šampionát pořádali, aby jim pomohl v dalším rozvoji.“ nechal se slyšet
v předmluvě oficiální knihy k příležitosti pořádání Mistrovství světa ve florbale
2018 prezident České florbalové unie Filip Šuman (Navrátilová, 2018).

3.1 Základní údaje o MS 2018
Mistroství světa ve florbale 2018 konané v Praze se stalo historicky
dvanáctým pořádaným mistrovstvím světa. Jednalo se o třetí mužské mistroství
světa pořádané v České republice. Organizátorem tohoto světového šampionátu
byla organizace Český florbal. Vlastníkem této akce je již od samého začátku
Mezinárodní florbalová federace (IFF, anglicky: International Floorball
Federation). Šampionátu se zúčastnilo celkem 325 atletů šestnácti národností
pocházejících ze čtyř různých kontinentů. (Abatan, 2019).
MS 2018 se konalo v termínu od 1. do 9. prosince 2018 ve dvou různých
pražských arénách. O2 arena, která byla pro tuto akci schopna pojmout až 17 000
diváků na jedno utkání, sloužila pro odehrání skupin A a B. Týmy v těchto
skupinách jsou žebříčkově umístěny mezi nejlepšími 8 týmy světa, a tudíž bojují o
titul mistra světa. Celkově se v O2 areně odehrálo 26 utkání (Abatan, 2019).
Skupiny C a D se odehrávaly v hale Aréna Sparta – Podvinný mlýn, nynější
UNYP Aréně. Kapacita Arény Sparta byla pro tento šampionát stanovena na 1 300
diváků. Týmy v těchto skupinách soupeřily o možnost účasti ve skupinách A nebo
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B na příštím světovém šampionátu. Celkově se v Aréně Sparta odehrálo 22 utkání
(Abatan, 2019).

3.2 Důvody pořádání MS 2018 z pohledu Českého florbalu
Pořádání eventu Mistrovství světa ve florbale 2018 bylo uděleno organizaci
Český florbal v roce 2014. Hlavním důvodem pořádání tohoto eventu bylo změnit
pohled cílové skupiny v České republice na florbal jako takový. To také roku 2016
potvrdil prezident Českého florbalu Filip Šuman v krátkém rozhovoru pro
internetový zpravodajský server iDnes.cz (2016): „Hlavní ambice je zvládnout
šampionát s vyrovnaným výsledkem. Mistrovství musí florbalu pomoct, ne ho
zatížit. Ale místo zisku je důležitější priorita, jaký bude mít šampionát dopad na
florbal a jeho popularitu.“ Šuman zároveň v tomto rozhovoru poprvé odkryl
potenciální výši rozpočtu tehdy nadcházejícího šampionátu, a to 100 milionů korun.
To, že to Český florbal se šampionátem myslí vážně, vystihuje i fakt, že rozpočet
MS 2018 byl přibližně o 60 milionů korun větší než rozpočet MS 2008 taktéž
pořádaný v České republice (Sára, 2016).
Za další důvod uspořádání šampionátu ze strany Českého florbalu
považujeme snahu o přilákání nových sponzorů, zvýšení mediálního a
marketingového zájmu a upozornění na pozitivní vývoj, který se florbalu v České
republice podařilo za posledních 10 let udělal. Český florbal si zároveň od pořádání
šampionátu sliboval pomoc od lokálních florbalových oddílů v propagaci této akce,
a tím i vytvoření pevnějších a bližších vztahů s těmito florbalovými subjekty
(Abatan, 2019). Sekundárním cílem bylo podle Šumana (iDnes, 2016) překonání
historického rekordu v počtu celkové návštěvnosti mužského mistrovství světa ve
florbale, který v té době držel švédský Göteborg z roku 2014, a tedy 104 445
diváků.
Přestože hlavním cílem pořádání MS 2018 v České republice bylo zajistit,
aby se úspěch akce promítl do dlouhodobých přínosů pro tento sport, je potřeba
zmínit, že mistrovství světa bylo také využito jako platforma k oslovení dalších
potenciálních stakeholderů (lidí či subjektů), kteří se o florbal doposud nezajímali
a které by bylo velmi obtížné bez této akce oslovit (Abatan, 2019).
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3.3 Propagace MS 2018
V České republice je florbal sportem s druhou největší členskou základnou,
hned po fotbale. Strategií organizace Český florbal bylo vytvoření několikafázové
kampaně, od níž si organizace slibuje nejen propagaci samotné akce, ale také
budování image tohoto mladého sportu, jakým florbal zajisté je. „Chceme naší
kampaní k Mistrovství světa ve florbalu ukázat, že je to větší událost, než většina
lidí vůbec čeká. Letos je to největší sportovní událost domácího sportovního
kalendáře. Po devět dní bude florbal okupovat největší sportovní arénu v zemi, a
navíc má český tým reálnou šanci získat medaili, kterou na domácím šampionátu
ještě nikdy nezískal,“ říká Filip Šuman, prezident Českého florbalu. (MediaGuru,
2018).
V této několikafázové kampani měl Český florbal za cíl zapojit do
propagace také svoji vlastní členskou základnu florbalových hráčů a trenérů
společně s jejich rodinou a kamarády, předtím než byla spuštěna hlavní část
propagace šampionátu, na které se podílela marketingová agentura Dynamo
Design (Abatan, 2019). Zpracování hlavní grafické roviny kampaně bylo agentuře
zadáno více než rok před zahájením šampionátu (DynamoDesign). V tentýž čas
začala první fáze propagace šampionátu s cílením na domácí i zahraniční
florbalovou komunitu. Tento fakt potvrzuje důležitost pořádání světového
šampionátu právě pro Český florbal, o které často mluvil prezident Českého
florbalu Filip Šuman (iDnes, 2016). V mezinárodní komunikaci se Český florbal
opíral o místo pořádání světového šampionátu, tedy o samotnou Prahu, která je
v předvánočním čase pro cizince velmi atraktivní. Tato kampaň pracovala
s claimem „Floorball was not born here. Floorball has it’s home here.“.
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Obrázek 2: Ukázka z propagačního videa Českého florbalu; Zdroj: YouTube kanál Český Florbal

Kampaň Mistrovství světa ve florbale 2018 nesla název „Příběhy slavných
gólů“ a byla propagována jak v offline komunikaci pomocí billboardů, citylightů
nebo například v kině a tisku, tak i v komunikaci onlinové. Česká část kampaně
byla dále vysílána v televizi, a to převážně ve spojení s florbalovými přenosy.
Součástí kampaně byla také prezentace na florbalových akcí, v halách, při zápasech
a na klubových kanálech (MediaGuru, 2018).

Obrázek 3: Ukázka outdoorové kampaně k MS 2018; Zdroj: MediaGuru (2018)
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V průběhu šampionátu také fungovaly fanzóny. Ty byly instalovány
převážně v hlavních krajských městech. Právě na tyto fanzóny se zaměřovala
poslední fáze kampaně, která se prolínala s již probíhajícím světovým
šampionátem.

Obrázek 4: Infografika fanzón MS ve florbale 2018; Zdroj: MediaGuru (2018)

Partnerům a dalším významným hostům šampionátu Český florbal rozeslal
také fyzický direct mail, obsahující speciální florbalový kalendář a mluvící
papírové pozvánky (MediaGuru, 2018).

3.4 Mistrovství světa konaná v ČR (1998, 2008)
Díky své pevné pozici v nejlepší čtveřici světa je Česká republika častým
dějištěm světových florbalových šampionátů. V roce 1998 byla Praha po
prémiovém mistrovství 1996 v kolébce florbalu, Stockholmu historicky druhým
dějištěm mistrovství světa ve florbale. Rozsah prvního českého šampionátu
odpovídal oblíbenosti florbalu v té době. Mistrovství se konalo v Brně a Praze, v
menších sportovních halách Vodova a Slavia.
Deset let rapidního vývoje v Česku dostalo florbal do haly světového
formátu. Finálový víkend mistrovství světa 2008 se konal v Sazka Aréně (dnešní
O2 Aréně). Též skupinová fáze probíhala ve velké ČEZ Aréně v Ostravě, kde má
florbal dlouhodobou tradici díky velkým klubům jako FBC Ostrava nebo 1. SC
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Vítkovice. Tím, že se florbalovému mistrovství 2008 povedlo zaplnit O2 Arénu, se
dostal v očích veřejnosti do nového světla. Florbal přestal být vnímán jako sport
školních tělocvičen. Periodicita 10 let byla dodržena a Česká republika dostala
příležitost pořádat světový šampionát i v roce 2018.

3.5 Data MS 2018
Tato část práce je kompletně věnována rozboru klíčových dat ze studie
agentury SportCal, která velmi detailně analyzovala pořádání Mistrovství světa ve
florbale 2018.
3.5.1

Demografická analýza
Z průzkumu agentury SportCal, kterého se zúčastnilo 326 respondentů,

vyplývá, že pouze 25 % všech návštěvníků světového šampionátu v Praze
přicestovalo ze zahraničí. O největší procentuální návštěvu (40 %) šampionátu
v Praze se zasloužili obyvatelé České republiky vyjma Prahy a Středočeského kraje.
Průzkum zároveň tvrdí, že šampionát navštívilo 45 055 unikátních
návštěvníků, z čehož 35 444 bylo unikátních platících diváků. Nejpočetnější
diváckou skupinu tvořili muži od 35-44 let. Tato skupina tvořila 37 % návštěvníků
eventu. 73 % návštěvníků světového šampionátu bylo mladších 45 let. Je potřeba
zde uvést, že osoby mladší 16 let nebyly do průzkumu agentury SportCal zahrnuty.
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Původ návštěvníků MS 2018
Praha

Středočeský kraj
Česká republika
(mimo Prahu a Středočeský kraj)
Zahraničí
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Návštěvníci z dané lokality

Celkový počet návštěvníků

Graf 2: Původ návštěvníků MS 2018; Zdroj: Abatan (2019)

Z grafu číslo 3 můžeme vyčíst, že 94 % všech návštěvníků navštívilo event
s minimálně jednou další osobou. Skoro 50 % všech návštěvníků přišlo ve skupině
po dvou nebo po třech osobách.

V jak početných skupinách diváci navštěvovali MS 2018?
6%

Sami

15%

Skupina po 2

30%

11%

Skupina po 3
Skupina po 4

20%

18%
Skupina po 5-6
Skupina 6+

Graf 3: V jak početných skupinách diváci navštěvovali MS 2018? Zdroj: Abatan (2019)
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Mistrovství světa 2018 v Praze navštěvovali nejčastěji lidé s dětmi (53 %),
kamarády (33 %), nebo s rodinnými příslušníky (29 %). Můžeme zde tedy hovořit
o rodinném eventu a potenciální popularitě florbalu mezi rodinami a mladší
generací.
S kým diváci navštěvovali MS 2018?
Děti do 16 let

53%

Kamarádi

33%

Rodinní příslušníci

29%

Manželka/Partner

28%

Členové mého klubu

17%

Škola

4%

Kolegové z práce

4%

Ostatní

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Graf 4: S kým diváci navštěvovali MS 2018? Zdroj: Abatan (2019)

3.5.2

Mediální analýza
Studie SportCal pracovala s daty od 10 z celkových 32 vlastníků vysílacích

práv.
Podle studie SportCal vysílalo Mistrovství světa ve florbale 2018 celkově
32 vysílatelů napříč 17 zeměmi na třech světových kontinentech. Vysílání probíhalo
převážně na veřejnoprávních televizích a neplacených kanálech. Celkově se
odvysílalo přes 322 hodin. Vysílání ze světového šampionátu sledovalo 8,1 milionů
televizních diváků. Mimo televizní vysílání mohli diváci sledovat šampionát online
na platformě YouTube, a to na kanálu Olympic Channel (22 zápasů), IFF Floorball
– Channel 1 a IFF Floorball – Channel 2 (všechny zápasy).
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Na obrazovkách České televize se odvysílalo celkem 20 utkání, které vidělo
dohromady přes 2 miliony televizních diváků. Česká televize celkově odvysílala
přes 49 hodin přenosů.

3.5.3

5 nejvíce navštěvovaných zápasů na MS 2018

Mezi pět nejvíce navštěvovaných zápasů Mistrovství světa 2018 se řadí hned 3
zápasy českého národního týmu. Tento fakt není nikterak překvapivý, jelikož
zápasy domácích národních celků bývají na mistrovstvích světa hojně
navštěvované. Tuto teorii můžeme potvrdit daty z předešlého světového
šampionátu, který se konal v roce 2016 v lotyšské Rize. Zápasy domácího
národního týmu čili lotyšského, se také těšili vysoké návštěvnosti (WFC2016,
2016).
•

Celková návštěvnost MS 2016 = 85 110 diváků

•

Průměrná návštěvnost MS 2016 na zápas = 1 773 diváků

•

Lotyšsko – Švédsko = 8 011 diváků

•

Lotyšsko – Česko = 5 245 diváků

•

Norsko – Lotyšsko = 5 468 diváků (WFC2016, 2016)
5 nejvíce navštěvovaných zápasů na MS 2018
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Graf 5: 5 nejvíce navštěvovaných zápasů na MS 2018; Zdroj: Abatan (2019)
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Semifinále
Švédsko vs.
Švýcarsko

3.5.4

Porovnání návštěvnosti po dnech šampionátu
Mistrovství světa ve florbale 2018 se může chlubit vysokou návštěvností

napříč celou událostí. Nejlepších výsledků právě z hlediska divácké návštěvnosti se
staly dny, kdy byly na programu zápasy českého národního týmu. V tabulce jsou
tyto zápasy zvýrazněny červenou barvou. Již tradičně byly také hodně
navštěvované zápasy Švédského a Finského národního mužstva. V prvním dni
šampionátu padl také divácký rekord v návštěvnosti zahajovacího dne mistrovství
světa. Tomuto rekordu zajisté prospěl harmonogram zahajovacího dne, kde byl na
programu jak první zápas českého národního týmu, tak i střetnutí mezi mistry světa
z roku 2016 (Finskem) a jejich finálovým soupeřem (Švédskem).
Porovnání návštěvnosti po dnech šampionátu
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Graf 6: Porovnání návštěvnosti po dnech šampionátu; Zdroj: Abatan (2019)
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08.XII

09.XII

3.5.5

Porovnání návštěvnosti MS 2018 s předešlými šampionáty
Mistrovství světa ve florbale 2018 překonalo všechny předešlé divácké

rekordy jakýchkoliv florbalových událostí. Celková návštěvnost světového
šampionátu činila 181 518 diváků. Tímto číslem šampionát překonal dosavadní
návštěvnický rekord z Göteborgu roku 2014 o více než 77 000. Šampionát v Praze
zároveň nastavil nový rekord návštěvnosti zahajovacího dne šampionátu (31 073
návštěvníků) a nový rekord v počtu diváků na jediném zápase (16 276 diváků).
Porovnání návštěvnosti MS 2018 s předešlými šampionáty
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Graf 7: Porovnání návštěvnosti MS 2018 s předešlými šampionáty; Zdroj: Abatan (2019)
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4 PRAKTICKÁ ČÁST
4.1 Metodologie techniky výzkumu
„Výzkum je obecnější způsob zkoumání s vyšším stupněm abstrakce a s
vědeckými cíli. Slouží́ ke zjištění širších souvislostí. Jde o záměrnou systematickou
činnost postavenou na technikách sběru dat.“ (Olecká, 2010)
Na začátku každého vědeckého výzkumu si z hlediska logických postupů
zvolíme mezi dvěma základními přístupy. První přístup je deduktivní postup, který
je využíván pro kvantitativní šetření. Druhým přístupem je induktivní postup. Ten
je využíván pro výzkumy kvalitativní. Deduktivní postup můžeme popsat
následovně:
Dedukce = teorie → hypotézy → sběr dat → potvrzení či zamítnutí́ hypotéz
Induktivní metodu lze schematicky popsat takto:
Indukce = sběr dat → nalezené́ vzorce → předběžné závěry → teorie
(Olecká, 2010)

4.2 Kvantitativní výzkum
Kvantitativní výzkum je vlastní nomotetický přístup. Zkoumají se v něm
jevy řídící se objektivními zákonitostmi, které jsou v přírodě i společnosti
opakující. Nomotetický přístup (podle Windelbandovy klasifikace věd na
nomotetické a ideografické) se pokouší vysvětlit lidské chování a sociální realitu za
pomoci obecně platných zákonitostí (Olecká, 2010).
V mé studii budu data sbírat empirickou metodou pomocí kvantitativního
výzkumu. Výsledky kvantitativního výzkumu budu vyjadřovat numericky, formou
čísel a grafů.
Cílem mého výzkumu je potvrdit či vyvrátit vědecké otázky o vlivu
Mistroství světa ve florbale 2018 v Praze na popularitu florbalu v České republice
a vlivu stejného eventu na sledovanost nejvyšší mužské florbalové soutěže v České
republice (Tipsport Superligy) v roce 2019.
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Sběr dat jsem prováděl pomocí dotazníkového šetření. K tomuto šetření
jsem používal nástroj měření zákaznické spokojenosti, marketingový průzkum,
hodnocení zaměstnanců a jiné online dotazníky Survio.com. Dotazníky jsem
distribuoval online formou za pomoci sociálních sítí Facebook a Instagram a
prostřednictvím e-mailu. Sběr dat probíhal v časovém období od 1. 6. 2020 do 20.
7. 2020. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 176 respondentů.
Prostřednictvím vhodně zvolených uzavřených otázek dotazníkového
šetření týkajících se vztahu široké veřejnosti v České republice k florbalu jsem
získal od respondentů data. Následná analýza a vyhodnocení sesbíraných dat mi
pomůže odpovědět na výzkumné otázky: „Měl event Mistrovství světa ve florbale
2018 pořádaný organizací Český florbal pozitivní vliv na zvýšení popularity
florbalu v České republice?“ a „Podpořilo domácí pořádání mužského florbalového
mistrovství světa v roce 2018 televizní sledovanost nejvyšší domácí florbalové
soutěže v roce 2019 (tzn. Tipsport Superligy)?“ Na základě výsledků z
kvantitativního výzkumu, porovnání statistik sledovanosti Tipsport Superligy na
ČT4 Sport za roky 2018 a 2019 a za pomoci deskriptivní statistiky dat sesbíraných
agenturou SportCal pro jejich eventovou studii právě tohoto světového šampionátu
ve florbale vyvodím závěr mé studie.
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5 VÝZKUM
5.1 Kvantitativní dotazník
Následující kvantitativní šetření prezentuje výsledky vnímání florbalu u
české populace v závislosti na již proběhlém Mistrovství světa ve florbale 2018.
5.1.1

Struktura dotazníku
Dotazník se skládá z celkem 15 otázek. Tyto otázky mají za cíl zkoumat,

jakým způsobem ovlivnilo Mistrovství světa ve florbale 2018 pohled veřejnosti na
florbal. Sekundárně má tento dotazník za cíl zjistit, jestli rebranding Českého
florbalu, který proběhl v roce 2015, zvýšil brand image tohoto subjektu. Dotazník
byl vytvořen za pomoci platformy Survio.com. Dotazník byl distribuován široké
veřejnosti pomocí sociálních sítí. Dotazníkového šetření se celkem účastnilo 176
respondentů.
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5.2 Výsledky kvantitativního dotazníku
Tato kapitola prezentuje výsledky kvantitativního šetření.

Otázka číslo 1 – Tato otázka byla demografického charakteru a zjišťovala věk.
Tuto otázku odpovědělo všech 176 respondentů.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo:
•

50 % (88) respondentů ve věku 18-25 let

•

18,2 % (32) respondentů ve věku 25-40 let

•

18,2 % (32) respondentů ve věku 10-18 let

•

13,6 % (24) respondentů ve věku 40+ let

Věk respondenta

50%

10-18

18-25

25-40

40+

Graf 8: Věk respondenta; Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce
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Otázka číslo 2 – Jaké je vaše pohlaví?
Tuto otázku odpovědělo všech 176 respondentů.
•

68,8 % (121) respondentů tvořili muži

•

31,3 % (55) respondentů tvořili ženy

Jaké je vaše pohlaví?

68,8%

Muž

Žena

Graf 9: Jaké je vaše pohlaví? Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce
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Otázka číslo 3 – Považujete se za sportovního člověka?
Tuto otázku odpovědělo všech 176 respondentů.
•

88,6 % (156) respondentů se považuje za sportovního člověka

•

11,4 % (20) respondentů se nepovažuje za sportovního člověka

Považujete se za sportovního člověka?

88,6%

Ano

NE

Graf 10: Považujete se za sportovního člověka? Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce
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Otázka číslo 4 – Věnujete se aktivně či pasivně florbalu?
Tuto otázku odpovědělo všech 176 respondentů.
•

59,1 % (104) respondentů se aktivně či pasivně florbalu nevěnuje

•

40,9 % (72) respondentů se aktivně či pasivně florbalu věnuje

Věnujete se aktivně florbalu?

Ano

Ne

Graf 11: Věnujete se aktivně florbalu? Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce
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Otázka číslo 5 – Jak často se hraní florbalu věnujete?
Tuto otázku odpovědělo všech 176 respondentů.
Respondenti odpovídali následovně:
•

43,2 % (76) respondentů nikdy nehraje florbal

•

18,2 % (32) respondentů hraje florbal více než 1x do týdne

•

18,2 % (32) respondentů hraje florbal párkrát do roka

•

13,6 % (24) respondentů hraje florbal 1x týdně

•

6,8 % (12) respondentů hraje florbal 1x měsíčně

Jak často se hraní ﬂorbalu věnujete?

Párkrát do roka

1x měsíčně

Každý týden

Více než 1x týdně

Nikdy

Graf 12: Jak často se hraní florbalu věnujete? Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce
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Otázka číslo 6 – Víte o tom, že se v roce 2018 konalo Mistrovství světa ve florbalu
v České republice?
Tuto otázku odpovědělo všech 176 respondentů.
•

79,5 % (140) respondentů zaregistrovalo, že se v roce 2018 konalo v České
republice Mistroství světa ve florbale

•

20,5 % (36) respondentů nezaregistrovalo, že se v roce 2018 konalo v České
republice Mistroství světa ve florbale

•

65,4 % (68) respondentů, kteří odpověděli na otázku číslo 4 „NE“, se zde
řadí svou odpovědí do skupiny „ANO“

Víte o tom, že se v roce 2018 konalo Mistrovství světa
ve ﬂorbalu v České republice?

Ano

Ne

Graf 13: Víte o tom, že se v roce 2018 konalo Mistrovství světa ve florbale v České republice?
Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce
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Otázka číslo 7 – Přihlížel jste aktivně Mistrovství světa ve florbale 2018?
Tuto otázku odpovědělo všech 176 respondentů.
•

61,4 % (108) respondentů aktivně přihlíželo Mistrovství světa ve florbale
2018

•

36,6 % (68) respondentů nepřihlíželo Mistrovství světa ve florbale 2018

Přihlížel jste aktivně Mistrovství světa ve florbale
2018?

Ano

Ne

Graf 14: Přihlížel jste aktivně Mistrovství světa ve florbale 2018? Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské
práce
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Otázka číslo 8 – Začal jste si florbalu více všímat právě díky pořádání Mistrovství
světa ve florbale 2018 v ČR?
Tuto otázku odpovědělo všech 176 respondentů.
•

54,5 % (96) respondentů si florbalu nezačalo po Mistrovství světa ve
florbale 2018 v ČR více všímat

•

45,5 % (80) respondentů si florbalu začalo po Mistrovství světa ve florbale
2018 v ČR více všímat

Začal jste si florbalu více všímat právě díky pořádání
Mistrovství světa ve florbale 2018 v ČR?

Ano

Ne

Graf 15: Začal jste si florbalu více všímat právě díky pořádání Mistrovství světa ve florbale 2018 v ČR?
Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce
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Otázka číslo 9 – Kdy jste začal hrát aktivně florbal?
Tuto otázku odpovědělo všech 176 respondentů.
Tato otázka obsahovala poznámku: MS 2018 se konalo od 1. 12 - 9. 12. 2018.
•

52,3 % (92) respondentů nikdy nehrálo aktivně florbal

•

38,6 % (68) respondentů začalo hrát aktivně florbal ještě před konáním
Mistrovství světa ve florbale 2018

•

9,1 % (16) respondentů začalo hrát aktivně florbal po konání Mistrovství
světa ve florbale 2018

Kdy jste začal hrát ak vně ﬂorbal?

Před MS 2018

Po MS 2018

Nikdy

Graf 16: Kdy jste začal hrát aktivně florbal? Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce
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Otázka číslo 10 – Jak často sledujete českou Superligu florbalu v televizi po
Mistrovství světa ve florbale 2018?
Tuto otázku odpovědělo všech 176 respondentů.
Tato otázka obsahovala poznámku: MS 2018 se konalo od 1. 12 - 9. 12. 2018.
Respondenti odpovídali následovně:
•

40,9 % (72) respondentů odpovědělo nikdy

•

29,5 % (52) respondentů odpovědělo, že sledují Superligu příležitostně

•

13,6 % (24) respondentů odpovědělo, že sleduje Superligu, kdykoliv je
přenos na programu

•

9,1 % (16) respondentů odpovědělo, že sleduje přenos Superligy, jen
pokud hraje jejich oblíbený tým v televizi

•

6,8 % (12) respondentů odpovědělo, že sleduje jen Superfinále
(závěrečný zápas sezóny o mistra ligy)

Jak často sledujete českou Superligu florbalu v televizi
po Mistrovství světa ve florbale 2018?

Kdykoliv je přenos

Příležitostně

Jen pokud hraje můj oblíbený tým

Sleduji jen Superfinále

Nikdy
Graf 17: Jak často sledujete českou Superligu florbalu v televizi po Mistrovství světa ve florbale 2018?
Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce
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Otázka číslo 11 – Jak často jste sledoval českou Superligu florbalu v televizi před
Mistrovství světa ve florbale 2018?
Tuto otázku odpovědělo všech 176 respondentů.
Tato otázka obsahovala poznámku: MS 2018 se konalo od 1. 12 - 9. 12. 2018.
Respondenti odpovídali následovně:
•

61,4 % (108) respondentů odpovědělo nikdy

•

15,9 % (28) respondentů odpovědělo, že sledovalo Superligu příležitostně

•

9,1 % (16) respondentů odpovědělo, že sledovalo jen Superfinále
(závěrečný zápas sezóny o mistra ligy)

•

6,8 % (12) respondentů odpovědělo, že sledovalo Superligu kdykoliv, kdy
byl na programu přenos

•

6,8 % (12) respondentů odpovědělo, že sledovali přenos Superligy, jen
pokud hrál jejich oblíbený tým v televizi

Jak často jste sledoval českou Superligu florbalu v
televizi před Mistrovství světa ve florbale 2018?

Kdykoliv byl na programu přenos

Příležitostně

Jen pokud hrál můj oblíbený tým

Sledoval jsem jen Superfinále

Nikdy
Graf 18: Jak často jste sledoval českou Superligu florbalu v televizi před Mistrovství světa ve florbale 2018?
Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce
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Otázka číslo 12 – Jak se změnil můj vztah k florbalu po Mistrovství světa ve
florbale 2018?
Tuto otázku odpovědělo všech 176 respondentů.
Respondenti odpovídali následovně:
•

52,3 % (92) respondentů odpovědělo, že se jejich vztah ke florbalu změnil
po Mistrovství světa ve florbale 2018 pozitivně

•

47,7 % (84) respondentů odpovědělo, že se jejich vztah ke florbalu nijak
nezměnil po Mistrovství světa ve florbale 2018

•

Žádný respondent (0) neodpověděl, že by se jeho vztah k florbalu změnil
po konání Mistrovství světa ve florbale 2018 negativně

Jak se změnil můj vztah k florbalu po Mistrovství světa
ve florbale 2018?

Pozitivně
Graf 19: Jak se změnil můj vztah k
Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce

Negativně
florbalu
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Otázka číslo 13 – Ohodnoťte váš vztah k florbalu před Mistrovství světa ve florbale
2018.
Tuto otázku odpovědělo všech 176 respondentů.
Respondent hodnotil na škále 1 až 10
Tato otázka obsahovala poznámku: 5 = neutrální
Respondenti hodnotili následovně:
•

1/10 – 9,1 % respondentů (16)

•

2/10 – 0 % respondentů

•

3/10 – 4,6 % respondentů (8)

•

4/10 – 4,6 % respondentů (8)

•

5/10 – 27,3 % respondentů (48)

•

6/10 – 13,6 % respondentů (24)

•

7/10 – 20,5 % respondentů (36)

•

8/10 – 9,1 % respondentů (16)

•

9/10 – 6,8 % respondentů (12)

•

10/10 – 4,6 % respondentů (8)

Graf 20: Ohodnoťte váš vztah k florbalu před MS 2018; Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce
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Otázka číslo 14 – Ohodnoťte váš vztah k florbalu po Mistrovství světa ve florbale
2018.
Tuto otázku odpovědělo všech 176 respondentů.
Respondent hodnotil na škále 1 až 10
Tato otázka obsahovala poznámku: 5 = neutrální
Respondenti hodnotili následovně:
•

1/10 – 9,1 % respondentů (16)

•

2/10 – 0 % respondentů

•

3/10 – 2,3 % respondentů (4)

•

4/10 – 2,3 % respondentů (4)

•

5/10 – 18,2 % respondentů (32)

•

6/10 – 11,4 % respondentů (20)

•

7/10 – 13,6 % respondentů (24)

•

8/10 – 13,6 % respondentů (24)

•

9/10 – 18,2 % respondentů (32)

•

10/10 – 11,4 % respondentů (20)

Graf 21: Ohodnoťte váš vztah k florbalu po MS 2018; Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce
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Otázka číslo 15 – Znáte toto logo?

Obrázek 5: Logo ČFbU; Zdroj: Český florbal (2015)

Tuto otázku odpovědělo všech 176 respondentů.
Respondenti odpověděli následovně:
•

50 % (88) respondentů odpovědělo ano

•

50 % (88) respondentů odpovědělo ne

Otázka číslo 16 – Znáte toto logo?

Obrázek 6: Logo Českého florbalu; Zdroj: Český florbal (2015)

Tuto otázku odpovědělo všech 176 respondentů.
Respondenti odpověděli následovně:
•

81,8 % (144) respondentů odpovědělo ano

•

18,2 % (32) respondentů odpovědělo ne
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5.3 Sekundární výzkum – porovnání statistických dat
Tato kapitola se zabývá porovnáním sledovanosti Tipsport Superligy na
kanálu ČT4 Sport. Porovnávat budu údaje za sezóny 2017/2018 a 2018/2019. Tímto
porovnáním statistických dat se budu snažit najít odpověď na výzkumnou otázku
2: „Podpořilo domácí pořádání mužského florbalového mistrovství světa v roce
2018 sledovanost nejvyšší domácí florbalové soutěže v roce 2019 (tzn. Tipsport
Superligy)?“
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5.3.1

Porovnání sledovanosti Tipsport Superligy na ČT4 za sezóny 2017/2018
a 2018/2019
K porovnání statistických dat sledovanosti Tipsport Superligy za roky

2017/2018 a 2018/2019 budu využívat data o procentuálním market share na
vysílaný zápas a průměrném zásahu na vysílaný zápas. Zdroje informací k
vytvoření grafů pro tuto sekci naleznete v přílohách bakalářské práce.
Market share je podíl živé sledovanosti daného kanálu na celkové
sledovanosti v daném časovém úseku. Udává se v procentech. Tzn. share všech
televizních kanálů v daném časovém úseku se rovná 100 %.
Reach (zásah) je podíl osob z cílové skupiny, které strávily živým sledováním
daného časového úseku alespoň jistou, předem stanovenou minimální dobu. Zde
byla minimální doba sledování stanovena na alespoň 3 minuty vcelku (ATO, 2020).
Při porovnání grafu 22 s grafem 23 můžeme v sezóně 2018/2019 pozorovat
zvýšený zájem televizních diváků o florbalové přenosy Tipsport Superligy, které
byly vysílány na programu ČT4 Sport. Konkrétně byl průměrný zásah zápasů
Tipsport Superligy za sezónu 2018/2019 na kanále ČT4 Sport o 12 000 sledujících
vyšší než za sezónu 2017/2018. Lišil se také market share, který byl v sezóně
2018/2019 o 0,8% vyšší než v předchozí sezóně.

Graf 22: Průměrný reach na zápas v sezónách
2017/2018 a 2018/2019; Zdroj: Ondřej Zamazal

Graf 23: Průměrný market share na zápas v sezónách
2017/2018 a 2018/2019; Zdroj: Ondřej Zamazal
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Graf 27: Průměrný reach na zápas v základních
částech
sezóny
2017/2018
a
2018/2019;
Zdroj: Ondřej Zamazal

Graf 26: Průměrný market share na zápas v
základních částech sezóny 2017/2018 a 2018/2019;
Zdroj: Ondřej Zamazal

Sezóna 2018/2019 byla až na jednu statistiku výrazně dominantnější než
sezóna 2017/2018. Nejzajímavějším ukazatelem je graf číslo 26, který ukazuje, že
v sezóně 2018/2019 se na utkání playoff sezóny dívalo na zápas v průměru o
16 000 diváků více, než tomu bylo v sezóně 2017/2018. Zde je nutné dodat, že
playoff sezóny 2018/2019 se odehrálo až po ukončení Mistrovství světa ve florbale
2018 v Praze.

Graf 25: Průměrný market share na zápas v playoff
sezón
2017/2018
a
2018/2019;
Zdroj: Ondřej Zamazal

Graf 24: Průměrný reach na zápas v playoff sezón
2017/2018
a
2018/2019;
Zdroj: Ondřej Zamazal
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5.4 Výsledky zkoumání
Tento výzkum složený z kvantitativního dotazníkového šetření rozšířeného
mezi širokou veřejnost, porovnání statistických dat sledovanosti Tipsport Superligy
na ČT4 Sport za sezóny 2017/2018 a 2018/2019 a deskriptivní statistiky ze studie
agentury SportCal s názvem GSI Event Study – IFF Men’s World Floorball
Championships 2018 přináší několik dílčích výsledků, které odpovídají na obě
výzkumné otázky.
Na základě odpovědí na otázku číslo 6 můžeme prohlásit, že s pořádáním
Mistrovství světa ve florbale 2018 bylo obeznámeno 79,5 % všech respondentů. Do
této skupiny patří i dvě třetiny respondentů, kteří v otázce číslo 4 uvedli, že se
florbalu aktivně nevěnují. Každý třetí respondent, který uvedl, že se florbalu nijak
nevěnuje, dokonce aktivně přihlížel tomuto šampionátu. Lze tedy prohlásit, že
Mistrovství světa ve florbale 2018 mělo potenciál změnit pohled na tento sport
i respondentům, kteří se s florbalem dříve nesetkali nebo u nich zatím
nevzbudil zájem. Toto tvrzení také dokládá fakt, že Mistrovství světa ve florbale
2018 bylo nejnavštěvovanějším šampionátem v historii jeho konání. Jak můžeme
vidět na grafu číslo 7, celková návštěvnost tohoto šampionátu byla 181 518. Podle
průzkumu agentury SportCal šampionát navštívilo celkem 45 055 unikátních
návštěvníků, z čehož pouze 25 % unikátních návštěvníků pocházelo ze zahraničí.
Lze tedy tvrdit, že Mistrovství světa ve florbale 2018 vzbudilo v České
republice velký zájem tuzemských občanů.
Výsledky z otázky číslo 8 ukazují, že téměř polovina respondentů si díky
pořádání Mistroství světa ve florbale 2018 začala florbalu více všímat. Pokud
vezmeme v potaz pouze respondenty, kteří tomuto šampionátu aktivně přihlíželi,
zjistíme, že 63 % z nich tvrdí, že si florbalu začali více všímat právě díky pořádání
tohoto šampionátu. Na základě výsledků můžeme tvrdit, že se organizátorům
tohoto šampionátu povedlo u velkého procenta cílové skupiny vyvolat pozitivní
emoce vůči florbalu.
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Otázky číslo 15 a číslo 16 přináší zjištění, jestli se po stránce brand image
vydařil rebranding organizace Český florbal. Nové logo, pod kterým organizace
Český florbal vystupuje od roku 2015, poznalo 81,8 % respondentů, zatímco staré
logo poznala jen přesná polovina dotazovaných. Rebranding organizace Český
florbal mohl mít také velký vliv na úspěšnost kampaní k Mistrovství světa ve
florbale 2018 v Praze.
Pokud porovnáme odpovědi otázek číslo 13 a číslo 14, tak zjistíme, že
Mistrovství světa ve florbale 2018 pomohlo viditelně zlepšit vztah respondentů
k florbalu. Při analýze těchto dat musíme brát zřetel na respondenty, kteří
odpověděli v této otázce nejnižší možnou hodnotou (1/10). Tito respondenti tak
učinili shodně jak v otázce číslo 13, tak v otázce číslo 14 a zásadně ovlivnili
hvězdičkový průměr u těchto otázek. I přesto můžeme na základě těchto
odpovědí tvrdit, že popularita florbalu se v očích respondentů po Mistrovství
světa ve florbale 2018 zvýšila. Pokud vezmeme v potaz odpovědi na otázky číslo
8 a číslo 12, lze tvrdit, že se popularita florbalu v České republice zvýšila i díky
pořádání Mistrovství světa ve florbale 2018.
Další zjištění přináší porovnání odpovědí na otázky číslo 10 a číslo 11.
Výsledek tohoto porovnání ukazuje, že skupina, která před Mistrovstvím světa ve
florbale 2018 nikdy nesledovala českou Superligu florbalu, se po tomto eventu
snížila o 20,5 %. Z celkových 176 respondentů nyní nikdy nesleduje českou
Superligu 72 z nich. Velmi se také zvedl počet respondentů, kteří uvádí, že českou
Superligu florbalu sledují po konání Mistrovství světa ve florbale 2018
příležitostně. Procentuálně se jejich podíl zvýšil o 13,6 % na 29,5 % z původních
15,9 %. Sekundární výzkum této bakalářské práce ukázal, že sledovanost Tipsport
Superligy na ČT4 Sport po Mistrovství světa vzrostla. V návaznosti na tyto
výzkumy lze tvrdit, že domácí pořádání mužského florbalového mistrovství
světa v roce 2018 podpořilo sledovanost nejvyšší domácí florbalové soutěže
v roce 2019 (tzn. Tipsport Superligy).
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5.5 Limity zkoumání
Kvantitativní výzkum této bakalářské práce nemusí zcela odpovídat realitě a
nesplňuje kritéria reprezentativního výzkumu. Hlavním problémem tohoto
výzkumu byl způsob výběru respondentů a jejich celkový počet. Většina
respondentů byla složena především z mých přátel, známých a rodinných
příslušníků. Jedná se tedy o velmi úzký vzorek populace, který s vysokou
pravděpodobností sdílí stejné sociální hodnoty. Mezi těmito lidmi se objevuje
mnoho lidí věnujících se florbalu. Všichni respondenti vyplnili celý výzkum.
Dalším limitem studie mohl být rozsah dotazníku, který obsahoval pouze 16 otázek.
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6 ZÁVĚR
Práce definovala marketing, public relations a event marketing. Role event
marketingu v komunikačním mixu byla popsána hlouběji. Teoretická část práce
dále podrobněji popsala postup při plánování event marketingových akcí od
situační analýzy přes stanovení strategie event marketingu až po stanovení rozpočtu
a event controlling. V praktické části jsem se zaměřil na výzkum provedený za
pomoci kvantitativního šetření, porovnání statistických dat a deskriptivní statistiky
studie agentury SportCal. Kvantitativní dotazník byl zodpovězen 176 respondenty.
Dle mého názoru jsem schopen odpovědět na obě výzkumné otázky.
Vzhledem k výsledkům z kvantitativního dotazníku, porovnání statistických dat a
deskriptivní statistiky lze tvrdit, že Mistrovství světa ve florbale 2018 v Praze
pomohlo zvýšit popularitu florbalu v České republice. Podle výsledků ze
srovnání sledovanosti Superligy florbalu 2017/2018 a 2018/2019 můžu tvrdit, že se
sledovanost Superligy florbalu na kanále ČT4 Sport po Mistrovství světa zvýšila.
V sezóně 2018/2019 se na utkání playoff, které se začalo hrát až po ukončení
Mistrovství světa ve florbale 2018 v Praze dívalo na zápas v průměru o 16 000
diváků více, než tomu bylo v sezóně 2017/2018. Z výzkumu tedy vyplývá, že
Mistrovství světa ve florbale 2018 podpořilo zvýšení televizní sledovanosti
Superligy florbalu v roce 2019.
Mistrovství světa ve florbale 2018 v Praze ukázalo, proč se florbal může
brzy stát velkým sportem po celém světě. Po analýze čísel uvedených v mé
bakalářské práci mohu potvrdit slova prezidenta Českého florbalu, který v knize
věnované právě tomuto eventu pronesl: „Fanoušci některých zemí byli sice na konci
MS smutní, protože jejich tým nedosáhl na vytoužené mety, ale florbal jako sport
vyhrál“ (Navrátilová, 2018).
Florbal udělal od Mistrovství světa ve florbale 1998, které se pořádalo
v Ostravě a Praze, obrovský skok. Šampionát se tehdy hrál v době, kdy florbal
v Česku startoval, a na všech 40 zápasů přišel dohromady stejný počet diváků jako
v roce 2018 na jediné úvodní utkání.
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Závěrem bych rád podotkl, že většina fanoušků na Mistrovství světa ve
florbale 2018 dorazila z České republiky. Všichni tito fanoušci byli součástí eventu,
který ukázal, jaký potenciál v sobě sport jménem florbal skrývá.
Pořádání Mistrovství světa ve florbale 2018 v Praze nebyla jedinou aktivací
Českého florbalu v sezóně 2018/2019. I přesto, že tento event byl z pohledu
statistických dat velmi úspěšný, je potřeba podotknout, že nelze naprosto přesně
určit, jaký konkrétní vliv měla jeho samotná organizace na popularitu florbalu
v České republice. Český florbal po celý rok využívá různé marketingové nástroje
za účelem zvýšení popularity a sledovanosti florbalu v České republice. Jsou nimi
například zápasy české superligy pro základní školy, pořádání Superfinále, či
každodenní úzká spolupráce s českými kluby.
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Summary
The work defined marketing, public relations, and event marketing. The role
of event marketing in the communication mix was then described in more detail. In
the theoretical part of the work, thesis also described in more detail the process of
planning event marketing events, from situation analysis, through setting the event
marketing strategy to set the budget and event controlling. In the practical part, the
thesis conducted research with the help of a quantitative survey, comparison of
statistical data, and descriptive statistics of a study by the SportCal agency. The
quantitative questionnaire was answered by 176 respondents.
In my opinion, I am able to answer both research questions. The 2018 Men’s
World Floorball Championship in Prague helped increase the popularity of floorball
in the Czech Republic. According to the results from the comparison of the
viewership of the Floorball Super League 2017/2018 and 2018/2019, I can say that
the viewership of the Floorball Super League on the ČT4 Sport channel increased
after the World Championships. In my opinion, the 2018 World Floorball
Championship supported the increase in television viewership of the Floorball
Super League in 2019.
The 2018 Floorball World Championships in Prague showed why floorball
can soon become a great sport around the world. After analyzing the numbers in
my bachelor's thesis, I can confirm the words of the President of Czech Floorball,
who spoke in a book dedicated to this event: Navratilova, 2018).
Floorball has made a huge step since the 1998 World Floorball
Championships, which took place in Ostrava and Prague. The championship was
then played at the time when floorball started in the Czech Republic, and then the
same number of spectators came to all 40 matches as in 2018 for a single opening
match.
In conclusion, I would like to point out that most of the fans at the 2018
World Floorball Championship came from the Czech Republic. All of these fans
were part of the event, which showed the potential of a floorball sport.
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The organization of the 2018 Men's World Floorball Championship in
Prague was not the only marketing activation of Český florbal in the 2018/2019
season. Despite the fact that this event was very successful in terms of statistical
data, it should be noted that it is not possible to determine exactly what specific
influence its organization had on the popularity of floorball in the Czech Republic.
Czech floorball uses various marketing tools throughout the year to increase the
popularity and viewership of floorball in the Czech Republic. These are, for
example, matches of the Czech Superliga for primary schools, organizing
Superfinals, or daily close cooperation with Czech clubs.
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PŘÍLOHY
Příloha 1: Statistika sledovanosti Superliga/Extraliga 2018/2019;
Zdroj: Ondřej Zamazal

SUPERLIGA/EXTRALIGA 2018/19
VYSÍLÁNÍ

17.9.
2.10.
8.10.
15.10.
29.10.
5.11.
12.11.
19.11.
17.12.
22.12.
30.12.
7.1.
28.1.
5.2.
11.2.
16.2.
9.3.
10.3.
13.3.
24.3.
30.3.
31.3.
14.4.
14.4.

TYP

BULY

HALA

18:00

20:25

PP

18:10

ZIMNÍ STADION ČESKÁ LÍPA

20:15

22:35

PP

20:25

SH JIŽNÍ MĚSTO

18:00

20:25

PP

18:10

ARÉNA SPARTA, PODVINNÝ MLÝN

18:35

21:00

W/PP

18:45

MSH MLADÁ BOLESLAV

18:00

20:25

PP

18:10

TJ SOKOL VINOHRADY

18:00

20:25

PP

18:10

SC DUBINA OSTRAVA

18:00

20:25

PP

18:10

SH DAŠICKÁ PARDUBICE

17:50

20:10

PP

18:00

ČPP ARÉNA

18:00

20:25

PP

18:10

ARÉNA SPARTA, PODVINNÝ MLÝN

12:00

14:25

PP

12:10

MSH VODOVA BRNO

12:35

15:00

PP

12:45

MSH MLADÁ BOLESLAV

19:20

21:40

PP

19:30

MH OTROKOVICE

17:00

19:25

PP

17:10

MSH PLZEŇ (LOKOMOTIVA)

16:50

19:05

PP

17:00

SH TJ ZNOJMO

16:50

19:15

PP

17:00

HOME CREDIT ARENA

15:40

17:25

W/PP

15:20

SH JIŽNÍ MĚSTO

18:20

20:45

PP

18:30

ČPP ARÉNA

17:50

20:15

PP

18:00

MH OTROKOVICE

18:20

20:45

PP

18:30

ARÉNA SPARTA, PODVINNÝ MLÝN

20:05

22:30

PP

20:15

MSH MLADÁ BOLESLAV

14:00

16:25

PP

14:10

SC DUBINA OSTRAVA

20:05

22:30

PP

20:15

SH JIŽNÍ MĚSTO

19:10

19:55

W/Z

13:30

OSTRAVAR ARÉNA

16:30

19:10

PP

16:45

OSTRAVAR ARÉNA

SLEDOVANOST

UTKÁNÍ

ČESKÁ LÍPA
CHODOV
SPARTA
BOLESLAV
VINOHRADY
VÍTKOVICE
PARDUBICE
FBC OSTRAVA
BOHEMIANS
BULLDOGS
BOLESLAV
OTROKOVICE
TATRAN
ZNOJMO
LIBEREC
CHODOV
FBC OSTRAVA
OTROKOVICE
SPARTA
BOLESLAV
VÍTKOVICE
CHODOV
VÍTKOVICE
BOLESLAV
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SPARTA
TATRAN
BOHEMIANS
LIBEREC
SPARTA
BULLDOGS
VINOHRADY
VÍTKOVICE
SPARTA
OTROKOVICE
TATRAN
FBC OSTRAVA
LIBEREC
BULLDOGS
VINOHRADY
VÍTKOVICE
CHODOV
BOLESLAV
BOHEMIANS
CHODOV
SPARTA
BOLESLAV
CHODOV
VÍTKOVICE

RATING

SHARE

REACH

0,2

14

11

0,52

82

0,3

28

5

0,79

138

0,2

13

8

0,41

72

0,1

10

13

0,25

52

0,1

13

9

0,37

76

0,1

13

11

0,38

79

0,2

13

5

0,39

75

0,2

15

7

0,45

85

0,2

14

13

0,42

89

0,2

16

12

0,83

91

0,3

22

6

0,91

72

0,2

16

11

0,40

58

0,1

12

15

0,40

81

0,2

15

11

0,54

91

0,2

18

17

0,59

113

0,5

41

18

2,25

150

0,3

30

18

0,86

161

0,3

26

19

0,74

104

0,3

24

21

0,66

130

0,1

13

21

0,31

59

0,1

8

20

0,73

56

0,2

16

10

0,42

96

0,1

4

11

1,31

5

0,5

46

3

1,85

174

0,22

18

12 0,70
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Příloha 2: Statistika sledovanosti Superliga/Extraliga 2017/2018; Zdroj: Ondřej
Zamazal

SUPERLIGA/EXTRALIGA 2017/18
VYSÍLÁNÍ

4.9.
11.9.
18.9.
9.10.
23.10.
30.10.
13.11.
20.11.
11.12.
18.12.
8.1.
22.1.
27.1.
5.2.
27.2.
11.3.
18.3.
20.3.
31.3.
1.4.
2.4.
8.4.(9.4.)
10.4.
21.4.
21.4.

TYP

BULY

HALA

17:50

20:10

PP

18:00

SH JIŽNÍ MĚSTO

18:30

20:55

PP

18:40

SC DUBINA OSTRAVA

20:00

22:25

PP

20:10

ZIMNÍ STADION ČESKÁ LÍPA

17:50

20:10

PP

18:00

MSH MLADÁ BOLESLAV

17:50

20:10

PP

18:00

SH TJ ZNOJMO

20:05

22:25

PP

20:15

MSH VODOVA BRNO

17:50

20:10

PP

18:00

HOME CREDIT ARENA, LIBEREC

20:05

22:30

PP

20:15

SH JIŽNÍ MĚSTO

17:50

20:10

PP

18:00

MSH LOKOMOTIVA PLZEŇ

20:00

22:25

PP

20:10

ARÉNA SPARTA, PODVINNÝ MLÝN

19:05

21:30

PP

19:15

SH EURONICS ZLÍN

19:10

21:35

PP

19:20

ARÉNA SPARTA, PODVINNÝ MLÝN

16:00

18:15

PP

16:10

SC SLUNETA ÚSTÍ N/L

16:50

19:05

PP

17:00

SH DAŠICKÁ PARDUBICE

16:50

19:15

PP

17:00

ČPP ARÉNA

19:15

21:40

PP

19:25

SH JIŽNÍ MĚSTO

19:30

21:55

PP

19:40

SH DAŠICKÁ PARDUBICE

20:05

22:30

PP

20:15

ARÉNA SPARTA, PODVINNÝ MLÝN

13:30

15:55

PP

13:40

MSH MLADÁ BOLESLAV

21:20

23:05

W/Z

18:00

SH JIŽNÍ MĚSTO

20:05

22:30

PP

20:15

SH JIŽNÍ MĚSTO

14:50

16:35

W/Z

17:00

ARÉNA SPARTA, PODVINNÝ MLÝN

23:25

1:10

W/Z

19:00

ARÉNA SPARTA, PODVINNÝ MLÝN

22:45

0:30

W/Z

14:10

OSTRAVAR ARÉNA

16:50

19:25

PP

17:15

OSTRAVAR ARÉNA

SLEDOVANOST

UTKÁNÍ

CHODOV
VÍTKOVICE
ČESKÁ LÍPA
BOLESLAV
ZNOJMO
BULLDOGS
LIBEREC
TIGERS
TATRAN
BOHEMIANS
OTROKOVICE
SPARTA
ÚSTÍ N/L
PARDUBICE
FBC OSTRAVA
CHODOV
PARDUBICE
BOHEMIANS
BOLESLAV
CHODOV
CHODOV
SPARTA
SPARTA
VÍTKOVICE
BOLESLAV
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SPARTA
FBC OSTRAVA
LIBEREC
TATRAN
BULLDOGS
ÚSTÍ N/L
OTROKOVICE
BOHEMIANS
ČESKÁ LÍPA
SPARTA
SPARTA
PARDUBICE
OTROKOVICE
BOHEMIANS
ÚSTÍ N/L
OTROKOVICE
BOLESLAV
SPARTA
SPARTA
VÍTKOVICE
VÍTKOVICE
BOLESLAV
BOLESLAV
CHODOV
VÍTKOVICE

RATING

SHARE

REACH

0,1

11

14

0,41

62

0,1

11

8

0,33

94

0,2

20

7

0,54

101

0,1

11

9

0,35

93

0,1

12

5

0,36

67

0,3

22

2

0,62

80

0,2

16

2

0,47

76

0,1

13

7

0,34

85

0,2

16

10

0,43

50

0,2

17

4

0,47

75

0,1

9

22

0,22

67

0,1

13

8

0,31

78

0,2

18

15

0,55

92

0,1

8

9

0,30

48

0,2

13

9

0,46

74

0,3

26

19

0,59

102

0,3

27

9

0,62

104

0,2

14

6

0,38

83

0,3

23

7

1,25

76

0,2

17

12

0,53

56

0,2

16

18

0,39

83

0,1

11

11

0,77

67

0,1

12

6

1,82

37

0,0

4

29

0,45

21

0,4

38

11

2,43

192

0,18

16

10 0,62
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Příloha 3: Kvantitativní dotazník
Zdroj: autor

Otázky číslo 1 a 2– Tyto otázky byla demografického charakteru a
zjišťovala věk a pohlaví

Otázka číslo 3 – Považujete se za sportovního člověka?
•

Cílem této otázky je prvotní selekce cílové skupiny.

•

Respondent mohl odpovídat „ANO“ a „NE“

Otázka číslo 4 – Věnujete se aktivně či pasivně florbalu?
•

Cílem této otázky bylo zjistit vztah respondenta k florbalu.

•

Respondent mohl odpovídat „ANO“ a „NE“

Otázka číslo 5 – Jak často se hraní florbalu věnujete?
•

Cílem této otázky bylo zjistit intenzitu aktivního hraní florbalu.

•

Respondent mohl odpovídat:
o Párkrát do roka
o 1x měsíčně
o Každý týden
o Více než 1x týdně
o Nikdy

Otázka číslo 6 – Víte o tom, že se v roce 2018 konalo Mistrovství světa ve
florbalu v České republice?
•

Cílem této otázky bylo zjistit, byl respondent jakýmkoliv
způsobem zasažen pořádáním eventu Mistrovství světa ve florbale
2018 v České republice.
85

•

Respondent mohl odpovídat „ANO“ a „NE“

Otázka číslo 7 – Přihlížel jste aktivně Mistrovství světa ve florbale 2018?
•

Cílem této otázky bylo zjistit, jakým způsobem byl respondent
v kontaktu s eventem Mistrovství světa ve florbale 2018.

•

Respondent mohl odpovídat „ANO“ a „NE“

Otázka číslo 8 – Začal jste si florbalu více všímat právě díky pořádání
Mistrovství světa ve florbale 2018 v ČR?
•

Cílem této otázky bylo zjistit, jestli byl důsledku pořádání MS
2018 změněn vztah respondenta k florbalu jakožto sportu.

•

Respondent mohl odpovídat „ANO“ a „NE“

Otázka číslo 9 – Kdy jste začal hrát aktivně florbal?
•

Cílem této otázky bylo zjistit, jestli některý z respondentů začal
hrát aktivně florbal až v průběhu nebo po ukončení Mistrovství
světa ve florbale 2018 v ČR.

•

Tato otázka obsahovala poznámku: MS 2018 se konalo od 1. 12.
- 9. 12. 2018

•

Respondent mohl odpovídat:
o Před Mistrovstvím světa 2018 ve florbale
o Po Mistrovství světa 2018 ve florbale
o Nikdy

Otázka číslo 10 – Jak často sledujete českou Superligu florbalu v televizi
po Mistrovství světa ve florbale 2018?
•

Cílem této otázky bylo zjistit, jak často respondent sleduje
nejvyšší mužskou florbalovou soutěž v televizi po pořádání
Mistrovství světa ve florbale 2018
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•

Tato otázka obsahovala poznámku: MS 2018 se konalo od 1. 12.
- 9. 12. 2018

•

Respondent mohl odpovídat:
o Kdykoliv je na programu přenos
o Příležitostně
o Jen pokud hraje můj oblíbený tým
o Sleduji jen Superfinále
o Nikdy

Otázka číslo 11 – Jak často jste sledoval českou Superligu florbalu
v televizi před Mistrovství světa ve florbale 2018?
•

Cílem této otázky bylo zjistit, jak často respondent sledoval
nejvyšší mužskou florbalovou soutěž v televizi před pořádáním
Mistrovství světa ve florbale 2018

•

Tato otázka obsahovala poznámku: MS 2018 se konalo od 1. 12.
- 9. 12. 2018

•

Respondent mohl odpovídat:
o Kdykoliv byl na programu přenos
o Příležitostně
o Jen pokud hrál můj oblíbený tým
o Sledoval jsem jen Superfinále
o Nikdy

Otázka číslo 12 – Jak se změnil můj vztah k florbalu po Mistrovství světa
ve florbale 2018?
•

Cílem této otázky bylo zjistit, jestli se v důsledku pořádání
Mistrovství světa ve florbale 2018 změnil vztah respondenta
k tomuto sportu.

•

Respondent mohl odpovídat:
o Pozitivně
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o Negativně
o Nijak

Otázka číslo 13 – Ohodnoťte váš vztah k florbalu před Mistrovství světa ve
florbale 2018.
•

Cílem této otázky bylo zjistit, jaký byl respondentům vztah
k florbalu před pořádáním Mistrovství světa ve florbale 2018.

•

Respondent mohl hodnotit na škále 1 až 10
o Tato otázka obsahovala poznámku: 5 = neutrální

Otázka číslo 14 – Ohodnoťte váš vztah k florbalu po Mistrovství světa ve
florbale 2018.
•

Cílem této otázky bylo zjistit, jaký je respondentům vztah
k florbalu po pořádáním Mistrovství světa ve florbale 2018.

•

Respondent mohl hodnotit na škále 1 až 10
o Tato otázka obsahovala poznámku: 5 = neutrální

Otázka číslo 15 – Znáte toto logo?
•

Na obrázku bylo vyobrazeno logo ČFbU – České florbalové unie,
které organizace nyní pod jménem Český florbal používala od
roku 1997 do roku 2015

•

Respondent mohl odpovídat „ANO“ a „NE“

Otázka číslo 16 – Znáte toto logo?
•

Na obrázku bylo vyobrazeno nové logo organizace Český florbal,
které organizace používá od roku 2015.

•

Respondent mohl odpovídat „ANO“ a „NE“
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