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Abstrakt

Název:

Fan Cost Index v podmínkách Fortuna:Ligy

Cíle:

Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření Fan Cost Indexu, jenž by
prezentoval nákupní chování fanoušků z české nejvyšší fotbalové
soutěže. Na základě vytvořeného Fan Cost Indexu budou spočítány
náklady, které průměrně vynaloží diváci při návštěvě fotbalového
utkání.

Metody:

Fan Cost Index byl vytvořen na základě dat, jež byla sesbírána pomocí
elektronického dotazníku. Sestavení Fan Cost Indexu, včetně jeho
výpočtů pro jednotlivé fotbalové kluby, probíhalo prostřednictvím
statistických funkcí v programu Microsoft Excel.

Výsledky:

Na základě sesbíraných dat bylo zjištěno, že na utkání Fortuna:Ligy
průměrně chodí tříčlenné skupiny fanoušků. Tříčlenná skupina si
při návštěvě utkání průměrně zakoupí tyto položky: 2x lístek,
1x permanentka/počet domácích zápasů, 2x klobása, 2x nealkoholický
nápoj, 5x alkoholický nápoj a 1x zápasový program. Tyto položky
dohromady vytváří Fan Cost Index.

Klíčová slova: Poptávka, zákazník, fotbal, užitek, Fortuna:Liga

Abstract

Title:

Fan Cost Index in conditions of Fortuna:Liga.

Objectives:

The main purpose of this bachelor thesis is to present Fan Cost Index of
the Top Czech football league. Fan Cost Index indicates shopping
routine of fans and base on that it is capable to calculate average spent
of fans for one game.

Methods:

An electronic questionnaire was used to collect data for Fan Cost Index.
Data were analysed by using statistical functions of Microsoft Excel
program that included calculations for each individual club.

Results:

Acquired data showed following results. There are three members in an
average group of fans visiting one game. This group buys in average 2x
tickets, 1x season-ticket/number of home matches, 2x sausages, 2x soft
drinks, 5x alcoholic drinks and 1x match program. These items
represent Fan Cost Index of the Top Czech League.

Keywords:
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1

ÚVOD

Spojené státy americké patří z hlediska sportovního marketingu k absolutní světové
špičce. Jako důkaz může posloužit úroveň profesionálních sportovních lig, mezi které
patří např. NBA, NHL nebo NFL. Kromě toho, že o probojování se do jedné z těchto
soutěží usiluje nespočet lidí z celého světa, tak do těchto soutěží každoročně putuje
ohromné množství finančních prostředků, díky kterým mohou tyto soutěže fungovat.
Finanční prostředky jednotlivé soutěže získávají hlavně za prodej televizních práv,
za uzavření sponzorských smluv nebo za reklamu. Nicméně jedním z podstatných
zdrojů příjmu pro tyto soutěže jsou výdaje fanoušků spojené s návštěvou utkání. V USA
je celkem běžné, že diváci utratí na jednom utkání klidně i několik stovek dolarů.
Největší náklad diváka tvoří ve většině případů lístek na utkání, nicméně velké výdaje
může divák vynaložit i za občerstvení, parkování nebo za suvenýry. Právě touto
problematikou se zabývá tzv. Fan Cost Index, který měří celkové náklady diváků
na jedno utkání.
Fan Cost Index je univerzální vzorec, který měří výdaje čtyřčlenné rodiny při návštěvě
sportovního utkání. Součástí indexu jsou pevně stanovené položky, mezi které patří
lístky na utkání, nápoje, potraviny, parkování, zápasové programy (bulletiny)
a merchandising. Všechny tyto položky mají zároveň stanovené i konkrétní množství,
na základě čehož jsou pak jednotlivé kluby schopny samy určit hodnotu svého Fan Cost
Indexu. Marketingové agentury pak každoročně propočítávají tyto údaje a porovnávají
je s předchozími roky. Zároveň Fan Cost Index slouží i jako měřítko v rámci různých
lig, kde lze poté porovnávat náklady diváků v odlišných sportovních soutěžích
mezi sebou.
Fan Cost Index se nicméně používá pouze v USA a Kanadě. České sportovní prostředí
se v určitých ohledech podstatně liší od Severní Ameriky, a proto není možné jejich
vzorec použít. Sportovní diváci v České republice mají odlišné preference, ať už se to
týká zájmu o jiné sporty nebo nákladů při návštěvě sportovní události. Cílem této práce
tak bude sestavit zcela nový Fan Cost Index, který by se dal aplikovat na české
fotbalové prostředí. Jelikož na naší nejvyšší fotbalovou soutěž, Fortuna:Ligu, chodí
pravidelně několik tisíc diváků, rozhodl jsem se pro výzkum v této oblasti.
Pro sestavení Fan Cost Indexu bylo zapotřebí elektronicky vyzpovídat fanoušky, kteří
navštěvují fotbalová utkání v rámci Fortuna:Ligy. Díky jejich informacím jsem poté
9

mohl sestavit vlastní Fan Cost Index pro výpočet nákladů diváků na utkání a zároveň
jsem mohl porovnat i jednotlivé ligové kluby z hlediska průměrných diváckých výdajů
mezi sebou.

10

2

CÍLE A ÚKOLY PRÁCE

Cílem této bakalářské práce je vytvoření Fan Cost Indexu, pomocí kterého by bylo
možné spočítat průměrné náklady diváků na jedno fotbalové utkání. Veškerá data a
informace budou čerpána od fanoušků, kteří navštěvují utkání české Fortuna:Ligy
neboli nejvyšší fotbalové soutěže.
Mezi dílčí úkoly této práce patří:


Nastudování odborné literatury směrem k tématu



Vytvoření elektronického dotazníku určeného fanouškům fotbalových klubů ve
Fortuna:Lize



Pilotáž dotazníku provedená na potřebném vzorku respondentů



Distribuce dotazníku respondentům



Sběr a zpracování dat



Analýza a vyhodnocení dat



Vytvoření Fan Cost Indexu za základě získaných dat



Výpočet Fan Cost Indexu pro jednotlivé kluby z Fortuna:Ligy
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3

TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Cílem této části je objasnit jednotlivé teoretické poznatky, se kterými se bude pracovat
v kontextu celé práce. Jelikož se výzkumná část práce týká především fotbalových
diváků a jejich nákladů spojených s návštěvou utkání, tak hlavním úkolem bude
vysvětlit pojmy spojené s poptávkou na trhu, užitkem spotřebitele a sportovním
produktem. Poslední kapitola se zaměřuje přímo na pojem Fan Cost Index, jenž je
stěžejní pro tuto práci.

3.1 Poptávka na trhu
Trh je místo, kde se střetává nabídka s poptávkou. Nabídka v podstatě určuje, kolik
produktů budou nabízející subjekty ochotni vyrobit a prodávat s vazbou na tržní cenu.
Čím vyšší bude tržní cena produktů, tím větší množství statků budou chtít nabízející
subjekty na trhu prodat – nabídka je tak na grafu ve většině případů znázorněna jako
rostoucí funkce. Mezi faktory ovlivňující nabídku patří technologické změny, počet
výrobců na trhu, změny v nákladech a další faktory, mezi něž se řadí např. přírodní
vlivy nebo daňové zatížení. Zmiňované faktory mohou mít negativní i pozitivní dopad
na křivku nabídky. V momentě posunu křivky nabídky doprava dolů nastává pozitivní
efekt a v momentě posunu doleva nahoru nastává negativní efekt. Primárním cílem
subjektů na straně nabídky je pak eliminovat negativní faktory a maximalizovat svůj
zisk (KRAFT, KOCOUREK a BEDNÁŘOVÁ, 2017).
Na druhé straně trhu se nachází poptávka. V případě poptávky se jedná o ochotu
nakupujícího koupit daný produkt při určité ceně. Oproti nabídkové funkci má poptávka
na grafu ve většině případů klesající tendenci.
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Obrázek 1: Křivka poptávky

Zdroj: NABÍDKA, POPTÁVKA, CENA (2019)

V rámci poptávkové funkce je také nezbytné rozlišovat poptávku a poptávané množství.
Poptávané množství představuje počet jednotek statku QE, který je spotřebitel ochoten
koupit při určité ceně PE. Poptávka D je naopak funkce, která spojuje určité poptávané
množství s určitými cenami. Na obrázku 1 lze jasně vidět tento rozdíl.
Z obrázku 1 dále vyplývá, že čím je cena daného produktu vyšší, tím menší je ochota
spotřebitelů si daný produkt koupit a naopak. V případě změny ceny nastane i změna
u poptávaného množství, což se označuje jako tzv. celkový efekt. Dle HOŘEJŠÍHO a
kolektivu (2017) lze následek cenové změny na poptávaném množství vysvětlit
na základě 2 efektů:


Substituční efekt. Substituční efekt nastává ve chvíli, kdy se změní poptávané
množství u spotřebitele z důvodu nahrazení relativně dražšího statku statkem
relativně levnějším.



Důchodový efekt. Důchodový efekt nastává ve chvíli, kdy dojde ke změně
poptávaného množství z důvodu růstu nebo poklesu kupní síly spotřebitele.

3.1.1 Faktory ovlivňující poptávku
K posunu po křivce poptávky dochází při změně cen statků, zatímco k posunu celé
poptávkové křivky dochází z důvodu působení několika různých faktorů. KRAFT,
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KOCOUREK A BEDNÁŘOVÁ (2017) jmenují 4 základní faktory ovlivňující
poptávkovou funkci:


Růst počtu obyvatel. V případě nárůstu obyvatel dojde zároveň ke zvětšení
rozsahu spotřeby.



Příjmy spotřebitelů. Příjmy spotřebitelů hrají velkou roli v rámci poptávky.
Obecným pravidlem je, že čím větší je příjem spotřebitele, tím větší množství
určitého statku si může za danou cenu pořídit a naopak. Spotřebitel při změně
důchodu reaguje odlišně na nákup různých typů statku. V případě růstu příjmů
roste poptávané množství po luxusních statcích (např. šperky) nejrychleji,
naproti tomu poptávka po méněcenných statcích (např. oblečení ze second
handu) klesá. U zboží běžné denní spotřeby (např. potraviny) roste poptávané
množství přímo úměrně k růstu důchodu.



Ceny jiných statků. Ceny jednotlivých statků jsou důležitým faktorem
pro spotřebitele při rozhodování o koupi. Lidé jsou schopni se racionálně
rozhodovat a vybírat si produkty tak, aby maximalizovali svůj užitek. V případě,
že si spotřebitel vybírá mezi 2 a více statky s podobnými funkčními vlastnostmi,
se jedná o tzv. substituty. Pokud tedy nastane situaci, kdy cena jednoho statku
vzroste, tak spotřebitel upřednostní nákup levnějšího statku. Proces nahrazení
jednoho statku statkem levnějším se označuje jako substituční efekt. Jako
příklad substitučního efektu lze uvést např. nahrazení Coca Coly Pepsi Colou.
Pokud ale nastane stav, kdy růst ceny jednoho statku vyvolá pokles poptávaného
množství po jiném statku, pak se jedná o komplementy. Příkladem komplementů
mohou být lístky na fotbalové utkání a pivo. Pokud se zdraží lístky na fotbalový
zápas, tak přijde méně lidí a vypije se tak méně piv, přestože se jejich cena
nezměnila.



Spotřebitelské preference. Preference spotřebitelů jsou založeny na nesčetném
počtu faktorů, které ovlivňují jejich rozhodování pří výběru statku. Významným
faktorem posledních let je reklama. Tato forma propagace pomáhá statku
zvyšovat jeho prodej i při nezměněné ceně. Mezi další podstatné faktory patří
demografické aspekty, jako jsou například věk, kultura nebo náboženství.
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Obrázek 2: Posun poptávkové křivky

Zdroj: KŘIVKA POPTÁVKY A ELASTICITA POPTÁVKY (2017)

Na obrázku 2 je zachycen posun poptávkové křivky. V případě posunu poptávkové
křivky D0 na D1 nastala situace, kdy spotřebitel může nakoupit větší množství určitého
statku Q2 při nezměněné ceně P0. Naopak v případě posunu křivky D0 na D2 může
spotřebitel při původní ceně P0 nakoupit menší množství daného statku Q1.
V případě poptávkové křivky nemusí vždy docházet jen k jejímu posunu, ale v určitých
případech může dojít i ke změně tvaru poptávkové funkce.

3.1.2 Elasticita poptávky
Elasticita neboli pružnost poptávky znázorňuje, jak spotřebitel reaguje na změnu ceny
u určitého produktu. Pro spotřebitele nicméně nemusí být podstatná pouze změna ceny
jednoho statku, ale také změna reálného důchodu, nebo změna ceny jiného statku.
Poptávkou elasticitu lze tak rozdělit do tří kategorií – na cenovou, důchodovou a
křížovou.
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3.1.2.1 Cenová elasticita poptávky
První kategorii tvoří cenová elasticita poptávka, která vyjadřuje, jak se procentuálně
změní poptávané množství, pokud se cena produktu změní o jedno procento. V takovém
případě mohou nastat tři možnosti. První varianta se označuje jako cenově elastická
poptávka a zakládá se na tom, že 1% změna ceny vyvolá větší než 1% změnu
poptávaného množství. V případě, že 1% změna ceny vyvolá menší než 1% změnu
poptávaného množství, jedná se o cenově neelastickou poptávku. Třetí variantou je
jednotkově elastická poptávka, kdy 1% změna ceny vyvolá přesně 1% změnu
poptávaného množství. Jelikož poptávané množství se pohybuje v opačném směru vůči
ceně, tak je cenová elasticita poptávky záporná. Nicméně v ekonomie existuje jedinečný
případ, kdy cenová elasticita dosahuje kladných hodnot. Tím případem je tzv. Giffenův
paradox, kdy s růstem ceny roste i poptávané množství a naopak. V realitě se však
s tímto jevem lze setkat zcela výjimečně (HOŘEJŠÍ a kol., 2006).
Dále existují ještě dva speciální případy cenové elasticity, které mohou nastat. Prvním
případem je dokonale elastická poptávka, která nastane v případě, že 1% změna ceny
vyvolá nekonečně velkou změnu poptávaného množství. Příkladem této varianty mohou
být např. poštovní známky, jelikož zde není cena závislá na vůli spotřebitele. Opačným
případem je pak dokonale neelastická poptávka, kde 1% změna ceny nezmění množství
poptávaného zboží. Tato varianta se často vyskytuje např. u léků, které si spotřebitel i
přes výrazný nárůst jejich ceny musí většinou pořídit (KRAFT, KOCOUREK A
BEDNÁŘOVÁ, 2017).

Obrázek 3: Elasticita poptávky - varianty

Zdroj: ELASTICITA NABÍDKY A POPTÁVKY (2016)
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Na obrázku č. 2 jsou znázorněny všechny varianty elasticit poptávky, které mohou
nastat. V rámci elasticity poptávky je vhodné zmínit i faktory, které ji ovlivňují.
MACÁKOVÁ (2009) vymezuje tyto 4 faktory:


Povaha potřeb. Pokud se jedná o statky uspokojující základní životní potřeby,
tak cenová elasticita poptávky bude nižší. V případě luxusních statků naopak
bude elasticita vyšší.



Podíl výdajů na určitý statek v rozpočtu spotřebitele. Elasticita poptávky je
vyšší u statků, které představují větší výdajový podíl z rozpočtu spotřebitele.



Existence a dostupnost substitutů. Elasticita poptávky se stává tím vyšší, čím
větší množství substitutů existuje.



Čas. V rámci prodlužování časového horizontu se elasticita poptávky postupně
zvyšuje a na grafu dojde k jejímu zploštění.

3.1.2.2 Důchodová elasticita poptávky
Druhou kategorii tvoří důchodová elasticita poptávky, která vyjadřuje, jak se změní
množství nakupovaného statku, když se důchod spotřebitele změní o 1 %. Pokud se
spotřebiteli změní důchod, tak se zároveň změní rozložení výdajů na jednotlivé druhy
statků. V případě nezbytných statků se zvýšení důchodu nemusí vůbec projevit, zatímco
u luxusních statků nastane procentuálně větší nárůst poptávaného množství
oproti důchodu. Naopak u méněcenných statků dosahuje důchodová elasticita pří růstu
důchodu spotřebitele záporných hodnot (HOŘEJŠÍ a kol., 2006).

3.1.2.3 Křížová elasticita poptávky
Poslední kategorii tvoří křížová elasticita poptávky, která vyjadřuje, jak se změní
poptávané množství statku X, pokud dojde ke změně ceny statku Y. Zde mohou nastat
dvě varianty vztahu mezi produkty X a Y. Pokud zvýšení ceny statku Y vyvolá pokles
poptávaného množství statku X, jedná se o komplementy. V tomto případě dosahuje
elasticita záporných hodnot. Naopak pokud se zdraží statek Y a poptávka po statku X
vzroste, jedná se o substituty. V tomto případě naopak elasticita dosahuje kladných
hodnot (HOŘEJŠÍ a kol., 2006).
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3.1.3 Poptávka po sportovních produktech
Poptávka vyjadřuje vztah mezi cenou produktu a množstvím zboží, které si při dané
ceně spotřebitel pořídí. Spotřebitel se na trhu se sportovními produkty rozhoduje
na základě několika faktorů, které HEINEMANN (1995 in NOVOTNÝ, 2011, s. 86)
člení do těchto kategorií:


Struktura preferencí poptávajících



Výše cen poptávaného zboží a služeb sportu



Druh, kvalita, technologie a prostorové rozložení poptávaného zboží a služeb
sportu



Informace o možnostech sportovních a pohybových aktivit



Rozsah volného disponibilního času



Výše příjmu a bohatství



Institucionální a rámcové podmínky

Poptávková funkce u sportovního produktu v podstatě kopíruje tvar i směr klasické
poptávkové funkce, jež byla uvedena hned v úvodu teoretické části. Lze tedy
konstatovat, že pokud vzroste cena sportovního produktu, tak se poptávka po něm sníží
a naopak. Nicméně existují i výjimky, kde toto pravidlo nemusí platit. HOBZA a
REKTOŘÍK (2006) popisují i situaci, kdy s růstem ceny roste i poptávané množství a
poptávková funkce kopíruje funkci nabídky. Tento jev se většinou vyskytuje u finančně
nákladnějších sportovních produktů a služeb, kde se spotřebitel chce nějakým způsobem
odlišit od ostatních a dokázat tím tak svůj vysoký společenský status. Obvykle se lze
s tímto fenoménem setkat například u golfu.
Pro účely této práce je vhodné zahrnout faktory, které ovlivňují poptávku po fotbalovém
utkání. FORT (2006 in NOVOTNÝ, 2011, s. 258) popsal determinanty poptávky
po sportovních ligách, které lze aplikovat na fotbalové prostředí. Faktory poté autor
definuje následovně:


Preference fanoušků neboli gusto sportovních fanoušků



Příjmy fanoušků



Cena dalších možných substitutů na sportovní utkání



Očekávání fanoušků v budoucnosti



Počet obyvatel v místě působnosti klubu
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Většina těchto faktorů je téměř identická s faktory, které platí obecně pro produkt.
Jedinou výjimkou je očekávání fanoušků, jež koresponduje s aktuální pozicí klubu
a jeho výkonem v posledních zápasech. Pokud se týmu daří, lidé chodí na zápasy
častěji, než je tomu v období, kdy se klubu nedaří. Tato situace nastala například
u klubu SK Slavia Praha, kterému se příčinou dobrých výkonů a výsledků povedlo
zvednout průměrnou domácí návštěvnost o téměř 10000 diváků mezi lety 2015-2020
(FORTUNA:LIGA, 2021). Pro českou společnost je zároveň typická vysoká fluktuace
diváku, což vyplývá z poměrně nízké návštěvnosti na ligové zápasy a z velice nízké
fanouškovské závislosti. Jako příklad lze uvést diváky, kteří jdou jen na utkání proti
velkým týmům, a po zbytek sezóny na zápasy nechodí.
Preference spotřebitelů se často odráží od aktuálních společenských trendů, které mají
vliv na životní styl, a pomáhají modelovat ekonomickou poptávku nejen ve sportu. Tyto
trendy OPASCHOWSKI (2000 in HOBZA a REKTOŘÍK, 2006, s. 67) rozděluje
do sedmi oblastí:


Globalizace



Služby



Flexibilita



Individualizace



Medializace



Mobilita



Orientace na zážitek

Všechny tyto trendy se v novodobé společnosti vyskytují současně, přičemž jejich síla
závisí na aktuálních podmínkách. Jako příklad lze uvést sportovní akce typu mistrovství
světa, kdy dochází především ke globalizaci sportu, který je touto akcí propagován,
a zároveň média pomáhají rozšiřovat tuto událost mezi lidi po celém světě. Celkově lze
říci, že tyto trendy napomáhají ke zvyšování poptávky po sportu a jeho produktech.

3.2 Chování spotřebitele
Předchozí kapitola popisovala poptávku jako vztah mezi cenou daného statku
a poptávaného množství, kde při růstu ceny klesá poptávka po statku a naopak.
Na straně poptávky pak stojí spotřebitelé, kteří se při výběru statků rozhodují tak, aby
uspokojili své potřeby. Většinu spotřebitelů ale omezuje jejich příjem, který jim často
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neumožní koupit určité statky, přesto že u nich mohla i výrazně klesnout cena.
V takovém případě musí spotřebitel rozložit své výdaje mezi statky tak, aby si je mohl
dovolit, a zároveň maximálně uspokojil své potřeby, tj. maximalizoval svůj užitek.

3.2.1 Užitek
Užitek představuje míru uspokojení plynoucí ze spotřeby jednotlivých statků. Jelikož
každý spotřebitel má jiné preference, tak se jedná o čistě subjektivní veličinu. V rámci
teorie užitku jsou využívány 2 přístupy, kterými lze užitek znázornit. Kardinalistický
přístup se zakládá na tom, že spotřebitelé jsou schopni kvantifikovat své preference.
Ordinalistický přístup se naopak zakládá na tom, že se užitek nedá přímo změřit čísly,
a spotřebitelé jsou schopni pouze uspořádat své preference (KRAFT, KOCOUREK A
BEDNÁŘOVÁ, 2017).

3.2.1.1 Celkový a mezní užitek
Celkový a mezní užitek spadají do kardinalistické teorie, která popisuje užitek jako
měřitelnou veličinu. Celkový užitek dle MACÁKOVÉ (2009, s. 48) vyjadřuje
„celkovou úroveň uspokojení určité spotřeby.“ Na růst celkového užitku má vliv
množství spotřebovávaného statku, kdy s růstem spotřeby roste také celkový užitek.
Avšak velkou roli zde hraje subjektivní vztah k určitému statku, kde pro jednoho
spotřebitele může být statek velmi užitečný a pro druhého spotřebitele může být stejný
statek zcela nepotřebný. Z celkového užitku se dále odvozuje mezní užitek, který podle
MACÁKOVÉ (2009, s. 48) vyjadřuje, „o kolik vzroste celkový užitek, jestliže se
množství spotřebovávaného statku zvýší o jednotku.“ Mezní užitek závisí na významu a
intenzitě spotřeby, kdy u naléhavých potřeb téměř každá další jednotka statku přinese
velký užitek. Vliv na mezní užitek může mít i vzácnost statku, kde platí, že čím je statek
vzácnější, tím vyšší mezní užitek z něho plyne.
Jednou z vlastností mezního užitku je, že s množstvím spotřebovávaného statku má
tendenci klesat. Největší mezní užitek přinese první spotřebovávaná jednotka statku,
přičemž každá další jednotka sníží hodnotu mezního užitku. Celkový užitek zato
s každou další spotřebovanou jednotkou roste, avšak růst začne postupně zpomalovat
(MACÁKOVÁ, 2009). Průběh celkového a mezního užitku je znázorněn na obrázku 4.
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Obrázek 4: Celkový a mezní užitek

Zdroj: POPTÁVKA NA TRHU VÝROBKŮ A SLUŽEB (2006)

Z obrázku 4 vyplývá, že křivka celkového užitku se po spotřebě určitého počtu statků
začne zplošťovat, a současně k tomu se křivka mezního užitku dostane do bodu, kde
dodatečný užitek z něj bude nulový. Tento bod se označuje jako bod nasycení. Za tímto
bodem se již celkový užitek nemění. V mimořádných případech může dojít za bodem
nasycení i k poklesu křivky celkového užitku, kdy další jednotky statku přinášejí
spotřebiteli naopak újmu.
V případě návštěvy fotbalového utkání přichází návštěvník do kontaktu s mnoha
různými produkty, které mu mohou přinést určitý užitek. Pokud se například utkání
hraje v horký letní den, tak je spotřebitel ochoten za první pivo zaplatit vyšší částku,
než je jeho skutečná cena. S každou další vypitou jednotkou roste spotřebiteli jeho
celkový užitek, avšak současně mu s každým dalším vypitým pivem klesá hodnota
mezního užitku. Racionálně uvažující člověk by tak nakupoval pivo až do okamžiku,
dokud by se mezní užitek z pití piva nevyrovnal jeho ceně. Pokud by spotřebitel dál
pokračoval v konzumaci piva, mohl by se tak dostat až za bod nasycení. V tomto
případě by to na něj mohlo mít negativní vliv v podobě bolesti žaludku nebo
nekontrolovatelného chování.
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3.2.1.2 Indiferenční analýza
Teorie, popisující užitek jako měřitelnou veličinu, se označuje jako kardinalistická.
Na druhou stranu ordinalistická teorie popisuje užitek jako neměřitelnou veličinu, kde
sice spotřebitel není schopen přiřadit statkům konkrétní hodnotu užitku, ale zato je
schopen porovnat užitečnost produktů mezi sebou. K porovnání užitku u dvou
odlišných statků slouží indiferenční analýza (KRAFT, KOCOUREK A BEDNÁŘOVÁ,
2017). Tato analýza je znázorněna na obrázku 5.

Obrázek 5: Rovnováha spotřebitele

Zdroj: POPTÁVKA NA TRHU VÝROBKŮ A SLUŽEB (2006)

Na obrázku 5 je zachycena rovnováha spotřebitele při výběru ze dvou statků.
Indiferenční křivka IC představuje takovou kombinaci dvou statků, která přináší
spotřebiteli stejné uspokojení, přičemž čím vzdálenější je křivka od počátku, tím větší
úroveň užitku ze spotřeby těchto dvou statků představuje. Jako příklad lze uvést dva
potencionální produkty, mezi kterými se spotřebitel rozhoduje – lístek na fotbalové
utkání A nebo lístek do kina B. Jelikož spotřebitel rád chodí na fotbal i do kina, tak se
snaží zvolit co nejvhodnější kombinaci, aby maximalizoval svůj užitek. Pokud se
například spotřebitel rozhodne během jednoho měsíce jít 3x na fotbalové utkání a 2x
do kina. a hned během dalšího měsíce se rozhodne navštívit pouze 5x kino, tak tyto
odlišné kombinace výběru mohou představovat stejnou úroveň užitku.
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Spotřebitel má nicméně pouze omezené finanční možnosti a může na tyto produkty
obětovat pouze určité množství výdajů BL. Pokud se spotřebitel rozhodně zvýšit nebo
snížit výdaje na jmenované aktivity, tak se to projeví v posunu celé přímky BL.
Spotřebitel však nemá vliv na cenu těchto produktů, proto při zdražení nebo zlevnění
dojde k posunu přímky BL na ose toho produktu, u kterého došlo ke změně ceny.
Klíčovým bodem pro spotřebitele je propojení indiferenčních křivek s výdajovými
možnostmi spotřebitele. Bod E na grafu vystihuje nejideálnější spotřebitelskou
kombinaci produktů, jelikož spotřebitel hledá takovou indiferenční křivku, která se
dotýká jeho výdajových možností pouze v jednom bodě. V bodě E tak spotřebitel
využije celou svou výdajovou složku, kterou si vyhradil na lístky do kina a na fotbal, a
zároveň dosáhne maximálního celkového užitku.

3.2.2 Užitek spotřebitelů ve sportu
Cílem spotřebitele při nákupu produktů je především maximalizace užitku. Na užitek
lze nahlížet i z jiného hlediska, jelikož u produktů v oblasti sportu se spotřebitel
soustředí i na typ užitku, který mu daný produkt přinese. Každý konzument tak
při výběru produktu sleduje své vlastní cíle a očekává přínos v podobě konkrétního
užitku. HEINEMANN (1995 in NOVOTNÝ, 2011, s. 89) dělí typy očekávaného užitku
na:


Zdraví, fitness a formování těla



Blaho, zážitek a zkušenost



Radost a prožitek ve volném čase



Komunikaci, sociální integraci a družnost



Krásu, vlastní atraktivitu a tím i sebevědomí



Prestiž, porozumění a sociální akceptaci



Změnu, vzrušení a rychlý prožitek

Spotřebitel si při nákupu produktu kupuje pouze opci užitku a poté záleží čistě na něm,
jakým způsobem produkt využije v porovnání s očekáváním od zakoupeného produktu.
Sport má podle NOVOTNÉHO (2011) ve své individuálnosti a ve specifice chápání
užitku velký rozvojový potenciál, kterému napomáhají i současné trendy společnosti.
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Předchozí část se věnovala typům užitku ve sportu v obecné rovině. Jelikož tato práce je
zaměřena fotbalové prostředí, tak je zapotřebí zmínit i užitky plynoucí z návštěvy
fotbalového utkání. Spotřebitel se v moment nákupu vstupenky nekupuje pouze zážitek
v podobě předvedené hry, ale spolu s tím se mu nabízejí i další formy užitku.
ČÁSLAVOVÁ (2009) vymezuje užitky pro přímého fotbalového diváka následovně:


Sportovní výkon



Stadion



Bezpečnost



Doprovodný program



Doprovodné služby



VIP služby

Sportovní výkon představuje hlavní užitek z koupeného lístku. Dobré výkony zároveň
pomáhají dostat na stadiony více lidí, a to i přesto, že v následujícím zápase může tým
podat špatný výkon.
Komfort jednotlivých stadionů hraje dnes výraznou roli u fotbalových diváků. Jedním
z primárních parametrů, který se v rámci komfortu posuzuje, je lokace stadionu.
V českém fotbalovém prostředí se objevují komplikace spojené s parkováním, jelikož i
ty největší kluby často nedisponují parkovacími místy. Nicméně pro diváka, který se
rozhodne využít městskou hromadnou dopravu, jsou většinou zajištěny doplňkové
spoje. V rámci dalšího parametru by stadiony měly mít dostatek vstupních bran, aby se
před nimi netvořily velké fronty. Přímo na stadionu by se pak mělo nacházet dostatek
toalet, pokladen a stánků s občerstvením. Právě občerstvení bývá častým terčem kritiky,
jelikož stadiony nestíhají obsloužit diváky během poločasové přestávky, a divák tak
přichází o herní zážitek. Mezi další posuzované parametry lze zařadit například
přístupnost pro handicapované osoby nebo čistotu na stadionu.
O bezpečnost na utkáních se v českém prostředí starají samotné kluby, jejichž
povinností je zajistit dostatek bezpečnostních složek. Kluby tak samy musejí odhadnout,
kolik bezpečnostních sil bude využito v rámci hracího dne. V tomto ohledu je hlavním
parametrem očekávaný počet diváků a povaha daného utkání. Nicméně i přes všechny
možné bezpečnostní kontroly se stále některým fanouškům daří dostat nebezpečnou
pyrotechniku na stadiony, která může v určitých případech přivodit i zdravotní úraz.
Kluby by tak měly více zapracovat na zdokonalování technických parametrů, aby
divákům bylo dopřáno maximální pohodlí.
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Doprovodný program se zpravidla rozděluje na aktivity před utkáním, během utkání,
v poločase a po utkání. Standardně nejnabitější program nastává o poločasové
přestávce, kdy dochází k různým soutěžím s diváky, vystoupením roztleskávaček nebo
představení sponzorů. Během utkání je důležitým prvkem atmosféra, kterou pomáhají
vytvořit nejoddanější fanoušci z obou klubů i za pomoci technických vymožeností
stadionu.
Doprovodné služby se týkají především prodejních stánků s občerstvením a suvenýry,
kde se kromě kvality posuzují i šíře sortimentu, obsluha a ceny produktů.
Na stadionu by měl být zajištěn dostatečný počet stánků s občerstvením s optimálně
velkou obsluhou, aby každý divák mohl tyto služby využít. Jak již bylo předem
zmíněno, tak především na dostatečném počtu stánků s občerstvením by měly některé
české kluby zapracovat.
Poslední typ užitku se týká zejména partnerů fotbalových klubů, kterým by měl být
zajištěn dostateční komfort v podobě VIP prostor, pohoštění během utkání nebo
parkování u stadionu. Většinou jsou pro partnery zajištěny pohodlnější sedačky s lepším
výhledem na hrací plochu nebo v některých případech i místa ve skyboxu.

3.2.3 Faktory určující chování spotřebitele
V předchozí části bylo řečeno, že se spotřebitelé při nákupu produktů soustředí
na maximalizaci celkového užitku. Při výběru konkrétních typů statku ale mohou hrát
roli i jiné vlivy, které se týkají například rodinného prostředí nebo věku spotřebitele.
KOTLER a kol. (2007) definují čtyři oblasti, které ovlivňují volbu spotřebitele:


Kulturní faktory



Společenské faktory



Osobní faktory



Psychologické faktory

Kulturní faktory hrají v rámci rozhodování spotřebitele primární roli. Fotbal má obecně
dlouhodobou tradici v rámci Evropy, přičemž Česká republika není výjimkou. Jako
důkaz lze například použít růst popularity českých hráčů v zahraničí nebo účast českých
klubů v nejvyšších evropských soutěžích.
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Všechny jmenované faktory mají vliv na nákupní chování spotřebitele i v případě
návštěvy utkání. Na fotbalová utkání dnes už nechodí pouze fanoušci označující se
za tzv. srdcaře, kteří neustále podporují svůj klub. V dnešní době navštěvují utkání i
lidé, kteří sem jdou z důvodu relaxace, nebo aby potvrdili svůj společenský status. Jako
příklad lze uvést politiky, kteří navštěvují nejžádanější zápasy především v rámci
evropské klubové scény. Celkově lze konstatovat, že mezi hlavní motivy návštěvy
fotbalového utkání patří podpora oblíbeného klubu, zábava spojená s návštěvou utkání a
shledání se s osobami, které na utkání půjdou.
Jelikož se fotbalové utkání řadí mezi sportovní události, tak je vhodné zmínit i motivy
lidí k návštěvě této akce. FUNK (2008) vymezuje pět základních podnětů, které
motivují osoby k návštěvě sportovní události:


Socializace



Výkon



Vzrušení



Respekt



Rozptýlení (zábava) – „únik z reality“

Všechny tyto motivy reprezentují klíčové potřeby a výhody, které sportovní událost
poskytuje, ať už divákům, nebo přímo účinkujícím.

3.3 Produkt
Produkty jsou nedílnou částí lidského života. Lidé je kupují, aby uspokojili své potřeby
ve všech ohledech. Z laického hlediska se produkty dají rozdělit na hmotné a nehmotné
zboží, kdy nehmotný produkt představuje službu. Přesněji pojem produkt definují
KOTLER a kol. (2007, s. 615), kteří ho popisují jako „cokoli, co lze nabídnout na trhu
k upoutání pozornosti, ke koupi, k použití nebo ke spotřebě, co může uspokojit touhy,
přání nebo potřeby. Patří sem fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace
a myšlenky.“ Autor dále vysvětluje, jak je důležitá užitečnost produktu navzdory
fyzickému vzhledu. Výrobci tak často naráží na problémy, jelikož se více věnují
fyzickému vzhledu výrobku než službám, které výrobek poskytuje.
Podobným způsobem na produkt nahlíží JAKUBÍKOVÁ (2013, s. 198), která popisuje
produkt jako „objekt, který získá spotřebitel na trhu při směně za peníze, případně
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za jiný produkt, a který uspokojuje svými hmotnými a nehmotnými vlastnostmi dílčí,
celkové nebo komplexní potřeby, přičemž se projevují jeho hmotné, sociologické či
psychologické přínosy“. JAKUBÍKOVÁ (2013) tak oproti KOTLEROVI a kol. (2007)
navíc ve svém popisu charakterizuje způsob, jakým lze produkt získat. V případě
návštěvy fotbalového utkání použije divák k nákupu jednotlivých produktů téměř vždy
peněžní prostředky.
ZAMAZALOVÁ (2015, s. 49) poté definuje pojem produkt v jednoduché formulaci
jako „cokoli hmotného či nehmotného, co prostřednictvím procesu směny uspokojí
potřeby spotřebitele nebo firemního zákazníka“.

3.3.1 Sportovní produkt
Sportovní produkt lze rozdělit do dvou základních kategorií. První kategorii tvoří zboží,
kam patří např. sportovní vybavení, výživové doplňky nebo sportovní oblečení. Druhá
kategorie se skládá ze služeb, které může člověk využít např. při cvičení v posilovně
nebo při návštěvě sportovního utkání. Podle ČÁSLAVOVÉ (2009, s. 116) se
za sportovní produkt mohou považovat „veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené
k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a
sport.“ Autorka zároveň v rámci této teorie specifikovala typ zákazníka, na kterého jsou
sportovní produkty cíleny.
Zajímavou teorii popisují autoři MULLIN, HARDY a SUTTON (2007), kteří dělí
sportovní produkt na dvě části: jádro a jeho nástavbu. Tyto dvě části pak dohromady
tvoří tzv. „svazek užitků.“
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Obrázek 6: Sportovní produkt (jádro produktu a jeho nadstavba)

Zdroj: MULLIN, HARDY, SUTTON (2007) – vlastní zpracování

Jádro sportovního produktu se skládá ze čtyř složek:


Forma hry – pravidla + individuální herní technika



Hráči



Sportovní výbava a výstroj



Místo

Jádro produktu se liší zejména v rámci různých sportů, kdy např. u florbalu je úplně
odlišná forma hry oproti tenisu. Pokud však srovnáváme jeden sport (např. hokej)
v různých úrovní soutěže, tak jádra produktů budou hodně podobná. Příkladem může
být amatérská liga a mistrovství světa, kde zůstává stejná forma hry nebo výbava
sportovců.
Do nadstavbové části patří:


Programy



Maskoti



Vstupenky



Audiovizuální nahrávky



Hudba



Statistiky
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Nadstavba je pak přidanou hodnotou produktu, jelikož ho pomáhá zlepšovat. Díky
nadstavbovým prvkům si produkt může oblíbit i spotřebitel, který o produkt jako takový
zájem neměl. Jako příklad je možné uvést bohatý doprovodný program, který dokáže
dostat na stadiony celé rodiny s dětmi.
Někteří autoři naopak pohlížejí na sportovní produkt mnohem jednodušším způsobem.
SMITH (2008) rozděluje sportovní produkt do čtyř segmentů:


Sportovní zboží



Sportovní služby



Myšlenky



Kombinace zboží, služeb a myšlenek

3.3.2 Klasifikace sportovního produktu
Každý autor zabývající se sportovním marketingem má jiný úhel pohledu na klasifikaci
sportovního produktu. ČÁSLAVOVÁ (2004 in ČÁSLAVOVÁ, 2009, s. 123-124) dělí
sportovní produkt do následujících pěti kategorií s konkrétními příklady:








Základní produkty tělesné výchovy
-

Nabídka tělesných cvičení

-

Nabídka sportovních akcí

-

Nabídka turistických akcí

Produkty vázané na osobnost
-

Sportovní výkony vázané na osobnost sportovce

-

Výkony trenérů

-

Reklamní vystoupení sportovců

Myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu
-

Myšlenky iniciující tělovýchovnou a sportovní oblast

-

Sportovní informace šířené médii

-

Hodnoty zážitku v tělesné výchově a sportu

Produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty
-

Tělovýchovná a sportovní zařízení (spolková, komunální, státní)

-

Vzdělání ve sportu

-

Pojištění cvičenců a sportovců

-

Doprava na soutěže
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-

Vstupenky

-

Sponzoring

-

Dary a podpora

-

Propagace zboží a suvenýry

-

Společenské akce

Klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu
-

Tělovýchovné a sportovní nářadí

-

Tělovýchovné a sportovní náčiní

-

Sportovní oblečení

Trochu jednodušší rozdělení sportovního produktu nabízí autoři FULLERTON a MERZ
(2008 in NOVÁ et al. 2016, s. 151):


Divácký produkt



Participační/účastnický produkt



Sportovní potřeby, nářadí, oblečení, obuv a produkty související se sportem



Nesportovní produkty (zboží a služby nepřímo související se sportem)

Vzhledem k charakteru práce je zapotřebí hledět na sportovní produkt hlavně jako na
službu. CHELLADURAI (2014) rozděluje sportovní služby do následujících kategorií:


Služby účastníkům



Divácké služby



Sponzorské služby



Dárcovské služby



Sociální myšlenky (nápady)

Z pohledu fanouška fotbalu hrají hlavní roli divácké služby, kam patří například obsluha
na stadionu, pohodlné zázemí, bezpečnost, doprovodné programy nebo i samotný výkon
hráčů na hřišti. Klub se tak musí snažit poskytnout co nejlepší divácké služby, aby měli
fanoušci důvod k návštěvě dalších utkání.
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3.3.3 Specifické vlastnosti sportovního produktu
Většina druhů produktů má své specifické vlastnosti a jinak tomu není ani ve sportu.
Zde se totiž vyskytují takové prvky, které ze sportovního produktu dělají výjimečnou
věc. MULLIN, HARDY a SUTTON (2000 in NOVÁ et al. 2016, s. 152) definují
specifické vlastnosti sportovního produktu tímto způsobem:


Sportovní produkt je nekonzistentní od spotřeby do spotřeby. Tím je
myšleno, že hra, která se hraje dnes, bude vypadat jinak, pokud se bude hrát
např. za týden. Přesto, že se hra může opět konat ve stejný čas, na stejném místě,
ve stejném složení, se stejným vybavením, tak přesto je výsledek vždy potvrzen
až na konci této hry. Navíc pokud se k tomu všemu přidají proměnné, jako např.
změna počasí, zranění hráčů nebo účast diváků, vytvoří se tím zcela jiný
produkt.



Sportovní produkt je charakteristický spontaneitou a nejistotou. Především
nejistota výsledku hraje velikou roli při návštěvě sportovního utkání. Sportovní
produkt se tak snaží zachovat atraktivitu, jak pro účastníka, tak pro diváka.



Rozšiřování sportovního produktu. Tato charakteristika se opírá o obrázek 6,
kde MULLIN, HARDY a SUTTON (2007) rozdělili sportovní produkt na jádro
a jeho nástavbu. Samotná hra nebo sportovní výkon tvoří jen část většího celku
doplněného např. o atmosféru, vybavení, místo konání, přestávková show nebo
stravovací služby. Jelikož organizátoři téměř nikdy nemohou kontrolovat hru
nebo výkon hráčů, musejí neustále pracovat na rozšiřování produktu, aby tak
vytvořili kvalitní sportovní zážitek s mnoha výhodami pro více spotřebitelů.

V případě této práce se sportovní produktem rozumí fotbalové utkání, na které je
nahlíženo především jako na službu. Z tohoto důvodu je zapotřebí uvést charakteristické
znaky, jenž se týkají právě služeb v oblasti sportu. KOTLER a kol. (2007) popisují pět
základních vlastností služeb:


Nehmotnost



Neoddělitelnost



Proměnlivost



Pomíjivost



Absence vlastnictví
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Nehmotnost služeb znamená, že před nákupem si ji nelze prohlédnout, ochutnat ani
poslechnout. Díky této vlastnosti se spotřebitel vystavuje určitému riziku, jelikož není
schopen odhadnout svůj výsledný užitek ze spotřeby dané služby. Pokud si tedy divák
zakoupí vstupenku na fotbalové utkání, tak mu nikdo nemůže zaručit, že se zápas bude
vyvíjet podle jeho představ.
Hlavním znakem neoddělitelnosti služeb je, že se vážou na jejich poskytovatele.
Poskytování služeb tak probíhá současně s jejich spotřebou. V případě návštěvy
fotbalového utkání je služba tvořena hráči obou týmů, přičemž ji nelze poskytovat
v jejich nepřítomnosti. Zároveň se zde divák setkává s dalšími spotřebiteli dané služby,
jejichž chování může hrát roli při zhodnocení spokojenosti s návštěvou utkání.
Proměnlivost služeb závisí na tom, kdo, kde, kdy a jakým způsobem službu poskytuje.
Pokud byl například fanoušek spokojený s poslední návštěvou fotbalového utkání, tak
příště to tak být nemusí. Příkladem nespokojenosti diváka pak může být negativní
výsledek zápasu, nepříjemná obsluha nebo déšť.
Pomíjivost je založena na nemožnosti skladovat služby pro pozdější užití. Fotbalová
utkání jsou naplánována na určité datum a čas, proto nelze v nepřítomnosti diváka
službu přesunout na později.
Posledním charakteristickým znakem služeb je absence vlastnictví. Službu tedy nelze
vlastnit a spotřebitel k ní má přístup jen po stanovenou dobu. Pokud si divák koupí
vstupenku na utkání, tak mu tím vzniká právo na spotřebu pouze v rámci jednoho
zápasu.

3.4 Fan Cost Index
Fan Cost Index představuje statistickou veličinu, která se používá k zachycení nákladů
fanoušků v rámci návštěvy konkrétních sportů, lig nebo týmů. Tato sportovní veličina
se využívá především v USA, kde se každoročně vedou statistiky u nejvýraznějších
sportů v této zemi, kam patří hlavně americký fotbal, baseball, basketbal a lední hokej.
Fan Cost Index vyjadřuje výdaje, které vynaloží čtyřčlenná rodina na danou sportovní
událost. Jelikož nákupní chování fanoušků se může lišit, tak marketingová agentura
Team Marketing Report sestavila základní seznam produktů, které si diváci v USA
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v rámci jednoho utkání běžně pořídí. Seznam obsahuje tyto položky (TEAM
MARKETING REPORT, 2020):


4 lístky (průměrná cena v rámci sportovní události)



4 malé nealkoholické nápoje



2 malá piva



4 hotdogy



Parkovné



2 dospělé čepice (nejlevnější varianta čepice)



2 zápasové programy*

Tyto položky tvoří dohromady Fan Cost Index (zkráceně FCI), jehož výsledná hodnota
se udává v amerických dolarech. V aktuálních výpočtech FCI se nicméně již
nevyskytují zápasové programy, které ve většině případů obsahují informace směrem
k utkání a soupeři. Tyto informace se mohou týkat například předzápasových statistik,
výsledků posledních vzájemných zápasů nebo i klubových sponzorů. Tabulka 1 slouží
jako ukázka FCI v rámci MLB (nejvyšší baseballová liga v severní Americe).
V tabulce 1 již nejsou započítány zápasové programy.

Tabulka 1: Fan Cost Index v rámci MLB

Zdroj: vlastní zpracování podle webu teammaerketing.com v programu Microsoft Excel

V tabulce 1 jsou zobrazeny ceny jednotlivých produktů a zároveň výsledný FCI v rámci
jednotlivých týmů za rok 2020. V tabulce jsou zachyceny pouze některé kluby
z MLB, konkrétně pět týmů s nejvyšším FCI, a pět týmů s nejnižším FCI v rámci celé
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ligy. Z tabulky jasně vyplývá, jak se celkový FCI u týmů ze spodní části výrazně liší
oproti týmům z horní poloviny. K tomuto velkému rozdílu přispívají hlavně rozdílné
průměrné ceny lístků, které se liší klidně i o desítky dolarů.
Samozřejmě FCI často nemusí odpovídat realitě, jelikož právě chování spotřebitele zde
hraje velikou roli. Existuje celá řada typů, jak lze obejít FCI, a snížit tak výdaje. Divák
si může například sehnat levnější lístky než je průměrná cena za ně, avšak místa tím
pádem mohou mít horší výhled. Dále v případě, že to je v místě konání dovolené, tak si
diváci mohou přinést svoje jídlo a pití, nebo se mohou najíst předtím. Z hlediska
dopravy je kolikrát pro rodinu výhodnější využít městskou hromadnou dopravou, která
ve výsledku vyjde častokrát levněji. Zjednodušeně se dá říci, že existuje nespočet
možností, jak může spotřebitel změnit svoje výdaje, avšak měření celkového FCI
probíhá již několik let podle stejného vzorce (WHAT IS THE FAN COST INDEX
(FCI), 2020).

3.4.1 Americké a evropské sportovní prostředí
Jak již bylo zmíněno, Fan Cost Index představuje statistickou veličinu, která měří
náklady fanoušků na sportovní utkání. Problém u této veličinu může nastat v případě, že
by jí agentury, zabývající se Fan Cost Indexem, chtěly aplikovat na jiné
než severoamerické sportovní prostředí. Sport v USA a Kanadě se v určitých oblastech
podstatně liší od Evropy, a proto by měly agentury tuto veličinu přizpůsobit dané
oblasti.
Hlavním rozdílem v rámci sportu v Severní Americe oproti Evropě je ten, že se v USA
a Kanadě nahlíží na sport především z komerčního hlediska. Cílem majitelů klubů je
hlavně maximalizovat zisk, zatímco v Evropě se zdůrazňuje především maximalizace
užitku. Praktičtěji se dá nazvat maximalizace užitku jako maximalizace výher. Ředitelé,
manažeři, hráči a podporovatelé touží po herním úspěchu, a proto se sportovní kluby
v Evropě snaží nabízet především herní úspěch, který je často vystavený finančnímu
omezení. I v tomto případě může být klub ziskový, aniž by jeho primárním záměrem
byla maximalizace zisku (NOVÁ et al., 2016).
Pro diváka a fanouška je vždy důležité, aby sportovní liga byla napínavá, dramatická a
s nejistým výsledkem až do konce. Z tohoto důvodu je důležité, aby byla liga
výkonnostně co nejvyrovnanější. Bohužel soutěžní nevyrovnanost je častým jevem
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ve sportovních ligách, kde rozdíly v příjmech jednotlivých klubů určují chod ligy.
V Severní Americe mají tento problém zajištění v podobě několika regulačních
nástrojů, které přispívají ke srovnatelné kvalitě týmů, a tím i vyrovnanosti soutěže.
Naopak v evropských soutěžích neexistují obdobné regulační nástroje (NOVÁ et al.,
2016).
Podstatným rozdílem mezi Severní Amerikou a Evropou v rámci sportu jsou i samotné
týmy. V Severní Americe jsou týmy franšízami, které lze zakoupit a přesunout
do jiného města. V této oblasti se zároveň na týmy pohlíží jako na podnikatelské
subjekty, které ve skutečnosti nepředstavují nic, žádnou sociální skupinu nebo třídu, a
fanoušci soupeřících týmů se nijak výrazně neliší. To má tendenci vytvářet mnohem
méně nepřátelskou atmosféru a mnohem více lásky sdílené mezi fanoušky týmů.
Z tohoto

důvodu

jsou

sportovní

akce

v Severní

Americe

ideální

pro rodiny s dětmi, jelikož zde mají vysokou jistotu bezpečí. (WHAT ARE THE
DIFFERENCES BETWEEN THE AMERICAN SPORTS CULTURE AND THE
EUROPEAN SPORT CULTURE, 2011).
Jak již bylo vysvětleno předtím, tak v Severní Americe cílí sportovní ligy
na maximalizaci zisku. Pro maximalizaci zisku je nutné, aby příjmy co nejvýše
převyšovaly výdaje. U příjmových položek sportovních klubů hrají nezanedbatelnou
roli útraty fanoušků na stadionu i mimo něj. Kluby si to moc dobře uvědomují, a proto
se snaží spolupracovat s diváky v den zápasu, mimo soutěžní den, přímo na stadionu i
mimo něj. Zejména v den zápasu se toho v severoamerických ligách děje mnohem více
než v tradičních evropských ligách. Klasickými činnostmi, které jsou zde běžné, jsou
například sponzorované fanouškovské zóny, stánky se suvenýry na každém rohu,
nabídka produktů výměnou za osobní údaje, soutěže a další doplňující události
k zápasu, mezi něž patří například roztleskávačky, polibky na kamery, vizuální efekty a
mnohé další výhody, které utkání nabízí (NICOLAU, 2018).
Celkově lze konstatovat, že v USA a Kanadě je rozdílná kultura sportu oproti Evropě.
V USA a Kanadě se sport jeví jako určitá forma zábavy, kdy si fanoušci chtějí užít
zápas se vším všudy. Zapojení fanoušků je zde na jiné úrovni oproti Evropě, kde
fanoušci chodí na zápasy především s cílem vidět svůj klub podat co nejlepší výkon a
vyhrát. Tyto rozdíly se poté mohou potencionálně promítnout do vytvořeného Fan Cost
Indexu pro českou Fortuna:Ligu.
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4

METODIKA PRÁCE

V této kapitole jsou popsány metodické postupy, pomocí nichž by měly být postupně
plněny stanovené cíle. Vzhledem k tomu, že se práce zabývá širokým spektrem
fanoušků a jejich nákupním chováním, tak byla použita kvantitativní metoda sběru dat.
Sběr konkrétních informací o fanoušcích poté proběhl formou elektronického
dotazníku, který byl publikován pomocí emailu a sociální sítě Facebook.

4.1 Zdroje dat
Jedním z prvních kroků marketingového výzkumu bylo stanovení zdrojů dat. Data se
dělí do dvou kategorií, a to na primární a sekundární. Hlavním znakem sekundárních dat
je, že byla již dříve sesbírána a velmi často je možné je opakovaně použít. Většinou se
jedná o volně dostupné zdroje z různých firem nebo institucí. Mezi velké výhody
sekundárních dat patří dostupnost a cena za jejich pořízení, avšak pokud s nimi chce
člověk pracovat, tak si musí pohlídat jejich aktuálnost a přesnost (KOZEL a kol., 2011).
Nicméně pro účely této práce byla klíčová data primární. Tento typ dat se používá až
v případě, kdy data nemohou být získána ze sekundárních zdrojů. Primární data jsou
shromažďována se záměrem vyřešení určitého problému a jejich hlavní výhodou je
aktuálnost a konkrétnost, přičemž s čerpáním primárních dat se zároveň pojí vysoká
finanční a časová náročnost (KOZEL a kol., 2011).
KOTLER a kol. (2007) navíc dodávají, že je zapotřebí pečlivě sbírat primární data, aby
poté bylo možné interpretovat aktuální, relevantní a objektivní informace k dané
problematice.
Sekundární data směrem k problematice této práce nebyla v době zpracování volně
dostupná, a proto byly použity primární údaje. Hlavní zdroje dat tak tvořily přímo
odpovědi jednotlivých respondentů, na základě kterých se poté stanovily celkové
výsledky.

36

4.2 Popis výzkumného souboru
Před stanovením metody sběru dat bylo zapotřebí určit cílovou skupinu respondentů.
V tomto ohledu je nutné rozlišovat základní a výběrový soubor. Základní soubor
zahrnuje všechny statistické jednotky, u kterých by daný jev mohl nastat a u kterých by
bylo možné zjišťovat platnost hypotéz. Jelikož většinou je téměř nemožné pracovat
s celým základním souborem, tak se v rámci výzkumu stanoví tzv. výběrový soubor
(VOJTÍŠEK, 2012).
Výběrový soubor je tvořen pouze jednotkami, s nimiž se během výzkumu skutečně
pracuje. V případě této práce byly součástí základního souboru všechny osoby starší 18
let, které chodí alespoň příležitostně na utkání české nejvyšší fotbalové soutěže.
Reprezentativní vzorek byl poté tvořen pouze malý procentem respondentů
ze základního souboru, přičemž celý dotazník vyplnilo celkem 657 lidí.

4.3 Použité metody a techniky sběru dat
Jak již bylo zmíněno předem, tak pro účely této práce byl využit kvantitativní výzkum.
Hlavním účelem kvantitativního výzkumu je dle TAHALA (2017) odpovědět na otázku
kolik pozorovaných jednotek má určitý názor nebo kolik jednotek vykazuje známky
určitého chování. Výsledná data se poté dají zpracovat a vyhodnotit, přičemž výstupem
kvantitativního výzkumu bývají většinou statistické tabulky a grafy.
Před provedením kvantitativního výzkumu je potřeba zvolit vhodnou techniku sběru
dat. KOZEL a kol. (2011) rozděluje metody sběru dat na pozorování, dotazování a
experiment. Autor dodává, že celosvětově se nejvíce využívá dotazníkové šetření,
přičemž aktuálním vzestup popularity se objevuje u online dotazování.

4.3.1 Dotazování
Dotazníkové šetření patří mezi jedny z nejčastěji používaných technik sběru dat.
Pomocí dotazníku je možné shromáždit informace od velkého vzorku respondentů,
přičemž jeho hlavní výhodou je časová a finanční nenáročnost ve srovnání s ostatními
metodami. Naopak mezi největší nevýhody dotazníku patří nízká návratnost
a zkreslenost odpovědí (OLECKÁ a IVANOVÁ, 2010).

37

Samotné dotazování se může lišit podle způsobu kontaktu s respondentem. KOZEL a
kol. (2011) rozděluje způsoby dotazování na osobní, telefonické, online a písemné.
V rámci této práce bylo nejprve vybráno osobní dotazování, které by sice bylo časově a
finančně náročné, nicméně by pravděpodobně poskytlo relevantní informace. Bohužel
okolnosti spojené s pandemií covidu-19 neumožnily provedení osobního kontaktu
s fanoušky, a tak byl výzkum převeden do elektronické formy.
Elektronická verze dotazníku má řadu výhod, mezi něž patří především levné a rychlé
použití. Dále je možné pomocí grafických pomůcek atraktivně prezentovat daný
výzkum, který lze díky elektronickému zpracování výsledků snadno vyhodnotit.
Nicméně velikou roli v úspěšnosti online dotazníku hraje návratnost a důvěryhodnost
odpovědí a s těmito negativními faktory je potřeba počítat ještě před začátkem výzkumu
(KOZEL a kol., 2011).
Vzhledem k epidemiologické situaci byl pro účely této práce vytvořen online dotazník
na platformě Click4Survey.cz, který byl následně distribuován prostřednictvím e-mailu
a sociální sítě Facebook vybraným skupinám respondentů. Nicméně před oficiálním
vypuštěním dotazníku bylo zapotřebí provést dvě operace – operacionalizaci a pilotáž.

4.3.2 Operacionalizace
Před sestavením dotazníku bylo nejprve nutné provést operacionalizaci, kterou lze
definovat jako „proces, kdy z pojmů obsažených v obecné hypotéze vytváříme
proměnné. Všechny proměnné zmíněné v hypotéze musejí mít validní operační definici,
tedy musejí být měřitelné“ (VOJTÍŠEK, 2012, s. 15).
Operacionalizace v rámci výzkumu Fan Cost Indexu byla rozdělena do pěti primárních
oblastí – účast na zápasech, občerstvení, doprava na utkání, zápasový program a
merchandising. Kompletní struktura operacionalizace je zobrazena na obrázku 7.
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Obrázek 7: Operacionalizace – Fan Cost Index

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím programu Microsoft Word

Po provedení operacionalizace přišlo na řadu sestavení dotazníku. Před jeho
zveřejněním bylo nutné otestovat dotazník na malé skupině respondentů v rámci tzv.
pilotáže.

4.3.3 Pilotáž
Pilotáž neboli pilotní studie se používá ke zjištění relevance výzkumného záměru.
Hlavním cílem pilotáže je odhalit nedostatky výzkumného projektu ještě před jeho
uskutečněním. V případě pilotáže u dotazníkového šetření se ověřuje, zda jsou
výzkumné otázky kladeny jasně, srozumitelně, a zda na sebe správně navazují. Případné
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nedostatky se díky pilotní studii mohou včas identifikovat a po odhalení různých
nedokonalostí výzkumu je možné provést jednotlivé technické úpravy (VOJTÍŠEK,
2012).
Před finální distribucí dotazníku tak byla provedena pilotní studie u 4 respondentů, kteří
svou charakteristikou spadají do výběrového souboru výzkumu. Po vyplnění dotazníku
byly respondenti kontaktováni ohledně zpětné vazby, která by pomohla doladit
výslednou strukturu a formu otázek.
Všichni 4 respondenti měli stejnou připomínku k otázkám č. 12, 13, 15, 16, 21 a 22, kde
jim nevyhovovalo povinné zapsání nul u určitých produktů. Nicméně respondenti byli
poté seznámeni s informací, že tuto skutečnost není možné z technického hlediska
předělat. Na základě připomínky jednoho z respondentů byla otázka č. 9 rozšířena
o možnost „nejbližší příbuzní“ a předešlá odpověď „kamarádi“ byla doplněna o „kolegy
a spolužáky“. Jinak z celkového hlediska shledali respondenti dotazník za jasný a
srozumitelný.

4.4 Sběr dat
Sběr dat proběhl formou elektronického dotazníku, jehož výsledná podoba je
k dispozici v příloze této práce. Dotazník byl poprvé distribuován 27. 4. 2021 v čase
16:38, přičemž hlavní distribuční kanál tvořila sociální síť Facebook, přes kterou lze
oslovit široké spektrum respondentů.
Nicméně v první fázi distribuce byly nejprve rozeslány e-maily přímo na adresy
oficiálních fanklubů z Fortuna:Ligy. Součástí těchto e-mailů byla prosba o pomoc
s distribucí dotazníku mezi fanoušky jejich klubu. Jediná odpověď dorazila od fanklubu
AC Sparta Praha, který poskytl e-mailové adresy, na něž lze dotazník zaslat. Vzhledem
k vysoce malé návratnosti odpovědí se přistoupilo k distribuci prostřednictvím sociální
sítě Facebook.
Na Facebooku poté probíhala komunikace s neoficiálními fanouškovskými skupinami
fotbalových klubů hrajících ve Fortuna:Lize. Po dohodě se správci bylo možné
distribuovat online dotazník do těchto facebookových skupin:


Fanoušci Bohemians Praha 1905



Oficiální FANKLUB 1. FK Příbram
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Jizerskohorský FanClub



Fanklub FK Teplice



Baník Ostrava fanouškům



Neoficiální fanklub: SK Dynamo České Budějovice



SlaviaPortal



FC Baník Ostrava Fans



Fanoušci FC Slovan Liberec



Sfc.4fan.cz



Milujeme Fotbal



Fotbal a vše kolem něj – fanoušci

Dotazník byl také distribuován na facebookové stránce EuroFotbal.cz, díky jejíž
mediální známosti bylo možné sehnat dostatek respondentů.
Výzkumu se tak celkem zúčastnilo 1205 respondentů, přičemž pouze 657 respondentů
vyplnilo celé dotazníkové šetření. Návratnost dotazníku činila 55 % a k jeho oficiálnímu
ukončení došlo 15. 5. 2021 v čase 21:05.

4.5 Zpracování a analýza dat
Odpovědi z dotazníku byly zpracovány v rámci stránky Click4Survey.cz, na které
dotazník proběhl. Na této stránce zároveň lze využít funkci vytvoření grafů, pomocí
které lze snáze pracovat s jednotlivými daty. Některé údaje byly také zpracovány
do tabulek prostřednictvím programu Microsoft Excel.
Na základě získaných odpovědí proběhlo sestavení jednotlivých položek pro Fan Cost
Index. Pomocí statistických výpočtů byla určena velikost jednotlivých položek, přičemž
nejpoužívanější statistickou funkcí byl aritmetický průměr. Veškeré početní operace
byly provedeny v programu Microsoft Excel.
Po sestavení Fan Cost Indexu byly vypočteny náklady diváků v návaznosti na velikost
jednotlivých položek. Výpočet Fan Cost Indexu poté proběhl pouze u 8 klubů hrajících
ve Fortuna:Lize, jelikož nebylo sesbíráno dostatečné množství odpovědí od fanoušků
zbylých 10 týmů.
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5

VÝSLEDKY VÝZKUMU

Výzkum probíhal formou elektronického dotazníku, jenž obsahoval dohromady 22
otázek. Dotazník byl tvořen otevřenými a uzavřenými otázkami, přičemž některé otázky
se respondentovi zobrazily jen na základě předchozí odpovědi. Výsledky byly poté
zpracovány do přehledných grafů a tabulek, které budou rozebrány v rámci této
kapitoly. Výsledky byly zároveň uspořádány do šesti kategorií: základní informace
o respondentovi, doprava na utkání, návštěva utkání, občerstvení na utkání, zápasový
program (bulletin) a merchandising.

5.1 Základní informace o respondentovi
Dotazníkové šetření vyplnilo celkem 657 respondentů, přičemž hned otázka č. 1
eliminovala osoby, které byly v době vyplňování dotazníku mladší 18 let. Tato otázka
byla do dotazníku vložena z důvodu požadavků od Etické komise UK FTVS.
Pokud respondent v dotazníku uvedl, že není starší 18 let, tak nemohl ve vyplňování
dále pokračovat. Po této otázce nakonec zbylo 645 respondentů, kteří se přesunuli
k další části.
Otázka č. 2 se týkala návštěvy utkání, kde respondenti museli uvést, jestli alespoň
příležitostně navštěvují fotbalová utkání v rámci Fortuna:Ligy. V otázce bylo uvedeno
slovo „příležitostně“, jelikož hledání respondentů, kteří chodí na všechny zápasy, by
bylo daleko obtížnější, a z pravidla u menších klubů by nastal problém s hledáním
dostatečného počtu odpovědí.

Graf 1: Návštěva utkání

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky
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Z grafu 1 lze potvrdit, že dotazník byl distribuován potřebným cílovým skupinám.
Celkem 95 % respondentů zde uvedlo, že alespoň občas navštěvují fotbalová utkání
v rámci české nejvyšší soutěže. Pod otázkou byla zároveň uvedena informace,
že návštěva zápasu se týká období před pandemií koronaviru.
V otázce č. 3 pak měli respondenti odpovědět na otázku, kterému klubu v rámci
Fortuna:Ligy fandí. V letošním ročníku Fortuna:Ligy hraje celkem 18 týmů, přičemž
FC Zbrojovka Brno a FK Pardubice se probojovaly do této soutěže až po sezoně
2019/20. FC Zbrojovka Brno a FK Pardubice sice v předchozích letech hráli v nižší
soutěži, nicméně na začátku a na konci letošní sezony mohli již diváci na tribuny, proto
bylo vhodné jejich fanoušky do výzkumu také zapojit. Na grafu 2 a 3 jsou zachyceny
odpovědi na otázku č. 3.

Graf 2: Klubová příslušnost fanoušků – 1. část

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky

Z grafu 2 vyplývá, že přes 50 % všech respondentů tvořili fanoušci dvou nejslavnějších
českých klubů – Slavie a Sparty. Vzhledem k velkým fanouškovským základnám těchto
klubů bylo výrazně jednodušší shánět jejich přívržence pro vyplnění dotazníku. Jako
důkaz vysoké počtu fanoušků lze použít statistiku průměrné domácí návštěvnosti těchto
klubů, která je již několik let v řadě nejvyšší v celé lize (FORTUNA:LIGA, 2021).
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Graf 3: Klubová příslušnost fanoušků – 2. část

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky

Graf 3 navazuje na graf 2 a zobrazuje četnost odpovědí u ostatních klubů
z Fortuna:Ligy. Pouze u 8 týmů z nejvyšší soutěže bylo zaznamenáno více než 20
odpovědí, což by mohlo způsobit problémy při výpočtu Fan Cost Indexu u zbylých 10
týmů.

5.2 Doprava na utkání
V další části výzkumu byly zjišťovány informace, jež souvisí s dopravou fanoušků
na utkání. V otázce č. 4 respondenti odpovídali na otázku, jakým způsobem se
dopravují na utkání, přičemž měli na výběr ze čtyř možností.
Fotbaloví diváci mohou v dnešní době využít hned několik způsobů, jak se dopravit
na sportovní utkání. Mezi nejčastěji používané způsoby obvykle patří doprava autem
nebo městskou hromadnou dopravou. Doprava autem je pro fanoušky většinou
pohodlnější a hlavně při ní nejsou osoby závislé na jízdním řádu. Na druhou stranu
mohou mít fanoušci problémy s hledáním parkovacího místa, nebo se mohou zaseknout
v dlouhé koloně. Městská hromadná doprava má naopak tu výhodu, že je většinou
levnější, a během hracích dnů jsou obvykle posíleny dopravní spoje, aby bylo možné
všem divákům zajistit včasný příchod na utkání.
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Graf 4: Způsob dopravy na utkání

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky

Z grafu 4 lze vyvodit, že necelých 90 % respondentů se dopravuje na utkání autem nebo
městskou hromadnou dopravou. Pěšky na zápas chodí 13 % respondentů, což většinou
lze zaznamenat u osob bydlících v blízkosti stadionu. Pouze 7 respondentů využívá
v rámci dopravy na utkání klubový autobus, jenž je využíván při cestách na venkovní
zápasy. Vzhledem k malému počtu odpovědí u možnosti jízdy klubovým autobusem se
nebude s těmito odpověďmi dále pracovat. Ze stejného důvodu lze vynechat i odpovědi
na otázku č. 6, která se týká způsobu placení za poskytnutí jízdy klubovým autobusem.
Na otázku č. 5 poté odpovídali pouze ti respondenti, jež uvedli u otázky č. 4 dopravu
autem. U otázky č. 5 měli respondenti odpovědět, na jakém místě při návštěvě utkání
parkují, přičemž měli na výběr parkování přímo u stadionu, nebo parkování kdekoli
mimo parkoviště u stadionu.

Graf 5: Parkování autem u stadionu

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky
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Na grafu 5 lze vidět, že 55 % respondentů používajících k dopravě auto parkuje zásadně
mimo parkoviště u stadionu. Naopak 32 % respondentů uvedlo, že využívají parkoviště
u stadionu, i když za něj musí zaplatit. Zde ovšem vyvstává otázka, zda je parkoviště
zpoplatněno, či nikoliv. Zbývajících 13 % respondentů uvedlo, že u stadionu, který
navštěvují, se nenachází parkoviště.
Na otázku, proč 55 % respondentů nevyužívá parkování u stadionu, lze nahlížet
různými způsoby. Pro respondenty může být parkování u stadionu nevyhovující
z finančního hlediska, nebo z důvodu nedostatečné kapacity. Zároveň na parkovišti
u stadionu může po konci utkání nastat dopravní kolaps, kterému se respondenti tímto
způsobem mohou vyhnout.
Otázka č. 7 zjišťuje, kolik korun fanoušky stojí využití placeného parkování u stadionu
při návštěvě utkání. Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří spadají
do kategorie osob využívajících parkování u stadionu. U této otázky zároveň nebyly
na výběr možnosti odpovědí, ale respondenti odpovídali vlastními slovy. Z tabulky 2 lze
vyčíst, jaké částky se v odpovědích nejvíce vyskytovaly.

Tabulka 2: Výdaje diváků spojené s parkováním u stadionu

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky a programu Microsoft Excel

V tabulce 2 jsou zobrazeny všechny odpovědi na otázku č. 7. Necelá třetina respondentů
(31) uvedla, že parkování na stadionu je běžně stojí 100 Kč. Naopak 21 respondentů
uvedlo, že parkují u stadionu zdarma, což lze považovat za velikou výhodu při návštěvě
utkání. Zbytek odpovědí se pohyboval v rozpětí od 30 do 400 Kč. Tabulka 2 bude
potencionálně využita až při výpočtu Fan Cost Indexu pro jednotlivé kluby.
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5.3 Návštěva utkání
Tato část dotazníku byla zaměřena na zjištění informací, jež se týkají počtu osob, se
kterými chodí respondenti na utkání. Dále se v rámci výzkumu zkoumalo, jaké jsou
vzájemné vazby mezi osobami, a kolik korun respondenti běžně utratí za lístek
na utkání.
Otázka č. 8 měla za úkol zjistit, v jakém počtu osob daný respondent nejčastěji
navštěvuje fotbalová utkání.

Graf 6: Počet osob na utkání

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky

Na grafu 6 je zachycena četnost všech odpovědí na otázku č. 8, přičemž respondenti
měli na výběr z možností od 1 do 11 a více. Z grafu vyplývá, že v relativně malém
počtu případů chodí diváci na utkání sami. Respondenti dále uvedli, že v největším
počtu případů chodí na zápasy pouze ve dvou. Na téměř stejné procentuální úrovni se
nachází skupinky po 3 a po 4, které dohromady představují 39 % odpovědí. Zajímavou
informaci přinesla poslední možná odpověď čili 11 a více, kterou zaškrtlo celkem 29
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respondentů. V tomto případě se může jednat o velmi početné skupiny největších
příznivců daného klubu, které poté na zápase vytváří tu pravou atmosféru.
V otázce č. 9 měli respondenti za úkol vybrat, v jakém vzájemné vztahu jsou s osobami,
s nimiž na utkání chodí. V rámci této otázky byly na výběr 3 možnosti, přičemž
respondenti mohli zaškrtnout všechny varianty. Z grafu 7 lze vyčíst, jak respondenti
odpovídali.

Graf 7: Příbuzenské vztahy mezi fanoušky

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky

Z grafu 7 lze jasně vyčíst, že 79 % respondentů chodí na fotbalová utkání v doprovodu
svých přátel, kolegů nebo spolužáků. Jen 34 % respondentů uvedlo, že s sebou na zápas
bere rodinné příslušníky. Kategorii nejbližších příbuzných zvolilo pouze 14 %
dotazovaných, přičemž za nejbližší příbuzné se považují například bratranci, sestřenice,
strýčci a další příbuzní. Souhrnně lze konstatovat, že zúčastnění respondenti značně
preferují návštěvu fotbalového utkání po boku svých kamarádů.
Otázka č. 10 zjišťovala, jakou částku běžně vynaloží divák při nákupu lístku. Jelikož
existuje veliké množství fanoušků, kteří si každoročně pořizují klubovou permanentku,
tak bylo zapotřebí otázku č. 10 rozšířit o tuto variantu. Pokud byl respondent majitelem
permanentky, tak místo svých výdajů na pořízení lístku uvedl právě cenu této
permanentky. Aby bylo možné odlišit lístky od permanentek, byli respondenti požádáni
o zapsání písmena „P“ před částku vynaloženou právě na permanentku. V tabulce 3 jsou
zobrazeny jednotlivé částky a jejich četnost, přičemž respondenti měli zcela volnou
ruku při vyplňování odpovědi.
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Tabulka 3: Výdaje vynaložené respondenty při nákupu jednoho lístku nebo permanentky

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky a programu Microsoft Excel

V tabulce 3 jsou zobrazeny odpovědi na otázku č. 10. V horní části se nacházejí ceny
lístků a v dolní části se poté vyskytují ceny permanentek. U každé uvedené částky je
zobrazena i četnost, přičemž u permanentek byly částky zapsány v určitém rozpětí,
jelikož se u nich vyskytovalo široké množství různých odpovědí. Respondenti, již
uvedli v 25 případech částku „0 Kč“, u několika odpovědí přidali komentář, proč
za lístek nevynaložili ani korunu. Někteří respondenti tak uvedli, že lístky dostávají
například zdarma v práci, od sponzorů, nebo protože vlastní průkaz ZTP.
Tabulka 3 zároveň poskytla zajímavé informace, které se týkají permanentek. Majitelé
permanentek totiž představují třetinu všech respondentů, což zvyšuje relevantnost
informací v rámci výzkumu. Majitelé permanentek mají větší vztah ke svému klubu a
hlavně častěji navštěvují utkání, proto jsou jejich odpovědi klíčové. Údaje z tabulky 3
budou využity až při výpočtu Fan Cost Indexu pro jednotlivé kluby.
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5.4 Občerstvení na utkání
Nedílnou součástí každého utkání v české nejvyšší fotbalové soutěži jsou stánky
s občerstvením. Ve většině případů si samotné kluby najímají externí dodavatele, kteří
zajistí dostatečné množství občerstvení. Často se stává, že externí dodavatel zajišťuje
i personál do jednotlivých stánků, aby bylo možné obsloužit všechny návštěvníky.
Ve stáncích si fanoušci poté vybírají z několika druhů potravin a nápojů.

5.4.1 Nákup potravin
V otázce č. 11 byly respondenti dotázáni, zda si kupují potraviny při návštěvě utkání.
V grafu 8 jsou zachyceni dopovědi na otázku č. 11.

Graf 8: Nákup potravin na utkání

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky

Z grafu 8 jasně vyplývá, že 81 % respondentů nakupuje potraviny při návštěvě
fotbalového utkání. Těmto respondentům se poté zobrazily dvě podotázky, přičemž
první z nich se týkala preferencí při výběru potravin. V otázce č. 12 měli respondenti
na výběr ze šesti variant různých potravin, přičemž jejich úkolem bylo zadat množství
u těch potravin, které si při návštěvě utkání zakoupí. Pokud respondent danou potravinu
nenakupoval, uvedl u ní hodnotu „0“. Mezi odpovědi byla přidána i sedmá varianta,
kam mohli respondenti vložit svou vlastní odpověď. Na grafu 9 je pak zachyceno
procentuální zastoupení u jednotlivých odpovědí, přičemž v levém sloupci se nacházejí
jednotlivé druhy potravin a v horním řádku je zachyceno množství v rozmezí od 0 do 5
a více.
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Graf 9: Preference spotřebitele při nákupu potravin na utkání

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky

Z grafu 9 lze vyvodit, že jednoznačně nejzastoupenější nakupovanou potravinou je
právě klobása. Celkem 85 % respondentů si běžně koupí 1 klobásu během utkání.
Pouze 10 % respondentů uvedlo, že si klobásu vůbec nekupují, a 2 klobásy si běžně
koupí 4 % diváků. Lze tedy říci, že klobása patří na českých stadionech k tradičním a
nejvíce preferovaným pokrmům. Druhou nejvíce nakupovanou potravinou byl párek
v rohlíku, který si kupuje pouze 22 % respondentů. V rámci kategorie „jiné“ mohli
respondenti napsat své vlastní typy potravin, přičemž mezi nejčastěji uváděnými
příklady se vyskytovaly například, hranolky, bramborák, sýr v housce nebo i nápoje,
které se nicméně týkají až dalších otázek.
V otázce č. 13 měli poté respondenti zapsat, kolik korun za jednotlivé potraviny běžně
vynaloží. Částky byly vypisovány do kolonek, avšak pouze k těm potravinám, které si
fanoušek opravdu kupuje. Respondenti byli zároveň upozorněni, aby výsledné částky
zapisovali v přepočtu na jeden kus. Tento malý detail měl tak zabránit nesrozumitelným
výsledkům.
Jelikož z odpovědí na otázku č. 12 vyplynulo, že většina respondentů preferuje nákup
klobásy, tak v následující tabulce jsou zachyceny pouze udávané ceny za jednu klobásu.
V tabulce 4 lze vidět, jaké odpovědi, a v jakém rozsahu, respondenti uváděli.
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Tabulka 4: Výdaje vynaložené respondenty při nákupu jedné klobásy na utkání

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky a programu Microsoft Excel

V tabulce 4 jsou zobrazeny všechny údaje, které respondenti uvedli v otázce č. 13
u položky „klobása“. Nejvyšší četnost uváděných cen se pohybuje v rozmezí od 50
do 80 korun českých. Ve 12 případech respondenti nebyli schopni odpovědět na otázku,
nebo zde uvedli nerelevantní informaci. Nicméně údaje z tabulky 4 budou využity
až při výpočtu Fan Cost Indexu pro jednotlivé kluby.

5.4.2 Nákup nápojů
Nápoje byly oproti potravinám rozděleny pouze do dvou skupin, a to na nealkoholické
a alkoholické. Mezi typické nealkoholické nápoje patří například voda, čaj, džus, Coca
Cola a další sycené nápoje. U alkoholických nápojů připadá v úvahu především pivo,
avšak v zimních měsících uvítají fanoušci například i svařené víno nebo grog.
V otázce č. 14 byly respondenti dotazováni, zda si kupují nápoje během návštěvy
utkání. Na grafu 10 jsou poté zachyceny odpovědi.

Graf 10: Nákup nápojů na utkání

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky
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Z grafu 10 jasně vyplývá, že více než 90 % respondentů si kupuje při návštěvě utkání
nějaký typ nápoje. Dále bylo zapotřebí zjistit, jaký typ nápojů, a v jakém množství, si
diváci během návštěvy utkání zakoupí.
V otázce č. 15 měli respondenti za úkol zaškrtnout typ nápojů, který si na utkání běžně
kupují. V otázce se vyskytovaly pouze dvě odpovědi (alkoholické a nealkoholické),
u nichž bylo možné zaškrtnout obě varianty. Po zaškrtnutí odpovědi museli respondenti
uvést množství daného typu nápoje, přičemž měli na výběr ze škály od 0 do 5 a více.
Na grafu 11 jsou zaznamenány odpovědi respondentů v podobě procentuálních hodnot.

Graf 11: Preference spotřebitele při nákupu nápojů na utkání

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky

Z grafu 11 lze vidět, že 49 % respondentů si vůbec nekupuje nealkoholické nápoje,
zatímco 81 % respondentů si naopak kupuje 1 a více alkoholických nápojů.
U nealkoholických nápojů převládá hodnota „0“ s 49 % odpovědí a u alkoholických
nápojů je nejpočetnější hodnota „2“ s 25 % odpovědí.
Stejně jako u potravin bylo i u nápojů zapotřebí zjistit velikost výdajů, kterou fanoušci
běžně vynaloží při nákupu alkoholických nebo nealkoholických nápojů. Touto
problematikou se zabývala otázka č. 16, jež zkoumala, kolik korun utratí divák
při nákupu jednotlivých typů nápojů v rámci jednoho utkání. Finanční částky měli poté
respondenti zadávat v přepočtu na 1 kus. Všechny odpovědi a jejich četnost jsou
zobrazeny v tabulce 5.
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Tabulka 5: Výdaje vynaložené respondenty při nákupu jednoho alkoholického nebo nealkoholického
nápoje

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky a programu Microsoft Excel

V tabulce 5 jsou zachyceny veškeré finanční částky, které respondenti uvedli, a jejich
četnost. U obou typů nápojů lze konstatovat, že jejich nejzastoupenější cenové rozpětí
se nachází v rozmezí od 30 do 50 korun českých. Jelikož se v tabulce 5 vyskytuje
relativně velký počet nadstandardně vysokých sum, tak lze předpokládat, že respondenti
neuváděli cenu za jeden nápoj, ale místo toho zapisovali celkovou sumu vynaloženou
na nákup nápojů. S touto situací bohužel nešlo nic udělat, přestože respondenti byli
upozorněni na správnost postupu při vkládání odpovědi, a to červeným textem
pod otázkou.

5.5 Zápasový program (bulletin)
Zápasový program neboli bulletin je forma informačního deníku, který je ve většině
případů prodáván na stadionu v den zápasu. V bulletinu si může divák například přečíst
o novinkách v klubu, nebo o vzájemné bilanci se soupeřem. Zápasový program celkově
poskytuje zajímavé informace, které ocení hlavně oddaní kluboví příznivci.
Otázka č. 17 zkoumala, zda si respondenti kupují bulletin při návštěvě utkání.
Do otázky byla tentokrát přidána i třetí možnost odpovědi, jež se týkala respondentů,
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kteří nemají možnost si zakoupit zápasový program svého klubu z důvodu jeho
neexistence. Na grafu 12 lze vidět, jak respondenti odpovídali.

Graf 12: Nákup zápasového programu (bulletinu) na utkání

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky

Na základě grafu 12 lze konstatovat, že bulletin si při návštěvě utkání pořizuje jen
třetina respondentů. Pouze 2 % respondentů poté uvedla, že jejich oblíbený klub
zápasové programy vůbec nenabízí. Respondenti, již zaškrtli v odpovědi „Ano“, se
přesunuli na otázku č. 18. V ní měli za úkol uvést finanční částku, kterou běžně
vynaloží na nákup bulletinu. Výsledky této otázky se nachází v tabulce 6.

Tabulka 6: Výdaje vynaložené respondenty na nákup jednoho bulletinu

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky a programu Microsoft Excel

Z tabulky 6 lze zaznamenat, že největší počet respondentů (81) uvedlo hodnotu „0 Kč“.
Tuto skutečnost často doplnili slovy, že jejich klub nabízí bulletin zcela zdarma.
U ostatních odpovědí poté převládaly částky v rámci několika desítek korun českých,
přičemž druhou nejpočetnější odpovědí byla hodnota „20 Kč“, kterou zaznamenalo 45
respondentů.
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5.6 Merchandising
Prodej suvenýrů s klubovou tématikou patří k tradičním prvkům při návštěvě
fotbalového utkání. Kluby mají většinou kamennou prodejnu přímo na stadionu, kde si
fanoušci mohou před zápasem zakoupit například dresy, šály, trička, hrníčky a další
doplňky s klubovým symbolem.
V otázce č. 19 byly respondenti dotazováni, zda si někdy kupují suvenýry ve fanshopu
přímo při návštěvě utkání. Na grafu 13 je zobrazeno procentuální zastoupení odpovědí.

Graf 13: Nákup suvenýrů ve fanshopu

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky

Na grafu 13 lze vidět, že pouze necelá polovina respondentů si někdy kupuje klubové
suvenýry přímo na utkání. Jelikož slovo „někdy“ lze chápat různými způsoby, tak se
respondenti, kteří zaškrtli „Ano“, přesunuli na otázku č. 20. V této otázce č. 20 měli
respondenti odpovědět, jak často nakupují věci ve fanshopu, přičemž měli na výběr
ze tří variant. V grafu 14 jsou poté zobrazeny odpovědi respondentů na tuto otázku.

Graf 14: Frekvence nákupu suvenýrů

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky
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Z grafu 14 vyplývá, že 56 % počet respondentů si kupuje suvenýry z fanshopu alespoň
1x do roka. Zbytek respondentů nenakupuje ve fanshopu příliš často, nebo dokonce jen
jednou za život. Pro účely této práce jsou důležité především odpovědi, které se týkají
aktivně nakupujících respondentů. Proto pouze ti respondenti, kteří nakupují alespoň 1x
do roka, mohli pokračovat k otázce č. 21. V této otázce měli za úkol označit množství
stanovených suvenýrů, které si pořídí během jednoho roku ve fanshopu. V nabídce se
vyskytovalo devět různých variant suvenýrů, přičemž u poslední varianty bylo možné
uvést vlastní typ. Na grafu 15 jsou zachyceny odpovědi respondentů v procentuálních
hodnotách.

Graf 15: Preference spotřebitelů při nákupu suvenýrů ve fanshopu

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky

Z grafu 15 lze vidět, že nejvíce nakupovanými suvenýry jsou s velikým přehledem šály
a trička. Dokonce 44 % respondentů uvedlo, že si během roku pořídí více než 1 tričko
z klubového fanshopu. Naopak nejméně preferovaným produktem jsou tepláky
a placky. V kategorii „jiné“ uváděli respondenti například ponožky, kšiltovky,
povlečení nebo cyklodresy.
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Na otázku č. 21 dále navazovala otázka č. 22, jež zkoumala množství výdajů
vynaložených respondenty na nákup jednotlivých variant suvenýrů. Respondenti byly
opět upozorněni, že částky mají zadávat v přepočtu na 1 kus.
Jelikož by bylo obtížné zahrnout všechny částky do jedné tabulky, tak u každé položky
byly vybrány pouze tři částky s nejvyšší četností odpovědí. V tabulce 7 jsou poté
zaznamenány výsledné údaje.

Tabulka 7: Výdaje vynaložené respondenty na nákup jednotlivých typů suvenýrů

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky a programu Microsoft Excel

Tabulka 7 se tedy vztahuje k otázce č. 22, což byla úplně poslední otázka v celém
dotazníku. Na základě sesbíraných a zpracovaných dat se poté určily jednotlivé položky
Fan Cost Indexu, o kterém pojednává další kapitola této práce.
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6 FAN COST INDEX V PODMÍNKÁCH FORTUNA:LIGY
V teoretické části byly popsány jednotlivé položky, které jsou obsaženy ve Fan Cost
Indexu. Nicméně popsaná verze Fan Cost Indexu se týká severoamerického sportovního
prostředí, a proto bylo zapotřebí sestavit zcela nový vzorec, který by reprezentoval
české fotbalové prostředí. V následujících podkapitolách je popsán postup, pomocí
kterého byl nový Fan Cost Index sestaven.

6.1 Návštěva utkání
V kategorii návštěvy utkání byly zjišťovány položky, které souvisí s počtem diváků
na utkání a jejich vzájemnými vazbami. Aby bylo možné určit, v jakém počtu osob
nejčastěji respondenti navštěvují utkání, bude zapotřebí využít prvky statistiky.
Do tabulky 8 byly převedeny údaje z grafu 6, který se týká počtu osob na zápase.

Tabulka 8: Zjednodušená verze grafu 6

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky a programu Microsoft Excel

První položkou Fan Cost Indexu je velikost skupinky osob, v rámci níž chodí fanoušci
na fotbalové zápasy. Výpočet probíhal tímto způsobem:


Celkový počet respondentů, jenž navštěvuje utkání – 610



Počet osob uvedených v odpovědích – 1968



Průměrný počet osob na utkání – 1968/610 ≐ 3,23 ≐ 3

Skupinka, která navštěvuje utkání, se průměrně skládá ze tří členů. Z hlediska
příbuzenské vztahu se v 79 % jedná o kamarády, kolegy nebo spolužáky. Ze všech 610
respondentů si 408 lidí pořizuje lístek a 202 lidí vlastní permanentku. Z těchto údajů lze
vyvodit, že průměrně každý třetí respondent je majitelem permanentky, což se promítne
do výsledného vzorce Fan Cost Indexu.
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6.2 Doprava na utkání
V této kategorii byly hledáni ti respondenti, již se dopravují na utkání autem, a zároveň
využívají parkování přímo u stadionu. Z celkového počtu 610 respondentů se na utkání
dopravuje autem pouze 287 osob, přičemž parkovací plochu u stadionu využívá pouze
92 lidí. V průměru tak téměř každý sedmý respondent parkuje u stadionu, což nelze,
vzhledem ke tříčlenné skupince, zohlednit ve výsledné podobě Fan Cost Indexu. Tím
pádem doprava na utkání nebude v Indexu vůbec zahrnuta.

6.3 Občerstvení na utkání
V této kategorii byly zpracovány informace spojené s nákupem potravin a nápojů
na stadionu. Veškeré odpovědi se poté museli přepočítat do průměrných hodnot, aby
bylo možné sestavit Fan Cost Index.

6.3.1 Nákup potravin
Kategorii potravin jednoznačně ovládla klobása, kterou si na utkání běžně pořídí 440
respondentů. Nicméně někteří diváci si pořídí i více než 1 klobásu, proto bude zapotřebí
tyto údaje přepočítat do průměrných hodnot. Údaje z grafu 9 jsou stručněji znázorněny
v tabulce 9.

Tabulka 9: Zjednodušená verze grafu 9

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky a programu Microsoft Excel

Z tabulky 9 vyplývá, že 420 respondentů si běžně zakoupí 1 klobásu, přičemž dalších
20 respondentů si koupí 2 klobásy. Celkový počet nakoupených klobás se tak rovná
číslu 460. Druhá položka Fan Cost Indexu se proto vypočítá tímto způsobem:


Celkový počet klobás/celkový počet respondentů = 460/610 ≐ 0,75



0,75*3 ≐ 2,26 ≐ 2
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Na základě výpočtů lze říci, že tříčlenná skupinka si průměrně zakoupí 2 klobásy.

6.3.2 Nákup nápojů
V této kategorii byly provedeny stejné výpočty jako u potravin, přičemž se počítalo jak
s alkoholickými, tak i nealkoholickými nápoji. Zjednodušené údaje u nealkoholických
nápojů jsou zobrazeny v tabulce 10.

Tabulka 10: Zjednodušená verze grafu 11 – 1. část

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky a programu Microsoft Excel

Na základě dat z tabulky 10 lze vypočítat, kolik nealkoholických nápojů připadá
na tříčlennou skupinku fanoušků:


Celkový počet nealk. nápojů/celkový počet respondentů = 407/610 ≐ 0,67



0,67*3 ≐ 2

Z výsledků vyplývá, že skupinka tří osob si na utkání průměrně koupí 2 nealkoholické
nápoje. Výsledky v kategorii alkoholických nápojů jsou zaznamenány v tabulce 11.

Tabulka 11: Zjednodušená verze grafu 11 – 2. část

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky a programu Microsoft Excel

Na základě dat z tabulky 11 lze vypočítat, kolik alkoholických nápojů připadá
na tříčlennou skupinku fanoušků:


Celkový počet alk. nápojů/celkový počet respondentů = 1145/610 ≐ 1,88



1,88*3 ≐ 5,6 ≐ 5
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Z výsledků vyplývá, že skupinka tří osob si na utkání průměrně koupí 5 alkoholických
nápojů. Oba zmiňované typy nápojů tak lze použít při sestavování výsledné podoby Fan
Cost Indexu.

6.4 Zápasový program (bulletin)
Jak již bylo řečeno v teoretické části, tak bulletin se v dnešní době již nezařazuje
do výpočtu Fan Cost Indexu. Nicméně z grafu 12, jenž zkoumá počet respondentů
kupujících si zápasový program, vyplývá, že 201 respondentů si pořizuje bulletin
při návštěvě utkání. Přepočet na tříčlennou skupinu vypadá takto:


Celkový počet bulletinů/celkový počet respondentů = 201/610 ≐ 0,33



0,33*3 ≐ 1

Na základě výpočtu lze konstatovat, že tříčlenná skupina si průměrně zakoupí 1 bulletin
při návštěvě utkání.

6.5 Merchandising
Poslední kategorii Fan Cost Indexu představují suvenýry. Jak již bylo popsáno
v teoretické části, tak v tomto ohledu se USA a Kanada výrazně liší od České republiky.
Hlavní rozdíl je především ve frekvenci nákupů, kdy sportovní fanoušci v USA
a Kanadě nakupují suvenýry podstatně častěji než čeští fanoušci. Jako důkaz lze použít
odpovědi na otázku č. 20, kde byli respondenti dotazováni, jak často nakupují suvenýry
ve fanshopu na stadionu. Pouze 166 respondentů uvedlo, že nakupují ve fanshopu
alespoň 1x do roka.
Jelikož se výzkum zabývá průměrnými náklady fanoušků při návštěvě jednoho utkání,
tak v tento moment ztrácí smysl, aby do výsledného Fan Cost Indexu byly zahrnuty
i suvenýry. Fanoušci totiž nemusí nakupovat pouze na stadionu, ale mohou využít
i internetové obchody, odkud si lze klubové suvenýry jednoduše objednat.
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6.6 Výsledná podoba Fan Cost Indexu
Fan Cost Index v podmínkách Fortuna:Ligy byl sestaven na základě výpočtů
z předchozích kapitol a jeho výsledná podoba vypadá následovně:
o Výdaje tříčlenné skupiny kamarádů, při návštěvě utkání, se průměrně skládají
z těchto položek:
 2x lístek
 1x permanentka/počet domácích utkání v sezoně
 2x klobása
 2x nealkoholický nápoj
 5x alkoholický nápoj
 1x zápasový program (bulletin)
Tyto položky se poté vynásobí jejich cenou v závislosti na daném fotbalovém klubu.
U lístků se počítá průměrná cena za lístek a to samé platí i u permanentky. Jelikož
permanentka se kupuje na celou sezonu, tak se její cena musí vydělit počtem domácích
zápasů, aby bylo možné určit průměrnou cenu na 1 zápas.
Nicméně problém může nastat u obou typů nápojů, kde není specifikováno, o jaké
konkrétní nápoje se jedná. V případě alkoholických nápojů se téměř vždy jedná o pivo,
avšak u nealkoholických to může být například voda, džus nebo různé sycené nápoje.

6.7 Výpočet Fan Cost Indexu pro kluby hrající ve Fortuna:Lize
Po sestavení Fan Cost Indexu bylo zapotřebí určit jeho hodnotu pro všechny kluby
z Fortuna:Ligy. Bohužel z celkového počtu 18 klubů bylo pouze u 8 týmů zaznamenáno
více než 20 odpovědí. Z tohoto důvodu byl tak Fan Cost Index vypočítán pouze pro
týmy SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, SK Dynamo České Budějovice, Bohemians
Praha 1905, FC Baník Ostrava, FC Zbrojovka Brno, SK Sigma Olomouc a FC Slovan
Liberec. Výsledné hodnoty Fan Cost Indexu jsou zaznamenány v tabulce 12.
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Tabulka 12: Hodnota Fan Cost Indexu u vybraných českých klubů z Fortuna:Ligy

Zdroj: vlastní zpracování prostřednictvím funkce výstřižky a programu Microsoft Excel

V tabulce 12 jsou týmy seřazeny sestupně podle hodnot jejich Fan Cost Indexu, přičemž
nejvyšší hodnotu Fan Cost Indexu mají SK Slavia Praha a AC Sparta Praha. Ceny
za jednotlivé položky byly spočítány jako průměr částek, které uváděli fanoušci
jednotlivých klubů v dotazníku. V tabulce jsou tak sepsány ceny pouze za 1 kus,
přičemž výsledná hodnota Fan Cost Indexu je již spočítána podle předem definovaného
množství u každé z položek.
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7

DISKUZE

Hlavním cílem této práce bylo vytvoření Fan Cost Indexu, který lze aplikovat
na podmínky české nejvyšší fotbalové soutěže neboli Fortuna:Ligy. Za pomoci
sesbíraných dat byl tento Index vytvořen, avšak v rámci výzkumu se objevily i určité
nedostatky, které pravděpodobně ovlivnily celkové výsledky.
Jako první větší nedostatek lze uvést způsob dotazování. Původním záměrem výzkumu
bylo osobní dotazování, které by se provádělo na všech stadionech v rámci
Fortuna:Ligy. U osobního dotazování by bylo možné získat srozumitelnější odpovědi a
výzkum by tak obsahoval relevantnější výsledky, jelikož by byl zajištěn dostatek
respondentů z každého fotbalového klubu. Nicméně z důvodu pandemie covidu-19 bylo
zapotřebí předělat celé dotazníkové šetření do elektronické podoby. Online dotazníku se
celkem zúčastnilo 657 respondentů, přičemž více než polovinu z nich tvořili fanoušci
klubů SK Slavia Praha a AC Sparta Praha, což vypovídá o jejich velké fanouškovské
základně. U některých fotbalových klubů bylo velikým problémem sehnat dostatek
respondentů, jelikož v jejich případě často neexistují žádné fanklubové stránky.
Na druhou stranu velikou výhodou elektronického dotazování bylo, že dokázal ušetřit
značné množství času a financí. Zároveň díky moderním technologiím a přístupu
k internetu mohl respondent vyplnit dotazník téměř odkudkoliv.
Za druhý podstatný nedostatek lze považovat formulaci otázek. Dotazník byl rozdělen
do šestí kategorií, přičemž hned v první kategorii pod názvem „základní informace
o respondentovi“ byly eliminováni všichni respondenti mladší 18 let. Nicméně právě
tato skupina osob by mohla hrát významnou roli ve druhé kategorii otázek pod názvem
„návštěva utkání“, kde respondenti měli uvést průměrnou částku, kterou běžně vynaloží
na nákup lístku. Mladší diváci často mají zlevněné vstupné, což by se potencionálně
odrazilo v průměrné ceně lístku. Otázka č. 10, jež se týká průměrné ceny lístků, zároveň
nereflektuje skutečné ceny lístků. To znamená, že pokud respondenti uvedli částky
vynaložené na nákup vstupenky, tak se tyto údaje nemusí shodovat se skutečnými
cenami vstupenek. U cen lístků hraje velikou roli i poptávka spotřebitele, což lze vidět
například u klubu SK Slavia Praha.
Do výzkumu se zapojilo relativně velké množství respondentů, kteří vlastní klubovou
permanentku. Jelikož se roční permanentka pořizuje na začátku sezony, tak po zbytek
sezony odpadá jejímu majiteli povinnost platit za lístky na domácí utkání. Výjimku
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mohou

tvořit

například

zápasy

na

evropské

klubové

scéně

nebo

zápasy

v rámci ligového poháru. Aby bylo možné určit průměrné výdaje za lístek u majitelů
permanentek, tak se výsledná průměrná cena permanentky vydělila počtem domácích
zápasů.
V kategorii „doprava na utkání“ se také ukázaly určité nedostatky. U otázky č. 4, která
se týkala způsobu dopravy na utkání, byly na výběr pouze čtyři možnosti, přičemž
ve skutečnosti existují i další varianty jako například doprava vlakem nebo
meziměstským

autobusem.

Hlavním

problémem

byly

však

výdaje

spojené

s parkováním. V USA a Kanadě je zcela běžné, že diváci cestují na utkání autem, kde si
poté zaplatí i parkovací místo. České fotbalové kluby nemají v některých případech
před stadionem vyhrazenou parkovací plochu, nebo si za její využití nic neúčtují. Lidé
cestující autem tak mají mnoho variant, kde zaparkovat. Výdaje za parkování se pak
mohou pohybovat v rozmezí od nula korun, až po několik desítek nebo stovek korun
českých. Jelikož se práce zaměřuje na výdaje diváka, spojené s návštěvou utkání, tak by
u dopravy autem bylo vhodné zahrnout i výdaje spojené s čerpáním pohonných hmot.
Položka dopravy na utkání tak nakonec nebyla zahrnuta do výsledného Fan Cost
Indexu, z důvodu problematiky výpočtu.
V kategorii „občerstvení na utkání“ se práce zaměřovala na potraviny a nápoje. Nápoje
se poté rozdělovaly pouze na nealkoholické a alkoholické, což mohlo částečně zkreslit
výsledné údaje. Na utkání se totiž prodává velké množství druhů nealkoholických
nápojů, zatímco z alkoholických nápojů se ve většině případů prodává pouze pivo.
Nicméně v USA a Kanadě se nealkoholické nápoje také uvádějí v rámci jedné kategorie
Fan Cost Indexu, proto se k této problematice přistupovalo stejným způsobem. V otázce
č. 13 a 16 měli respondenti uvést, kolik korun běžně vynaloží na nákup potravin a
nápojů na utkání, přičemž tuto částku měli zapsat v přepočtu na jeden kus. U několika
respondentů nastala situace, kdy jejich odpověď dosahovala velkých částek. Je možné,
že tito respondenti zapomněli přepočítat částky na jeden kus, což poté způsobilo
nadhodnocení průměrných cen u potravin i nápojů.
Jak již bylo napsáno v teoretické části, tak položka „zápasový program (bulletin)“ se již
neuvádí v severoamerické verzi Fan Cost Indexu. V této práci se nicméně s bulletinem
počítá a jeho preferencí se týká otázka č. 17. Z odpovědí na otázku č. 17 vyplývá, že
každý třetí fanoušek si pořídí bulletin během návštěvy utkání. Z tohoto důvodu byl
bulletin nakonec vložen do Fan Cost Indexu.
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Poslední kategorií výzkumu byl „merchandising“. Jak již bylo předem konstatováno,
tak nákup klubových suvenýrů ve fanshopu v Čechách funguje na jiném principu
než v USA a Kanadě. Pouze 27 % respondentů v dotazníku uvedlo, že si nakupuje
suvenýry alespoň 1x do roka. V otázce č. 21 a 22 měli poté respondenti uvést množství
a částku vynaloženou na suvenýry, které si pořídí během jednoho roku ve fanshopu.
Odpovědi na tyto otázky byly nakonec zcela zanedbatelné pro sestavení Fan Cost
Indexu. Lidé v dnešní době si navíc mohou objednat klubové suvenýry přímo
z internetových obchodů, což nelze zohlednit u výdajů spojených s návštěvou utkání, a
tudíž ani ve Fan Cost Indexu.
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ZÁVĚR

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit novou strukturu Fan Cost Indexu, jež by
reflektovala prostředí české nejvyšší fotbalové soutěže alias Fortuna:Ligy. Po sestavení
Fan Cost Indexu byly spočítány průměrné náklady diváků u 8 klubů hrajících
ve Fortuna:Lize a výsledné hodnoty byly následně porovnány.
Nový Fan Cost Index byl vytvořen na základě dat sesbíraných od fanoušků, kteří
navštěvují alespoň příležitostně utkání v rámci české nejvyšší fotbalové soutěže.
Výzkumu se zúčastnilo celkem 657 respondentů, přičemž 610 z nich navštěvuje utkání
v rámci Fortuna:Ligy. Na základě sesbíraných a vyhodnocených dat se nejprve
stanovilo, v jakém počtu osob respondenti běžně chodí na utkání, a poté byly ostatní
odpovědi upraveny v závislosti na počtu osob. Z výsledků tak vyplynulo, že na utkání
chodí průměrně tříčlenné skupiny fanoušků, jež si při návštěvě utkání průměrně zakoupí
tyto položky:
 2x lístek na utkání
 1x permanentka/počet domácích utkání v sezoně
 2x klobása
 2x nealkoholický nápoj
 5x alkoholické nápoje
 1x zápasový program (bulletin)
Takto vypadá finální struktura Fan Cost Indexu. V rámci výzkumu byly navíc
zjišťovány informace související s dopravou fanoušků na utkání a jejich útratou
ve fanshopu. Z těchto výsledků nicméně vyplynulo, že problematiku dopravy a nákupu
suvenýrů lze jen stěží zahrnout do Fan Cost Indexu.
Po sestavení Fan Cost Indexu přišel na řadu výpočet jeho hodnot pro jednotlivé kluby
z Fortuna:Ligy. V tomto případě se postupovalo tak, že se jednotlivé položky Indexu
vynásobily průměrnými cenami, které uváděli fanoušci daných klubů v rámci
dotazníku. Bohužel u 10 klubů bylo zaznamenáno méně než 20 odpovědí, a proto byl
výpočet proveden pouze u 8 klubů. Nejvyšší hodnoty Fan Cost Indexu dosáhl klub SK
Slavia Praha (1340 Kč) a naopak nejnižší hodnoty dosáhl klub FC Slovan Liberec (872
Kč).
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Nicméně v budoucnu by bylo vhodné přizpůsobit hodnoty Fan Cost Indexu skutečným
průměrným cenám, které lze zjistit při návštěvě utkání daného klubu. Tímto by bylo
dosaženo přesnějších výsledků a údaje by tak byly relevantnější.
Na závěr lze dodat, že nově sestavený Fan Cost Index se výrazně liší od jeho originální
verze, což jen potvrzuje rozdílnost fanoušků v Čechách a Severní Americe.
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Příloha 1 – Schválená žádost Etickou komisí UK FTVS

Příloha 2 – Informovaný souhlas
Dobrý den,
jmenuji se Dominik Bohuslav a jsem studentem bakalářského studia na Fakultě tělesné
výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Vytvořil jsem dotazník, jehož cílem je zjistit
nákupní chování fanoušků v den návštěvy zápasu v rámci české nejvyšší fotbalové ligy.
Výsledné informace poslouží k sestavení univerzálního vzorce, který se označuje jako
Fan Cost Index.

Vyplnění dotazníku zabere maximálně 10 minut.
Tento dotazník není určený pro osoby mladší 18 let.
Získaná data budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě, budou
využita pro výzkum na UK FTVS a ochráněna před jiným užitím. S výsledky studie se
můžete seznámit na emailové adrese: Dominik-Bohuslav@email.cz.
Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí
účastí v této výzkumné studii, o které jste byl/a informován/a, jakož i o právu odmítnout
účast nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK
FTVS.
Na závěr Vás požádám, abyste tento dotazník vyplnili pouze jednou. Zároveň si prosím
pečlivě pročtěte instrukce, které se nachází pod jednotlivými otázkami.
Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.
Dominik Bohuslav

Příloha 3 - Dotazník
1. Nacházíte se ve věkové kategorii 18+?
o Ano
o Ne
2. Navštěvujete alespoň příležitostně utkání Fortuna:Ligy alias české nejvyšší
fotbalové soutěže? (Počítá se samozřejmě s obdobím, kdy je možné utkání
navštívit)
o Ano
o Ne
3. Jakému klubu z Fortuna:Ligy fandíte?
o AC Sparta Praha
o SK Slavia Praha
o FC Viktoria Plzeň
o FC Slovan Liberec
o FK Jablonec
o FC Baník Ostrava
o SK Sigma Olomouc
o MFK Karviná
o FK Mladá Boleslav
o FK Teplice
o 1. FK Příbram
o Bohemians Praha 1905
o 1. FC Slovácko
o SFC Opava
o FC Fastav Zlín
o SK Dynamo České Budějovice
o FK Pardubice
o FC Zbrojovka Brno
4. Jakým způsobem se dopravujete na fotbalové utkání?
o Chodím pěšky
o Městskou hromadnou dopravou
o Autem
o Jezdím klubovým autobusem

5. V případě, kdy jedete autem, využíváte parkoviště u stadionu?
o Ano (i v případě, že je parkoviště placené)
o Ne (parkuji zásadně mimo parkoviště u stadionu)
o Stadion nemá svoje parkoviště, proto parkuji jinde
6. Pokud využíváte k dopravě na fotbalové utkání týmový autobus, jakým
způsobem je tato cesta hrazena?
o Platí ji klub, jelikož mám permanentku
o Platí ji klub a permanentku nemusím mít
o Platím ji já před každou cestou na utkání
7. Pokud parkujete na placeném parkovišti u stadionu, kolik Vás to běžně stojí?
(Částku uveďte v českých korunách)
___________________________________________________________________
8. V jakém počtu osob nejčastěji navštěvujete fotbalové utkání?
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
o 6
o 7
o 8
o 9
o 10
o 11+
9. V jakém příbuzenském vztahu jste s osobami, se kterými chodíte na fotbalové
utkání? (Možné zaškrtnout více odpovědí)


Rodina (dospělí + děti)



Kamarádi, kolegové, spolužáci



Nejbližší příbuzní

10. Kolik korun běžně vynaložíte na nákup lístku na fotbalové utkání? Pokud jste
majitelem klubové permanentky, tak zde uveďte její cenu ve formátu:
P(cena roční permanentky), např. P(1500). (Částku uveďte v českých korunách)
___________________________________________________________________

11. Kupujete si potraviny na fotbalovém utkání?
o Ano
o Ne
12. Uveďte, jaké potraviny a v jakém množství si běžně kupujete v rámci jednoho
utkání? (U potravin, které si NEKUPUJETE, prosím zapište 0)


Párek v rohlíku – množství: ________________



Klobása – množství: ______________________



Hamburger – množství:____________________



Chipsy – množství: _______________________



Sušenky – množství: ______________________



Bonbony – množství: ______________________



Jiné (napište vlastní typ potraviny, který není v této nabídce) – množství:
_________________

13. Kolik korun za jednotlivé typy potravin běžně utratíte v rámci jednoho utkání?
(Částku uveďte v českých korunách za 1 KUS, a pokud si daný typ potraviny
NEKUPUJETE, tak prosím opět zapište 0)


Párek v rohlíku – cena: ________________



Klobása – cena: ______________________



Hamburger – cena:____________________



Chipsy – cena: _______________________



Sušenky – cena: ______________________



Bonbony – cena: ______________________



Jiné (napište vlastní typ potraviny, který není v této nabídce) – cena:
_________________

14. Kupujete si nápoje na fotbalovém utkání?
o Ano
o Ne
15. Uveďte, jaký typ nápojů a v jakém množství si běžně kupujete v rámci jednoho
utkání? (U nápojů, které si NEKUPUJETE, prosím zapište 0)


Nealkoholické – množství: ________________



Alkoholické – množství: __________________

16. Kolik korun za jednotlivé typy nápojů běžně utratíte v rámci jednoho utkání?
(Částku uveďte v českých korunách za 1 KUS, a pokud si daný typ nápoje
NEKUPUJETE, tak prosím opět zapište 0)


Nealkoholické – cena: ________________



Alkoholické – cena: __________________

17. Kupujete si zápasový program (bulletin) při návštěvě fotbalového utkání?
o Ano
o Ne
o Klub, na jehož zápasy chodím, neposkytuje zápasový program (bulletin)
18. Na kolik korun Vás zápasový program běžně vyjde? (Částku uveďte v českých
korunách)
___________________________________________________________________
19. Nakupujete někdy suvenýry (např. dresy, šály) ve fanshopu přímo na
fotbalovém utkání?
o Ano
o Ne
20. Jak často si věci ve fanshopu kupujete?
o Koupím se je pouze jednou za život
o Kupuji si je alespoň 1x za 5 let
o Kupuji si je častěji (alespoň 1x do roka)
21. Uveďte, jaké suvenýry a v jakém množství nakoupíte během jednoho roku
ve fanshopu? (V případě, že danou věc NEKUPUJETE, prosím zapište 0)


Dres – množství: _________________________



Šála – množství: _________________________



Tričko – množství:________________________



Tepláky – množství: ______________________



Mikina – množství: _______________________



Hrneček – množství: ______________________



Placka – množství: ________________________



Náramek – množství: ______________________



Jiné (napište vlastní typ suvenýru, který není v této nabídce) – množství:
___________________

22. Na kolik korun Vás běžně vyjdou jednotlivé typy suvenýrů? (Částku uveďte
v českých korunách za 1 KUS, a pokud si daný typ suvenýru NEKUPUJETE, tak
prosím opět zapište 0)


Dres – cena: _________________________



Šála – cena: _________________________



Tričko – cena:________________________



Tepláky – cena: ______________________



Mikina – cena: _______________________



Hrneček – cena: ______________________



Placka – cena: ________________________



Náramek – cena: ______________________



Jiné (napište vlastní typ suvenýru, který není v této nabídce) – cena:
___________________

Poděkování a rozloučení
Děkuji Vám za Vaše názory a čas, který jste věnovali vyplnění tohoto průzkumu.
Pokud se Vám dotazník líbil, budu velmi rád, když ho budete sdílet s ostatními.

