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Abstrakt 

 

Název: Optimalizace marketingové komunikace tenisového klubu v závislosti 

na pandemii Covid-19. 

 

Cíle:   Hlavním cílem této diplomové práce je optimalizace marketingové 

komunikace tenisového klubu Tenis Centrum Dobříš na základě zhodnocení 

jejího současného stavu. Podle získaných dat bude vytvořena nová 

optimalizovaná marketingová komunikace, kterou bude možné uskutečnit jak 

za nepandemického stavu, tak i v případě pandemie, či jiné krizové situace.  

 

Metody:   K dosažení kýžených výsledků této diplomové práce je využito kvalitativního 

výzkumu a samozřejmě také analýzy patřičných dokumentů tenisového klubu. 

Pro kvalitativní výzkum je využita metoda skupinové diskuse. Na základě 

získaných dat byl vyhodnocen současný stav marketingové komunikace, který 

vedl k vytvoření optimalizované komunikace.      

 

Výsledky:  Provedením analýzy bylo zjištěno, že Tenis Centrum Dobříš nevyužívá 

potenciál jednotlivých komunikačních nástrojů nezávisle na pandemii Covid-

19. Klubu je navržena optimalizace jednotlivých nástrojů marketingové 

komunikace, zejména v online marketingové komunikaci, kterou je možné 

využít v době pandemických omezení, ale i v době, kdy klub může fungovat 

bez jakéhokoliv omezení. 

 

Klíčová slova: Marketing, komunikace, tenis, Covid-19 

  



Abstract 

 
Title: Optimization of tennis club marketing communication depending on the 

Covid-19 pandemic 

 

Objectives:  The main objective of this thesis is to make an optimized proposal of 

marketing communication which can help to Tenis Centrum Dobříš handle 

their communication with customers during the pandemic rules and during the 

time with no limitations. 

 

Methods:   Qualitative research and analyzes of secondary data were used to achieve the 

main objective of this thesis. Focus group with owners of the club and a few 

coaches was used as qualitative research. Based on the obtained data, the 

current state of marketing communications was evaluated, and which led to 

the creation of optimized communication. 

 

Results:       The analysis revealed that the Tenis Centrum Dobříš does not use the potential 

of individual communication tools independently of the Covid-19 pandemic. 

Optimalization of the communication tools was design for the club especially 

for online communication tools. It can be used in times of pandemic 

restrictions but also in times when the club can operate without any 

restrictions. 

 

Keywords:  Marketing, communication, tennis, Covid-19  
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1 ÚVOD 

 Současnou dobu lze trefně charakterizovat jako rychle se měnící prostředí, přičemž tato 

rychlost změn stále roste. Ať už se člověk podívá na technické odvětví, či odvětví humanitní, 

je třeba se neustále zajímat o novinky, díky kterým se svět posouvá dál. 

Ve sportovním prostředí se také projevují novinky, a to například v nových tréninkových 

metodách, nových materiálech, nových způsobech regenerace a prevence proti zraněním 

a v mnoha dalších případech. Nesmí se však zapomenout ani na to, co pomáhá získávat 

finanční prostředky pro provozování jednotlivých sportů a celého sportovního odvětví, tedy 

marketingovou komunikaci, do které také vstupují nové nástroje a metody komunikace. 

Marketingovou komunikaci používají všechny firmy, které fungují a chtějí fungovat 

i do budoucna. Nadnárodní korporace, ale i malé firmy na lokální úrovni využívají její 

metody a nástroje k přesvědčení potenciálních, ale i současných zákazníků nebo ke změně 

jejich názoru, postoje či chování vůči samotné firmě, případně produktu nebo službě, kterou 

poskytují. Konkurence v dnešní době ekonomického blahobytu roste každým dnem, a proto 

je třeba využívat všech legálních nástrojů k získání alespoň částečné konkurenční výhody. 

Sport se řadí do kategorie velice konkurenčních prostředí. Jednotlivé sporty se snaží přivést 

co nejvíce členů právě do jejich odvětí. Tím pádem soupeří jednotlivé sporty mezi sebou. 

Ideální zbraň pro tento souboj je právě marketingová komunikace, díky které mohou oslovit 

ty správné zákazníky, ve správný čas a na správném místě. Ve chvíli, kdy se daný jedinec 

ocitne v určitém sportovním odvětví, stane se tak cílovou skupinou jednotlivých klubů 

a spolků. Ty vynakládají patřičné úsilí na jeho přesvědčení, aby se sportu věnoval právě 

v jejich zařízení a využíval tak jejich služby. Nejen odlišné sporty jsou si navzájem 

konkurencí. Značnou konkurenci tvoří v současné době i svět e-sportu a filmový svět. Jedná 

se o všechny aktivity, které soupeří o volný čas jedince. 

Tenisové prostředí v tomto ohledu není žádnou výjimkou. I přes velkou popularitu tenisu 

v České republice, se kluby potýkají s částečným nevyužitím tenisových dvorců, malou 

členskou základnou, případně malou návštěvností tenisové školy. Ve všech těchto aspektech 

může pomoci právě správně nastavená marketinková komunikace a k ní náležitě zvolené 

nástroje. 
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Nastavení správné marketingové komunikace, která dokáže zapůsobit na danou cílovou 

skupinu způsobem, jaký si firma přeje, není vždy jednoduchý úkol. I za nepandemické 

situace je potřeba dát si pozor na mnoho proměnných. Pandemie Covid-19, se kterou je 

potřeba počítat od počátku roku 2020, dělá tento úkol ještě složitějším, než tomu bylo 

v minulých letech. Většina současných tenisových klubů se za dobu své existence nesetkala 

s větším problémem, který by tak přímo ohrožoval jejich fungování. Konec pandemie je 

v nedohlednu a kluby se tak musí co nejlépe přizpůsobit dané době. Finanční prostředky 

investované do kanálů marketingové komunikace je potřeba lépe zvážit a přehodnotit 

celkový styl propagace služeb klubu. Léty ověřené způsoby, metody a techniky komunikace 

se zákazníky zde nemusejí fungovat. Nejen vládní restrikce jsou překážkou pro fungování 

tenisového klubu. Lidé mají větší strach o své bezpečí a zároveň část z nich mohla přijít 

i o patřičné množství svých příjmů. 

Tématem této diplomové práce je optimalizace marketingové komunikace tenisového klubu 

v závislosti právě na pandemii Covid-19. Ideální stav, ve kterém by se měl tenisový klub 

nacházet za normálního stavu, ale i za toho pandemického. Vytvoření takového souboru 

metod a využití nástrojů marketingové komunikace, které dokážou zákazníka přesvědčit 

o tom, že i během složité životní situace je dobré odreagovat se v tenisovém prostředí. 

Samozřejmě existují období, kdy vláda může uzavřít všechna sportovní zařízení. V tu chvíli 

je třeba myslet na domácí sportovní prevenci, kterou lze provozovat i v místě svého bydliště 

bez návštěvy tenisových dvorců. I za těchto podmínek je možné nastavit takovou 

marketingovou komunikaci tenisového klubu, která bude schopna saturovat potřebu klubu 

i zákazníků. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací tenisového klubu. V současné době 

firmám nestačí mít skvělý produkt za rozumnou cenu a s dobře vyřešeným způsobem 

distribuce. Velký důraz se klade i na to, jak dokáže firma svůj produkt propagovat. Než se 

dostaneme k jednotlivým bodům komunikačního mixu, který je hlavním souborem nástrojů 

komunikace firmy, je potřeba si marketingovou komunikaci řádně definovat. 

Marketingovou komunikaci lze definovat více způsoby. Jako první si uvedeme definici od 

otce marketingu Kotlera a kol. (2013, s.516), který říká, že: „Marketingová komunikace je 

prostředkem, kterým se firmy snaží informovat, přesvědčovat, a upomínat spotřebitele – 

přímo či nepřímo – o výrobcích nebo značkách, jež prodávají.“ Z této definice jasně vyplývá, 

že marketingová komunikace má za cíl vytvořit vztah se zákazníkem a ten nadále rozvíjet 

a udržovat. 

Přikrylová (2013, s.58) definuje marketingovou komunikaci následovně: „Marketingová 

komunikace jako podsystém marketingového mixu představuje souhrnný komunikační 

program firmy, tvořený jednotlivými komunikačními nástroji či jejich kombinací 

(komunikační mix).“ Pohled této definice je zaměřen na komunikaci se zákazníkem, která 

následně využívá komunikačních nástrojů, které jsou více popsány v následující kapitole. 

Autorka Čáslavová (2009, s.111) definuje marketingovou komunikaci ve sportovním odvětví 

hlavně jako propagaci: „Propagací se rozumí přesvědčivá komunikace, prováděná za účelem 

prodeje produktů potenciálním zákazníkům. Propagace v sobě zahrnuje čtyři základní 

činnosti: reklamu, publicitu, opatření na podporu prodeje a osobní prodej.“ Tato definice 

říká, že hlavním smyslem propagace je zvýšení prodeje, kterého lze dosáhnout vhodnou 

kombinací jednotlivých činností s propagací spojených. 

Jako další je třeba zmínit definici od Boučkové (2003, s.222), která říká, že: 

„Za marketingovou komunikaci se považuje každá forma řízené komunikace, kterou firma 

používá k informování, přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů, prostředníků i určitých 

skupin veřejnosti. Je to záměrné a cílené vytváření informací, které jsou určeny pro trh, a to 

ve formě, která je pro cílovou skupinu přijatelná.“ 
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Definice dle Boučkové (2003) je ideálním spojení různých definic a z velké části vychází 

z definice od Kotlera a kol. (2013). Vystihuje hlavní podstatu marketingové komunikace, což 

je informovat, přesvědčovat a ovlivňovat cílovou skupinu. 

V definicích marketingové komunikace by se mohlo pokračovat na mnoha dalších stranách, 

pro účely této práce jsou čtyři výše zmíněné definice dostačující. Marketingová komunikace 

firem vůči zákazníkovi je podstatným prvkem marketingového mixu. Ve výše zmíněných 

definicích je popsána potřeba využití nástrojů marketingové komunikace, tedy 

komunikačního mixu za účelem informovat, přesvědčovat a ovlivňovat vybranou cílovou 

skupinu zákazníků. V další kapitole se proto budeme zabývat nástroji komunikačního mixu. 

2.1 Komunikační mix 

Komunikační mix, v současné době plné reklam, může působit pouze jako reklama. 

Na reklamu narážíme téměř všude. Internet, televize, reklamní bannery a mnoho dalších míst. 

Je však důležité zmínit, že reklama není jediným nástrojem komunikačního mixu. 

Kotler a kol. (2013) ukazuje hned osm nástrojů komunikačního mixu: 

1. Reklama, 

2. podpora prodeje, 

3. události a zážitky, 

4. public relations a publicita (dále jako PR), 

5. přímý marketing, 

6. interaktivní marketing, 

7. ústní šíření, 

8. osobní prodej. 

Jiné rozdělení nástrojů komunikačního mixu popisuje Karlíček (2009), který definuje 

pět hlavních disciplín: 

1. Reklama, 

2. direct marketing, 

3. podpora prodeje, 

4. public relations, 

5. osobní prodej. 
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Nicméně i těchto pět disciplín je možné rozšířit o nástroje definované Kotlerem a kol. (2013), 

jako jsou například události a zážitky a samozřejmě online marketing, který je využitelný 

napříč jednotlivými typy komunikace. Také je potřeba zmínit, že všechny výše zmíněné 

nástroje lze použít na efektivní oslovení cílové skupiny.  

Ve chvíli, kdy firma uvažuje o zvolení jednotlivých nástrojů komunikačního mixu, je 

důležité, aby zvážila podstatné okolnosti, díky kterým si určí, jaké nástroje, v jakém množství 

použije. Karlíček (2009) popisuje následující okolnosti, které by měla firma zvážit: 

• Jaké jsou cíle firmy? 

• Jaká je firemní strategie, marketingová strategie a komunikační nástroje? 

• Jací jsou potenciální zákazníci a jaké mají mediální a nákupní zvyklosti? 

• Jaké komunikační nástroje používá konkurence? 

• Jaké finanční prostředky má firma k dispozici? 

• Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů komunikace? 

Vzhledem k zaměření diplomové práce na marketingovou komunikaci tenisového klubu, 

tedy komunikaci ve sportovním prostředí, je velmi důležité specifikovat jednotlivé nástroje, 

které jsou v tomto prostředí použitelné. Další faktor, který musíme brát v potaz, je pandemie 

Covid-19. 

Autoři Salpini (2021), Mulcahy (2019) a Jiloty (2020) se shodují v tom, že pro sportovní 

klubové prostředí jsou v současné době nejvhodnější následující metody a nástroje 

komunikačního mixu: 

• Online marketing, 

• osobní prodej, 

• sponzoring, 

• události a zážitky. 

V následujících kapitolách jsou rozebrány jednotlivé nástroje komunikačního mixu, které 

korespondují s jejich využitím v prostředí tenisového klubu. 
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2.2 Online marketing 

Současná digitální doba samozřejmě vyžaduje moderní nástroje marketingové komunikace, 

které dokážou oslovit zákazníky vhodným způsobem. Překvapivé tedy není, že vliv online 

komunikace se zákazníky stále roste. Společnost ITU (2019) zveřejnila koncem roku 2019, 

že na světě je 4,1 miliardy uživatelů internetu. V současné době je to už téměř 5 miliard. Na 

grafu číslo 1 můžete vidět počet uživatelů internetu v České republice v roce 2020, kterých 

bylo 8,69 milionů. 

Graf č. 1: Předpověď internetových uživatelů v České republice do roku 2025 (v milionech) 

Zdroj: Statista (2021), Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/566935/predicted-number-of-

internet-users-in-the-czech-republic/ 

Řada analytických společností se zabývá využitím mobilních zařízení jako hlavních 

pro přístup k internetu a digitálním technologiím. Například aktuální výzkum společnosti 

Statista.com říká, že 4,28 miliard uživatelů internetu (90 %) používá mobilní zařízení 

k přístupu na internet. (Clement, 2021). 

Online marketing nebo také internet marketing, definuje autor Janouch (2017, s. 20) takto: 

„Internetový marketing je způsob, jakým lze dosáhnout požadovaných marketingových cílů 

prostřednictvím internetu, a zahrnuje, podobně jako klasický marketing, celou řadu aktivit 

spojených s ovlivňováním, přesvědčováním a udržováním vztahů se zákazníky.“ Dále také 
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říká, že: „marketing na internetu se soustředí především na komunikaci, avšak často se 

dotýká i tvorby cen.“ 

Z definice autora Janoucha (2017) tedy vychází, že hlavní funkce online marketingu je stejná 

jako funkce klasického marketingu, pouze za použití jiných nástrojů. Hlavní zaměření online 

marketingu je komunikace, která se v prostředí internetu realizuje mnohem snadněji než 

pomocí jakékoliv jiné platformy. 

Firmy tak začaly hledat nové způsoby, jak oslovit cílového zákazníka, a online marketing 

pro ně tedy znamená: 

• Konverzaci, 

• posílení pozice zákazníka, 

• spoluúčast. (Janouch, 2017) 

Online marketing podle Prokopa a kol. (2015) obsahuje následující nástroje: 

• SEO (Search Engine Optimization), 

• reklama, 

• webová prezentace, 

• sociální sítě, 

• content/obsahový marketing, 

• e-mail marketing. 

2.2.1 SEO 

Search Engine Optimization můžeme přeložit jako optimalizace pro vyhledávače. Jedná se 

o optimalizaci vyhledávání. V současné době je tento pojem spojován především 

s internetovým prohlížečem, nicméně se jedná o optimalizaci jakéhokoliv vyhledávání. Jde 

o to co nejvíce optimalizovat nalezitelnost právě toho, co si zvolíme. Může se jednat 

o optimalizaci nalezitelnosti webu, příspěvku na sociálních sítích nebo třeba videa. (Prokop 

a kol., 2015) 

Současné SEO lze tedy charakterizovat jako: 

• Unikátní, 

• obsahově zajímavé, 
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• sociální – má provázané sociální sítě a komunikuje. (Prokop a kol., 2015) 

SEO nelze brát pouze jako úzkou optimalizaci úvodní stránky na webu. Jedná se o metodu 

online marketingu, která, stejně jako jakákoliv jiná metoda, musí především pomáhat 

k plnění cílů webu. Obsáhlý internetový svět je skrz na skrz prozkoumáván lidmi, kteří se 

nevyskytují pouze na Googlu a Seznamu. Dívají se na videa, sledují sociální sítě, aktivně se 

účastní konverzací v různých internetových fórech. Cílem kvalitního SEO je zasáhnout lidi 

na všech těchto místech. (Prokop a kol., 2015) 

Důležité je znát svou cílovou skupinu, vytipovat si místa na internetu, kde se tato skupina 

pohybuje, a následně je tam oslovit. Jedná se o jeden ze základů úspěšného online 

marketingu. 

Kvalitně optimalizovaný web je tedy základem, nicméně pro potřeby místního tenisového 

klubu není tato metoda prioritou. Samozřejmě je nutné mít nastavené SEO tak, aby se web 

klubu dal jednoduše najít, ale následující metody online marketingu nám ukážou, že pro 

klubové prostředí existují účinnější metody při komunikaci se zákazníkem. 

2.2.2 Internetová reklama 

Za reklamu se považuje jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenky, 

zboží nebo služeb. To samozřejmě platí i pro internetovou reklamu. (Kotler a kol., 2013) 

Reklama na internetu prošla dlouhým vývojem. Od platby za umístění (první v roce 1996), 

přes platbu za zobrazení až k platbě za proklik nebo akci. Trendem současnosti je nakupovat 

přímo návštěvu skutečného uživatele s profilem, který nejlépe vyhovuje našim potřebám. 

(Prokop a kol., 2015) 

Pokud se na internetovou reklamu podíváme z pohledu inzerenta, tak vyhledávač je místo, 

kam uživatel přichází s určitou potřebou a hledá konkrétní či méně konkrétní výraz. Hlavní 

parametr pro inzerenta je tedy co nejlepší přizpůsobení se vyhledávacímu dotazu. Výkon 

kampaně se dá tedy přesně změřit v inzertním systému a spočítat si tedy náklady a zisk 

spojený s reklamou. (Prokop a kol., 2015) 

Kdyby například tenisový klub v Dobříši chtěl inzerovat své kurty, nastaví reklamu tak, aby 

uživatelům při vyhledávání výrazů tenis, sport, Dobříš a podobně, reklama v prohlížeči 

nabídla tenisové kurty Dobříš. Samozřejmě při nastavení reklam lze zvolit nespočet 



 17 

kombinací (demografické faktory, geografické faktory a mnohé další) a vyhledávaných 

výrazů. Proto je dobré postupovat systematicky, a ne bez patřičného promyšlení. 

Jednou z kategorií reklam na internetu je reklama ve vyhledávačích. Vyhledávače často 

fungují jako vstupní brána internetu. Tento způsob reklamy tedy vznikl, protože většina 

uživatelů alespoň jednou denně vyhledává nějaký výraz právě v určitém vyhledávači. 

V České republice 57 % lidí vyhledává produkt právě na internetu dříve, než si ho koupí. 

Z tohoto důvodu vyhledávače jako je například Google a Seznam (největší hráči na českém 

trhu) nechávají inzerenty soupeřit o první příčky v zobrazení. Ve zkratce lze říct, že tato 

umístění fungují jako aukce. Která firma zaplatí víc, zobrazí se na prvním místě ve 

vyhledávači (samozřejmě označena jako reklama). Do hry zde vstupuje mnoho faktorů a také 

algoritmy ze strany vyhledávačů jako je například kvalita reklamy a podobně. Proto nestačí 

přeplatit konkurence, ale je třeba i kvalitně vytvořeného obsahu. (Prokop a kol., 2015) 

Pro tvorbu úspěšné internetové reklamy ve vyhledávačích je potřeba zodpovědět si tři 

následující otázky: 

1. Vybral jsem správná klíčová slova ve správném tvaru pro svůj produkt nebo 

službu? 

2. Je cena, kterou maximálně za proklik nabízím, dostatečně konkurenční, aby se 

můj inzerát mohl zobrazit? 

3. Jsou moje kampaně a inzeráty sestaveny kvalitně a zajímají uživatele natolik, aby 

na ně klikl? (Prokop a kol., 2015) 

Uveďme si tedy pár příkladů cílů reklamy ve vyhledávačích: 

• Zajistit levnou a kvalitní návštěvnost, 

• nasměrovat uživatele na pobočku nebo call centrum, 

• podpořit značku, 

• podpořit prodeje produktů a služeb. (Prokop a kol., 2015) 

U tenisového klubu by se mohlo jednat například o přitáhnutí zákazníků na tenisové kurty, 

získání nových členů nebo získání nových hráčů do tenisové školy. 
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Dalším typem internetové reklamy může být reklama na sociálních sítích. Ať už se jedná 

o Facebook, Instagram či Youtube, můžete zde inzerovat vytvořenou reklamu nebo 

propagovat váš obsah na sítích samotných. Více v kapitole Sociální sítě. 

Existují i další možnosti internetové reklamy, které ale nejsou pro potřeby tenisového klubu 

relevantní. Jedná se například o bannerovou reklamu, reklamu prostřednictvím reklamních 

sítí a také o remarketing (opětovné oslovení zákazníků, kteří přišli na náš web, ale neprovedli 

požadovanou akci). 

2.2.3 Sociální sítě 

Sociální sítě mají exponenciální růst uživatelů již od roku 2008. V roce 2020 bylo na světě 

téměř 4 miliardy uživatelů. Na grafu č. 2 můžeme vidět růst počtu uživatelů od roku 2015 

do roku 2020. Z toho důvodu je nutné zapojovat sociální sítě do marketingové komunikace 

každé firmy nebo každého jednotlivce, který chce udržovat kontakt se svými současnými 

zákazníky a zároveň oslovit i zákazníky potenciální. (Dean, 2021) 

Graf č. 2: Růst aktivních uživatelů sociálních sítí od roku 2015 do roku 2020 (miliardy) 

 

Zdroj: Dean (2021), Dostupné z: https://www.backlinko.com 

https://www.backlinko.com/
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Pavlíček (2010) říká, že: „Sociologie definuje sociální síť jako propojenou skupinu lidí, kteří 

se navzájem ovlivňují, přičemž mohou (ale nemusí) být příbuzní.“ Mohou tedy vznikat 

různým způsobem. Ať už se jedná o společné zájmy, rodinné vazby nebo jiné důvody. 

Pavlíček (2010, s. 125) dále definuje sociální sítě v oblasti webu jako: „každý systém, který 

umožňuje vytvářet a udržovat seznam vzájemně propojených kontaktů a přátel.“ Jednotliví 

uživatelé sociálních sítí definují své charakteristiky a vlastnosti, které mohou (ale nemusí) 

být dostupné pro ostatní uživatele. Vše závisí na typu sítě a uživatelském nastavení. Tím 

dochází ke vzniku takzvaných virtuálních komunit. (Pavlíček, 2010) 

Lze tedy říct, že se jedná o typ propojení lidí i firem, kteří díky tomu mohou zůstat v téměř 

nepřetržitém kontaktu a sledovat navzájem svoje aktivity a tím se ovlivňovat a komunikovat. 

Každá společnost definuje svůj cíl na sociálních sítích trochu jinak. Může se jednat o oslovení 

potenciálních zákazníků nebo třeba vybudování určité komunity lidí, které bude spojovat 

dané téma. Za klíčové dovednosti pro úspěch na sociálních sítí můžeme brát následující: 

1. Umění zaujmout, 

2. umění naslouchat, 

3. umění vyprávět, 

4. vyhodnocovat. (Losekoot a Vyhnánková, 2019) 

Každá z těchto čtyř položek je důležitá, a proto nestačí plnit pouze několik z nich, ale je třeba 

brát zřetel na všechny čtyři body. Například pokud budeme schopni zaujmout cílovou 

skupinu naším vyprávěním, ale nebudeme schopni vyslyšet, co skupina říká a zároveň 

nebudeme vyhodnocovat, nezjistíme, proč se nám nedaří splnit nastavené cíle a celá naše 

komunikace na sociálních sítích může přijít vniveč. 

Využití sociálních sítí má mnoho výhod. Pro účely této práce si ukážeme pět hlavních výhod 

s tím spojených: 

1. Finanční nákladnost – hlavní výhodou sociálních sítí je jejich nízká finanční 

nákladnost oproti jiným komunikačním kanálům. Vstup je zpravidla zdarma, 

a proto společnosti mohou směřovat své finanční toky hlavně do tvorby obsahu 

a jeho správě. (Weinberg, 2009) 
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2. Sociální interakce – díky sociálním sítím roste aktivita uživatelů na internetu 

každým dnem a vznikají nové způsoby komunikace. Z toho důvodu je možné 

komunikovat s cílovou skupinou na více úrovních a s vynaložením menšího úsilí. 

(Hill, 2015) 

3. Interaktivita – ve srovnání například s televizí nebo rádiem je na sociálních sítích 

možné interagovat s cílovou skupinou velice snadno. Uživatelé nejsou pouze 

pasivními posluchači, ale aktivně se zapojují do jednotlivých příspěvků. (Hill, 

2015) 

4. Volba cílového trhu – sociální sítě poskytují přesné zaměření cílových uživatelů. 

Například podle jejich zájmů a interakce s jinými uživateli. (Hill a kol. 2006) 

5. Zákaznický servis – jedním ze základů úspěšného budování společnosti je kvalitní 

zákaznický servis. Uživatelé potřebují rychlou odezvu od společnosti v případě, 

že mají nějaký dotaz nebo problém. Díky sociálním sítím je to pro obě strany 

jednodušší než za použití jiných komunikačních nástrojů. (Gommans a kol, 2001) 

Výše zmíněných pět výhod sociálních sítí je pouze výběr z toho, co mohou sítě nabídnout. 

I přesto je potřeba zmínit, že používání sociálních sítí má i své nevýhody. Mezi ně se může 

řadit například časová náročnost nebo negativní komentáře. 

Časová náročnost je jednou z nevýhod, které z vnějšího pohledu nemusí být vidět. Ve chvíli, 

kdy se sociální sítě začnou brát vážně a začíná se s tvorbou strategie, cíle, kvalitního obsahu 

a samozřejmě s vyhodnocením, čas na správu sítí enormně vzroste. Proto je třeba s tím 

dopředu počítat a připravit se na to, že i sociální sítě zaberou hodně času a práce. (Barefoot 

a Szabo, 2009) 

Negativní komentáře a celkově negativní zpětná vazba od zákazníků může být pro mnoho 

firem odrazujícím faktorem. Společnosti, které mají zakázány komentáře pod svými 

příspěvky, mohou působit nedůvěryhodně. Naopak ty společnosti, které dokážou kvalitně 

reagovat na negativní komentáře, si mohou znatelně polepšit v očích ostatních zákazníků. 

Z toho důvodu je dobré věnovat se takové kritice, která je právoplatná a snažit se napravit 

nebo vysvětlit vzniklý problém. (Hennig-Thurau a kol, 2004) 
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V další části této kapitoly budou více představeny jednotlivé sociální sítě Facebook, 

Instagram a Youtube. Existuje samozřejmě další řada sociálních sítí, ale pro využití k tématu 

této diplomové práce jsou vhodné právě tyto tři. 

Pro lepší představu toho, jak moc jsou sociální sítě důležité, se podívejme na graf č. 3, který 

ukazuje počet uživatelů na jednotlivých sociálních sítích v lednu 2021. Jedná se o sedm 

největších sociálních sítích na světě. 

Graf č. 3: Počet uživatelů sedmi největších sociálních sítí na světě (v milionech) 

 

Zdroj: Statista 2021, Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-

ranked-by-number-of-users/ 

Na grafu č. 3 můžeme vidět, že nejvíce uživatelů má Facebook. Je to téměř 3 miliardy 

uživatelů. Společnost Facebook vlastní i WhatsApp, Facebook Messenger a Instagram, takže 

z prvních sedmi sociálních sítí jsou čtyři pod jedním vedením. Zbylé tři jsou doposud 

nezávislé. 

Co se týká prostředí tenisových klubů, tak jsou nejvíce využívány právě sítě Facebook, 

Instagram a Youtube. Tenisové kluby využívají Facebook jako kanál, kde si určitým 

způsobem budují svoji komunitu a snaží se s ní komunikovat dění v klubu a v tenisovém 

prostředí celkově. Oproti tomu Instagram slouží jako nástroj pro ukázání aktuálního dění 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
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v klubu, případně i zákazníci často využívají označování vybraného tenisového klubu právě 

na Instagramu. Pokud se podíváme na Youtube, tak ten využívají pouze větší kluby, které 

zde tvoří zejména edukativní obsah pro širokou veřejnost. 

2.2.3.1 Facebook 

Sociální síť, která byla založena v roce 2004 Markem Zuckerbergem, Dustinem 

Moskovitzem, Chrisem Hughesem a Eduardem Saverinem. Zprvu se jednalo o síť spojující 

studenty na univerzitách v USA, ale po čase se rozšířila do celého světa a přidat se do ní 

může kdokoliv s věkovým omezením od 13-ti let. (Facebook, 2021) 

V roce 2011 společnost představila novou komunikační platformu Facebook Messenger, 

která dostala svou vlastní aplikaci, aby uživatelé mohli skrze ni komunikovat i bez aplikace 

Facebook. Roku 2016 představil Facebook svůj nový nástroj pro firemní účely zvaný 

Workplace. (Facebook, 2021) 

V roce 2012 společnost Facebook oznámila koupi společnosti Instagram a v roce 2014 

i společnost WhatsApp. (Facebook, 2021) 

2.2.3.2 Vyhodnocování 

Vyhodnocování sociálních sítí je podstatnou částí komunikace, a proto je potřeba uvést 

jednotlivé metriky, které přehledně uvádějí autorky Losekoot a Vyhnánková (2019): 

• Viditelnost – ideální číslo, pokud je cílem společnosti, aby se o ní dozvědělo co 

nejvíce uživatelů. 

• Zapojení – ukáže kvalitu obsahu a kvalitu fanoušků, podle toho, jak moc reakcí 

vyvolávají vaše příspěvky. 

• Zájem – projevení zájmu o společnost ze strany uživatele (rozkliknutí webu, 

zobrazení informací o firmě na Facebooku). (Losekoot a Vyhnánková, 2019) 

Níže je uvedeno, co je možné sledovat na jednotlivých sociálních sítích pro každou zvolenou 

výše zmíněnou metriku. 
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Facebook: 

• Viditelnost – dosah příspěvků (oslovení lidé), celkový dosah (příspěvky a stránka 

jako taková), zobrazení stránky, zhlédnutí videa, oslovení lidé u pořádané události, 

jedinečná otevření příběhu ve Stories. 

• Zapojení – zapojení (kliknutí na příspěvek, reakce, komentář, sdílení), doporučení, 

počet konverzací v Messengeru, interakce na Stories. 

• Zájem – počet lidí, kteří si na vaší facebookové stránce prohlédli záložky 

s informacemi o firmě nebo produktech, klikli na web, zobrazili si kontaktní údaje 

nebo adresu; počty kliknutí na vaše události. (Losekoot a Vyhnánková, 2019) 

Instagram: 

• Viditelnost – dosah příspěvků (kolik lidí je vidělo), zobrazení příspěvku (kolikrát je 

viděli), návštěvy profilu. 

• Zapojení – to se mi líbí, komentáře, sdílení nebo uložení příspěvku, odpovědi 

na Stories. 

• Zájem – kliknutí na e-mail, prokliky na web, zobrazení trasy. (Losekoot 

a Vyhnánková, 2019) 

Youtube: 

• Viditelnost – zobrazení miniatury (thumbnail), zhlédnutí videa, zdroje návštěvnosti. 

• Zapojení – průměrná doba sledování videa, doba sledování, komentáře, líbí se mi, 

sdílení. 

• Zájem – nejlepší karty, nejlepší prvky závěrečné obrazovky, nejlepší videa podle 

závěrečné obrazovky. (Losekoot a Vyhnánková, 2019) 

Podstatnou metrikou je dále takzvaná míra zapojení (engagement rate). Při jejím sledování 

společnost zjistí, jak poutavý obsah tvoří. Tato metrika ukazuje poměr mezi viditelností 

společnosti a zájmem o její obsah. Existuje hned několik vzorců na její výpočet a některé 

sociální sítě dokonce poskytují onu metriku ve svém přehledu. (Losekoot a Vyhnánková, 

2019) 

Pro příklad můžeme použít následující vzorec: 

(Reakce + komentář + sdílení) : dosah příspěvku * 100 
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Míra zapojení dokáže společnostem ukázat, jak úspěšní jsou pří získávání nových příznivců. 

Pokud roste počet sledujících, ale míra zapojení klesá, je dost možné, že kvalita obsahu také 

klesá a naopak. Sociální sítě však čas od času mění své algoritmy, a proto je dobré sledovat 

například blogy jednotlivých sítí, kde společnosti píšou, jak se algoritmus změnil. (Losekoot 

a Vyhnánková, 2019) 

2.2.3.3 Typy příspěvků na sociálních sítích 

Jak již bylo zmíněno, každá sociální síť má svou vhodnou formu příspěvku. Dle autorky 

Krčkové (2019) jsou nejúčinnější typy příspěvků na Facebooku následující: 

• Textový příspěvek – vhodné pro zprávy informačního typu. 

• Foto post – vhodné pro lepší představu uživatele o produktu či službě. 

• Anketa – ideální pro zvýšení míry zapojení. 

• Link post – vhodný pro odvedení fanoušků na web. 

• Události – výhodou jsou vyskakující upozornění, pro členy, při každé nové aktivitě 

v události. 

Samozřejmě existují i další typy jako třeba video nebo post přímo celého fotoalba. Výše 

zmíněné jsou však vybrány jako nejefektivnější. 

V ideálním stavu je vhodné pro každý příspěvek zvolit požadovaný cíl. Je sice možné zvolit 

více cílů pro jeden příspěvek, ale to často způsobuje, že nedojde k naplnění ani jednoho. 

(Krajňák, 2017) 

Vhodnými cíli pro příspěvky mohou být: 

• Aby uživatel napsal komentář. 

• Aby uživatel sdílel příspěvek. 

• Aby uživatel přešel na požadovaný web. 

• Aby uživatel dal reakci. 

• Aby uživatel koukal na video. (Krajňák, 2017) 

Instagram je místo, kam se chodí lidé hlavně bavit a částečně vzdělávat, z toho důvodu by 

i obsah měl mířit tímto směrem. Vhodné typy pro příspěvky podle Bauera (2020) jsou 

následující: 
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• Kvízy, 

• hlasování, 

• vzdělávací příspěvky v daném odvětví, 

• historie daného odvětví, 

• novinky v daném odvětví, 

• zákulisí z prostředí klubu, 

• tipy a rady, 

• ukázky služeb a zboží. 

U Instagramu je důležité používat označování jiných účtů a využívat správné hashtagy. Jedná 

se vlastně o optimalizaci vyhledávatelnosti daného obsahu. Pravidla pro hashtagy jsou 

nepřekračovat více jak 10 hashtagů pro jeden příspěvek (Instagram algoritmus pro více jak 

10 hashtagů snižuje dosah) a požívat hashtagy, které nejsou příliš populární, protože pak se 

obsah rychleji stratí mezi velkým množstvím jiného obsahu (optimální jsou hashtagy do 

50 000 označení). (Bauer, 2020) 

2.2.4 Webová prezentace 

Již při pohledu na graf č. 1 je vidět počet internetových uživatelů v České republice. Číslo, 

které se blíží k devíti milionům uživatelům, jasně ukazuje obrovský potenciál. Všichni tito 

uživatelé mají možnost navštívit požadované webové stránky a z toho důvodu je třeba mít 

stránky funkční a dobře zpracované. 

Optimalizace webu pro běžné internetové prohlížeče stolních počítačů je v dnešní době 

samozřejmostí. Důležité je ale zaměřit se na optimalizaci webu pro zařízení mobilní. V úvodu 

kapitoly o online marketingu je zmíněn výzkum od autora Clement (2021), který ukazuje, 

že v současné době 90 % internetových uživatelů používá právě mobilní zařízení k přístupu 

na internet. 

Další nástroj vhodný pro optimalizace webu je SEO, které je více popsáno v samostatné 

kapitole. Stejně jako u ostatních nástrojů a technik je potřeba správné nastavení cíle webu. 

K tomu může sloužit všeobecně známá technika SMART, která říká, že cíl musí být: 

• Specifický a konkrétní, 

• měřitelný, 
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• adekvátní a dosažitelný, 

• relevantní, 

• termínovaný. (Pilka, 2018) 

Pro měření cílů je potřeba znát metriky, kterými se je potřeba řídit. Těmto metrikám se říká 

klíčové ukazatele výkonnosti (KPI – key performance indicator). (Pilka, 2018) 

V tenisovém prostředí by mohlo být cílem například zvýšit poptávku po tenisových dvorcích. 

KPI bychom určili jako počet zobrazení kontaktů, případně navštívení záložky s ceníkem za 

pronájem dvorců. Tím bychom mohli vyhodnotit, že zákazníci po otevření ceníku opouštějí 

stránku bez rezervace, a to je znamení, že cena je příliš vysoká. 

Možných metrik a cílů je nepřeberné množství a každý tenisový klub si musí své cíle 

promyslet a nastavit sám. Je ale podstatné uvědomit si, pro koho web slouží a co mu chceme 

říct. 

2.2.5 Content marketing 

Jako nejúspěšnější způsob komunikace v roce 2018 vyšel content marketing. Content 

marketing má za úkol vytvářet, publikovat a distribuovat obsah, který je relevantní 

pro vybranou cílovou skupinu. Hlavní kanály pro šíření obsahu jsou sociální sítě, web, blog, 

případně jiná digitální média. V druhé řadě do hry vstupuje tisk jako offline platforma. 

(Chaffey, 2019) 

U kvalitního content marketingu je důležité myslet na následující body: 

• Pro koho je obsah určen? 

• Co má obsah říct? 

• Obsah musí být pravidelný. 

• Obsah musí být tvořen pro jednotlivé komunikační kanály tak, aby co nejlépe 

odpovídal typu obsahu, který se tam vyskytuje. (Losekoot a Vyhnánková, 2019) 

Tvorbě obsahu se nevyhne žádná společnost. Pro tvorbu obsahu kvalitního je ale velmi 

důležité plánovat. Dobré je vytvořit plán obsahu na dlouhé období (rok) a pak tvořit menší 

plány na kratší období (měsíc). 
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Steimle (2014) uvádí tyto příklady pro content marketing: 

• Infografika, 

• web, 

• podcast, 

• video, 

• kniha. 

Právě podcast je jednou z rychle se rozvíjejících platforem pro konzumování obsahu. Jedná 

se o další komunikační kanál, kde je možné tvořit audio obsah. Lidé této platformy využívají 

především při cestování, venčení svých mazlíčku a jiných aktivitách. Díky podcastu je možné 

rozvíjet nový vztah s cílovým posluchačem. Pro to je zapotřebí mít rozhovory či jiné zvukové 

záznamy pečlivě připravené a nahrané na kvalitní techniku, tak aby posluchač měl co nejlepší 

kvalitu vašeho obsahu. (Hyatt, 2012) 

Obsah je samozřejmě nutné také vyhodnocovat, například pomocí metrik, které jsou popsány 

v kapitole o sociálních sítích. 

2.2.6 E-mail marketing 

E-mail marketing je jedním ze způsobů, jak se firmy snaží udržet v kontaktu se zákazníkem 

a prohlubovat pevný vztah. Podstatnou součástí e-mail marketingu je databáze zákazníků. 

Díky tomu je možné oslovovat nejen všechny zákazníky najednou pomocí stejného sdělení, 

ale je možné sdělení upravit pro potřeby jednotlivců. (Prokop a kol., 2015) 

Existuje hned několik typů e-mailových kampaní. Prokop a kol. (2015) uvádí následující šest 

typů: 

• Propagační newsletter – velmi rozšířený typ, kdy jsou zpravidla akční nabídky 

rozeslány na všechny uživatele bez rozlišení. 

• Welcome proces – jeden nebo více e-mailů, které jsou zákazníkovi zaslány po jeho 

přidání do databáze. 

• Mikro kampaň – většinou jednorázově připravené e-maily pro předem definovanou 

skupinu. 

• Kampaň na záchranu zákazníka – využívá se například když zákazník opustí nákupní 

košík bez provedení nákupu (patří mezi nejúčinnější). 
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• Rozšířená nabídka – pokud zákazník klikl v newsletteru na určitý typ zboží, je mu 

zaslána rozšířená nabídka tohoto typu. 

• Přání k svátku/narozeninám – udržuje firmu v kontaktu se zákazníkem. (Prokop 

a kol., 2015) 

E-mail marketing má mnoho výhod, ale k tomu, aby se dalo všech výhod využít, je potřeba 

dobře naplánovat, co má daná kampaň za hlavní cíl. Bez správně vytvořeného cíle by se celý 

e-mail marketing mohl dostat pouze k zasílání nevyžádaných e-mailů na jednotlivé 

zákazníky, kteří by dříve či později zrušili svůj odběr. 

U tohoto typu marketingu je samozřejmě opět důležité vyhodnocovat. Zaměřit se lze 

například na poměr příjemců, kteří otevřeli sdělení, k celkovému obeslanému publiku, počet 

prokliků          z e-mailu, počet došlých e-mailů nebo i kolik lidí se z odběru e-mailu odhlásilo. 

(Prokop a kol., 2015) 

I pro tenisové prostředí je možné e-mail marketing využít, ovšem je třeba mít k ruce 

odborníka, který s danou problematikou pomůže a bude vědět, jak správně nastavit 

automatizaci e-mailu a jak správně sestavit databázi zákazníků. Z tohoto důvodu se jedná 

o jednu ze složitějších technik, například oproti tvorbě vlastního obsahu. Ve chvíli, kdy se 

celý proces nastaví správně a je o něj dobře pečováno, může přinést nepřeberné množství 

výhod. Například nastavení kampaně na záchranu zákazníka při jeho snaze rezervovat si kurt 

pomocí online rozvrhu. Při nedokončení rezervace, nebo uvolnění se kurtu v danou hodinu 

přijde zákazníkovi e-mail, který ho na toto upozorní. 

2.3 Osobní prodej 

Osobní prodej je nejstarší forma přímé komunikace se zákazníkem. Patří do něj budování 

vztahů mezi dvěma nebo více osobami či společnostmi s cílem prodeje služby nebo výrobku 

a zahrnuje všechny formy prodeje, které probíhají na základě osobních kontaktů. (Hesková 

a kol, 2005) 

Formy osobního prodeje dle Heskové a kol. (2005) mohou být následující: 

• Pultový prodej – maloobchod. 

• Obchodní prodej – supermarkety apod. 
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• Prodej v terénu – průmyslový prodej a prodej spotřebního zboží. 

• Misionářský prodej – informování a přesvědčování nepřímých zákazníků. 

Základ osobního prodeje tvoří verbální a neverbální komunikace, kdy neverbální 

komunikace může přinést zákazníkovi až 90 % informací. V prodejním procesu je tedy 

důležité vědět co říct, ale i jak to ukázat. Z toho důvodu lze osobní prodej zařadit do jedné 

z nejdražších forem komunikace, protože je třeba dbát na trénink prodejních dovedností 

jednotlivců. (Hesková a kol, 2005) 

Do osobního prodeje lze také zapojit metodu osobního šíření nebo také osobního doporučení. 

V anglickém jazyce také nazvané jako word of mouth (WOM). Pro klub jsou důležité 

především tři faktory. Zdali je klub důvěryhodný, má u klienta vybudovanou dostatečnou 

důvěru a působí na něj přesvědčivě. Pokud se klubu daří využít všechny tři faktory, je na 

dobré cestě k vytvoření kvalitní WOM a zlepšuje tak svou pověst u potenciálních zákazníků. 

(Teng, 2014) 

WOM má podle autora Hutchinsona (2018) následující výhody: 

• Vysoká důvěryhodnost, 

• nízké náklady, 

• postupná tvorba komunity. 

V tenisovém prostředí hraje osobní prodej důležitou roli. K osobnímu kontaktu zákazníka 

s prodejcem zde dochází na denní bázi a je téměř nemožné se mu vyhnout. Ať už se jedná 

o pronájem tenisových dvorců nebo prodej služby trenéra či budování a prohlubování vztahu 

s klientem. Proto je třeba věnovat pozornost tomu, jak jednotliví zaměstnanci klubu 

komunikují s klienty a případně se zaměřit na jejich patřičnou edukaci. 

2.4 Události a zážitky 

Události a zážitky se v tenisovém odvětví věnují jak jinak než sportu. Ať už se jedná přímo 

o účastníky sportovní akce nebo o diváky, v první řadě se musí o akci dozvědět a následně 

na ní přijít. 

Motivace je podle autorky Čáslavové (2009, s. 148) hlavní složkou pro účast na sportovní 

akci, a proto říká, že: „Sportovní akce diváky a účastníky emocionálně aktivuje a zasahuje.“ 
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Pro úspěšné pořádání události nebo zážitku je podle Mastermana (2004) důležité stanovit si 

patřičné cíle, které lze rozdělit do následujících kategorií: 

• Ekonomické, 

• politické,  

• sociální, 

• kulturní, 

• zaměřené na životní prostředí, 

• jiné. 

Ve chvíli, kdy zákazník dorazí na pořádanou akci, je možné mu ukázat produkty a služby, 

které daný klub nabízí. Proto je důležité během pořádaných akcí dbát na péči o potenciální 

zákazníky. (Čáslavová, 2009) 

Události a zážitky je potřeba, stejně jako ostatní nástroje marketingové komunikace, cílit na 

určitou skupinu zákazníků a potenciálních zákazníků tak, aby bylo následně možné 

vyhodnotit akci a její úspěch či neúspěch. 

Z toho důvodu je vhodné využít SWAT analýzu již před pořádáním dané události. Rozbor 

silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb může být klíčem k vytvoření úspěšné události, 

která osloví danou cílovou skupinu a předá jí zážitek, který byl předem určen. 

(Čáslavová, 2009) 

2.5 Reklama 

Reklama patří neodmyslitelně do marketingové komunikace a je jedním z nástrojů 

komunikačního mixu. Autorka Čáslavová (2009, s. 168) definuje reklamu následovně: 

„Reklama je placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého 

subjektu (firmy, instituce nebo jiné organizace) prostřednictvím komunikačních médií.“ 

Média, která slouží k tomuto účelu, jsou z pravidla: 

• Online média, 

• televize, 

• rozhlas, 

• denní tisk, 
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• plakáty. (Čáslavová, 2009) 

Dnešní doba nejvíce nahrává využívání online médií jako hlavní formu reklamy. Cenová 

dostupnost a schopnost přesného zacílení reklamy přináší mnoho výhod oproti reklamě 

například v televizním přenosu nebo denním tisku. 

V oblasti sportu je možné využít i specifických médií jako například výsledkových tabulí, 

sportovních dresů a podobně. (Čáslavová, 2009) 

Při tvorbě reklamy je nutné určit cílový trh a jeho motivy. Pomoci k tomu může model pěti 

M, který obsahuje následující body: 

1. Mission – jaké jsou cíle komunikace? 

2. Money – jak velký rozpočet máme? 

3. Message – jak má vypadat reklamní sdělení? 

4. Media – jaké komunikační kanály budou použity? 

5. Measurement – jak budou vyhodnoceny výsledky? (Kotíková a Zlámal, 2006) 

Pro ucelenou představu o tvorbě reklamy je potřeba zmínit také základní funkce reklamy, 

které definovala autorka Horáková (1992). Její tři funkce byly sice definovány již v roce 

1992, nicméně jsou stále platné a každý, kdo chce tvořit reklamu, by na ně měl myslet. 

1. Informační funkce, 

2. přesvědčovací funkce, 

3. upomínací funkce. (Horáková, 1992) 

S využitím výše zmíněných metod, které pomohou s kvalitní tvorbou reklamy, by měly být 

jednotlivé funkce využity v jakémkoliv odvětví včetně toho sportovního. 

2.6 Sponzoring 

Sponzoring bez pochyb patří do sportovního odvětví již od počátku profesionálního sportu. 

Autor Hajíček (2014) definuje sponzoring následovně: „Sponzoring lze definovat jako 

investování finančních nebo jiných prostředků do aktivit organizace, jejichž potenciál je 

možno komerčně využít.“ Dále také říká, že společnosti mohou díky sponzoringu podporovat 

svoji komunikaci, protože mohou spojit obsah své činnosti s určitou významnou 

událostí/aktivitou nebo organizací. 
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Definice autorky Přikrylové (2010, s. 130) říká, že sponzoring je: „vztah mezi 

poskytovatelem financí, zdrojů či služeb a jedincem, akcí či organizací, které na oplátku 

nabízejí práva a asociaci, jež mohou být komerčně využity.“ Tato definice popisuje 

sponzoring jako vztah mezi dvěma stranami, kde obě strany poskytují určitou službu, tak aby 

z toho měly určitý přínos. 

Sportovní sponzoring může mít hned několik forem. Například sponzoring ligových soutěží 

nebo sponzoring sportovních klubů. Pro účely této diplomové práce se podíváme na definici 

sponzoringu sportovního klubu dle autorky Čáslavové (2009): „Sportovní klub disponuje jak 

sportovci, sportovními družstvy, svými profesionálními odděleními, pořádá sportovní akce 

atd.“ 

Z definice od Čáslavové (2009) tedy vyplývá, že sponzor má při podpoře sportovního klubu 

na výběr z mnoha možností, kde by uplatnil svoje zájmy, a dostává se tak to dobré pozice 

vůči potencionálním zákazníkům. 

V současnosti se důležitost sponzoringu zvyšuje. Jeden důvod je stoupající cena reklamy 

a druhým důvodem je, že při kvalitním řízení sponzoringu může být přínos pro obě strany 

mnohem větší než při zapojení reklamy. (Novotný, 2011) 

2.7 Vládní protiepidemická opatření 

Na začátku této kapitoly je rychle představena pandemie Covid-19, která se v posledním roce 

vyskytuje na celém světě. Jedná se o virovou nákazu, o které byla první zmínka koncem roku 

2019 v čínském městě Wu-Chan. 30. ledna 2020 byla tato epidemie prohlášena světovou 

zdravotnickou organizací (WHO) za globální stav nouze a následně 11. března 2020 bylo 

šíření tohoto coronaviru prohlášeno za pandemii, tedy epidemii s celosvětovým rozšířením. 

(Státní zdravotní ústav, 2021) 

Podle WHO (2021) je do dnešního dne (19. 4. 2021) kolem 150 milionu případů tohoto viru. 

Přičemž podle serveru kurzy.cz (2021) je v česku zaznamenáno 1,6 milionu případů. 

Pandemie má velký dopad na celý svět a téměř všechny produkty a služby. Jednotlivé země 

vytvářejí soubory opatření, kterými se snaží snížit šíření tohoto viru. V České republice se 

od počátku pandemie vláda pokusila nastavit mnoho pravidel, které se často mění z hodiny 
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na hodinu. Vzhledem k tématu této diplomové práce, je potřeba brát jako určitou metriku, 

pevně stanovená pravidla. Z tohoto důvodu je zde představen Protiepidemický systém ČR 

a jeho matice opatření pro sportovní aktivity. 

Protiepidemický systém ČR (PES) byl uveden v platnost 1. 10. 2020. Má 5 stupňů, přičemž 

během každého stupně platí jiná pravidla. Stupně jsou odvozeny od takzvaného indexu rizika, 

který se vypočítává hned z několika proměnných. Je to například, kolik lidí se v poslední 

době nakazilo, kolik se nakazilo seniorů nebo také zdali počet nakažených stoupá nebo klesá. 

(MZČR, 2021) 

Tabulka č. 1: Jednotlivé stupně PES podle indexu rizika 

 

Zdroj: MZČR 2021, Dostupné z: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes 

Každý z výše uvedených stupňů má svá pravidla a omezení jemu příslušná. Takzvané matice 

opatření jsou rozděleny do čtyř kategorií. Jedná se o všeobecnou matici opatření, matici 

opatření pro kulturu a bohoslužby, matici opatření průmyslu a obchodu a matici opatření pro 

sport. (MZČR, 2021) 

V případě této práce se budeme více zabývat maticí opatření pro sport. Tato matice ukazuje 

jednotlivá pravidla a omezení pro každý výše zmíněný stupeň pohotovosti. Opatření jsou 

rozdělena do 8 úrovní od sportovních soutěží až po saunová centra. Více tedy v tabulce č. 2, 

která ukazuje celou matici pro sportovní aktivity. 

  

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes
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Tabulka č. 2: Matice opatření pro sportovní aktivity 

 

Zdroj: MZČR 2021, Dostupné z: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes 

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes
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Vybraný tenisový klub spadá pod kategorie sportovních soutěží, příprava profesionálních 

sportovců, sportovní zařízení a rekreační sporty. Z tohoto důvodu jsou v kapitole věnované 

optimalizaci marketingové komunikace brány v potaz tyto čtyři kategorie. 

Vzhledem ke zmíněnému indexu rizika, podle kterého jsou platné jednotlivé úrovně 

protiepidemických opatření, je důležité ukázat vývoj tohoto indexu od jeho zavedení, 

ke kterému došlo 1. 10. 2020. Vývoj indexu rizika od jeho zavedení až do 16. 5. 2021 můžete 

vidět na grafu č. 4. 

Graf č. 4: Vývoj indexu rizika od 10.1.2020 do 16.5.2021 

 

Zdroj: MZČR 2021, Dostupné z: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes 
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3 CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření optimalizovaného návrhu marketingové 

komunikace tenisového klubu. Tento návrh bude koncipován tak, aby vylepšil současnou 

marketingovou komunikaci tenisového klubu a následně pomohl k oslovení nových 

zákazníků a k udržení zákazníků stávajících. Návrh by měl být funkční jak 

za nepandemického stavu, tak za stavu pandemického, ve kterém platí značná omezení ze 

strany vlády. 

Úkoly, které je nutné splnit pro dosažení cíle, jsou následující: 

• Analýza interních dokumentů tenisového klubu, které se týkají marketingové 

komunikace klubu. 

• Analýza webových stránek klubu pomocí nástroje Google Analytics. 

• Analýza sociálních sítí využívaných klubem pomocí nástroje Facebook Business 

Suite. 

• Určení nejdůležitějších metrik pro měření marketingové komunikace klubu. 

• Určení výběrového souboru respondentů. 

• Vytvoření struktury skupinové diskuse. 

• Realizace skupinové diskuse s majiteli vybraného tenisového klubu a klubovými 

trenéry za účelem získání dat o současném stavu klubové komunikace a možných 

změnách do budoucna. 

• Zhodnocení současného stavu marketingové komunikace tenisového klubu 

na základě dat získaných ze skupinové diskuse a výstupů komunikace klubu. 

• Vytvoření optimalizovaného návrhu marketingové komunikace, a hlavně možnosti 

využití jednotlivých komunikačních kanálů tenisového klubu s ohledem na pandemii 

Covid-19. 
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4 METODIKA PRÁCE 

Cílem této kapitoly je ukázat metodické postupy, které byly zvoleny pro důkladnou analýzu 

marketingové komunikace vybraného tenisového klubu. Problematika marketingové 

komunikace tenisového klubu na regionální úrovni byla prozkoumávána dvěma způsoby. 

V první části se jednalo o skupinovou diskusi s vedením klubu a vybranými klubovými 

trenéry, kteří byli dobře obeznámeni s danou problematikou. V druhé části byla provedena 

analýza sekundárních dat, získaných od vedení tenisového klubu, které má na starost 

marketingovou komunikaci klubu samotného. 

4.1 Výzkumný soubor 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem diplomové práce je vytvoření co nejlépe optimalizované 

marketingové komunikace, bylo třeba získat co nejkvalitnější data, která měla dostatečnou 

relevantnost a reliabilitu. Z toho důvodu není možné provést náhodný výběr ze základního 

souboru, ale je třeba specificky vybrat jedince, kteří budou podrobeni výzkumu. 

K získání kvalitních dat je zapotřebí alespoň částečná znalost problematiky marketingové 

komunikace (ideálně přímo marketingové komunikace vybraného tenisového klubu) 

a samozřejmě znalost tenisového prostředí jako celku. Základní vzorek tedy obsahuje 

majitele klubu a další klubové zaměstnance, jako jsou například trenéři či správce kurtů. Dále 

může být do základního vzorku započítána členská základna klubu a žáci v klubové škole. 

Vybraný tenisový klub má celkem přes 200 členů, ze kterých je zhruba 80 ve věkové 

kategorii nad 18 let. Dále je třeba započítat majitele klubu, trenéry klubu a další zaměstnance. 

Vedení klubu s trenéry, správcem a účetní zahrnuje 8 lidí. 

K získání interních dat ohledně správy marketingové komunikace a dalších věcí, bylo 

zapotřebí provést výzkum s majiteli klubu, kteří jsou s touto problematikou seznámeni 

a věnují se tvorbě a správě marketingové komunikace tenisového klubu. Tím byla získána 

data o současném stavu marketingové komunikace, jejím stavu před vypuknutím pandemie 

a přístup ke všem dalším potřebným materiálům, které se týkají tohoto tématu. Dále tím bylo 

získána i možnost lepší optimalizace, protože bylo možné řešit problémy přímo s klíčovými 
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osobami v klubu. Majitelé klubu (2 osoby) jsou tedy první částí výběrového souboru pro tuto 

diplomovou práci. 

Druhou část výběrového souboru představovala skupina lidí, která je obeznámena částečně 

jak s fungováním klubu a marketingovou komunikací, tak s pohledem na klub zvenčí. Pro 

tento typ dat se skvěle hodí skupina trenérů klubu, kteří jsou v první linii kontaktu se 

zákazníkem, ale zároveň i v přímém kontaktu s vedením klubu a mají tak možnost svým 

chováním a jednáním působit na vedení klubu jako takového. Dalším důvodem je i fakt, že 

trenéři jsou velkou součástí marketingové komunikace, a především součást přímé 

komunikace klubu a osobního prodeje. Všechny výše zmíněné důvody jsou důkazem toho, 

že skupina trenérů (byli vybráni 3 hlavní trenéři z celkového počtu 6) je ideálním doplněním 

do výběrového souboru diplomové práce. 

Velkou částí základního souboru pro tuto diplomovou práce jsou samozřejmě členové klubu, 

nečlenové klubu, kteří ale využívají služeb klubu, a také potenciální zákazníci. Nicméně tato 

diplomová práce je zaměřena hlavně na kvalitativní výzkum i sběr dat, a proto nebudou výše 

zmíněné skupiny využity do výběrového souboru pro získání dat k výzkumu této diplomové 

práce. 

4.2 Zdůvodnění výběru metod 

Metoda, která byla využita pro sběr dat k této diplomové práci, je tedy skupinová diskuse. 

Během průzkumu metod sběru dat byla původně zvolena metoda polostrukturovaného 

dotazování. Jasná struktura otázek, ke kterým je možné pokládat doplňující otázky. Varianta, 

která je využívána ve velkém během posledních let, a to hlavně při výzkumech marketingové 

komunikace použitých do bakalářských a diplomových prací.  

Po hlubším průzkumu několika dalších metod a po řešení problematiky s vedoucím práce, 

se naskytla metoda skupinové diskuse. Výzkumu k této diplomové práci se bude účastnit 

5 respondentů. To byl jeden z hlavních důvodů pro zvolení skupinové diskuse. Ideální počet 

respondentů pro tuto kvalitativní metodu sběru dat. 

Hendl (2016, s.186) říká: „že při dobře vedené skupinové diskusi se uvolňují racionalizační 

schémata a psychické zábrany a diskutující snadněji odhalují své postoje a způsoby jednání, 
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své pocity a myšlení v běžném životě. Skupinová diskuse je proto vhodná pro odhalení obsahů 

veřejného mínění a kolektivních postojů.“ 

Z výše zmíněné definice lze tedy vyvodit, že skupinová diskuse může uvolnit zábrany 

jednotlivých respondentů, kteří se na základě toho dokážou více otevřít. Vzhledem k tématu 

diplomové práce a výběrovém souboru respondentů je tato technika ideálním nástrojem 

k získání požadovaných dat. Respondenti se dostanou do přirozenějšího prostředí, než by pro 

ně mohl představovat pouze rozhovor jeden na jednoho. Zároveň se vzájemným 

doplňováním dostaneme do hlubší roviny dané problematiky. 

Vzhledem k problematice marketingové komunikace se díky skupinové diskusi získal 

otevřenější přístup respondentů, kteří reagovali jeden na druhého za pomoci moderátora, 

který řídil celou diskusi tak, aby vedla k co nejlepšímu popsání problému a samozřejmě 

k získáni dat, která byla důkladnější, například než data získaná při polostrukturovaném 

rozhovoru s každým respondentem zvlášť. 

Analýza dat podpořila skupinovou diskusi a dohromady tak vytvořily ideální soubor nástrojů 

k dosažení hlavního cíle diplomové práce. 

4.3 Skupinová diskuse 

Cílem skupinové diskuse bylo získat lepší vhled do marketingové komunikace vybraného 

tenisového klubu a probrat hlubší důvody toho, proč komunikace vypadá tak, jak v současné 

době vypadá. První částí skupinové diskuse tedy byl především komunikační mix a jeho 

jednotlivé nástroje, které tenisový klub používá, případně které by zvládl využít. 

Dále bylo do diskuse přidáno téma pandemie Covid-19. Zaměřili jsme se především na vliv 

pandemie na tenisový klub a stupně pandemického omezení ze strany vlády. 

Poslední část skupinové diskuse byla zaměřena na propojení prvních dvou částí. Řešilo se 

především možné využití jednotlivých komunikačních nástrojů během určitých úrovní 

pandemického omezení a také možné cíle marketingové komunikace klubu během pandemie 

a po jejím skončení. 
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4.3.1 Struktura skupinové diskuse 

První část skupinové diskuse byla věnována bližšímu seznámení s problematikou 

marketingové komunikace. Tomu, jaké byly cíle před pandemií a jaké cíle jsou stanoveny 

pro současný stav. Následoval rozbor komunikačních kanálů, které klub využívá, až jsme se 

dostali k možnému využití nových nástrojů a metod. 

1. část: 

• Uvítání a představení problematiky marketingové komunikace. 

• Diskuse na téma minulých a aktuálních cílů klubové marketingové komunikace 

a následný rozbor jednotlivých nástrojů komunikačního mixu. 

• Rozbor využívaných komunikačních kanálů tenisovým klubem. Z jakého důvodu je 

využívá? 

 Sociální sítě – Jaké? Proč? 

 Web – optimalizace SEO, mobilní zařízení, rezervační systém 

 Sponzoring 

 Reklama 

• Diskuse na téma známých kanálů, které však klub nevyužívá (Youtube, Twitter, 

TikTok). Z jakého důvodu je nevyužívá? 

• Rozebrání obsahu, který tenisový klub tvoří, a zároveň jaký typ obsahu komunikuje 

na jakých kanálech – Jaký? Komu? Proč? Jak často? 

• Content marketing 

• Události a zážitky 

2. část: 

• Celkový vliv pandemie Covid-19 na tenisový klub. 

• Vládní restrikce a jejich úrovně. 

• Možnosti využití klubu během pandemie. 

• Cíle marketingové komunikace klubu během pandemie. 

• Jak budovat vztah se zákazníky během pandemie. 

• Tvorba obsahu na komunikační kanály klubem během pandemie (jaký, kam, proč?). 

• Jak se chová konkurence? 
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• Co by udělali jinak s ohledem do minulosti. 

3. část: 

• Cíle marketingové komunikace klubu po skončení pandemie. 

• Tvorba obsahu tenisovým klubem během pandemie a zároveň jeho tvorba 

po skončení pandemie – například tréninková videa pro domácí využití. 

• Možnosti využití komunikačních kanálů za obou stavů. 

• Na jaké komunikační kanály tvořit jaký obsah. 

• Reálné návrhy na vylepšení marketingové komunikace ze strany jednotlivých 

respondentů. 

• Poznámky a doplnění podle vlastního uvážení. 

4.4 Realizace skupinové diskuse 

Celá skupinová diskuse proběhla 30. dubna 2021. Místem diskuse byla vybrána klubovna 

vybraného tenisového klubu, kde byl dostatek prostoru na dvoumetrové rozestupy a na další 

dodržení hygienických opatření. Skupinová diskuse trvala kolem dvou hodin a byla 

zaznamenávána na tři audio nahrávací zařízení. Následně byl záznam uložen na heslem 

zabezpečený externí paměťový disk moderátora, ze kterého byl smazán po jeho přepsání. 

Přepis skupinové diskuse je možné najít v příloze diplomové práce. 

Respondenti byli o termínu diskuse obeznámeni měsíc předem. Ještě 24 hodin před diskusí 

byla jejich účast telefonicky potvrzena. Samotná skupinová diskuse byla tedy provedena 

osobně. 

Moderátor uvítal všechny respondenty a upozornil je na to, že celá diskuse bude nahrávána. 

Následovalo rozdání informovaného souhlasu a jeho podepsání. Respondenti byli dále 

uvedeni do dané problematiky marketingové komunikace a byla jim představena pravidla 

celé diskuse.  

Po úvodu a objasnění problematiky ze strany moderátora následoval přechod k první části 

diskuse, od které se celá diskuse dále rozvíjela. Na závěr byla moderátorem položena otázka, 

zda chce někdo ještě něco dodat. Po doplnění posledních poznámek ze strany respondentů 

byla skupinová diskuse ukončena moderátorem. 
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Obsah diskuse je podrobně analyzován v kapitole, která se věnuje jak analýze skupinové 

diskuse, tak analýze sekundárních dat získaných od vybraného tenisového klubu. 

4.5 Analýza získaných dat 

Hlavním bodem zájmu při analýze získaných dat byla především komunikace na sociálních 

sítích a prostřednictvím webového rozhraní. Dalším bodem na stupnici důležitosti byla 

tvorba událostí, sponzoring a v neposlední řadě také reklama. 

Na sociálních sítích to jsou především: 

• Relevance obsahu pro danou sociální síť, 

• pravidelnost tvorby nového obsahu, 

• zapojení fanoušků a sledujících, 

• dosah příspěvků, 

• zájem o danou službu, 

• v neposlední řadě i samotný počet fanoušků. 

Webové rozhraní: 

• Obsah, 

• funkčnost webu, 

• návštěvnost webu, 

• optimalizace pro mobilní zařízení. 

U vytvořených událostí ze strany klubu jsem se zajímal především o jejich počet 

a návštěvnost, poměr účastníků k počtu lidí, co přišli fandit nebo se jinak aktivně nezapojili 

do události. 

Sponzoring jsem vyhodnocoval hlavně z pohledu toho, kolik sponzorů vlastně klub má, a zda 

jde o sponzoring čistě nezištný nebo je u něj určitá protislužba. 

Reklamu vybraný tenisový klub nevyužíval před pandemií ani během ní, a proto nebylo co 

vyhodnocovat a zkoumat. Věnována jí je samostatná podkapitola v návrhu optimalizované 

marketingové komunikace. 
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5 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU MARKETINGOVÉ 

KOMUNIKACE TENISOVÉHO KLUBU 

5.1 Informace o vybraném tenisovém klubu 

Vybraným tenisovým klubem je Tenis Centrum Dobříš. Klub se nachází ve Středočeském 

kraji zhruba 50 km od Prahy. Jedná se o jediný tenisový klub ve městě Dobříš, které má 

necelých 9 tisíc obyvatel. Tenis Centrum Dobříš bylo oficiálně založeno v roce 2008 (do té 

doby se jednalo o TK Dobříš) a až do roku 2014 byl prostor tenisového areálu pronajímán 

od města na roční bázi. V roce 2014 vznikla dohoda s vedením města a areál tenisových kurtů 

byl získán Tenis Centrem Dobříš do dlouhodobého pronájmu. (Beranová, 2019) 

Tenisový klub sdružuje zájemce o tenis od dětí až po seniory a pod jeho záštitou hraje 12 

závodních družstev. Družstvo „A“ dospělých hraje 1. krajskou třídu a družstva dorostu, 

staršího a mladšího žactva hrají nejvyšší středočeské soutěže. (Beranová, 2019) 

Tenisový klub organizuje i pravidelné společenské akce a jednorázové i dlouhodobé turnaje 

pro závodní hráče, členy i nečleny. Hlavním cílem tenisového klubu je v maximální míře 

uspokojit potřeby a přání svých členů a poskytnout jim tenisové i sociální zázemí 

a společenské vyžití. (Beranová, 2019) 

V Tenis Centru Dobříš funguje i tenisová škola, kde se hráčům věnuje 6 tenisových trenérů 

(2 z nich s nejvyšší trenérskou třídou) a jeden kondiční trenér. Aktivních hráčů, kteří jsou 

stálými zákazníky a členy, je kolem 200. Během letní sezóny klub nabízí 8 antukových kurtů 

a 2 kurty s umělou trávou. V zimním období je v nabídce nafukovací hala se dvěma kurty 

s umělou trávou. Mimo jiné v areálu funguje celoročně bufet Klára, kde je možné si zakoupit 

různé druhy jídla, nápojů a samozřejmě tenisových potřeb. Klub nabízí také vyplétání 

tenisových raket pro všechny zájemce. 

5.1.1 Cíle Tenis Centra Dobříš 

Jak již bylo řečeno v minulé kapitole, hlavním cílem tenisového klubu je uspokojit potřeby 

a přání svých členů a poskytovat jim tenisové i společenské vyžití. Pro dosažení tohoto 

hlavního cíle je nutné mít stanoveny i cíle průběžně dosažitelné. V minulosti se jednalo 

například o pořádání MČR starších žákyň, nebo uspořádání charitativního tenisového zápasu. 
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Budoucí cíle tenisového klubu jsou především v přitáhnutí nových hráčů, kteří se chtějí 

tenisu věnovat na vyšší úrovni, než je pouze rekreace. Z tohoto důvodu bude snaha 

o vytvoření tenisové akademie spadající pod klub, kde by docházelo k tréninku mladých 

nadaných hráčů. 

Dalším cílem může být udržení kontaktu se členy klubu i během vládních omezení a nutnosti 

uzavření klubu. Z tohoto důvodu by tenisový klub rád tvořil pravidelný obsah pro svou 

komunitu, která by jej měla volně k dispozici na sociálních sítích a webu klubu, případně i na 

platformě Youtube. 

Vzhledem k současné pandemické době by klub rád obnovil své společenské události, které 

by chtěl pořádat alespoň určitou formou online setkání, tenisové exhibice, předávání cen 

a podobně. 

5.1.2 Cílová skupina klubu 

Podle informací od zástupců klubu a ze sociálních sítí lze zjistit, že aktivní hráče v klubu 

můžeme najít ve věku od 6 do 85 let. Velice široký rozptyl je možné zúžit na nejpočetnější 

věkovou kategorii a to je 20 – 55 let. Tato skupina je nejvíce aktivní v komunikaci s klubem. 

Pokud započítáme i skupinu pod 18 let, její většina je právě příbuzná s kategorií od 20 do 55 

let. 

Potenciální zákazníci klubu jsou obyvatelé města Dobříše a přilehlých obcí. V případě 

závodního tenisu mezi potenciální zákazníky musíme zařadit také větší města v okolí, jako 

je Příbram, ale i Praha. V těchto městech je sice dostatek jiných tenisových klubů, ale kvalita 

zdejšího tenisového klubu by mohla přitáhnout zákazníky a hráče i z těchto měst. V současné 

době hraje za Tenis Centrum Dobříš hned několik hráčů z Prahy a z Příbrami. 

5.2 Analýza komunikačního mixu klubu 

Tato kapitola se zabývá vyhodnocením současného stavu komunikačního mixu Tenis Centra 

Dobříš podle získaných informací ze skupinové diskuse a sekundárních dat poskytnutých 

klubem. Jsou zde vybrány jednotlivé komunikační kanály a techniky, které jsou blíže 

specifikovány v teoretické části této práce. Jednotlivé metody a techniky využívané klubem 

jsou zde analyzovány s ohledem na jejich teoretické popsání v dřívější části této práce. 
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5.2.1 Online marketingová komunikace klubu 

Tenis Centrum Dobříš využívá online komunikaci na několika kanálech. Jedná se o web 

klubu, facebookovou stránku klubu a instagramový účet. Jako hlavní kanály pro komunikaci 

slouží web a Facebook, kam tenisový klub přidává nejdůležitější obsah. Instagramový účet 

slouží v současné době pouze jako doplněk, kde tenisový klub přidává příspěvky o aktuálních 

událostech a akcích. 

Ze skupinové diskuse vyplývá, že do hlavních cílů online komunikace patří: 

• Udržování vztahu se členy klubu. 

• Informování o aktuálním dění v klubu. 

• Informování o budoucích událostech v klubu. 

5.2.1.1 Webové stránky 

Webové stránky tenisového klubu fungují již od roku 2010. V současné době mohou zájemci 

najít jejich třetí verzi, která funguje od 25. května 2020. 

Z analytického nástroje Google Analytics bylo zjištěno, že od spuštění nových stránek 

do dubna 2021 přibylo: 

• 2 121 unikátních uživatelů, 

• 12 369 zobrazení stránek, 

• 61 % uživatelů je ve věkové kategorii 18 – 34 let (stejně mužů a žen), 

• 58 % uživatelů používá k návštěvě webu mobilní zařízení (telefon, tablet), 

• nejvíce navštěvované jsou stránky aktualit, tenisové školy a ceník. 

Web klubu je rozdělen do několika přehledných částí. Po příchodu na web prostřednictvím 

internetového prohlížeče na PC nebo MAC platformě se zobrazí hlavní stránka, kde uživatel 

nalezne 4 nejaktuálnější články klubu a možnost pro přechod do kategorií pronájem dvorců, 

letní campy, tenisová škola a MČR 2020. Další stránky webu jsou k nalezení po otevření 

lišty na pravé straně. Na první pohled zdařilou hlavní stránku však kazí špatná kvalita loga 

klubu, které je umístěno v levé horní části. Logo je rozmazané a nečitelné. Bohužel logo 

zůstává stejně nekvalitní ve všech typech prostředí a prohlížečů, pravděpodobně je vloženo 

ve špatném formátu. 
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Po otevření lišty jsou zobrazeny další kategorie webových stránek. Jedná se o ceník, služby, 

klubovou historii, galerii, kontakty a rezervační systém. Toto je přehledná lišta, která slouží 

jako ideální navigace pro uživatele webu, kteří tak mohou jednoduše navštívit jakoukoliv 

stránku tenisového klubu. 

Bohužel přehledné zobrazení a možnost navštívit libovolnou stránku platí pouze 

pro internetové prohlížeče na PC nebo MAC platformách. Web Tenis Centra Dobříš při jeho 

otevření pomocí mobilního zařízení vypadá patrně jinak. V horní části můžeme opět vidět 

logo klubu ve špatné kvalitě (nepoužitelné), dále se pomocí rolování stránky může uživatel 

dostat ke čtyřem hlavním kategoriím, které jsou zmíněny dříve, a následně se dostane do 

sekce aktualit. Hlavní stránka na tom tedy není tak špatně. Ve chvíli, kdy však uživatel otevře 

postranní lištu pro širší nabídku, otevře se přes celou obrazovku mobilního zařízení bílá zeď, 

která nejde žádným způsobem posouvat, a proto se uživatel nedokáže dostat na stránku 

galerie, a především na stránku s kontakty. Zásadní problém spočívá tedy v tom, že uživatel 

není schopen kontaktovat klub z webu na mobilním zařízení. Jedinou možností je použít 

sociální síť Facebook a najít kontaktní údaje tam. Vzhledem k tomu, že více jak polovina 

uživatelů webu tenisového klubu přichází právě prostřednictvím mobilních zařízení, je 

potřeba chybu urychleně napravit. 

Následující část této kapitoly se zabývá analýzou vlivu pandemie Covid-19 na návštěvnost 

webu Tenis Centra Dobříš a zároveň na tvorbu obsahu ze strany klubu. 

Graf č. 5: Počet zobrazení webu Tenis Centra Dobříš od 25.5.2020 do 5.5.2021 

 

Zdroj: Vlastní zpracování pomocí Google Analytics 

Zvolené časové období bylo vybráno z důvodu, že pokrývá dobu jednoho roku, během které 

se klub setkal jak s úplným otevřením klubu bez omezení, tak s úplným uzavřením klubu. 

Z tohoto důvodu bylo možné analyzovat obě tyto situace.  
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Na grafu č. 5 je vidět, že při spuštění nového webu na konci května 2020 se dostalo denní 

zobrazení webu až na hranici 400 zobrazení za den. Další výkyv přišel kolem 7. června 2020 

z důvodu přípravy charitativní akce pro Aničku, která se na tenisových kurtech Tenis Centra 

Dobříš konala 11. června 2020. K poslednímu většímu nárůstu zobrazení webových stránek 

došlo v srpnu 2020, kdy se v Dobříši konalo MČR starších žákyň. Od 14. září 2020, tedy od 

uzavření možnosti sportovat na vnitřních sportovištích a zároveň od klubovém oznámení 

o rušení zimní tréninkové sezony, se na webové stránky klubu denně nepodívalo více než pár 

uživatelů. K malému nárůstu došlo ještě během prosince 2020, kdy v průběhu 14 dnů bylo 

povoleno sportovat i ve vnitřních prostorách. Během dubna 2021 se opět začalo sledování 

webu mírně zvyšovat, zřejmě netrpělivostí uživatelů z důvodu příslibu uvolňování 

pandemických opatření. 

Můžeme tedy říct, že vývoj zobrazení webu Tenis Centra Dobříš je závislý na tom, zda je 

možné tenisový klub navštěvovat či nikoliv. Další zvýšení zájmu o web přichází ve chvíli 

konání akce na státní úrovni. 

Pokles zájmu o web tenisového klubu během zimní sezóny je bez pochyb ovlivněn i tím, že 

aktivita klubu na webu a sociálních sítích během zimy byla téměř nulová, a tedy ani nebyl 

důvod k návštěvě ze strany uživatelů. 

Pokud se zaměříme na SEO webu Tenis Centra Dobříš, stránky jsou základně 

optimalizovány pro vyhledávače, ale při hlubším pohledu můžeme pozorovat hned několik 

nedostatků. Jedná se především o pojmenování jednotlivých záložek na webu. Ve zdrojovém 

kódu pro vyhledávání nejsou zadána správná klíčová slova a jejich modifikace. To platí i pro 

obrázky v galerii. Z tohoto důvodu se při vyhledávání může zobrazit pouze hlavní stránka 

Tenis Centra Dobříš, ale například při vyhledávání obrázků pomocí vyhledávače Google, se 

Tenis Centrum Dobříš nezobrazí. SEO je nekončící práce, která je velmi komplexní a musí 

se jí věnovat spousta času. Toto je důvodem, proč se tento nedostatek u klubu na regionální 

úrovni nemůže považovat za naprostou chybu, nicméně by určité zlepšení bylo výhodou.  

Celkově však web působí zdařilým dojmem, na kterém je sice třeba pracovat, ale spíše se 

jedná o doladění maličkostí než komplexní přetváření. Více o návrhu na optimalizaci 

v příslušné kapitole. 
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5.2.1.2 Sociální sítě 

Tenis Centrum Dobříš využívá sociální sítě, a to Facebook a Instagram. Jak jsem již zmínil, 

Facebook využívá především pro informování zákazníků o všem, co se v klubu dělo, děje 

a bude dít. Oproti tomu Instagram je využíván k ukázání aktuálního dění v klubu. 

Zobrazeních facebookové stránky Tenis Centra Dobříš ukazuje o něco nižší hodnoty než 

zobrazení webu, ale na grafu č. 6 je patrné, že množství zobrazení facebookové stránky téměř 

kopíruje zobrazení webu. Rozdílem však je, že MČR starších žákyň na Facebooku přilákalo 

více pozornosti než charitativní utkání.  

Jedním z důvodu výsledků zobrazení jsou zajisté již dříve zmíněné události pořádané 

klubem, druhým důvodem je tvorba obsahu ze strany klubu. Během zimy 20/21 se uživatelé 

na facebookové stránky klubu dívali více než na web. Důvodem je alespoň malá tvorba 

nového obsahu ze strany klubu na Facebooku oproti nulové tvorbě na webu. 

 Graf č. 6: Zobrazení facebookových stránek Tenis Centra Dobříš od 25.5.2020 do 5.5.2021 

 

Zdroj: Vlastní zpracování pomocí Facebook Business Suite 

Dosah příspěvků klubu je sice metrika, kterou Facebook odhaduje, nicméně i tak může 

přinést zajímavý vhled do celé problematiky. Tato metrika říká, kolik lidí alespoň jednou 

vidělo některý z příspěvků. Metrika se také dále dělí na organicky dosah (bez placené 

propagace) a placený dosah. Vzhledem k tomu, že Tenis Centrum Dobříš nevyužívá žádné 

placené propagace, je celé číslo pouze odrazem organického dosahu. Dosah stránek klubu 

tedy byl 20 909. Po nepříliš valném výsledku, co se týká zobrazení stránky, se v tomto 

případě jedná o pozitivnější číslo. 
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Dobrý nástroj pro sledování kvality tvorby obsahu a zároveň kvality fanouškovské základy 

je zapojení uživatelů do obsahu facebookové skupiny. K tomu poslouží graf č. 7, na kterém 

je vidět počet reakcí, komentářů, sdílení a dalších aktivit. 

Graf č. 7: Počet jednotlivých metrik zapojení do obsahu stránky Tenis Centra Dobříš od 

25.5.2020 do 5.5.2020 

 

Zdroj: Vlastní zpracování pomocí Facebook Business Suite 

Z grafu č. 7 vyplývá, že obsah tvořený klubem se setkává s malým zájmem ze stran fanoušků. 

Pokud už lidé zájem projeví, jedná se především o reakce, do kterých spadají tlačítka „líbí se 

mi“, „super“ a tak dále. Kvalitnější metrika jako jsou komentáře a sdílení se u obsahu klubu 

vyskytuje ojediněle i v případě, že reakce jsou na vyšším stupni. Ve skupinové diskusi a ze 

stránek klubu je možné vidět, že obsah postrádá jakoukoliv pravidelnost a jednotný styl 

sdělení. Nejsou v něm tvořeny výzvy k akci a podobné techniky, které by pomohli 

uživatelům v jejich zapojení do obsahu a s interakcí vůči klubu samotnému. 

Skupinová diskuse také přinesla zjištění, že veškerý obsah se tvoří čistě nárazově a není u něj 

použita žádná strategie nebo plán. V současné době má faebooková stránka klubu 502 

sledujících, což je číslo, se kterým může tenisový klub pracovat a rozvíjet je. Pozitivní je 

skutečnost, že i přes slabou obsahovou kvalitu se počet sledujících klubu rok od roku zvyšuje 

a klub se tak dostává do povědomí více lidí. 
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Většina všech návštěvníků facebookových stránek jsou ženy (55 %), přičemž nejvíce se jich 

vyskytuje ve věkové kategorii 35 – 44 let. Mužů navštěvujících tyto stránky je nejvíce 

v rozmezí 25 – 34 let. 

V kategorii zájem, kde se měří například, kolik lidí si zobrazí záložku s informacemi o firmě, 

je pouze pár uživatelů, kteří se dostali na jinou stránku, než je hlavní feed klubu. 

Instagramový účet klubu byl založen koncem května roku 2019, ale větší aktivita se na něm 

objevila až od sezóny 2020. V první řadě je třeba zmínit, že donedávna neměl klub 

aktivovaný profesionální účet a z tohoto důvodu nejsou dostupné žádné metriky a statistiky 

z tohoto prostředí. Jedním z důvodů může být i to, že cíle klubu na Instagramu a celkově 

sociálních sítí jsou nejasné a každý člen vedení klubu na ně má jiný pohled. Část by chtěla 

přilákat komunitu hráčů s větším zájmem o závodní tenis a část by si raději přála přiblížit 

zdejší tenis rekreačním sportovcům. Tento rozpor vedení klubu ovšem nemění nic na 

skutečnosti, že aktivita na Instagramu klubu je téměř na bodu mrazu. Čas od času využije 

klub funkce Stories, pomocí které ukáže sledujícím, co se momentálně děje na tenisových 

kurtech, ale feed klubového účtu obsahuje za 2 roky fungování pouze 15 příspěvků. Klubový 

instagramový účet má 180 sledujících, ale jejich zapojení do obsahu je nulové. V celé historii 

lze najít pouze jeden komentář obsahu a pár zpráv jako reakcí na Stories. 

Problém tkví opět v nepravidelném obsahu, který nemá žádný směr a cíl. Snaha o zapojení 

sledujících zde taktéž není patrná. Viditelnost, zapojení i zájem se rovná téměř nule a klubový 

obsah se dostává pouze k nejvěrnějším fanouškům klubu. Ze všech těchto dostupných 

informací vyplývá, že v současné době je komunikace pomocí instagramového účtu na velmi 

špatné úrovni a nabízí velký prostor pro zlepšení. 

U sociálních sítí je zároveň třeba zmínit, že formát příspěvků je stejný jak na Facebooku, tak 

na Instagramu. Na základě skupinové diskuse bylo zjištěno, že za nedostatkem aktuální 

tvorby příspěvků na sociálních sítích stojí neochota vedení klubu tvořit různé formáty obsahu 

a také neznalost patřičných formátů pro jednotlivé sociální sítě. 

5.2.1.3 Další nástroje online marketingové komunikace 

Tenis Centrum Dobříš nevyužívá žádné další nástroje online marketingové komunikace, jako 

může být reklama, e-mail marketing nebo jiný druh marketingu v online prostředí. 
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5.2.2 Osobní prodej 

Ze skupinové diskuse vyplývá, že osobní prodej stále patří k jednomu z hlavních 

komunikačních kanálů klubu. Šéftrenér klubu včetně dalších trenérů, komunikují s hráči 

osobně a snaží se jim volné kurty a tréninkové hodiny nabízet tímto způsobem. 

Problém však vidím v časovém vytížení jednotlivých trenérů, kteří se na úkor kvality 

tréninku snaží vyjít co nejvíce vstříc jednotlivým potenciálním zákazníkům. V současnosti 

tedy osobní prodej vypadá spíše jako PR aktivita, kdy se trenéři snaží nabízet potenciálním 

zákazníkům všechny nabízené služby klubu. Klub se snaží se zákazníky budovat hluboké 

vztahy, které jim následně přinášejí větší klubovou vytíženost a lepší pověst. 

Worth of mouth hraje u Tenis Centra Dobříš také velkou roli. Jednotliví hráči a zákazníci 

klubu šíří pozitivní reakce na místní klub a tím roste dobrá pověst klubu jako takového. 

Pověst klubu je v místě klubu a přilehlém okolí na velmi vysoké úrovni. Energie vložená do 

osobního prodeje tedy v současné době není tak efektivní. Ve městě Dobříš a okolí klub nemá 

téměř žádnou konkurenci, a proto by se měl věnovat spíše online komunikaci, kde je možnost 

rozšíření dobré pověsti do větší vzdálenosti od klubu. Tím by mohlo dojít k přilákání nových 

zákazníků. 

5.2.3 Události a zážitky 

Tenis Centrum Dobříš pořádá během roku hned několik pravidelných akcí. Mezi 

nejpravidelnější akce patří Vánoční galavečer pro členy a přátele klubu a letní slavnost. Dále 

se jedná o pořádání tenisových turnajů jak pro závodní hráče, tak pro hráče rekreační. 

Dvě každoročně pořádané společenské akce mají velký úspěch mezi členy klubu a vždy 

velkou účast. Téměř každý člen klubu či přítel klubu se minimálně na jednu akci ročně 

podívá. Akce plní hned několik funkcí: 

• Buduje vztah s novými členy, 

• prohlubuje vztah s dlouholetými členy, 

• zvyšuje chuť hrát tenis jak u dětí, tak u dospělých, 

• přispívá dobré pověsti klubu. 
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Pořádání tenisových turnajů zvyšuje povědomí o existenci klubu a jeho službách. 

V posledních letech se na Dobříši pořádá i MČR starších žákyň, které každoročně sklízí 

velkou chválu jak na regionální, tak i na celostátní úrovni. 

V roce 2020 se i přes pandemii Covid-19 na pořádání turnajů nic nezměnilo. Léto bylo 

prakticky bez pandemických omezení pro klub, a tak se hlavní turnaje mohly bez problému 

odehrát. Vliv pandemie byl však znát na pořádání společenských akcí klubu. Během roku 

2020 nemohlo z pandemických důvodů dojít k pořádání ani jedné společenské akce, a proto 

jsou majitelé klubu značně znepokojeni, že přijdou o část svých členů, kteří nežijí na Dobříši 

a v jeho okolí a kteří pravidelně navštěvují tyto společenské akce. 

5.2.4 Sponzoring 

Sponzoring lze využívat buď to způsobem příjmu sponzoringu nebo poskytnutí sponzoringu. 

Tenis Centrum Dobříš využívá obou možností. Do komunikačních nástrojů pro tenisový klub 

se řadí sponzoring, který klub poskytuje jinému subjektu. 

Sponzoři klubu jsou hlavně dlouholetí členové a přátelé klubu, kteří podporují klub a za to 

dostávají možnost mít umístěn banner s logem firmy ať už v tenisovém areálu nebo na 

webových stránkách. Hlavním sponzorem klubu je společnost Energon, která je zároveň 

i nejdéle podporujícím sponzorem. Její bannery je možné vidět na více místech tenisového 

areálu. Od plotu kolem tenisových kurtů až po plakátky v klubovně. Dále je společnost 

zmíněna jako první v kategorii partneři na webových stránkách klubu a její jméno je ukázáno 

i zmíněno na všech akcích pořádaných klubem. 

Dalším ze zajímavých sponzorů je tenisová značka Babolat, která podporuje klub hlavně 

v závislosti na tenisové škole. Společnost Babolat poskytuje trenérům potřebné vybavení 

pro trénink a také slevu na tenisové míče a další sortiment této značky. Opět je možné najít 

bannery v tenisovém areálu a umístění na webu Tenis Centra Dobříš. 

Sponzoring dle slov majitele tvoří velkou část příjmů klubu a v současné době jsou jeho 

kapacity naplněny na 100 %. Z tohoto důvodu klub žádné další sponzory nevyhledává. 

Klub poskytuje sponzoring několika hráčům. Jedná se především o mladé naděje ve věkové 

kategorii od 8 do 15 let. V rámci sponzoringu hráči dostávají možnost volných hodin na 

tenisových kurtech, tréninkové lekce zdarma nebo se slevou. Sponzorovaní hráči pak musí 
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na turnajích nosit oblečení s klubovým potiskem a snažit se šířit povědomí o klubu. Cíle 

sponzoringu nejsou nijak stanoveny a celkově se na tuto část klubové komunikace neklade 

významný důraz. 

5.3 Shrnutí 

Tenis Centrum Dobříš je klub s okruhem zákazníků do 50 km od města Dobříše. Členská 

základna je početná, ale z větší části obsahuje rekreační hráče. Pandemie Covid-19 a jí 

příslušná vládní omezení zasáhla klub hlavně během zimní sezóny, kdy mu tak způsobila 

značné snížení příjmů oproti minulým rokům. Zásah pandemie omezil hlavně osobní prodej 

a akce pořádané klubem. Online nástroje komunikace postihla nepřímo tím, že znemožnila 

provoz tenisového areálu v zimním období, a tedy i tvorbu obsahu, který je tvořen na základě 

dění na tenisových kurtech. 

Cíle marketingové komunikace klubu nejsou nastaveny a celá komunikace se tvoří čistě 

náhodně a podle aktuálního dění v klubu. K její realizaci jsou využívány především online 

nástroje, jako je web a sociální sítě. Další nástroje komunikačního mixu, jako je osobní 

prodej, události a zážitky a sponzoring, jsou využívány, ale také bez stanovení cílů a většího 

plánování přínosu pro klub. Klub má dobré sponzory, kteří jsou věrní a klub nehodlají opustit 

ani v době pandemie. 

Konkurencí klubu jsou v současnosti tenisové kluby v okruhu 50 km od města Dobříš, které 

mají snahu o přitáhnutí závodních hráčů a postup do vyšších soutěží hraných klubem. 

Co se marketingové komunikace týče, chybí klubu jasný řád. Jeho nepřítomnost je způsobena 

zejména neznalostí této problematiky a rozdílnými názory na komunikaci klubu jednotlivými 

členy vedení klubu a trenérů. 

Tabulka č. 3 ukazuje jednotlivé nástroje komunikačního mixu, které jsou v současné době 

klubem využívány, a k nim příslušné cíle, plány a tvořený obsah. 
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Tabulka č. 3: Nástroje komunikačního mixu využívané ze strany Tenis Centra Dobříš 

 Web Facebook Instagra

m 

Osobní 

prodej 

Události 

a zážitky 

Sponzoring 

Cíle Informování 

zákazníka o 

dění v klubu, 

ale přesně 

neurčeny. 

Informování 

zákazníka o 

dění v klubu, 

ale přesně 

neurčeny. 

Ukázat 

aktuální 

(live) dění 

v klubu 

pomocí 

Stories. 

Vytvořit 

vztah se 

zákazníke

m. 

Zprostředk

ovat 

členům 

klubu 

společensk

é akce. 

Přilákat 

závodní 

hráče. 

Nespecifikován

y 

Cílová 

skupina 

Neurčena. Neurčena. Neurčena. Neurčen

a. 

Členové 

klubu a 

široká 

veřejnost. 

Nadějní hráči 

klubu od 8 do 

15 let. 

Obsah Informace 

o dění 

v klubu a 

přehled 

budoucích 

akcí. 

Informace 

o dění 

v klubu. 

Live 

příspěvky 

z tenisové

ho areálu. 

Informace 

o dění 

v klubu. 

Přátelská 

konverza

ce. 

Tenisová 

i 

společens

ká 

zábava. 

Neurčeno. 
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Odpověd

ná osoba 

Neurčeno. Neurčeno. Neurčeno. Neurčen

o. 

Neurčeno

. 

Neurčeno. 

Četnost Nepravide

lná. 

Nepravide

lná. 

Nepravide

lná. 

Několikr

át 

v týdnu. 

2 až 6 krát 

do roka. 

Nespecifikov

áno. 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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6 OPTIMALIZOVANÝ NÁVRH MARKETINGOVÉ 

KOMUNIKACE TENIS CENTRA DOBŘÍŠ 

Tato kapitola se zabývá návrhy na optimalizaci marketingové komunikace Tenis Centra 

Dobříš a jejich vztahu k pandemickým omezením. Celá tato kapitola je tvořena za pomoci 

získaných informací ze skupinové diskuse a ze sekundárních klubových dat. Návrhy 

optimalizace jsou vytvořeny jak k normálnímu stavu bez vládních omezení, tak pro 

jednotlivé úrovně pandemických omezení. 

6.1 Online marketing 

Jako klíčový bod u online marketingové komunikace je rozhodně tvořit správný formát 

obsahu k příslušnému kanálu. Hlavní myšlenka samozřejmě zůstává, ale je potřeba rozlišit, 

zda je obsah tvořen pro facebookovou stránku, Instagram nebo web. 

6.1.1 Web Tenis Centra Dobříš 

Webová stránka klubu působí dobře z pohledu web designu a přehlednosti. Ve chvíli, kdy se 

však zaměříme na obsah, který je zde prezentován, najdeme prostor pro zlepšení. V první 

řadě by si měl klub určit měřitelné cíle, kterých chce pomocí webového rozhraní dosáhnout 

a zároveň určit osobu, která za správu webu bude určitým způsobem zodpovědná. Dále 

doporučuji určit si cílovou skupinu, případně i více cílových skupin. 

Návrh obecných cílů pro webové stránky: 

• Zvýšení věrnosti zákazníků. 

• Přivedení zákazníků do tenisového areálu/bufetu. 

• Informování členů o aktuálním dění a akcích v klubu. 

• Přivedení určitého množství nových zákazníků na web pomocí propojení se 

sociálními sítěmi. 

Návrh cílových skupin pro web: 

• Členové klubu. 

• Rekreační hráči ve věku 34 až 64 let v dojezdové vzdálenosti 30 minut od Dobříše. 
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• Rekreační hráči ve věku 64+ v dojezdové vzdálenosti 15 minut autem, případně 

30 veřejnou dopravou od Dobříše. 

• Rodiče s dětmi do 15 let v dojezdové vzdálenosti 1 hodiny od Dobříše. 

Výše zmíněné obecné cíle je samozřejmě možné blíže specifikovat například na stanovení 

určitých hodnot, které je následně možné analyzovat pomocí Google Analytics. Pomocí 

optimalizace SEO je možné docílit zobrazení webu na vyšších příčkách ve vyhledávačích 

i pro jiné stránky, než je pouze ta hlavní. Například stránka s cenami za pronájem dvorců 

nebo stránka aktualit. Zákazníků, kteří přicházejí prostřednictvím sociálních sítí, je velice 

málo. Proto je zapotřebí více hovořit o webu přímo na jednotlivých sociálních sítích, a ne 

pouze doufat, že si uživatel rozklikne záložku informací o firmě a z ní přejde na web klubu. 

Pokud má web sloužit jako hlavní informační stránka pro aktuální i potenciální zákazníky, je 

třeba o něm lidem dát více vědět a samozřejmě se i více věnovat jeho obsahu. 

Ideálním stavem je, kdy pro každý z cílů bude vybrána specifická cílová skupina. Rekreační 

hráči v kategorii 64+ mohou využít volných hodin na tenisových dvorcích během dne. Oproti 

tomu mohou hráči pod 64 let využívat večerní a víkendové hodiny. Tento systém funguje 

i v jiných zemích, jako například na Novém Zélandu. Dosahuje se tak maximálního vytížení 

kapacity tenisových areálů a zároveň se tím podporuje sportování veřejnosti. 

Obsah, který je ze strany tenisového klubu na web tvořen, je často pouze převzat 

z facebookové stránky. Jeho forma, která ani pro Facebook není příliš vhodná, je z velké části 

zaměřena především na emotikony. Klub zde používá velké množství emotikonů a zároveň 

spoustu znamínek typu vykřičník a tři tečky. Příspěvky tak působí dětským dojmem. 

Doporučil bych zvolit jednotný formát přímo pro webové stránky, ve kterém by se následně 

tvořil každý nový příspěvek. 

Pro webové stránky je vhodné zvolit formát samostatných článků, které mohou mít delší 

charakter. Není vhodné používat velké množství emotikonů a zároveň se nesnažit o zúžení 

článku do pár řádků. Na úvodní stránce webu jsou vidět 4 nejnovější příspěvky a je možné si 

jakýkoliv otevřít pro jeho celé zobrazení. Články jsou ovšem tak krátké, že při jejich otevření 

se uživatel pouze přesune na jinou stránku, kde je shodný článek o stejné délce. Zvolil bych 

raději formu delších článků, u kterých si návštěvník webu bude moci při projevení zájmu 

článek rozkliknout a dozvědět se tak něco navíc. 
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Frekvence tvorby nového obsahu je velmi malá. V současné chvíli lze na webu najít 

nejnovější článek, který má datum vydání 18. 10. 2020. To znamená zhruba půl roku starý. 

Tento problém by se mohl vyřešit určením jedné zodpovědné osoby z klubu, která by měla 

za úkol minimálně jednou týdně vytvořit nový příspěvek. Graf č. 5 (s. 43) ukazuje, že během 

doby nepřidávání nového obsahu na web se samozřejmě snížila i jeho návštěvnost, protože 

pro uživatele nebyl důvod k jeho opětovnému otevření. 

Účastníci skupinové diskuse se směrem k neaktuálnosti příspěvků hájili tím, že během zimy, 

kdy bylo kvůli pandemii znemožněno trénovat ve vnitřních prostorách, nebyla možnost 

tvorby obsahu, protože se nic nedělo. Zároveň si stěžovali na ztrátu kontaktu se členy. 

Z tohoto důvodu bych při 4. a 5. stupni pohotovosti, podle systému PES, doporučil klubu 

zaměřit se na tvorbu obsahu z tenisového prostředí. Může se jednat o novinky 

z mezinárodního tenisu, technologické novinky ze světa tenisu, tréninkové programy na 

doma nebo třeba vytvoření kvízu z tenisového prostředí. 

Vzhledem k tomu, že pandemie Covid-19 je zde od začátku roku 2020, Tenis Centrum 

Dobříš již prošlo všemi úrovněmi pandemických omezení. V letních měsících a celkově 

v době, kdy je možné hrát tenis na venkovních dvorcích, se i komunikace měnit příliš 

nemusela. Ovšem v období, kdy bylo nutné pro hraní tenisu využívat vnitřních dvorců, se 

dostal klub do potíží. Vnitřní sportoviště jsou omezena ve 4. a 5. stupni pohotovosti PES. To 

je důvodem, proč bych klubu doporučil tvořit svůj obsah v prvních třech stupních 

pohotovosti PES a zároveň v době bez jakéhokoliv omezení, hlavně směrem k aktuálnímu 

dění v klubu a až druhým v pořadí bych se věnoval světovému obsahu, doplňkovým 

tréninkům na doma a dalším tématům. Jak jsem již zmínil dříve, ve 4. a 5. stupni bych tyto 

dvě úrovně tvorby obsahu zaměnil a doporučil bych, aby se klub věnoval především obsahu 

s cílem udržet kontakt se zákazníkem a případně prohloubit jeho vědomosti a vztah k tenisu 

a samozřejmě ke klubu. 

  



 59 

 

Tabulka č. 4: Návrh klubové komunikace prostřednictvím webu v době bez pandemických 

omezení nebo při 1. – 3. stupni pohotovosti PES 

 Web 

Cíle Informování o dění v klubu. Oslovení potenciálních rekreačních i 

závodních potenciálních hráčů. Sběr kontaktních údajů zákazníků. 

Cílová skupina Potenciální zákazníci. Členové klubu. 

Obsah Aktuální dění a akce v klubu. Důraz na prezentaci tenisové školy a 

volných hodin k pronájmu kurtů. Forma delších článků. 

Odpovědná osoba Majitel klubu nebo klubový trenér, který má o klubu přehled a zvládne 

tvořit obsah (Jakub Beran / Eliška Beranová). 

Četnost Minimálně jednou týdně. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 5: Návrh klubové komunikace prostřednictvím webu v době 4. – 5. stupně 

pohotovosti PES 

 Web 

Cíle Prohlubování a udržování vztahu se členy a zákazníky klubu. 

Cílová skupina Členi a přátelé klubu. 

Obsah Dění ve světě tenisu, domácí/venkovní trénink, zábavné příspěvky 

z tenisového prostředí. 

Odpovědná osoba Majitel klubu nebo klubový trenér, který dokáže tvořit obsah s tímto 

motivem (Jakub Beran / Eliška Beranová). 

Četnost Minimálně jednou týdně. 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 60 

Návrh v tabulce č. 5 by měl být realizovatelný i v případě jiné krize, než je pandemie Covid-

19 a k ní příslušným omezením. Je třeba se zaměřit na to, co by hráč mohl postrádat a co je 

reálné mu nabídnout a zprostředkovat. 

V neposlední řadě bych klubu doporučil opravit kvalitu zobrazení klubového loga a také 

optimalizovat web pro mobilní zařízení. 

6.1.2 Facebook 

Jak již bylo zmíněno dříve v této práci, Tenis Centrum Dobříš využívá facebookové stránky 

pro komunikaci se zákazníky. Opět se zde vyskytuje problém s předem stanovením cílů, kdy 

klub v zásadě neřeší, jaký dopad mohou mít jednotlivé příspěvky a využívá této platformy 

pouze jako formy informování uživatelů o dění v klubu. Obsah se zde vyskytuje v různých 

formách jako jsou textové příspěvky, fotky a videa. 

Návrh cílů pro facebookové stránky: 

• Zvýšit měsíční počet zapojení uživatelů o 10 % (možné specifikovat i na jednotlivé 

metriky zapojení). 

• Zvýšit měsíční tok lidí z facebookových stránek na web či Instagram klubu o 10 %. 

Jednotlivé cíle je třeba vyhodnocovat minimálně na měsíční bázi. To klubu pomůže zjistit, 

zda tvoří ten správný obsah pro své fanoušky. Zároveň postupné zvyšování zájmu 

o příspěvky zajistí, díky Facebook algoritmu, i větší dosah jednotlivých příspěvků a tím 

i přilákání více fanoušků a potenciálních zákazníků. 

Problémem u jednotlivých příspěvků je opět jejich forma. Emotikony se zde rozhodně 

nešetří, ale co zde chybí, jsou výzvy k určité akci nebo reakci pro uživatele. Všechny 

příspěvky (ve všech formách) mají pouze informační formu, kde se uživatel sice dozví, co se 

v klubu děje, ale neumožní mu to zjistit více podrobností. V tuto chvíli by bylo vhodné 

zapojit propojení s webem klubu a například odkázat uživatele na web, kde by se dozvěděl 

víc. 

Na základě grafu č. 7, kde je vidět nízké zapojení uživatelů do příspěvků klubu, by výzva 

k akci ve formě „A co si o tom myslíte vy?“ nebo „Navštivte nás v tenisovém areálu 

a vyzkoušejte si to také.“ výrazně pomohla k zapojení fanouškovské základny 
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facebookových stránek. Je zde možnost napřímo komunikovat s uživatelem a předat mu 

jasnou myšlenku, že o něj máte zájem i vy. 

Forma obsahu by měla mít unikátní tvar pro každý jeden komunikační kanál, protože lidé 

tyto kanály využívají každý z jiného důvodu. Proto by měl klub začít tvořit různé formy pro 

jednotlivé kanály. Není dobré, když uživatel najde totožný příspěvek v absolutně stejném 

textovém i vizuálním zpracování na všech komunikačních kanálech klubu. Další důvod hraje 

i demografické rozdělení uživatelů. Facebooková stránka je více navštěvována uživateli ve 

věku 18 – 24 let než webová stránka a proto i obsah musí být přizpůsoben. Tato věková 

kategorie preferuje kratší a údernější obsah, a právě i výzvy k akci a celkově se ráda zapojuje. 

Obsah na Facebooku by měl být údernější než obsah na webu, se zapojením fotek i videa. 

S ohledem na malou frekvenci nových příspěvků na webu, je aktuálnost facebookových 

stránek o něco lepší. Nicméně během zimní sezóny 2020/2021 byly facebookové stránky, 

stejně jako web, ponechány bez nového obsahu. První příspěvek přišel až koncem dubna 

2021, kdy bylo v médiích avizováno postupné rozvolňování. Tento příspěvek sklidil velký 

úspěch, z čehož je patrné, že uživatelé by zájem o nové informace měli. Z tohoto důvodu 

bych doporučil tvořit pravidelný obsah 2 až 3 krát týdně. 

Příspěvky se mohou týkat přípravy dětí, klubových akcí, volných dvorců, novinek v tenise 

a podobně. 

Hlavní doporučení pro klub v této oblasti je tedy určit si cíle, tvořit správnou formu obsahu 

v pravidelných intervalech a snaha o větší propojení s webem, případně Instagramem. 

Tabulka č. 6: Návrh klubové komunikace prostřednictvím facebookové stránky v době 

bez pandemických omezení nebo při 1. – 3. stupni pohotovosti PES 

 Facebookové stránky 

Cíle Zvýšení zájmu fanoušků. Zvýšení zapojení fanoušků (každý příspěvek 

může mít jiný cíl). 

Cílová skupina Hráči tenisu ve věku 18 až 44 let. Členové klubu a rodiče. 

Obsah Informace o dění v klubu s patřičnou výzvou k akci pro uživatele. Vhodně 

zvolená forma pro příspěvek na Facebook (otázky, kvízy…). 
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Odpovědná osoba Jakub Beran / Eliška Beranová / Matěj Beran 

Četnost 2 až 3 krát týdně. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Cíle a cílové skupiny je samozřejmě možné měnit podle aktuálních potřeb klubu. V současné 

chvíli je však zapotřebí zvýšit zapojení fanoušků a tím si i zajistit větší dosah. 

Tabulka č. 7: Návrh klubové komunikace prostřednictvím facebookové stránky při 4. – 5. 

stupni pohotovosti PES 

 Facebookové stránky 

Cíle Informování a vzdělávání fanoušků. Zapojení fanoušků. 

Cílová skupina Zejména aktuální fanouškovská základna. 

Obsah Snaha o tvorbu zábavného interaktivního obsahu s lehce edukačním a 

informativním podtextem. 

Odpovědná osoba Jakub Beran / Eliška Beranová / Matěj Beran 

Četnost 2 až 3 krát týdně. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.1.3 Instagram 

Instagramový účet klubu patří mezi komunikační kanály, který klub v minulosti moc 

nevyužíval a zároveň ani pořádně nevěděl, jak jej vlastně používat. Prvním krokem 

k pozitivní změně do budoucna byla aktivace profesionálního účtu, díky kterému je možné 

sledovat statistiky jednotlivých příspěvků. 

Snaha o tvorbu obsahu přišla až během léta 2020, přičemž příchodem uzavření vnitřních 

sportovišť pro zimní sezónu 2020/2021 byla aktivita na Instagramu posunuta opět téměř 

k nule. Jedná se tedy o stejnou situaci jako u dříve zmíněných komunikačních kanálů. Platí 

zde stejná doporučení. Především je nutné stanovení cílů, tvorba pravidelného obsahu ve 

správné formě pro Instagram a vyhodnocování. 
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Ze skupinové diskuse jasně vyplynulo, že znalost jednotlivých majitelů a trenérů klubu 

o funkcích a možnostech využívání Instagramu je velmi nízká. Proto jedno z mých 

doporučení míří i tímto směrem. Není nutné, aby všichni znali všechno. Ovšem osoba, která 

bude za tvorbu příspěvků na Instagramu zodpovědná, by měla nastudovat jednotlivé funkce 

Instagramu a formy obsahu, který je zde vhodný prezentovat. 

Lidé navštěvují Instagram především pro pobavení a částečně i ke vzdělání. Takový obsah je 

možné tvořit za stavu bez omezení, ale je možné jej tvořit i během pandemických opatření. 

Můj hlavní návrh v této oblasti je, aby klub začal intenzivně pracovat právě s Instagramem. 

Pravdou je, že Instagram používají mladší uživatelé než výše zmíněný Facebook, ale to nic 

nemění na skutečnosti, že v poslední době přibývá i uživatelů ve věkové kategorii 40 let 

a více. Na klubovém Instagramu můžeme vidět, že má podstatně méně sledujících než 

Facebook, ale toto číslo stále roste. Možnost tvořit zábavný obsah, který je zároveň doplněn 

o novinky z tenisového odvětví, je zde obrovská. 

Na Instagramu bych doporučil klubu využívat především možnosti rychlé interakce 

s uživatelem pomocí Instagram Stories. Díky možnostem tvorby hlasování, kvízů a případně 

i tipů dokáže formát Stories zapojit uživatele více než jiné platformy. Pomocí jednoduchého 

označování lidí a stránek zde lze vyzývat k akci přímo jednotlivce. Jako zpestření 4. a 5. 

stupně pohotovosti PES by mohl klub vyvolávat různé druhy výzev, které jsou sledující 

schopni plnit klidně z prostředí svého domova a následně tak soutěžit ve své tenisové 

komunitě na Instagramu. Zároveň ve formátu feedu může klub doplňovat uživatelům trvalejší 

informace ze světa tenisu, klubu samotného a dalších novinek. 

Tabulka č. 8: Návrh klubové komunikace prostřednictvím Instagramu v době bez 

pandemických omezení nebo při 1. – 3. stupni pohotovosti PES 

 Instagram 

Cíle Interakce s uživateli. Vyvolání akce a vybudování vztahu s komunitou. 

Cílová skupina Členové klubu a jejich přátelé a sledující. Tenisová veřejnost. 

Obsah Interaktivní obsah z prostředí tenisového areálu v Dobříši. 
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Odpovědná osoba Jakub Beran 

Četnost 4 krát týdně Instagram Stories. 2 krát týdně Instagram Feed. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 9: Návrh klubové komunikace prostřednictvím Instagramu při 4. – 5. stupni 

pohotovosti PES 

 Instagram 

Cíle Udržení kontaktu se zákazníky a komunitou. Neustálá interakce. Novinky a 

aktuality ze světa tenisu. Týdenní výzvy. 

Cílová skupina Členové klubu a jejich přátelé a sledující. Tenisová veřejnost. 

Obsah Interaktivní, zábavný, informativní. 

Odpovědná osoba Jakub Beran 

Četnost 2 krát týdně Instagram Stories. 2 krát týdně Instagram Feed 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jako odpovědnou osobu jsem zvolil Jakuba Berana, protože se z celého klubu orientuje 

nejlépe v platformě Instagramu a zároveň o ní jeví velký zájem už delší dobu. 

6.1.4 Youtube 

Youtube je video platforma, která sdružuje uživatele podle video obsahu. Uživatelé zde 

sledují videa podle svého zájmu, a i Youtube algoritmus tak nabízí další podobná videa. 

V současné době Tenis Centrum Dobříš této platformy nevyužívá, ale při skupinové diskusi 

bylo zřejmé, že prostor pro jeho využití zde je. Především tedy v době 4. a 5. stupně 

pohotovosti PES a dalších obdobích, ve kterých musí zůstat vnitřní sportoviště uzavřena. 

Doporučil bych klubu, aby založil vlastní Youtube kanál, který může sloužit jako dobrý 

podklad pro všechna klubová videa. Ať už se jedná o videa z akcí pořádaných klubem nebo 

tréninková videa. To vše zde najde své místo a může být pečlivě rozděleno do jednotlivých 



 65 

playlistů. Zároveň videa mohou být použita na webových stránkách či dalších sociálních 

sítích. 

Během zimního lock-downu byl značně omezen kontakt členů klubu s klubem jako takovým. 

Možnost trénovat v hale jim byla odebrána. Klub tak měl sice postavenou halu, ale veřejnost 

do ní nesměla. Majitelé klubu však měli možnost jít do haly společně s kamerou a vytvořit 

určitý video obsah. 

Mým návrhem je tvorba tréninkových videí „na doma“, ke kterým by měli členové klubu, 

ale i široká veřejnost, přístup právě na Youtube. V době pandemie se jedná o ideální způsob 

pro propojení volného času trenérů a majitelů a členů klubu, kteří by toto jistě velice ocenili. 

Informaci o možném zájmu o taková videa jsem získal ze skupinové diskuse. 

Video obsah je možné tvořit i v době, kdy je standardně možné tenis hrát. Samozřejmě 

v aktivní době není tolik času na tvorbu videí, ale minimálně na vytvoření jednoho 

tréninkového videa, či videa s tipy a triky na zlepšení hry by si vedení klubu čas najít mělo. 

Hlavním cílem Youtube kanálu by bylo zvyšování důvěry v klub, prohloubení vztahu ke 

klubu, udržení kontaktu a samozřejmě přínos pro sportovní život členů i nečlenů všech 

věkových kategorií. 

Tabulka č. 10: Návrh klubové komunikace prostřednictvím Youtube v době bez pandemických 

omezení nebo při 1. – 3. stupni pohotovosti PES 

 Youtube 

Cíle Prohloubení vztahu členů ke klubu. Zvýšení povědomí o klubu v tenisové 

komunitě.  

Cílová skupina Členové klubu a tenisová veřejnost. 

Obsah Tréninkové lekce. Tipy a triky na zlepšení techniky. Videa z akcí. 

Odpovědná osoba Matěj Beran 

Četnost 1 krát za měsíc video 15 – 30 minut. 2 krát za měsíc video do 5 minut. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 11: Návrh klubové komunikace prostřednictvím Youtube při 4. – 5. stupni 

pohotovosti PES 

 Youtube 

Cíle Udržování vztahu s hráči. Zpříjemnění těžké situace. 

Cílová skupina Členové klubu a tenisová veřejnost. Pro děti i dospělé. 

Obsah Tréninkové lekce „na doma“.  

Odpovědná osoba Matěj Beran 

Četnost 1 krát za týden video 15 – 30 minut. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.1.5 E-mail marketing 

E-mail marketing je dalším nástrojem online marketingu, který tenisový klub nevyužívá. 

Jedná se o komplikovanější nástroj. Zapotřebí je vytvořit databázi e-mailů členů a zákazníků, 

poté je důležité nastavit komu, co a kdy má pomocí e-mailu být doručeno. Z tohoto důvodu 

bych doporučil klubu požádat o pomoc profesionála, který klubu již v minulosti tvořil 

webové stránky a věnuje se také této problematice. 

Tento nástroj jsem do návrhu vybral z důvodu jeho mnoha výhod, které může klubu přinést. 

Jedná se především o prezentování budoucí akce klubu zákazníkovi, připomínání možnosti 

rezervovat si kurt nebo tenisový trénink a podobně. Při vstupu na web je možné přidat banner, 

který uživatele upozorní na tento typ komunikačního nástroje a dá mu na výběr, zda se chce 

do odběru e-mailů přidat nebo nikoliv. Lze také vytvořit přímo dotazník, ve kterém budou 

uvedeny možnosti e-mailové komunikace, o kterou by měl uživatel zájem (rezervace kurtů, 

tenisový trénink, turnaje, společenské události) a o kterých chce dostávat upozornění. 

Výhod je mnoho, ale všechny mají podmínku nastavení cílů ze strany klubu. Doporučil bych 

začít s méně cíli a soustředit se například na obsazení tenisových kurtů nebo volných 

tréninkových hodin. Zároveň bych zakomponoval newslettery s upozorněním na nový video 

obsah nebo příspěvek na webových stránkách, případně na plánované události. 
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Důležitým faktorem u e-mail marketingu je zvolit správnou frekvenci e-mailů, které bude 

zákazník dostávat. Velice jednoduše se totiž může stát, že je zákazník e-maily přesycen 

a z odběru se odhlásí. Proto je dobré začít s vytvořením dotazníku, aby si mohl každý uživatel 

vybrat, o co má zájem, nebo zasílat e-mail lidem, kteří při rezervaci zadali jejich e-mail, ale 

danou akci již nedokončili. 

Tabulka č. 12: Návrh klubové komunikace prostřednictvím E-mail marketingu v době 

bez pandemických omezení nebo při 1. – 3. stupni pohotovosti PES 

 E-mail marketing 

Cíle Informace o možnostech v klubu. Připomínání klubového obsahu. Výzva o 

dokončení akce. 

Cílová skupina Členové klubu a návštěvníci webu. 

Obsah Newslettery o klubových novinkách, akcích a novém obsahu. Výzvy 

k rezervaci kurtu nebo tenisové hodiny. 

Odpovědná osoba Martin Beran jako majitel klubu v závislosti na odborném poradci. 

Četnost Podle zvolených cílů. Ne víc než 1 krát za týden. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 13: Návrh klubové komunikace prostřednictvím E-mail marketingu při 4. – 5. stupni 

pohotovosti PES 

 E-mail marketing 

Cíle Připomínka nového video obsahu klubu. 

Cílová skupina Členové klubu a návštěvníci webu. 

Obsah Newslettery o klubových novinkách a novém obsahu. 

Odpovědná osoba Martin Beran jako majitel klubu v závislosti na odborném poradci. 
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Četnost Při přidání nového obsahu. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.1.6 Content marketing 

Content marketing neboli obsahový marketing samozřejmě nepatří jen do online světa. Ve 

spojení s klubovou komunikací je ale nejvhodnější právě zde. Pro klub se jedná 

o nejsnadnější možnost prohlubování vztahu se zákazníkem právě například během 

pandemie nebo z jiného důvodu, který znemožní osobní kontakt. 

O obsahu je zmínka v každé dřívější kapitole, nicméně se jedná o velmi podstatnou část 

marketingové komunikace. Obsah, který není nijak naplánován a není zřejmé, co od něj 

čekat, nemůže mít úspěch. Proto věřím, že by se měl klub zaměřit právě na něj. Naplánovat 

si, koho chce oslovit, co mu chce říct a s jakým výsledkem. 

Pravidelný obsah, který má smysl, lze tvořit i během 4. a 5. stupně pohotovosti PES, a proto 

je důležitým nástrojem. Může lidi spojit s klubem, a právě v těžkých chvílích je ujistit o tom, 

že mají podporu a na svůj klub se mohou spolehnout. Vzhledem k tomu, že hlavním cílem 

majitele klubu je starat se právě o své aktuální členy a připravit pro ně rodinou atmosféru 

a místo, kam se mohou kdykoliv obrátit, je toto optimální cesta. 

Během skupinové diskuse jsme se dostali i k tématu podcast. V současné době jeden 

z nejvyužívanějších nástrojů pro poslech zajímavých rozhovorů z celého světa 

a zpravodajství. Majitelé klubu i trenéři mají v českém tenisovém světě mnoho kontaktů mezi 

profesionálními hráči i juniory, kteří jsou na cestě stát se jedněmi z nich. Momentálně se na 

českém trhu netočí pravidelný podcast, který by byl zaměřen čistě na tenisové prostředí a už 

vůbec ne na prostředí vrcholového juniorského tenisu. Tenisová komunita i široká veřejnost 

by se díky těmto podcastům mohla dozvědět mnoho zajímavých informací o tomto světě a o 

tom, jaké to je pohybovat se na juniorském i dospělém světovém okruhu. Navrhuji vyzkoušet 

prvních pár epizod, kam by byla pozvána například Barbora Strýcová a Jiří Veselý, protože 

mají dobré vztahy s klubem a mohli by pomoci v získání pozornosti posluchačů podcastů. 

Po případném vyhodnocení prvních dvou epizod jako úspěšných by klub pozval hosta 

z mladších českých profesionálních hráčů a opět by vyhodnotil poslechovost. Při správné 
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komunikaci podcastu za pomoci známých tenistů by vznikl zajímavý obsah, který by měl jak 

přidanou hodnotu pro veřejnost, tak pro klub samotný. 

Ještě jednou zde tedy zmíním, že by měl klub tvořit pravidelný obsah ve správné formě 

pro jednotlivé komunikační kanály, tak aby dokázal budovat vztahy se zákazníky, navázal 

vztahy s dalšími potenciálními zákazníky a dosáhl stanovených cílů. 

6.2 Osobní prodej 

Osobní prodej a zde nejvíce zainteresovaní Martin a Petr Beranovi, jakožto majitelé a hlavní 

trenéři klubu, byl prvním komunikačním kanálem, který klub využíval. Současná doba 

posunula osobní prodej spíše na úroveň osobního doporučení, které zprostředkovávají 

členové klubu a spokojení zákazníci. Díky tomuto způsobu se do klubu, především do 

tenisové školy, každoročně podívá několik desítek lidí. 

V době pandemických omezení, uzavření areálu a omezení kontaktu je však tento způsob 

komunikace znemožněn. Zároveň i při chodu klubu bez omezení je tento způsob komunikace 

často spíše rušivým elementem. 

Z výše uvedených důvodů při prvních třech stupních pohotovosti PES nebo v době bez 

omezení doporučuji osobní prodej přenechat obsluze v bufetu a správci klubu, kteří jsou 

obeznámeni se službami, které klub poskytuje, a mohou tyto informace předat potenciálním 

zákazníkům. Velice by to usnadnilo činnost trenérům klubu, kteří často musí řešit tento 

způsob komunikaci během tréninků. 

Ve 4. a 5. stupni pohotovosti PES, bych doporučil osobní prodej vynechat a věnovat čas 

tvorbě obsahu pro online marketing, protože právě během omezení je důležité dodávat 

členům a zákazníkům kvalitnější obsah na těchto platformách. 

6.3 Události a zážitky 

Jak bylo již zmíněno v předchozí kapitole, klub pořádá během roku hned několik 

společenských i sportovních akcí. Hlavní společenské akce pořádané klubem mají účast 

zhruba 200 až 300 lidí. Tato skutečnost znamená, že venku by se mohly konat bez omezení 

pouze v 1. stupni pohotovosti PES, kdy se venkovních akcí může účastnit až 500 lidí. Ve 
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stejném stupni se vnitřních akcí může účastnit pouze 100 lidí. Pokud by se jednalo 

o sportovní akci, diváci se mohou účastnit v 1. a 2. stupni pohotovosti PES alespoň 

v omezeném množství. 

Během skupinové diskuse bylo zjištěno, že v létě 2020 se konaly všechny akce v plném 

rozsahu. Nicméně během celé zimy nemohla proběhnout žádná. Majitelé klubu jsou z této 

skutečnosti velmi znepokojeni a přáli by si tyto aktivity především členům klubu nějakým 

způsobem vynahradit. 

Z výše zmíněných důvodů navrhuji při 3. – 5. stupni pohotovosti PES, aby klub pořádal 

společenské akce online formou. Na akcích často vystupují různé kapely a další umělci. 

Tento zážitek by bylo možné zrealizovat pomocí live online přenosu, kdy by pro členy 

a přátelé klubu byla vytvořena online akce, kde by proběhl klasický program, včetně 

vyhlašování ročních výsledků, udílení cen, které by byly následně zaslány poštou, a celkové 

shrnutí roku. Nejedná se o organizačně lehký úkol, ale vzhledem k tomu že společenské akce 

klub pořádat umí, tak se jistě vypořádá i s tímto typem akce. 

Přínosem bude prohloubení a upevnění vztahu se všemi účastníky, kteří se akce zúčastní 

a zároveň zážitek, který společně s klubem zatím nezažili. Celá akce by byla dopředu 

patřičně oznámena pomocí sociálních sítí a webu. 

6.4 Sponzoring 

Jak již bylo zmíněno dříve, tenisový klub sponzoring hlavně přijímá a poskytuje tak svým 

sponzorům zviditelnění prostřednictvím tenisového areálu a webu. Poskytovaný sponzoring 

tenisovým klubem je spíše v menší míře. I přesto je zde představena možnost v jeho 

poskytování mladým nadějím i během 4. a 5. stupně pohotovosti PES. 

Pro hráče, kteří jsou klubem částečně sponzorováni, by klub během uzavření areálu tvořil 

speciální video obsah, který by obsahoval domácí tréninkovou přípravu a cviky pro 

samostatný trénink venku. Následně by jako protislužbu označili hráči tenisový klub 

v příspěvcích na sociálních sítí. Například pomocí Instagram Stories, kde by byl záběr na ně, 

jak cvičí, by byl označen klub a přidán hashtag speciálně pro tuto akci. V případě, 

nevyužívání sociálních sítí ze strany hráče nebo jeho nízkého věku by mohl jeho aktivitu na 
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sociálních sítích nahradit někdo z rodiny nebo kamarád. Jednalo by se spíše o symbolickou 

akci, která by však mohla pomoci budovat vztah mladších hráčů směrem ke klubu. 

6.5 Reklama 

Tenis Centrum Dobříš nevyužívá žádné formy reklamy. Ani na internetu, sociálních sítích 

a ani v jiné formě. Majitelé klubu v tomto mají jasno. Reklamu platit nepotřebují, protože 

jejich klientela je značně rozsáhlá, a proto je hlavním cílem prohlubování vztahu s již 

existujícími klienty oproti oslovování klientů dalších. 

V této oblasti klub využívá pouze možnosti lepení plakátů při náboru dětí po školách 

v Dobříši a také možnost tvoření článků do místního periodika Dobříšských listů. Tyto 

aktivity jsou pro klub zdarma a z tohoto důvodu se nedá říci, že se jedná o reklamu v pravém 

slova smyslu. 

Ohledně získávání nových nadějných hráčů by reklama klubu pravděpodobně nijak 

nepomohla. Většina přestupů je zprostředkována osobně na základě osobního doporučení. 

Reklama by pro klub mohla získat určitý význam ve chvíli, kdy by chtěl propagovat svůj 

budoucí video obsah případně jinou formu obsahu. 

Z výše uvedených důvodů nemám pro využití reklamy klubem žádné doporučení, protože 

v tuto chvíli není prostor k tomu, aby náklady vynaložené na reklamu, mohly znatelně 

převýšit příjmy díky ní získané. 

6.6 Shrnutí 

Vzhledem ke stále trvající pandemii Covid-19 jsou nejvhodnějšími způsoby marketingové 

komunikace klubu sociální sítě a web. Na těchto kanálech má však klub velký prostor ke 

zlepšení. Příležitost pro zachování kvality služeb směrem ke klientům během vládních 

omezení vidím u klubu především ve využití právě na výše zmíněných kanálech. 

Komunikační mix je navržen tak, aby pokryl všechny potřeby klubu během stupňů 

pohotovosti PES, ale zároveň se dal realizovat i v dobách bez omezení. Tabulka č. 14 ukazuje 

celkový přehled zvolených nástrojů pro optimalizovaný návrh marketingové komunikace. 
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Tabulka č. 14: Přehled návrhu využívaných nástrojů komunikačního mixu pro marketingovou 

komunikaci Tenis Centra Dobříš 

 Význam 

Web Místo, kde současný i potenciální zákazník najde o klubu všechny potřebné 

informace, podstatné klubové novinky a zároveň odkazy na další komunikační 

kanály klubu. 

Facebook Sociální síť s potenciálně velkým dosahem, kde klub může vkládat velké množství 

různých typů příspěvků tak, aby vhodně dosáhl svých cílů a oslovil široké 

publikum. 

Instagram Hlavní kanál pro zapojení sledujících do obsahu klubu v daný moment a jejich 

následné interakce. 

Youtube Hlavní platforma pro video obsah tvořený klubem. Tvorba tréninkových lekcí jak 

během vládních omezení, tak i bez nich. 

Osobní prodej Budování dobrého jména klubu spojené s prodejem služeb. 

Události a zážitky Prohlubování vztahu se zákazníkem a zvýšení dobrého jména klubu. 

Sponzoring Možnost podpořit nadějné hráče, kteří následně mohou přinést vyšší reputaci klubu 

v tenisovém světě. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hlavním doporučeným typem marketingové komunikace je content marketing. Tvorba 

pravidelného obsahu podle předem stanoveného plánu má v současné době, co se 

marketingové komunikace týká, největší úspěch. 
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7 DISKUZE 

V této části diplomové práce jsou výsledky porovnány s teoretickou částí. Dále je zde 

rozebráno odůvodnění vybraných metod, které sloužily ke sběru dat a následnému 

optimalizovanému návrhu marketingové komunikace tenisového klubu. 

Na začátku teoretické části je definována marketingová komunikace, komunikační mix 

a příslušné komunikační kanály. Shoda mezi autory je zejména v tom, že pro komunikaci se 

zákazníkem a potenciálním zákazníkem, která má plnit funkci informační, upomínací 

a přesvědčovací, je nutné zvolit správné komunikační kanály. Jednotlivé komunikační 

nástroje mohou sloužit k oslovení různých cílových skupin a poskytnout jim obsah vytvořený 

přímo pro ně. 

Shodu různých autorů je možné naleznout také v přesvědčení, že v současné době je kladen 

důraz především na online marketingovou komunikaci. Jedná se o nástroje, které má většina 

lidí stále po ruce a klub tak může být téměř v nepřetržitém kontaktu právě se zákazníkem. 

Dále je tu možnost tvorby mnoha druhů obsahu. Z tohoto důvodu byla teoretická část 

zaměřena na detailnější popsání právě jednotlivých online komunikačních kanálů, které 

může tenisový klub využít. 

Majitelé klubu a kluboví trenéři, kteří se více zajímají o chod klubu, si tento fakt příliš 

neuvědomují. Online komunikační kanály jsou sice klubem využívány, ovšem jedná se 

především o využití z povinnosti. Protože tyto kanály využívají i ostatní kluby, oni je musí 

využívat také, ale chybí hlubší promyšlení důvodů. Přitom základem by měla být chuť do 

komunikace se zákazníkem a tvorby obsahu pomocí těchto nástrojů. 

V porovnání s teorií využití komunikačních kanálů ze strany klubu nenaplňuje možný 

potenciál. Klub nemá stanoveny cíle pro jednotlivé komunikační kanály. Obsah je typově 

stejný na všech komunikačních platformách i přesto, že téměř v každé literatuře zabývající 

se online marketingovou komunikací je zdůrazněno, že obsah by měl být tvořen speciálně 

pro jednotlivé komunikační nástroje, případně by se mělo jednat alespoň o upravení jeho 

formy. Toto je velký rozdíl oproti teoretickým podkladům a realitě současné komunikace 

klubu. Z tohoto důvodu došlo v kapitole 6 k vytvoření optimalizovaných návrhů využití 

jednotlivých komunikačních kanálů a metod marketingové komunikace. Návrhy jsou 
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optimalizovány jak směrem k teoretickým poznatkům, tak směrem k omezením spojeným 

s pandemií Covid-19. Vzhledem k tomu, že komunikační nástroje byly i v období 

pandemického klidu využívány značně jinak, než je popsáno v odborné literatuře, jsou 

návrhy více obecné, tak aby je bylo možné využít za každé situace a pomohly tak klubu 

během jakéhokoliv období. 

Dnešní doba je online marketingu nakloněna mnohem víc, než tomu bylo v minulosti. Pokud 

se zaměříme na jednotlivá pandemická omezení, během kterých není možné komunikovat 

se zákazníkem pomocí jiné platformy, vyplývá z nich jasná volba číslo jedna pro klubovou 

komunikaci. Tato skutečnost mě dovedla k přidání platformy Youtube do komunikačního 

mixu klubu. Právě během různých druhů omezení by se pomocí této platformy mohl klub 

spojovat se zákazníky a budovat jejich vztah. Nicméně je tento kanál jistě využitelný i během 

stavu bez omezení a klub může bez většího tlaku budovat komunitu, která se v případě 

problémů dokáže navzájem povzbudit. 

Autor Janouch (2017) říká, že pro firmy využívající online marketing to znamená konverzaci 

se zákazníky. Vzhledem k nízkému zapojení zákazníků klubu do jeho obsahu je právě 

konverzace na nízké úrovni. Je možné na tom zapracovat pomocí tvorby obsahu, který bude 

mít určitou pravidelnost a zákazníka bude vybízet právě ke konverzaci. Následně zákazník 

bude mít jasnou představu, co má od klubu čekat, a to ho ujistí v jeho vztahu ke klubu. 

Obsah je samozřejmě velmi důležitý, ale podle autora Prokopa a kol. (2015) je důležité klást 

velký důraz i na optimalizaci funkčnosti jednotlivých online komunikačních nástrojů. Může 

se jednat například o funkčnost webu na různých platformách, kde se právě u Tenis Centra 

Dobříš ukázalo, že web nefunguje správně při zobrazení na mobilních zařízení. 

Je třeba zmínit, že i přes značné nedostatky v marketingové komunikaci klubu, je vidět snaha 

majitelů i zainteresovaných trenérů o posun této problematiky a zlepšení současné situace. 

Při skupinové diskusi všichni respondenti projevili zájem a po jejím ukončení se dokonce 

začali věnovat studování teoretických poznatků o dané problematice. 

V teoretické části je popsána také reklama jako jeden z nástrojů komunikačního mixu. 

Nicméně právě ta není v praxi tenisových klubů příliš běžným nástrojem. Hlavním důvodem 

je omezení kapacity tenisových areálů, která by za pomoci reklamy nemohla být překročena 

a tím by návratnost finančních prostředků do reklamy vložených byla velmi nízká. Tenis 
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Centrum Dobříš nemá s vytížením tenisových dvorců velký problém a tím tedy není ani 

prostor k velkému posunu tímto směrem. 

Další nástroje jako je osobní prodej, události a zážitky a sponzoring jsou v teoretické části 

popsány mnohem stručněji než například celá online marketingová komunikace. Důvodem 

je však to, že jsem se snažil držet aktuálních trendů marketingové komunikace a také 

skutečnosti, že například pořádání událostí a akcí, či osobního prodeje je v době 

pandemických omezení značně ztíženo. Nicméně v závěrečné kapitole s optimalizovaným 

návrhem došlo ke zmínění těchto nástrojů a návrhu jejich využití. 

Pro sběr dat jsem nakonec zvolil skupinovou diskusi. Při plánování této diplomové práce 

jsem z počátku pracoval s možností uskutečnění polostrukturovaného rozhovoru 

s jednotlivci. Na základě konzultace s vedoucím práce jsem však nakonec zvolil jako metodu 

sběru dat skupinovou diskusi a jsem za tuto volbu velice rád. 

Zvolení skupinové diskuse jako kvalitativní metody sběru dat tedy hodnotím jako pozitivní. 

Díky této metodě jsem dále zjistil, jaké jsou vzájemné názory na marketingovou komunikaci 

jednotlivých majitelů klubu a klubových trenérů. Respondenti se během diskuse snažili 

navzájem doplňovat nebo i opravovat, a ne jedna skutečnost pro ně byla novinkou. 

Během skupinové diskuse jsem měl také možnost pozorovat řeč těla jednotlivých 

respondentů, ze které bylo například zřejmé, zda spolu respondenti souhlasí či nikoliv. 

Z tohoto důvodu bylo pozorování u skupinové diskuse taktéž přínosem. 

Skupinová diskuse má samozřejmě svá pravidla, která je nutné dodržovat. Pro mě to byla 

první skupinová diskuse, kdy jsem byl moderátorem. Dnes zpětně vidím ze strany mého 

vedení několik nedostatků. Domnívám se, že jsem mohl lépe uvádět jednotlivá témata a více 

se snažit o vyvolání bouřlivější diskuse respondentů. Ve výsledku mi ovšem diskuse potřebné 

informace přinesla. 

Jednou z možností bylo také provedení kvantitativního dotazování jednotlivých členů klubu 

pomocí dotazníkového šetření. Tuto metodu jsem zavrhl ve chvíli, kdy mi byl přislíben 

přístup do analytických nástrojů online marketingu, kde jsem získal potřebné informace 

o chování zákazníků klubu na komunikačních kanálech, jak s klubem interagují a podobně. 

Pro bližší informace ze strany zákazníků by bylo možné implementovat dotazník o vnímání 

klubové komunikace zákazníkem, například na webové stránky nebo jinou online platformu. 
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V závěru této kapitoly bych rád zmínil, že u tenisového klubu lze aplikovat teoretická 

východiska marketingové komunikace do praxe. Je k tomu třeba především odhodlání 

a uvědomění si důležitosti marketingové komunikace. Pokud si tenisový klub dokáže 

stanovit hlavní cíle, kterých chce dosáhnout, velice si tím usnadní svou následnou práci. 
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8 ZÁVĚR 

Hlavní cílem diplomové práce bylo vytvořit optimalizovaný návrh marketingové 

komunikace pro vybraný tenisový klub, který pomůže klubu zlepšit svůj současný stav 

komunikace směrem k zákazníkovi a také pomůže oslovit zákazníky nové. Cíle bylo 

dosaženo v kapitole číslo 6, kde je vytvořen jak přehled zvolených jednotlivých nástrojů pro 

marketingovou komunikaci, tak i rozbor a odůvodnění jejich výběru. 

Data nutná pro výzkum byla získána prostřednictvím skupinové diskuse a ze sekundárních 

dat poskytnutých vybraným tenisovým klubem. Při skupinové diskusi jsem zjistil, že klub 

má značné nedostatky v této problematice, které je však možné napravit. Majitelé klubu jsou 

povoláním trenéři, a tedy bez vzdělání marketingové komunikaci. Není možné jim tedy 

zazlívat všechny nedostatky v této oblasti. Je však důležité, aby vynaložili potřebné úsilí 

a pomohli tak klubu zlepšit komunikaci, které je zapotřebí především pro oslovení zákazníků 

a udržování vztahu s nimi. 

Mezi hlavní komunikační kanály, které byly v této diplomové práci řešeny, patří online 

komunikační kanály, jako jsou sociální sítě a web. Okrajově jsem řešil i další nástroje, jako 

je sponzoring, osobní prodej a události a zážitky. Tyto nástroje jsou v současné době méně 

používané, nicméně je třeba i je neopomíjet vzhledem k tomu, že je klub stále využívá. 

V první části optimalizace se tedy práce věnuje online komunikačním nástrojům. Při analýze 

webu tenisového klubu byl zjištěn hlavní nedostatek ve formě obsahu, která by měla být 

o něco delší a propracovanější. Dalším problémem je malá četnost příspěvků, která byla 

z velké části způsobena uzavřením klubu během zimní sezóny 2020/2021 z důvodu 

pandemických omezení. Pozitivní na webu je jeho design, který odpovídá moderním 

nárokům webového vzhledu. Z tohoto důvodu je v práci návrh na zlepšení obsahu webu 

a také optimalizaci webu pro mobilní zařízení, prostřednictvím kterých web navštěvuje 

většina uživatelů. 

Dále zmiňuji sociální sítě využívané klubem Facebook a Instagram. U obou těchto sociálních 

sítí dochází ke stejnému problému a tím je obsah, malá četnost a nesprávná forma. 

Respektive stejná forma obsahu pro obě sociální sítě a nevyužívání různých typů příspěvků. 
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Proto je v práci návrh na vytvoření cílů pro jednotlivé sítě, patřičné upravení obsahu, 

a především následné vyhodnocování cílů. 

Do online komunikace byl přidán návrh na využití platformy Youtube, která bude moci 

zprostředkovat kontakt se zákazníkem i v době nuceného uzavření tenisového areálu, tím si 

udržet jeho důvěru a zároveň prohloubit jeho vztah ke klubu. 

Mezi další nástroje komunikačního mixu využívaných klubem patří sponzoring, osobní 

prodej a pořádání událostí a zážitků. Tyto nástroje klub využívá již dlouhá léta a je na ně 

zvyklý. Problém nastal při příchodu pandemie Covid-19, kdy je klub nemohl realizovat a tím 

přišel o část své komunikace. Návrh optimalizace tedy zahrnuje i tuto část, kde je hlavním 

doporučením určit si priority a samozřejmě nastavit jasné cíle, kterých chce klub 

prostřednictvím těchto nástrojů docílit. Ze skupinové diskuse vyplynulo, že se jedná 

především o prohloubení vztahu se zákazníkem. 

V neposlední řadě je třeba zmínit dva typy marketingu, které jsou v práci doporučeny pro 

využívání klubem. Tím prvním je e-mail marketing, kdy by klub mohl pomocí správného 

nastavení webu a vytvoření databáze zákazníků lépe komunikovat svůj obsah a oslovit tak 

větší množství již získaných zákazníků. Dalším typem je content marketing, který je zaměřen 

na tvorbu obsahu ze strany klubu, který musí být pravidelný a ve správné formě pro daný 

komunikační kanál. Využití tohoto typu komunikace je možné na všech kanálech online 

marketingové komunikace. 

Závěrem je potřeba zmínit, že na základě dohody mezi autorem této diplomové práce 

a majiteli klubu Tenis Centrum Dobříš využije výsledky této diplomové práce pro 

optimalizaci a zlepšení marketingové komunikace klubu jak v době bez vládních omezení, 

tak v případech, kdy bude chod klubu omezen. Jako následek tohoto opatření by měla 

stoupnout spokojenost klubových zákazníků a zároveň by měl klub získat i zákazníky nové. 

  



 79 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

1. BAREFOOT, D. K., SZABO, J. Friends with benefits: a social media marketing 

handbook. 1. vyd. San Francisco: No Starch Press, 2009, 312 s. ISBN 978-1593-271-

99-2. 

2. BAUER, D. Jak na firemní instagram. [online]. 2020, [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: 

https://www.socials.cz/cs/blog/7-zakladnich-tipu-jak-na-instagram-delate-je-

vsechny-18/ 

3. BERANOVÁ, E., Jak to všechno začalo. [online]. 2019, [cit. 2021-04-07]. Dostupné 

z: https://www.teniscentrumdobris.com/klub.aspx 

4. BOUČKOVÁ, J. Marketing. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, 432 s. ISBN 80-7179-

577-1. 

5. CLEMENT, J. Mobile internet usage worldwide – statistics & facts. [online]. 2021, 

[cit. 2021-03-31]. Dostupné z: https://www.statista.com/topics/779/mobile-internet/ 

6. CHAFFEY, D. 8 business-critical digital marketing trends for 2019. [online]. 2019, 

[cit. 2021-03-30]. Dostupné z: https://www.smartinsights.com/managing-digital-

marketing/marketing-innovation/business-critical-digital-marketing-trends/ 

7. ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2009, 

225 s. ISBN 978.80-7376-150-9. 

8. DEAN, B. How many people use social media in 2021. [online]. 2021, [cit. 2021-03-

31]. Dostupné z: https://backlinko.com/social-media-users 

9. FACEBOOK. Our History. [online]. 2021, [cit. 2021-04-01]. Dostupné z: 

https://about.facebook.com/company-info/ 

10. GOMMANS, M. a kol. From brand loyalty to e-loyalty. [online]. 2001, [cit. 2021-

04-01]. Dostupné z: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=C6E00E47C6D4EBCE7B

C4A46D46182347?doi=10.1.1.105.3103&rep=rep1&type=pdf 

11. HAJÍČEK, T. Úloha marketingu – Vše o marketingu. [online]. 2014, [cit. 2021-04-

06]. Dostupné z: https://vseomarketingu.estranky.cz/clanky/marketing/uloha-

sponzoringu.html 

12. HAFELE, N. Social media marketing: Interaction, trends & analytics.  

https://www.statista.com/topics/779/mobile-internet/
https://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketing-innovation/business-critical-digital-marketing-trends/
https://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketing-innovation/business-critical-digital-marketing-trends/
https://backlinko.com/social-media-users
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=C6E00E47C6D4EBCE7BC4A46D46182347?doi=10.1.1.105.3103&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=C6E00E47C6D4EBCE7BC4A46D46182347?doi=10.1.1.105.3103&rep=rep1&type=pdf


 80 

13. HENDL, J. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. 1. vyd. Praha: 

Portál, 2016, 437 s. ISBN 978-80-262-0982-9. 

14. HENDL, J. Kvalitativní výzkum. 3. vyd. Praha: Portál, 2008, 408 s. ISBN 978-80-

262-0219-6. 

15. HENNIG-THURAU, T. a kol. What motivates consumer to articulate themselves in 

the internet. [online]. 2004, [cit. 2021-04-01]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/227606375_Electronic_word-of-

mouth_via_consumer-

opinion_platforms_What_motivates_consumers_to_articulate_themselves_on_the_I

nternet 

16. HESKOVÁ, M. a kol. Marketingová komunikace a přímý marketing. 1. vyd. 

Jindřichův Hradec: Oeconomica, 2005, 174 s. ISBN 80-245-0995-4. 

17. HILL, R.P., MORAN, N. Social marketing meets interactive media. [online]. 2015, 

[cit. 2021-03-31]. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2501/IJA-

30-5-815-838 

18. HILL, S. a kol. Network-based marketing: Identifying likely adopters via consumer 

networks. [online]. 2006, [cit. 2021-04-01]. Dostupné z: 

https://arxiv.org/pdf/math/0606278.pdf 

19. HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 1992, 

365 s. ISBN 80-85424-83-5. 

20. HUTCHINSON, A. Key benefits of word of mouth. [online]. 2018, [cit. 2021-04-15]. 

Dostupné z: https://www.socialmediatoday.com/news/5-key-benefits-of-word-of-

mouth-infographic/532208/ 

21. HYATT, M. 4 Reasons you should consider launching your own podcast. [online]. 

2012, [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: https://michaelhyatt.com/launch-your-podcast/ 

22. ITU. Individual using the Internet 2005 – 2019. [online]. 2019, [cit. 2021-03-20]. 

Dostupné z: https://itu.foleon.com/itu/measuring-digital-development/internet-use/ 

23. JANOUCH, V. Internetový marketing. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014, 376 s. 

ISBN 978-80-251-4311-7. 

24. JILOTY, J. Sports marketing trends for 2021. [online]. 2020, [cit. 2021-03-20]. 

Dostupné z: https://www.martingroup.co/2021-sports-marketing-trends/ 

https://www.researchgate.net/publication/227606375_Electronic_word-of-mouth_via_consumer-opinion_platforms_What_motivates_consumers_to_articulate_themselves_on_the_Internet
https://www.researchgate.net/publication/227606375_Electronic_word-of-mouth_via_consumer-opinion_platforms_What_motivates_consumers_to_articulate_themselves_on_the_Internet
https://www.researchgate.net/publication/227606375_Electronic_word-of-mouth_via_consumer-opinion_platforms_What_motivates_consumers_to_articulate_themselves_on_the_Internet
https://www.researchgate.net/publication/227606375_Electronic_word-of-mouth_via_consumer-opinion_platforms_What_motivates_consumers_to_articulate_themselves_on_the_Internet
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2501/IJA-30-5-815-838
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2501/IJA-30-5-815-838
https://arxiv.org/pdf/math/0606278.pdf
https://www.socialmediatoday.com/news/5-key-benefits-of-word-of-mouth-infographic/532208/
https://www.socialmediatoday.com/news/5-key-benefits-of-word-of-mouth-infographic/532208/


 81 

25. KARLÍČEK, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2009, 176 

s. ISBN 978-80-245-1601-1. 

26. KOTÍKOVÁ, H., ZLÁMAL, J. Základy marketingu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2006, 77 s. ISBN 80-244-1489-9. 

27. KOTLER, P. a kol. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, 2013, 816 s. 

ISBN 978-80-247-4150-5. 

28. KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006, 

277 s. ISBN 978-80-247-0966-6. 

29. KRAJŇÁK, V. 5 typů příspěvků na Facebooku, které zapojí fanoušky a zvýší dosah. 

[online]. 2017, [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: https://clipsan.com/blog/prispevky-

facebook-zapojeni/ 

30. KRČKOVÁ, M. Seznamte se s formáty příspěvků. [online]. 2019, [cit. 2021-04-10]. 

Dostupné z: https://www.besteto.cz/formaty-prispevku-na-facebooku 

31. KURZY.CZ. Počet nakažených v ČR. [online]. 2021, [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: 

https://www.kurzy.cz/koronavirus/pocet-nakazenych/ 

32. LOSEKOOT, M., VYHNÁNKOVÁ, E. Jak na sítě. 1. vyd. Brno: Jan Melvil 

Publishing, 2019, 328 s. ISBN 978-80-7555-084-2. 

33. MASTERMAN, G. Strategic Sports Events Management: An International 

Approach. 1. vyd. Londýn: Routledge, 2004, 250 s. ISBN 978-07-5065-983-3. 

34. MULCAHY, E. 5 of the biggest sports marketing trends of 2019. [online]. 2019, [cit. 

2021-03-20]. Dostupné z: https://www.thedrum.com/news/2019/05/14/5-the-

biggest-sports-marketing-trends-2019 

35. MZČR. Protiepidemický systém ČR. [online]. 2021, [cit. 2021-04-06]. Dostupné z: 

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes 

36. NOVOTNÝ, J. Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011, 512 s. ISBN 

978-80-7357-666-0. 

37. PAVLÍČEK, A. Nová média a sociální sítě. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2010, 181 s. 

ISBN 978-80-245-1742-1. 

38. PILKA, L. Co dává webu smysl? Měřte, testuje a nehádejte. [online]. 2018, [cit. 

2021-04-02]. Dostupné z: https://www.blueghost.cz/clanek/co-dava-webu-smysl/ 

https://www.thedrum.com/news/2019/05/14/5-the-biggest-sports-marketing-trends-2019
https://www.thedrum.com/news/2019/05/14/5-the-biggest-sports-marketing-trends-2019


 82 

39. PROKOP, M. a kol. Online marketing. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2015, 212 s. 

ISBN 978-80-251-4155-7. 

40. PŘIKRYLOVÁ, J. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 

303 s. ISBN 978-80-247-3622-8. 

41. SALPINI, C. What 2021 means for sport marketing. [online]. 2021, [cit. 2021-03-

20]. Dostupné z: https://www.retaildive.com/news/what-2021-means-for-sports-

marketing-and-how-foot-lockers-approaching-it/594244/ 

42. STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. COVID-19: úvod, inkubační doba, původce a 

sezónnost nemoci. [online]. 2021, [cit. 2021-04-05]. Dostupné z: 

https://www.nzip.cz/clanek/447-covid-19-zakladni-informace 

43. STEIMLE, J. What is content marketing?. [online]. 2014, [cit. 2021-04-15]. 

Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/joshsteimle/2014/09/19/what-is-content-

marketing/ 

44. TANKOVSKA, H. Most popular social networks worldwide as of Januray 2021. 

[online]. 2021, [cit. 2021-04-02]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-

number-of-users/ 

45. TENG, S. a kol. Examining the antecedents of persuasive eWOM message in social 

media. [online]. 2014, [cit. 2021-04-05]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/280172109_Examining_the_antecedents_

of_persuasive_eWOM_messages_in_social_media 

46. WEINBERG, T. The new community rules: Marketing on the social web. 1. vyd. 

Sebastopol: O’Reilly Media Inc., 2009, 370 s. ISBN 978-05-961-5681-7. 

47. WHO. Coronavirus Dashboard. [online]. 2021, [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: 

https://covid19.who.int 

  

https://www.retaildive.com/news/what-2021-means-for-sports-marketing-and-how-foot-lockers-approaching-it/594244/
https://www.retaildive.com/news/what-2021-means-for-sports-marketing-and-how-foot-lockers-approaching-it/594244/
https://www.nzip.cz/clanek/447-covid-19-zakladni-informace
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/


 83 

SEZNAM GRAFŮ A TABULEK 

Seznam grafů 

Graf č. 1: Předpověď internetových uživatelů v České republice do roku 2025 

Graf č. 2: Růst aktivních uživatelů sociálních sítí od roku 2015 do roku 2020 (miliardy) 

Graf č. 3: Počet uživatelů sedmi největších sociálních sítí na světě (v milionech) 

Graf č. 4: Vývoj indexu rizika od 10.1.2020 do 16.5.2021 

Graf č. 5: Počet zobrazení webu Tenis Centra Dobříš od 25.5.2020 do 5.5.2021 

Graf č. 6: Zobrazení facebookových stránek Tenis Centra Dobříš od 25.5.2020 do 5.5.2021 

Graf č. 7: Počet jednotlivých metrik zapojení do obsahu stránky Tenis Centra Dobříš od 

25.5.2020 do 5.5.2020 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Jednotlivé stupně PES podle indexu rizika 

Tabulka č. 2: Matice opatření pro sportovní aktivity 

Tabulka č. 3: Nástroje komunikačního mixu využívané ze strany Tenis Centra Dobříš 

Tabulka č. 4: Návrh klubové komunikace prostřednictvím webu v době bez pandemických 

omezení nebo při 1. – 3. stupni pohotovosti PES 

Tabulka č. 5: Návrh klubové komunikace prostřednictvím webu v době 4. – 5. stupně 

pohotovosti PES 

Tabulka č. 6: Návrh klubové komunikace prostřednictvím facebookové stránky v době 

bez pandemických omezení nebo při 1. – 3. stupni pohotovosti PES 

Tabulka č. 7: Návrh klubové komunikace prostřednictvím facebookové stránky při 4. – 5. 

stupni pohotovosti PES 

Tabulka č. 8: Návrh klubové komunikace prostřednictvím Instagramu v době bez 

pandemických omezení nebo při 1. – 3. stupni pohotovosti PES 

 



 84 

Tabulka č. 9: Návrh klubové komunikace prostřednictvím Instagramu při 4. – 5. stupni 

pohotovosti  

PES 

Tabulka č. 10: Návrh klubové komunikace prostřednictvím Youtube v době bez 

pandemických  

omezení nebo při 1. – 3. stupni pohotovosti PES 

Tabulka č. 11: Návrh klubové komunikace prostřednictvím Youtube při 4. – 5. stupni 

pohotovosti  

PES 

Tabulka č. 12: Návrh klubové komunikace prostřednictvím E-mail marketingu v době  

bez pandemických omezení nebo při 1. – 3. stupni pohotovosti PES 

Tabulka č. 13: Návrh klubové komunikace prostřednictvím E-mail marketingu při 4. – 5. 

stupni  

pohotovosti PES 

Tabulka č. 14: Přehled návrhu využívaných nástrojů komunikačního mixu pro 

marketingovou  

komunikaci Tenis Centra Dobříš 

  



 85 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Ukázka webu Tenis Centrum Dobříš 

Příloha č. 2 – Facebooková stránka Tenis Centra Dobříš 

Příloha č. 3 – Instagramový profil Tenis Centra Dobříš 

Příloha č. 4 – Přepis skupinové diskuse 

  



 86 

Příloha č. 1 – Web Tenis Centra Dobříš 
 
Hlavní stránka při zobrazení pomocí prohlížeče na PC nebo MAC. 

 
Zdroj: Web Tenis Centrum Dobříš, Dostupné z: https://www.teniscentrumdobris.com 

 

 

 

 

 

https://www.teniscentrumdobris.com/
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Hlavní stránka při zobrazení na mobilním zařízení (mobil, tablet) 

 

Zdroj: Web Tenis Centrum Dobříš, Dostupné z: https://www.teniscentrumdobris.com 

  

https://www.teniscentrumdobris.com/
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Příloha č. 2 – Facebooková stránka Tenis Centra Dobříš 

Ukázka příspěvku klubu č. 1 

 

Zdroj: Facebook Tenis Centrum Dobříš 
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Ukázka příspěvku klubu č. 2 

 

Zdroj: Facebook Tenis Centrum Dobříš 
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Příloha č. 3 – Instagramový profil Tenis Centra Dobříš 

Ukázka Feedu na Instagramu Tenis Centra Dobříš 

 

Zdroj: Instagram Tenis Centrum Dobříš 
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Ukázka Instagram Stories Tenis Centra Dobříš 

 

Zdroj: Instagram Tenis Centrum Dobříš 
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Příloha č. 4 – Přepis skupinové diskuse 

Moderátor: 

Dobrý den, ještě jednou vás vítám na skupinové diskusi k mojí diplomové práci. Vše 

potřebné ohledně průběhu diskuse jsme si již řekli, tak můžeme začít. Tedy první otázkou. 

Všechny otázky se budou týkat témata spojeného s marketingovou komunikací tady vašeho 

klubu.  

Prvním tématem jsou minulé a aktuální cíle vašeho tenisového klubu směrem k té 

komunikaci. Na jakých kanálech jí tvoříte a jakým způsobem si třeba říkáte, co budete dělat 

a podobně? 

Jakub Beran: 

Vzhledem k tomu, že nejsme žádný velkoměsto, tak veškerou marketingovou komunikaci 

musíme brát vzhledem k obyvatelům, hlavně našeho města nebo okolí. A to znamená, že 

využívá využíváme sociální sítě na to, abysme zaujali hlavně pozornost místních občanů. 

Moderátor: 

To dává smysl, ale nějaké specifické cíle si nekladete? 

Matěj Beran: 

Tak specifické cíle. Asi přitáhnout větší pozornost a přitáhnout víc lidí. A to nejenom vlastně 

členů klubu, ale i rekreantů a lidí, kteří vlastně neplatí žádné členské příspěvky, ale platí 

hodinu. 

Jakub Beran: 

Za mě určitě letošní cíl, co se týče jako tý letní sezóny, je určitě přitáhnout víc nejenom 

amatérských, ale i profi hráčů zvláště v mládežnických kategoriích a vytvořit tady jakousi 

akademii, díky které bychom se mohli stát známějšími po celé České republice. A to je pro 

mě takový jako největší cíl, vytvořit tady nějakou komunitu lidí, který ten tenis chtějí hrát na 

vysoké úrovni a věnovat se mu. 

Vlastně využívám veškeré své kontakty a snažím se ty lidi tak nějak způsobem vlastní 

komunikace nalákat. Zatím tady máme ty podmínky k tomu, aby tady mohli trénovat. Tak 

hlavně prostřednictvím té komunikace face-to-face a to přes lidi, který znám. Který jsem 
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poznal během své kariéry a díky tomu, že jsem hrál i ve větších klubech. Tak ty kontakty tam 

mám. 

Moderátor: 

Dobře, tak pokud k tomu už nikdo nic nemá, přesuneme se dál. Jaké komunikační kanály 

tady v klubu využíváte a proč? 

Eliška Beranová: 

Já Facebook plus Kuba Instagram. S tím že na ten Facebook dávám nejvíc článků, prostě 

veškerý ty informace, protože všichni nemají Instagram, tak se podívaj na Facebook. 

A takový ty jako aktuální, prostě během akcí, mistrovství, během soustředění, tak se to dává 

na Instagram s tím, že to automaticky jde i na ten Facebook. Většinou fotky, videa a tak. 

Jakub Beran: 

Tak určitě, jsou to hlavně Facebook a Instagram. Facebook momentálně priorita, protože jak 

už řekla Eliška, má ho víc lidí. Ještě hodně používáme webové stránky, kde by měli být vidět 

všechny hlavní příspěvky a lidi by tam měli chodit právě ze sociálních sítí, a i na přímo. 

Hlavní obsah je teda na Facebooku a webu no. 

Moderátor: 

Takže příspěvky na vašich online komunikačních kanálech jsou vesměs totožné? Myslíte, že 

je to dobře? 

Matěj Beran: 

Je to tak no. Myslím, že to určitě není dobře, ale jsme asi líní. Řekl bych, že u 3 z 5 příspěvků 

můžete najít stejný fotky. 

Moderátor: 

Řešíte to třeba nějak dopředu? Plánujete příspěvky a podobně? 

Martin Beran: 

Myslím si, že ne. Je to vždycky k aktuální akci, která následuje nebo která už proběhla. Spíš 

je to informace o tom, že to proběhlo anebo že to proběhne. Jako asi největší kampaň, která 

tady byla, když jsme pořádali Benefiční zápas minulý rok, tak to jsme řešili 2 měsíce dopředu 
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a komunikovali jsme to na všech našich kanálech. Každý týden tam byla nová informace, 

která měla lidem napovědět, kdo bude hrát. Jinak všechno řešíme operativně. 

Eliška Beranová: 

Ještě doplním, že jsme tam třeba dávali i výsledky těch kluků, co budou hrát, aby lidi viděli, 

jak se jim během sezony daří a podobně. Hrál vlastně Lehečka proti Forejtkovi, ale i Jirka 

Veselý si zahrál. 

Petr Beran: 

Plánování v rámci komunikace moc nemáme, no. Hodně to řešíme ze dne na den. 

Moderátor: 

Posuneme se tedy dál, a to přímo na sociální sítě. Už o nich padla řeč, ale ještě teda trochu 

podrobněji. Které? Jak? Proč? 

Eliška Beranová: 

No nejvíc Facebook, který jede vlastně všechny informace, co se děje. I když teďka všechno 

bylo jenom, že otvíráme a zavíráme. Plus teda ten web no, ale k tomu se asi ještě dostanem. 

Matěj Beran: 

Když je nějaká akce, tak to dáme na Facebook. Instagram jsou spíš, co se teď děje na kurtech. 

Jakub Beran: 

Přesně tak, prostě Instagram je aktuální dění, hlavně stories teda.  

Moderátor: 

Chtěli byste tedy ještě něco dodat k sociálním sítím? 

Martin Beran: 

Já asi ne, prostě to děláme, ale že bychom měli přesně připraveno kde, co a kam, to nemáme. 

Určitě se v tom musíme zlepšit. 

Moderátor: 

Dobře, tak se přesuneme k webu. Jakým způsobem ho využíváte, co na něm lidé najdou 

a podobně. 
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Matěj Beran: 

Web máme teď něco málo přes rok předělaný. Takže myslím, že je fajn, ale vlastně napřímo 

tam můžeme vkládat jen články, ale když chceme fotku nebo něco jinýho, tak to řešíme přes 

poskytovatele. To se snažíme vyřešit. 

Martin Beran: 

Ale máme tam třeba funkční online rezervační systém. Což nám hodně ulehčuje práce, hlavně 

během léta. 

Petr Beran: 

Plus nově i možnost přihlásit se do klubu nebo školičky přes online formulář.  

Jakub Beran: 

To je sice pěkný, ale když si otevřu stránky jednoho nejmenovaného klubu, tak mi přijdou 

dost podobný. Jak barevně, tak obsahově. Není to tak? Normální člověk si toho nevšimne, 

ale je to divný. Přijde mi, že náš web jen kopíruje úpravy jiného webu. Nic novýho 

nepředvádíme. 

Matěj Beran: 

Jako to souhlasím no. Proč je to tak Martine? 

Martin Beran: 

Hele, protože je to dobrý, trochu jsme se tím nechali inspirovat, ale stejný to není. 

Jakub Beran: 

Tak úplně stejný to není, ale záložky a popisky jsou dost podobný. Myslím, že bychom s tím 

měli trochu něco udělat. Aspoň přepsat popis klubu a tak. 

Martin Beran: 

No tak když myslíte, že to zvládnete líp, tak to můžete zkusit a uvidíme co z toho bude. 

Matěj a Jakub: 

Super. Bereme. 
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Jakub Beran: 

Problém je, že já i Eliška máme dost odlišnej názor na to, jak mají vypadat příspěvky a tak. 

Chtěl bych třeba víc oslovovat i místní noviny a tak. Musíme se v tom sjednotit (Eliška 

souhlasí). Musíme začít dělat nějakej plán a cílit na určitou skupinu lidí. Prostředí máme 

dobrý, ale nesmíme usnout. Jinak si myslím, že se to celkem hejbe kupředu, jak to tady roste 

za těch posledních pár let, i turnaje pořádáme větší a větší. Musíme stavět na naší dobré 

pověsti a tak. 

Moderátor: 

K událostem se ještě dostaneme, ale poslední otázka u webu. Máte ho optimalizovaný pro 

mobilní zařízení? 

Petr Beran: 

Ano, to máme. Hodně jsme se na to soustředili při jeho tvorbě. Respektive jsme to kladli jako 

jednu z hlavních podmínek, protože nám je jasný, jak moc lidí v dnešní době chodí na 

internet hlavně z mobilu. 

Moderátor: 

Tak to je ideální stav. Přesuneme se tedy na část se sponzory. Má klub sponzory, jak je 

získává? 

Martin Beran: 

Většina sponzorů jsou věrní členové klubu. Část sponzorů se přiláká na větší akce. Klidně 

i pojišťovny a banky, ale to je hodně nárazový. 

Petr Beran: 

Vždycky na takovou akci někoho z těch větších hráčů a nějaké peníze. Díky tomu jsou pro 

tu akci nebo klub k dispozici nějaké peníze. Jinak sponzoři spíš chodí k nám, že by rádi 

pomohli místnímu klubu. V současnosti ani nijak extra podpory navíc nevyhledáváme, ale 

snažíme se pracovat s tím, co je. 
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Moderátor: 

Další část se bude věnovat reklamě. Využívá klub nějakou? Jen připomenu, že reklama je 

vždy placená. 

Martin Beran: 

Nevyužíváme žádnou reklamu, když to musí být placené. Pouze občas se o nás někdo zmíní 

v novinách nebo rádiu, nebo na propagačních plochách po městě, ale je to vždy zdarma nebo 

za to, že ukážeme jejich logo někde v areálu klubu. Většinou jde teda o sponzoring. Opět to 

nijak extra neplánujeme. Prostě volám lidem, co znám a je to. 

Moderátor: 

Kromě Instagramu a Facebooku, jaké sociální sítě znáte? 

Martin Beran: 

Já jsem v tomhle úplně mimo, takže jediný, co tak nějak znám, je Facebook a Instagram, ale 

jinak nevím. 

Eliška Beranová: 

Kuba rozjel ten instagram no. Prostě jednou přišel, že by to chtěl zkusit, tak jsem mu dala 

údaje a od tý doby to jede. 

Jakub Beran: 

Jojo, tak snažím se tam něco dávat. Teď se nám i párkrát stalo, že se lidi označili u nás na 

kurtech a dali to na svůj Instagram, takže aspoň něco. Jinak žádný další socky nepoužíváme, 

ani jsme nad tím moc nepřemejšleli. Myslím, že by to bylo jen na škodu, protože se dokážeme 

sotva věnovat Facebooku a Instagramu, natož ještě něco dalšího jako třeba Youtube, Twitter 

nebo TikTok. Jinak to máme momentálně rozdělený s Eliškou tak, že ona dělá delší 

příspěvky a články, a já dělám ty kratší a údernější věci. 

Matěj Beran: 

Já myslím, že bychom mohli zkusit Youtube. Minimálně občas nějaký video máme, tak by 

bylo fajn mít kanál na Youtube a z toho to dávat na Facebook, web a tak. 
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Eliška Beranová: 

Jo, to souhlas. Youtube bychom asi zvládli no. Zkoušela jsem během lock downu pár hodin 

online s dětma a myslím, že i na tom Youtube by se to třeba chytlo. Prostě jsem jim z pokoje 

předcvičovala, protože oni byli taky doma v pokoji. Odezva byla dobrá, i rodiče mi pak psali, 

že to bylo super. 

Moderátor: 

K tématu Covid-19 se ještě dostaneme, ale souhlasím, že Youtube by v této době mohl být 

dost užitečný. 

Eliška Beranová: 

Ok. No ale vloni jsem taky přišla s jedním videem pro malý děti. I když pak se mi vysmáli 

dorostenci, že na ně mluvím jak na mimina, ale myslím, že to pro ty prťata mělo přínos. 

I když jenom jedno video. Chtěla jsem víc, ale nějak jsem to nezvládla. Nebylo to 

naplánovaný, takže z toho sešlo. 

Jakub Beran: 

Prostě ty příspěvky jsou hodně nárazový, ale snažej se nějak upoutat pozornost. 

Moderátor: 

Takže pár videí jste už udělali, ale dáváte to na facebook nebo na svůj youtube. Jiný 

pravidelný obsah tedy netvoříte? Novinky z tenisového světa nebo něco v tom stylu? 

Petr Beran: 

Nene, nic takovýho neděláme. Myslím, že ten, kdo chce, tak si to najde na netu a nepotřebuje, 

abychom o tom my něco psali. 

Jakub Beran: 

Já myslím, že bychom něco aspoň třeba jednou týdně, mohli psát. I kdyby to bylo třeba jen 

z českého tenisu. 

Martin Beran: 

A proč teda nic nepíšeš? 
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Jakub Beran: 

To nevím, asi protože jsme se nijak specificky nedohodli. Aspoň jsem tam něco dával před 

tou akcí, jak tu hrál Lehečka s Forejtkem. 

Martin Beran: 

Můžeme dělat tenisovej bulvár. Takovejch informací víme dost. Kdo s kym a kde. 

Všichni: 

Smích. 

Eliška Beranová: 

Já myslím, že bychom měli zkusit propagovat klubovnu a bufet. Kolem chodí hodně lidí, ale 

ne moc jich přijde dovnitř, protože si myslí, že jsme nějaký uzavřený klub. Na tom musíme 

určitě zapravovat jak v online prostředí, tak i na cedulích tady před klubem. 

Jakub Beran: 

Já jen jestli můžu zmínit, že když se podívám třeba na Oktagon, tak se mi dost líbí, jak oni 

tvoří jejich obsah a jak dokážou, i když se nic neděje, poskytovat svým sledujícím obsah, 

kterej je baví a přitahuje další a další lidi. 

Chápu, že není jednoduchý, když tu celej den trénuješ, ještě večer něco tvořit, ale kdybychom 

si to nějak rozdělili, tak by se to dalo zvládnou. 

Moderátor: 

Na to existují dobrý nástroje. Můžeš si vytvořit několik příspěvků najednou a pak si jen 

nastavíš, kdy chceš, aby se to poustlo a ono to tam automaticky skočí. 

Eliška Beranová: 

No tak to je super, to by se nám určitě hodilo. Klidně během jednoho dne vytvořím víc věcí 

a pak bych to nastavila. 

Jakub Beran: 

A taky bychom mohli natočit video o tom, jak to taky všechno vzniklo. Určitě by to lidi 

zajímalo. Minimálně lidi v okolí. 
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Martin a Petr: 

Jo, to by mohlo být fajn. Tak se do toho v létě pustíme. 

Matěj Beran: 

Musíme začít akorát pravidelně něco přidávat. Fakt si musíme sednout nad nějakým plánem 

a vyřešit to. 

Moderátor: 

Ve chvíli, kdy algoritmus sociálních sítí zachytí, že děláte pravidelný obsah, tak se vám 

budou zvedat i čísla přirozenýho dosahu, takže oslovíte víc lidí a více lidem se ukážete. 

Eliška Beranová: 

Určitě se na to teď zaměříme. 

Jakub Beran: 

Ještě bychom mohli zkusit začít točit podcast, klidně i s videem. Během svojí kariéry jsem 

nabral hodně kontaktů a myslím, že by to mohlo být zajímavý. Ukázat lidem prostředí 

vrcholového tenisu v Česku. Zval bych si mladší i starší hráče, kteří se snaží dostat do světa 

nebo už tam jsou. To by se mi líbilo. 

Matěj Beran: 

No to by byla pecka, protože z tenisu toho fakt moc není. Proč jsi něco takovýho neřekl už 

dřív? 

Jakub Beran: 

Ani nevím, v hlavě se mi to honilo, ale pak jsem si vždycky řekl, že je to blbost. Teď nějak 

začínám věřit, že by to mohlo fungovat. 

Moderátor: 

To jsem rád, že přicházíte s novýma věcma. Je vidět, že vám na tom záleží. 

Petr Beran: 

Jo, zkusíme to. Tady znám dost lidí, kteří by mohli dorazit. 
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Moderátor: 

Super, tak se nám tu pomalu rodí nový podcast z tenisového světa. Určitě to zařadím 

do návrhu marketingové komunikace. Přesuneme se teď k událostem, které tu tvoříte. Co mi 

o to můžete říct? 

Martin Beran: 

No tak za ten rok se tady pořádá dost věcí. Asi 20 turnajů v různých kategoriích a tak. Klub 

nabízí možnosti denního hraní i trénování, a tak 2 krát až 3 krát do roka pořádáme 

společenskou akci pro členy klubu a přátele. Letos bude první memoriál Pavla Průši a tak. 

Moderátor: 

A ve chvíli, kdy tedy pořádáte větší akci. Jak jí lidem propagujete? 

Petr Beran: 

Na webu na sítích a občas nám i město přidá na jejich web a na různé plochy (bannery) po 

městě. Ale to je jednom vážně u těch největších akcí. Dál různě plakáty po obchodech a tak, 

ale nikdy si neplatíme reklamu. Ty lidi to pro nás dělají, protože chtějí. 

 

Eliška Beranová: 

I když dělám nábor do školičky, tak prostě obejdu školy a školy a rozvěsím po nástěnkách 

plakáty. Dětí máme plno, takže bych řekla, že to stačí. Ještě teda když napíšeme nějakej 

článek, tak nás většinou bez problému otisknout do místního deníku a místních novin. 

Moderátor: 

Takže ve chvíli větší pořádané akce se o ní lidi můžou dozvědět skrze sociální média, web 

a místní tisk? 

Matěj Beran: 

Přesně tak. 
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Jakub Beran: 

Rád bych ještě dodal, že vrchol sezony je určitě MČR, které je tu u nás už poslední 3 roky 

v srpnu. Jedná se o mladší žákyně, ale je to vždy velká akce. A pak občas nějaká velká 

charitativní akce. 

Moderátor: 

Jo, na tom je pěkně vidět, že se to u vás posouvá pozitivním směrem. Chtěl by ještě někdo 

něco dodat k tomuto tématu? Pokud ne, tak se přesuneme do druhé části této skupinové 

diskuse, kde se budeme věnovat pandemii Covid-19 a jejímu vlivu na klub. 

2. část 

Moderátor: 

Jaký byl/je vliv pandemie na váš tenisový klub? 

Martin Beran: 

Zrovna jsme vyčíslili ztrátu za tuhle zimu. Je to mínus 470 tisíc korun oproti minulým zimám. 

Eliška Beranová: 

Vlastně vloni v březnu jsme ze dne na den zavřeli a jezdili se sem koukat, jak je to smutný. 

Po měsíci jsme začali sundávat halu, protože se mohlo začít hrát venku. No, a to jsme až do 

června trénovali ve formátu 3 plus 1 trenér. Červne byl normální, protože se děti vrátily tak 

nějak do školy a my zase normálně trénovali. 

Matěj Beran: 

No a léto u vlastně probíhalo normálně. To bylo dobrý. Soustředění, turnaje a tak. Vlastně ta 

pandemie postihla hlavně zimní sezonu no. A to hodně jak můžeme vidět na ztrátě. 

Petr Beran: 

No a vlastně 3. října jsme to zavřeli, protože do haly se nesmělo a venku už to nešlo. To jsme 

sem jenom jezdili kontrolovat halu, jestli je v pořádku. Bylo to hodně smutný. 

Moderátor: 

A pokud se podíváme na způsob vaší komunikace? Změnili jste to nějak? 
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Jakub Beran: 

No asi ani ne. Léto určitě ne a během zimy jsme skoro vůbec aktivní nebyli, takže to se dá 

asi brát jako změna. Všechno se tak nějak zastavilo. Jenom v prosinci se mohlo asi 14 dnů 

hrát, takže to jsme oznámili na online kanálech a pak jsme zase oznámili, že už je zavřeno. 

To je asi tak všechno. 

Eliška Beranová: 

Myslím, že jsme nijak extra nekomunikovali, protože jsme věděli, že ty lidi přijdou hned jak 

zase bude otevřeno. Jak jsem už řekla, jen 4 hodiny jsem měla online s dětma, ale to je 

všechno. 

Moderátor: 

Dobře, v hale se trénovat nemohlo, ale nenapadlo vás zkusit vytvořit video tréninky pro malé 

i velké, za malý příspěvek? Lidi by třeba měli zájem a ta ztráta by tím pádem nebyla taková. 

Martin Beran: 

Já vím, ale byli jsme z toho tak mimo, že nás to pořádně ani nenapadlo. Přišlo to tak rychle, 

že jsme se pořádně nestihli připravit a nic jsme nevymysleli. Bylo to prostě těžký. 

Moderátor: 

A pokud se teda ještě vrátíme k tvorbě video obsahu. Myslíte, že by ten zájem byl? I třeba 

do budoucna v době, kdy nebudou pandemická omezení. 

Jakub Beran: 

Já myslím že jo. Funguje to i v ostatních sportech žejo. Kdybychom se do toho pustili i třeba 

s jedním videem týdně. Nebo bychom udělali rovnou třeba soubor videí na mobilitu, techniku 

a fyzičku pro různý věkovky. To by určitě šlo. Ale před pandemií jsme nad tím nepřemýšleli 

a museli bychom vymyslet nějakej koncept. 

Matěj Beran: 

Do budoucna určitě něco naplánujeme. I když se vrátím k těm podcastum, tak by to byl určitě 

přínos a zároveň něco, co jen tak nějakej klub nedělá. Jak videa, tak podcast. 
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Martin Beran: 

Dobře, zkusíme se o tom pobavit. Když se ještě vrátíme k minulému létu, tak byl paradox, 

že jsme měli jedno z nejlepších let za poslední dobu. Lidi moc necestovali a zůstávali tady, 

takže jsme měli pořád narváno, a to bylo dobrý, takže i trochu pozitiva jsme na tom našli. 

Moderátor: 

A ve chvíli, kdy jste zjistili, že se blíží uvolnění, plánovali jste nějaké propagační příspěvky? 

Eliška Beranová: 

No moc ne. Už moc nevěříme tomu, co vláda řekne ohledně uvolňování. Prostě jedeme ze 

dne na den. O otevření samozřejmě budeme informovat, ale nechceme něco slíbit a pak lidem 

psát, že bohužel. Čas od čas use stane, že nám někdo zavolá, jak to vlastně je, protože jsou 

z toho taky mimo a nevědí, jestli se může hrát nebo ne. 

Moderátor: 

To naprosto chápu. Takže specifickou strategii nebo cíle nemáte? 

Petr Beran: 

Na jednu stranu asi ne, ale na druhou stranu si myslím, že tím hlavním cílem pro nás 

všeobecně, je prohlubovat vztah s našima aktuálníma členama a lidma co u nás hrajou a až 

v nějaké další fázi bychom mohli pomýšlet na přilákání dalších lidí. Zvlášť během pandemie. 

Jakub Beran: 

Do budoucna určitě chceme přilákat hráče, kteří se tomu fakt chtějí věnovat. Vytvořit tady 

jakousi akademii, kde budou hlavně hráči se zájmem a potenciálem. Tím by se i víc oddělila 

klasická školička (kroužek) a akademie. To je asi k cílům za mě vše. 

Moderátor: 

Takže jakýsi plán do budoucna tu je. A to je základ. Máte třeba představu o tom, jak se v době 

pandemie chovají ostatní kluby tedy nějaká vaše konkurence? 
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Eliška Beranová: 

No tak zprávy jsme měli. Že se támhle hraje, támhle taky, támhle na to taky pečou. Někam 

i přišli policajti a zavřeli to tam. Jako u nás jsme párkrát byli jen v rámci rodiny, protože 

bydlíme ve stejnym domě a hala je naše. 

Jakub Beran: 

Já musím říct, že jsem nepotkal klub, kde by se nehrálo. Hlavně kluby v Praze a tak. Ty jeli 

skoro normálně, což myslím, že je hodně nezodpovědný, ale děje se to. Zase i chápu, že třeba 

někde fakt nebyli peníze, tak prostě museli. 

Martin Beran: 

Když si vezmu jiný sporty. Tak třeba skatepark byl pořád plnej a bez jakýkoliv kontroly. Což 

nám teda nepřišlo moc fér ani správný, ale města to holt nedokázala hlídat. 

Moderátor: 

Je to pro všechny dost složitá situace a každej se zachová podle svého svědomí no. Je něco, 

co byste zpětně, ve spojení s pandemií, udělali jinak? 

Petr Beran: 

No mě bylo upřímně líto, že se během minulé sezony udála spousta zajímavých věcí. Různé 

postupy družstev. Hodně úspěchů na MČR pro náš klub v různých kategoriích. Vždycky si 

tyhle úspěchy vyhlašujeme na již zmíněných společenských událostech. Děti dostávají různá 

ocenění a tak. To jsme pořádat právě kvůli Covidu nemohli. Zpětně bych zkusil udělat aspoň 

nějakou online událost, kde bychom mohli ty jednotlivce alespoň jmenovat a myslím, že i pro 

všechny členy klubu a fanoušky by to bylo příjemné zlepšení. Snad už brzo budeme moct 

něco uspořádat, ale pokud ne, tak určitě zkusíme něco online. 

Martin Beran: 

S tím rozhodně souhlasím. Lidi v klubu to potřebují. A hlavně ty děti. 

Eliška Beranová: 

Mohli jsme aspoň udělat nějaký video jako shrnutí sezony, ale to také nemáme. Možná 

bychom to mohli ještě zpětně udělat. 
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Martin Beran: 

Teď jsem si ještě vzpomněl k těm událostem. Třeba slavnostní zahájení MČR nebylo asi 

15 let a na to jsme dostali hodně chvály. Třeba taky akreditačky pro jednotlivý hráčky, kde 

mají jméno, fotku a z druhý strany sponzory. To se všem hodně líbí a ostatní kluby nás v tom 

začaly dost napodobovat. 

Moderátor: 

To zní dobře, udáváte trendy. 

Martin Beran: 

(Smích) No to nevím, ale snažíme se jim to zpříjemnit co nejvíc o jde a udělat jim z toho 

zážitek. 

Jinak tedy i když to není úplně co bych změnil v minulosti, ale do budoucna se určitě budeme 

snažit uspořádat nějaký Future turnaj pro dospělé. Na to budeme muset sehnat dost sponzorů 

a peněz, ale pak by to mohlo vyjít. 

Moderátor: 

Krásný cíl do budoucna. 

Jakub Beran: 

Já myslím, že už jsme mohli před rokem nebo dvěma začít s tím budováním komunity hráčů, 

kteří se tomu chtějí věnovat víc než jen jako kroužku. Do budoucna rozhodně důležitý cíl. 

To je za mě k tomu asi všechno. 

3. část 

Moderátor: 

Dostáváme se tedy do poslední části této diskuse. Budeme se věnovat budoucím cílům 

marketingové komunikace i v závislosti na pandemii, respektive různá omezení ze strany 

státu. 

Můžeme tedy začít s marketingovou komunikací a příslušnými cíli do budoucna. 
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Petr Beran: 

Není to zrovna cíl pro naší komunikaci, ale v případě že by příští zima probíhala podobně, 

tak si připravujeme plán na samoobslužnou halu, kde by vlastně nemusela být obsluha, ale 

lidé by platili přes internet a do haly a klubovny by se dostávaly po obdržení patřičného kódu. 

Moderátor: 

Parádní inovace, ale pojďme se vrátit ke komunikaci. 

Martin Beran: 

Já myslím, že to sem trochu spadá. Protože bychom samozřejmě online systém integrovali 

do našeho webu a tím bychom to zařadili do jednoho z našich komunikačních kanálů, kterým 

bychom mohli oslovovat lidi. Doufám, že to někdy zrealizujeme i třeba bez pandemie. 

Osobní kontakt je sice hodně důležitý a já jsem toho velkým zastáncem, ale jsou chvíle, kdy 

by se hodilo to vyřešit i takhle bezkontaktně. 

Moderátor: 

Dobře, tak moc děkuji za příspěvek a už teď se na to také těším. 

Eliška Beranová: 

Lepší rezervační systém určitě chceme řešit. Aby si třeba lidé mohli nabít kredit a pak by si 

sami online rezervovali kurty a strhávalo by se jim to z kreditu. I že by třeba ten systém 

upozorňoval zákazníky na volné hodiny skrze email. To věřím, že by hodně pomohlo 

k zaplnění těch pár hodin denně, kdy nejsou obsazeny všechny kurty. V zimě to takový 

problém není, protože máme jen dva kurty v hale, ale během léta máme kurtů 10 a tam už 

dochází k hodně prostoru pro hráče. 

Jakub Beran: 

Jo, to by šlo. Kdyby to lidi samo upozorňovalo, tak myslím, že jich sem dostaneme v létě 

o dost víc. 

Petr Beran: 

Pracujeme na určité automatizace a vzdáleném ovládání. Ať už světel nebo topení. 

Martin Beran: 
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Ještě k těm cílům, tak třeba během letních prázdnin je tu hodně volno, ale moc nevíme jak 

sem ty lidi dostat. 

Moderátor: 

Napadlo vás to nějak promovat na vašich komunikačních kanálech? 

Martin Beran: 

No to právě asi děláme málo. Určitě jedna z věcí, na který musíme pracovat. Lépe využívat 

hlavně online komunikaci k oslovení lidí tak, aby si chtěli jít zahrát v časy, kdy to my 

potřebujeme. Protože třeba pátky večer máme plný na celej rok dopředu, ale nejhorší jsou asi 

soboty. 

Eliška Beranová: 

Pravda. Na to musíme zamakat. Možná právě díky tomuhle sezení si to uvědomujeme 

a pustíme se do toho. 

Moderátor: 

To rád slyším. 

Jakub Beran: 

Určitě nechceme jít směrem nějakých slev, protože toho myslím mají všichni až až. Ale třeba 

cenu za kurt jsme nezvedli už 5 let, což se všude okolo děje. To stejné příspěvky 

na neomezené hraní. 

Moderátor: 

No vidíte, to je určitě jedna z věcí, kterou by se lidé měli dozvědět. Protože jinak si to ani 

neuvědomí. A jak budete postupovat dál ve vaší komunikaci a budování klubu? 

Jakub Beran: 

Tak určitě chceme budovat tu akademii, jak jsem říkal. Proto musíme děti učit základy, jako 

že se musí trochu rozhýbat před tréninkem a protáhnou po. A tak. To bych chtěl komunikovat 

i online. Případně přes Youtube kanál. 
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Matěj Beran: 

To souhlasím. A určitě musíme pracovat na webu, kam chodí možná i o trochu víc lidí než 

na Facebook. 

Moderátor: 

A to víte podle čeho? Sledujete statistiky a výsledky jak na sociálních sítích, tak na webu? 

Třeba zapojení a dosah příspěvků, nebo kolik lidí se na váš web dostane odkud a jak se na 

webu chovají? Na co nejvíc koukají a podobně? 

Matěj Beran: 

No, asi ne. Nebo teda já ne. Nevím co ostatní? 

Jakub Beran:  

Já trochu sleduji, jak to vypadá na Facebooku a na Instagramu, ale hlavně jen počet zobrazení 

a tak. Nic specificky. 

Eliška Beranová: 

Na web tu analytiku ani nevidíme, to se budu muset poradit s naším poskytovatelem. Teď 

jak o tom mluvíme, tak mi přijde, že jsme přehlíželi úplně to hlavní. Vyhodnotit si, jak nám 

to kde šlape podle čísel a ne jen podle doslechu. 

Martin Beran: 

A já myslel, že ty statistiky nějak sledujete. Musíme si teda říct, co kdo bude mít na starost 

a ne, že si do toho lezeme a pak jsou místa, který nikdo nesleduje, protože myslí, že to dělá 

ten druhej. 

Petr Beran: 

Souhlas, co nejdřív si na to sedneme a rozdělíme kdo bude za co zodpovědný. 

Moderátor: 

To bude určitě rozumné. Je základ mít to dobře rozdělené. 
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Martin Beran: 

No já toho mám fakt moc, to je asi taky ten problém. Nestíhám trénovat a do toho řešit areál, 

peníze pro klub a tak. Musíme to fakt rozdělit. Já vím, že je to můj problém, protože do toho 

pořádně nechci nikoho pustit, ale posnažím se. 

Moderátor: 

To všechno zní dobře, tak si to můžeme shrnout. Co do budoucna chcete změnit v oblasti 

komunikace? Chce se toho někdo ujmout? 

Jakub Beran: 

Tak já klidně začnu. Jak už jsme se tady bavili, určitě musíme začít lépe obstarávat naše 

sociální sítě a web. Je tam hodně prostoru ke zlepšení. Rozdělíme si, kdo má co na starost 

a zároveň se pokusíme pravidelně tvořit obsah, kterej bude mít jasnej cíl. Nebo teda 

stanovíme si, čeho chceme dosáhnout a podle toho se budeme nějak řídit. Musíme být prostě 

víc vidět a říct těm lidem, že je možné u nás hrát. I když to vědí, ale je třeba jim to připomínat. 

Matěj Beran: 

Určitě bych nezapomínal ani na ten Youtube, kterej sice zatím nemáme, ale založíme 

a naplánujeme si obsah, kterej bychom tam mohli tvořit. Kdyby přišel další lock down nebo 

něco podobnýho, tak ať se dokážeme udržet s lidma v kontaktu. Plus bychom mohli zkusit i 

vytvořit ten podcast. Lidí na to známe dost, tak by to mohlo fungovat. Ze začátku aspoň pro 

tenisovou komunitu, která je v Česku dost početná. 

Eliška Beranová: 

A taky nezapomínat na to vyhodnocování. Tomu jsme se do teď nevěnovali vlastně vůbec. 

Což asi znamená nastavit si i cíle, abychom to pak měli k čemu vyhodnocovat. 

Petr Beran: 

Ještě bychom mohli zkusit oslovování lidí víc pomocí webu a sociálních sítí, než tím, že 

každému voláme. Pak máme celý den telefon na uchu a stejně nic nevyřešíme. Myslím tím 

jako tréninky a tak. Zkusit to implementovat třeba na web, aby ten rozvrh byl pěkně vidět 

a případně by se tam lidi mohli i zaškrtávat, jestli přijdou nebo nepřijdou. To by určitě hodně 

pomohlo. 
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Martin Beran: 

Jojo, s tím vším taky souhlasím. Máme určitě na čem pracovat. Asi bychom měli zařadit 

i nějaký pravidelný schůzky mezi sebou, abychom věděli, jak postupujeme a co bychom 

třeba mohli přidat. O to se budu starat. Když se na tom pevně nedohodneme, tak se o tom 

pořád jenom mluví, ale pak nic z toho. Takže je to hodně o nás. Myslím, že s tím chceme 

něco dělat, a to je důležitý. 

Moderátor: 

Super shrnutí. Za mě je určitě vidět, že proto něco chcete dělat. Prostor pro zlepšení je 

vždycky. Držím vám palce. Chcete ještě někdo něco dodat? 

Martin Beran: 

Já bych chtěl taky poděkovat tobě. Myslím, že tohle setkání nám všem dost otevřelo oči 

a máme určitě nad čím přemýšlet. Takže moc děkujeme a těšíme se na výsledek tvojí 

diplomky. 

Moderátor: 

Já také moc děkuji, že jste mi umožnili to uskutečnit a věřím, že se optimalizace nebo nové 

nastavení povede.  

Všem teda moc děkuji za účast a výsledky vám dám vědět, hned jak je budu mít. Mějte se 

pěkně a tenisu zdar. 
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